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 פרק המבוא נכתב עם ר' אלעזר לב הי"ו, פרק פרשת נגעים נכתב עם ר' אלעזר לב הי"ו, 

אביב. תוכן -שיב בכולל אור משה בתלבפרקי פרשות השבוע, כמעט כל שבוע שני הוכן בהתיעצות עם הרב יעקב ויגדור הי"ו, שואל ומ

 אביב.-שבועי משותף לכוללים אור משה ונתיבות צבי בתל-נידון בשעור דו

 

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

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

 .דהתשע" תשריהן ההשערות בעת ההוצאה לאור ש 1ההשערות על תפקידי הטעמים שבפרק אל  והלאה 2 -מ ות בפרקיםהמופיע
 

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

 .מידותי"ג ול"ב ועוד מ בלבד בהשאלהבמקראות שונים. שמות דרכי הלימוד 
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 תמוז תשע"א     בס"ד 

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

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

עוד כללים כהנים ובש"ס, וגם לרבות רמזים ע"פ פנימיות הענינים והכל ע"פ הדעת בחן ושכל טוב, וע"פ ברייתא די"ג מדות ול"ב מדות שהתורה נדרשת, ו
 ופרטים רבים ונפלאים, וזכה לחדש ע"פ חלקו בתורתנו הקדושה שניתן לכל אחד מישראל חלק מיוחד מסיני כידוע. ואשרי חלקו הטוב שזכה לראות

 בעמלו בתורתנו הקדושה לפרש ענין הטעמים ושמותיהם ועניניהם עם תוכן הפסוקים בתנ"כ. 
הנעימים ולקשט התורה הקדושה ולכבדה על ידי זה, וכידוע ענין כבוד התורה כאשר דורשים כל נקודה ותג והנני מברכו שיצליח להוציא לאור חידושיו 

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

 ב"ב –סענדר יצחק ערלנגער מברכו באהבה, חזקי' א. 
 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"אספר ע"פ ההשערות לתפקידי תבניות הטעמים בחלק מגילת איכה ב הי"ו ראה תרומת הרב ערלנגער
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 קה: דברים מפליאים.התש"ע הרב אביגדור נבנצל שליט"א, ירושלים העתי

 התשע"א הרב שלמה לוונשטיין שליט"א, בני ברק: מרגש, כבוד התורה.

 והעיקר שכולו בדברי חז"ל, נותן חן בדברי חז"ל שמעוגנים בכתוב.התשע"ב הרב מוזסון שליט"א, רמות: מקורי ויצירתי, 

 מנו, לצמרת הלומדים.התשע"ג הרב עמנואל תהילה שליט"א, רכסים: ספר מדורות ראשונים, מקדים את ז
 התשע"ד הרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א, ירושלים: נהנתי מאד, זה רעיון יפה מאוד.

התשע"ד הרב עקיבא בריליאנט שליט"א, עורך המדרש המבואר, נהנה מאד. ברור שהרעיון אמת שאפשר להבין ע"פ הטעמים. שכן 

 הגר"א ביאר כמה ביאורים ע"פ הטעמים.
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 , גירסא נוכחית אדר התשע"גחי אייר התשס"הס"ב, תחילת כתיבת פרק כללי והשערות אייר התשס"ד, גירסא א' -העיון החל בהתשס"א

 

 המקרא וקשרם לדרשות חז"ל טעמי 1

 י המקרא בתורה תמצית העיון בתבנית טעמ 1.1

אבל יש גם דרשות באופנים אחרים, כגון תרי"ג הכללים שריכז המלבי"ם  .בכללי דרשות ידועיםואגדה רשת הלכה ודפה -התורה שבעל

 בספרו "איילת השחר". 

של התורה,  כי בתוך אוכלוסית הטעמים )בד"כ(נמצא ע"פ הפסוקים שנבדקו בתורה,  דרכי דרישה ע"פ תבניות טעמי המקרא. העיון מגלה
ובין מופע דורשת בדרשות מסוימות את הכתוב  התורה שבע"פ)איך ולפעמים גם מה( ש האופןבין מתאם )בהסתברות סטטיסטית( קיים 

 אפשר כי בע"ה ימצאו במקומות שנבדקו. ואובחנל תבנית הטעמים, שש במקום הדרשה באחד או יותר מהתפקידים תבנית הטעמים

 .כאשר מקובל שמכתוב אחד לומדים דבר אחדרישת כתוב אחד שוב ושוב וקבלת מסקנות הלכתיות אחדות לדוגמא דתפקידים נוספים. 

 

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

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

 תפקידי תבניות הטעמים, שאובחנו, אינם זהים עם המידות שהתורה נדרשת בהן. אבלנוסחו ע"י התנאים האלו. 

 

כות רמב"ם מסוימות ובין תבניות כי קיים מתאם בין תוכן של משניות, ברייתות, דרשות גמרתיות, הל תומכת בהשערהעדות מצטברת 

 טעמים.

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

. תבניות 69606סימני טעמי המקרא )כולל מקף וגעיה( ובלעדיהם  84367 -מלים, ו 79978בתורה, ע"פ גירסת הכתר הממוחשב, יש 

 שריעד ת ,ם, שלושה, ארבעה, חמישה ויותר טעמים. ההשערות מבוססותטעם אחד, שני ותמכיל, כפי שהתגבשו, טעמי המקרא של התורה

ומאות דוגמאות מקוטלגות  2500-ועל כבפר' נגעים )פר' תזריע,ויקרא(  1.21%ועוד  69606 המספרמ 8.88%על בערך , דהתשע"

די תבניות הטעמים איך לדרוש את גדל, כך גדלה ההסתברות לזיהוי תפקיתבניות הטעמים המופעים של מספר . ככל ששעדיין לא קוטלגו

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

 

  חלק מדרכי לימוד התורהטעמים כ, מבוא 1.2

לּו ֲל ּה׀ ַהֵ֥ ה פ  ָיָ֨ ֶדֶ֣ ה׃-ְּבָכל֭'ה֭  אֹו ָדָֽ ְוע  ים֭ ֶ֣ ָׁשר  ֹודְ֭י ָ֑בְּ֭בסֶ֖ ָב דוָ֭֭(א,תה' קיא) ל  ֶ֖ה ֶאּק ֵ֥ ֲחֶו ְׁשַּת הָ֑֭ ָוֶא ֶאת֭'ַל ְך֭ ֵ֗ ֲאָבר  ם֭֭'ה ֭-ָו ָרָהָ֔ ַאְב ֶ֣י֭ נ  ד  ֲא  ֭ י ה  ֱאֹל
ֶאת ַחת֭ תָ֭לַקֵ֛ ֶמָ֔ ְךֱ֭א ֶר ְּבֶדֶ֣  ֭ י ַח נ  ְנ ה  ר֭ ֹו׃-ַּבת-ֲאֶׁשֶ֤ ְבנָֽ י֭ל  ֶ֖ נ  ד  יֲ֭א ֵ֥ ח   דני לבוא אל חלקי בתורה.-על שהדריכני בית א ,(מח,בר' תולדות, כד) ֲא

 

 (.פרקי אבות פ"א מ"א) ע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולהמשה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהוש

 ובתוך זה קבל את טעמי המקרא. וגו'  משה קבל תורה מסיני

 

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

מש לחומש. מעל מספר קטן של אותיות מסוימות יש נקודה לציין דרשה במילה על בסיס קריאה שונה של המילה לצורך הדרשה. בין חו
עד כאן היה תיאור מישור או קומת  יו"ד במלים שונות.אותיות ו"ו וברבות השנים אבדה הבקיאות המלאה במלים מלאות או חסרות, היינו 

 הכתוב.

 

פה שמסר הקב"ה למשה רבנו וביניהם תורת התגים, תורת הטעמים ותורת -ות של מסורות של תורה שבעלמעל הכתוב נמצאות קומ

 למשל בשנוי בין הכתיב ובין הקריא.התורה ותורמות לדרישת סוק הפסוקים, יהניקוד. שתי האחרונות קובעות הקריא כפשוטו, פ

 

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

הרמב"ם  הקדמת-בעוסקת בהלכה ובמעשה אבות סימן לבנים שגם מהם נלמדים עניניי הלכה.  קומת הפשט נדרשת באופנים שונים.
י דרשות ידועים המבוססים על דרישת הלכה בכללג'  ;הלכה למשה מסיניב'  ;קבלה למשהא' מסווג כלל ההלכה לחמשה סוגים:  1הלמשנ

ובמה שזכינו לברר  תורה,טעמי המקרא במגלה כי  העיוןהכרעות רבנן בענינים שונים כגון מינהג.  ; ה'הלכה שיש בהן מחלוקות ; ד'התוכן

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

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

 

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

                                                        
 ההרמב"ם למשנ הקדמתמתוך  1

 נמצא לפי הכללים שהקדמנו שכל הדינים הקבועים בתורה נחלקים לחמישה חלקים....  עמ' יא
 ללמדם באחת המידות וזה אין בו מחוקת כלל וגו', הפירושים המקובלים ממשה שיש להם רמז בכתוב או שאפשר החלק הראשון
 , הם הדינים שבהם אמרו שהם הלכה למשה מסיני, ואין אליהם ראיה ... וגם זה ממה שאין בו מחלוקת.החלק השני

 , הם הדינים שנלמדו באחת המידות ובהם נופלת מחלוקת... ונפסק בהם הדין כדעת הרוב לפי הכללים שהקדמנו וגו'החלק השלישי
, הם הדינים שקבעום הנביאים והחכמים שבכל דור ודור על דרך הגדר והסייג לתורה, והם שצוה ה' לעשותם באופן כללי באמרו חלק הרביעיה

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

 בעניני הדת, והם שקוראים חכמים תקנות ומנהגות. וגו'
 

ומהם הלכה מדם באחת המידות, לממשה ויש להם רמז בכתוב או אפשר ל פירושים מקובליםנמצא שכלל הדינים האמורים במשנה נחלקים ... ל
 וגו' ם בדרך העיוןיני, ודגזרותבאחת המידות ובהם נפלה מחלוקת, ומהם  ומהם שנלמדולמשה מסיני, 

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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בעזהשי"ת עלה בדעתי, שיתכן לעסוק בכל טעמי המקרא ולעיין  .2על טעמי המקרא הגר"אשל שנים רבות הייתי מודע לדרשות אחדות 

 בשייכותם לדרשות חז"ל שיתכן ומהוות להם רמז. 

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

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

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

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

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

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

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

, מאריך או מקצר מקרב ומרחיק גורע, ומוסיף  ,שר להשתמש בהמשלה זאת במובן של מעלה ומורידנמשל למאזניים. אפ זרקא֭ במילה 

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

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

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

חהלוי מסבירים את השפעת הטעמים על הניקוד, ראה סעיף תפקידי  וק֭,אתנָ֑ ן) זקף ,סלָֽ ול-ול קטָ֔ ול ֭(, ג֕ד ג ע,֭ס י ֓שלת,֭רבֵ֗   .של

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 –קשר למספר ארבע, )ד( מהפך פשטא  –בר, אפשר דומה אבל לאו דווקא שווה לו, )ג( מונח רביעי דבר הסמוך לד –ומרחיקה, )ב( סגול 

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

 של קומה מעל קומה, זהו שתי קומות

ולכן נקראים טעמים, וולאז'ין )הפניית ר' יאיר פינצ'ובר ספר קריאה עם טעם( זהר חדש שה"ש נ"ז ע"ד ... הרב חיים מ – נפש החיים
 .כמו שהטעם והפירוש של כל ענין הוא השכל הנסתר שבענין, שמתוכו יוכל האדם להבינו במחשבתו

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

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

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

ֶַ֣הְבָּתָ֭֭֔(' ואתחנן ו,הדב) 5יי אמר כדתניאב( א,א ולי יומא פבבוהנה מפרש רש"י את ) ת ְוָא ֶ֖ ָך֭'הֶ֣֭ א  ָ֑י ֶה יהא שם שמים מתאהב על ידך ש  ֱאֹל
תלמוד( היא  מתקן ב"חוהללמוד תורה   רש"ידי חכמים )ימשנה( ומשמש תלמ רש"ימקרא( ושונה ) רש"ילחבריך(, שיהא קורא ) רש"י)

 ומהיכן למדו. טעמןהמשניות מה  טעמייישוב 
בעצם מרומז לטעמי המקרא  מובא קרא חלקי או מלא,ו מאי טעמאבגמרא כאשר נאמר הרבים מקומות ר כי בפי זה אולי אפשר לומ-ועל

 התומכים בדרשה.

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

חז"ל או ביאורים בפסוק שנוכל לומר שתבניות הטעמים הזהות מרמזות לאותו תפקיד. גם יש אותם תבניות טעמי מקרא עם דרשות 
 בפסוקים שעסקנו בהם, לא הסברנו בד"כ את כל הטעמים ואת כל תפקידי הטעמים. 

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

ין מסוים ילהצביע על כך שיכול להיות שתבנית הטעמים במקרא מסוים מרמזת על כך שכאן מונח ענ להאיר הכתוב מפנים של הטעמים,

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

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

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

 ומתקדש.להוציא מלאכה מנופה ונמצא שם שמים מתאהב על הבריות 

ּובקראתי לו לכתחילה  ֶַ֣עם טֶ֤ ַעת ַט י ָוַדֶ֣ נ  ָ֑ ד  ְּמ י ַל ֶ֖ ֶ֣יָך ּכ  ֹוֶת ְצ מ  י׃ ְב ְנּת  ָמָֽ ֱא יאותיות ב , כאשר(תה' קיט,סו)ֶה נ  ָ֑ ד   למ"ן היינו:שמי י"ד  מרומז ַלְּמ

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

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

                                                        
2

 באסתר 1פסוקים בתורה,  14. טעמי המקרא במורשת אשכנז, ר' יונה עמנואל זצ"ל, המעיין תשס"ב, ד ראה במאמר
 שבר –קשר לארבע, תביר  –קשר לשרש קד"ם, רביע  –, קדמא ואזלא ע"פ הגר"אאחדות תבניות טעמים  – כהלכות הפסח-מדלג על ההרים הספר ראה

  (6או  5מצאתי בגירסה  כמהחצר הוא פע", התרנ"ו )143ע' { 3}וחדשי השנה חסידות  יםעדמורב הורוויץ מאיר בן אליעזר, אמרי נועם, ה 3
4
 נמצא באוצר החכמה במוצאי שבת, ל שבט ליל ראש חודש אדר התשע"ג 
ָּתָ֭֔ברים ואתחנן ו,ה: ד 5 ְב ֶַ֣ה ת ְוָא ֶ֖ ָכל֭'הֶ֣֭ א  ְּב ָך֭ ָ֑י ֶה ל-ֱאֹל ָכ ּוְב ֭ ָךֵ֥ ֭-ְלָבְב ָךֶ֖ ְפְׁש לַנ ָכ ָך׃-ּוְב ֶדָֽ  ְמא 
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מי המקרא ודרשות חז"ל. והתוצאה שלהלן נמצאה כעבור לאות חביבות נציג בתחילה את הבירור הראשון שניסיתי לברר בקשר בין טע

 שנים אחדות של עבודת בירור.

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

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

 .מאמר חז"ל הידוע שתכלת וכו' דומה לרקיעהידיעה של 

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

 אשית א,ז:בר
ֶאת ֭ ים  ה  ֶַ֣עׂשֱ֭אֹל ֭ -ַוַּי ַע י ָרק  ֵָ֭֗ה ּד  יַוַּיְב ה  ְי ַֽ ַוָֽ ֭ יַע ָ֑ ק  ָר ֶ֣לָ֭ל ַע מ  ר֭ םֲ֭אֶׁשֶ֖ י  ַהַּמָ֔ ן֭ ֶ֣י ּוב  ֭ יַע ק ָ֔ ָר ַחתָ֭ל ַּתֶ֣ מ   ֭ ר ֲאֶׁש  ֭ ם ַהַּמ י  ן֭ י ֶ֤ ּב  ׃-ל֭ ן ָֽ  הרקיע באמונה כ 

 ות כי תשא לד,ו:שמ
ר ֲעב ָ֨ ַעל ַוַּי ֭׀ ֭' ֭ -הֵ֥ א ָר ְק ּי  ו ַ֭ו י ַרבָּפָנ ְו ם֭ י  ַּפֶ֖ ְךַ֭א ֶר ןֶ֭אֵ֥ ּו ּנָ֑ ְוַח ּום֭ חֶ֖ ַר ל֭ ֵ֥ '֭א  הָ֔ '֭׀֭ ׃֭-הֶ֣ ת ֶמָֽ ֶוֱא ד֭ ֶס  כמקור להלכות סליחות ל רחמיםי"ג מידות ש ֶחֵ֥

 במדבר שלח לך טו,לט:
ֶ֣ה ָהָי ת ֭ ָלֶכם֭  ְו יצ  יֶתֶ֣ם ְלצ  ְרא  ֹו ּו תֵ֗ ם ֭ א  ְרֶּת ַכ ת ּוְז ל-ֶא ת-ָּכ ֹוֶ֣ ְצ ֭֭ מ  ָתָ֑ם ם֭א  יֶתֶ֖ ַוֲעׂש  ֭'  הלכות ציצת כבטוי להשגחה פרטיתהָ֔

א֭ ר-ְול ָֽ םֲ֭אֶׁש ֶכָ֔ י ינ  ָֽ י֭ע  ֶ֣ ר  ֲח ְוַא  ֭ ֶכם יְ֭לַבְב ֶ֤ ר  ֲח ּוַ֭א ר ּו ים֭אַ֭-ָת֝ת ֶ֖ נ  ז  ם֭ ׃ַאֶּתֵ֥ ם ֶהָֽ י ר  ֲ֭ח
 

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

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

ֶ֭את (בר' א,ז)הציצית מקשרת אל  ים  ה  ׂשֱ֭אֹל ֶַ֣ע ָרק֭ -ַוַּי מונח זרקא סגול הראשון בתורה, אף הוא מוסיף מענינו על ענינו כי כתוב רקיע  – יַע ָ֭ה

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

ר (שמ' כי תשא לד,ו)הציצת קשורה בטלית ומקשרת לי"ג מידות של רחמים הנלמדים בכתוב השלישי אף הוא בזרקא סגול  ֲעב ָ֨ ַּי ַעל ַו ֭׀ ֭' -הֵ֥
א ֭ ְקָר ַוּי  ו ֭ י אמר רבי יוחנן: אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו,  בבלי ראש השנה יז,ב-כנדרש ב-סיף מענינו על ענינו כאף הוא מו, ָּפָנ

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

 לסליחה.

 

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

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

ובין תבניות הטעמים. מתוך התמדה בסיעתא דשמיא בבדיקת הקשר  לוגתות וסוגיות אחדותבפ בין אופן הלימוד ובין טעמי הפסוק הנידון
מצאו והוגדרו בין תבניות הטעמים ותהליך הבירור ההילכתי והמסקנה בגמרא וכו' התפתחה ההבנה שיתכן ותבניות הטעמים בתפקידים שנ

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

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

 למועד.

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

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

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

 

ידי הקשר בין בין טעמי -במהלך העיון בעזהשי"ת עלה בדעתי האפשרות שחלק מתפקידי תבניות הטעמים קשורים להלכה למשה מסיני על

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

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

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

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

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

ברייתות וחלקם הוגדרו בניסוח חלקי של המידות. והשתמשנו בשמות המידות בהשאלה בלבד. לכן כתוב הדומה לשמות המדות המובאות ב
 וכעין, ברייתא דרבי ישמעאל ברבי יוסי הגלילישל השלוש עשרה מידות  כעיןואם לא כתוב יש להתיחס לזה במובן של  כעיןבעיון 

 , או כעין דרך דרשה אחרת שלא מהברייתות האלו.ר ברבי יוסי הגלילישלושים ושתיים המידות שהתורה והאגדה נדרשת בהם לרבי אלעז

ֶ֣ה (בי,לווישלח  בר')-עד עתה רק ב ָהְיָת ֭׀ ֶ֣ע ְמַנ  ראיתי...  םרשב"וגו' זוהה, בפירושי הראשונים קשר בין תבנית טעם ומידת דרשת תורה.  ְות 
׀֭ שוחר טוב-ב ֶ֣ע ְמַנ ֶ֣ע׀י מלת הטעם אחר שכל טוב-, במחובר גם לפסוק העליוןְות  ְמַנ נקרא  לקח טוב-נקרא קו מפסיק )פסק(, ב ְות 

מפרש שהמלה היא מופע של מידה י"א לר' אלעזר בר' יוסי הגלילי "סדור שנחלק". המהרז"ו בפירושו  רמב"ן-לגרמיה )לעצמו(, ו

 לברייתא ל"ב מידות מביא דוגמאות למידה זו בכתובים בטעמי מקרא אחרים. 

 

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

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

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

ים ֭֭  (מד,יח ְׁשּת  י֭פ  ֶ֤ ֲאר  ן-ָּכל֭(חזקאל מד,טי),וגו' )ב( שכהן ערל לב היינו שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים, לא ישרת במקדש ַּפ ֶֶ֤רל֭-ֶּב רֶ֭ע ָכֵ֗ נ 
אֶ֭אל ֹו ָיבֶ֖ א֭ ר֭ל ֵ֥ לָּ֭בָׂשָ֔ ֶֶ֣ר ְוֶע  ֭ ב י-ל  ָ֑ ׁש  ְקָּד א: גמרא אל ?)ולפני הנביא מי אמר זאת(מי דאתי יחזקאל מאן אמרה מק הא. וכדאיתא בגמרא ... מ 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 התשעג -בהלכה ובאגדה  טעמי המקרא/©Sep-14         248/9    ZZFisher-29ד "עתשה–תשרי–ה"כ

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

. הכא נמי, גמרא גמירי לה, ואתא יחזקאל )והנביא קבע המסורת בפסוק בנבואתו(, ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא )נמסר במסורת(גמירי לה 
  .ואסמכה אקרא

 

 כה למשה מסיני, מוצע רמז בטעמי המקרא של הפסוק הבא: לקביעת הגמרא כי כהן ערל בשר או ערל לב פסול לעבודת המקדש הוא הל

ישמות בא יב,מח:  ָֽ ה ֭'-ְוכ  ַ֭ל ח  הֶ֭פַס ֶָׂ֣ש ָע רְ֭ו ּג ֵ֗ ָ֝ך֭ ְּת א  ּור֭ גָ֨  ָי
ֹוָ֭כל֭ ֹול֭לֶ֣ ּמֹ֧ ֶָ֑רץ֭-ה  ָא חָ֭ה ֶ֖הְּ֭כֶאְזַרֶ֣ ָהָי ֹוְ֭ו תָ֔ ׂש  בַ֭לֲע ַרֶ֣ ְק י   ֭ ָאז ְו ר֭  ָזָכֵ֗
ל֭ל א-ְוָכל֭ ֶ֖ ֹו׃-ָער  לּ֭בָֽ אַכ ֭י ֵ֥
 

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

ֹוָ֭כל֭להסיר ממנו ערלה שבאה לעולם מחטא אדם הראשון. הדרש ע"פ תבנית טעמי המקרא ֹול֭לֶ֣ ּמֹ֧ ר-ה  דרגא מונח רביע, תיקון  – ָזָכֵ֗

ֹולקלקול בהסרת ערלת בשר  תָ֔ ׂש  בַ֭לֲע ַרֶ֣ ְק י   ֭ ָאז קטן בתפקיד של שתיים, הוא )א( עיכוב ערל ישראלי מקרבן -קטן, זקף-טא מונח זקףפש - ְו

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

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

 

 פסוקי תנ"ך אחדים ללימוד בטעמי המקראעיון ב 1.3

 

ֶלף׃( מלכים א' ה,יבאמר רב המנונא: מאי דכתיב )בבלי עירובין כא,ב  ָוָאָֽ ה֭ ָּׁשֵ֥ מ  ֹוֲ֭ח רֶ֖ י יׁ֭ש  ֵ֥ ה  ַוְי ָ֑ל֭ ָׁש יםָ֭מ ֶ֖ ָלפ  ֶׁשתֲ֭א ְׁשֹלֵ֥ ר֭ ַדּב ֕ מלמד  ַוְי
ה֭שאמר שלמה על כל דבר ודבר של תורה שלשת אלפים משל, על כל דבר ודבר של סופרים  ָּׁשֵ֥ ֶלףֲחמ  טעמים. דרש רבא: מאי  ָוָאָֽ

ַּמד( קהלת יב,טדכתיב ) ד֭ל  ֹו עֵ֗ ָ֑ם֭ ָחָכ ֶלת֭ ֶהֶ֖ ֵ֥ה֭ק  ָהָי רֶׁ֭ש ת ֕ י  ֶאת-ְו  ֭ ה׃-ַּד ַעת ָֽ ְרּב  יםַ֭ה ֵ֥ ל  ָׁש ןְ֭מ ֶ֖ ּק  רּ֭ת  ּק ָ֔ ְוח  ֶָֽ֣֖ן֭ ּז  ְוא  ם֭ ַּמד  ָהָעָ֔ ֶאת-ל   ֭ ם֭-ַּד ַעת ָהָעָ֔
 רים במשלים הדומים לענין()לימד סימני הטעמים והסביר דב, ואסברה במאי דדמי ליה. דאגמריה בסימני טעמים -

ים֭(אישה"ש ה,) ...  ְלַּתּל ָ֔ ַּת  ֭ יו ֹוָת ּצ ֻו  . אמר רב חסדא אמר מר עוקבא: מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. ְק
של קבע לה מסורת וסימנין, בין בתיבות המקרא בין בגירסא  - אגמריה בסימני טעמיםטעם.  - משלפירש ב ,כאעירובין בבלי רש"י 
 משנה.

לאו היינו טעם  מלת טעמיםדפי' מבאר פירוש אחר מרש"י ומסביר ב ,כאעירובין בבלי  חידושי אגדות מהרש"א כב ניסן התשע"ג()
דפיסוק טעמים כו' שיש לנו היה לו לשלמה ה' ואלף פיסוק טעמים והיינו דכינה אותן שירו  פיסוק טעמים כגון זרקא וסגולהענין אלא 

א (נחמיה ח,ח) מוכח שהן מן התורה מדכתיב )לז,ב( נדרים )בבלי(הוא ממש שיר וב פיסוקלפי התנועות של ה ָרָֽ ְק ּמ  ּוַּ֭ב ינ ֶ֖ ָּיב  וגו' ודקאמר  ַו
גבי דברי סופרים  מנונא(החזר לדברי רב )דאגמריה בסימני טעמים היינו נמי ע"י פיסוק טעמים ונקט ליה הכא  במאמר רבא()נמי בסמוך 
 :ודו"ק וכל שכן בדברי תורה()היה לו פיסוק טעמים וכ"ש בד"ת בדברי סופרים( )ס דאפילו בד" לחדוש()לרבותא 

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

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

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

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

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

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

 (.ברכה, לקוטי תורה, בעל התניא)

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

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

י נחמיה ח,ח: ֶ֖ לַ֭וָּיב  ֶכ ֶׂשָ֔ ֹום֭ ׂשֶ֣ ׁשְ֭ו ָרָ֑ ְמפ  ים֭ ֶ֖ ה  ָהֱאֹל ת֭ ֹוַרֵ֥ רְּ֭בת ֵֶ֛פ ּס  ּוַ֭ב ְקְראֵ֥ ּי  ַֽ א׃֭פַוָֽ ְקָרָֽ ּמ  ּוַּ֭ב ֭נ
ּו֭ (ח,נחמיה ח) אמר רב איקא בר אבין אמר רב חננאל אמר רב: מאי דכתיב בבלי נדרים לז,ב א,בבלי מגילה ג-על פסוק זה נאמר ב ְראֵ֥ ְק ּי  ַֽ ַוָֽ

א ְקָרָֽ ּוַּ֭בּמ  ינ ֶ֖ ָּיב  ַו ל֭ ֶכ ֶׂשָ֔ ֹום֭ ׁשְ֭וׂשֶ֣ ָרָ֑ ְמפ  ים֭ ֶ֖ ה  ֱאֹל תָ֭ה ַרֵ֥ רְּ֭בתֹו ֶפ ֵ֛ ּס   ׃ַב
ֶ֖֭ ה  ֱאֹל תָ֭ה ַרֵ֥ רְּ֭בתֹו ֶפ ֵ֛ ּס  ּוַ֭ב אֵ֥ ְקְר ּי  ַֽ ׁש ,זה מקרא יםַוָֽ ָרָ֑ ֶכל זה תרגום, ְמפ  ֶׂשָ֔ ֹום֭ א אלו הפסוקין, ְוׂשֶ֣ ְקָרָֽ ּמ  ּוַּ֭ב ינ ֶ֖ ָּיב  ואמרי  פסקי טעמיםאלו  ַו

א)מהדורת מתיבתא(  רבינו יהונתן מלוניל, מגילה. הנגינות קרויין טעמים. פסקי טעמים רש"י, מגילה לה אלו המסורת,  ְקָרָֽ ּמ  ינּוַּ֭ב ֶ֖ ָּיב   ַו

א שלמי נדריםע"פ הגהות  ר"ן, נדרים. ואתנחתא וזקף ותביר וחבריהםטפחא . כגון פסקי טעמיםאלו  ְקָרָֽ ּמ  ּוַּ֭ב ינ ֶ֖ ָּיב   וקסיפאלו  ַו
 הרא"ש נדרים לז,ב כדאמר פ"ק דחגיגה ו,ב נפקא מינה לפסוקי טעמי.וכו' ...  שעל ידיהם מבין המקרא כפי תנועת הטעמים. טעמים

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

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

א ְקָרָֽ ּמ  ינּוַּ֭ב ֶ֖ ָּיב  מאן דאית ליה פיסוק טעמים לאו דאורייתא מפרש אלו המסורות חסירות  - ואמרי לה אלו המסורות תוספותע"פ  ַו
מביא שנראה מהר"ן ומהמאירי  התשע"א, הרב י"י פוזן, תורת המונחבי יוחנן פוסק כה"אמרי לה"(. במבוא לספר )כלומר ר ויתירות

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

 אלא שאין חובה ללמדם חינם.

 

ין לתרגום רבי זעורא בשם רב ינמ נדרש המקור לטעמי המקרא ממלים אחרות בפסוק זה. פ"ד ה"א )וילנה כט,א( ירושלמי מגילה-וב
ת (יה ח,חמחנ) חננאל ַרֵ֥ רְּ֭בתֹו ֵֶ֛פ ּס  ּוַ֭ב ְראֵ֥ ְק ּי  ַֽ ׁש֭זה המקרא  ַוָֽ ָרָ֑ ל֭ זה תרגוםְמפ  ֶכ ֶׂשָ֔ ֹום֭ ׂשֶ֣ אאילו הטעמים ְו ָרָֽ ְק ּמ  ּוַּ֭ב ינ ֶ֖ ָּיב  זה המסורת ויש  ַו

  ויש אומרי' אילו ראשי פסוקיםאומרי' אילו ההכריעים 
ל֭ - בן העדהקר ֶכ ֶׂשָ֔ ֹום֭ ׂשֶ֣  ''י הטעמים אדם מבין פירוש ועניני המקרא.ע אילו הטעמים -ְו
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]שמשתנין[ באתנחתא  -ארץ ארץ  מקרא סופריםתוספות  שכשיש בו אתנחתא נקרא ארץ בקמץ. -ארץ ארץ  מקרא סופרים ר"ן
 וזקף קטן שמים מצרים.

 

ּו  (הבר' וירא יח,): עיטור סופריםמקור נוסף ע"פ דברי מורו של הר"ן על  ר ֲעב ָ֔ ֶ֣רַּ֭ת ר (ח"ש כד,נובר' ), ַאַח ַ֖ ר (מטות לא,ב 'מב)׃ֵּתֵלְֵֽך ַאח  ַ֖  ַאח 

ף ִרים ִקְּד֣מּו  (תה' סח,כו) ֵּתָאֵסֵ֥ ר ׁש ָ֭ ֣ ים ַאח  ׀ (תה' לו,ז) נֹגְִנִ֑ ְתךָ֨ ְרֵרי ִצְדק  ל-ְּכֵֽה   .ֵאֵ֗
היינו שכותבין טעם מפסיק  עטור סופריםראיתי ד ובדברי מורימיותרין הן ואינן אלא לתפארת הלשון וגו'. ...  אחרכל הני ...  ר"ן-וב
ּו( ה,וירא יח 'ברכי היכי דלישתמע אח"כ תלך ואח"כ ) אן טעם מחבר()טט: צ"ע כי כ אחר-ב ר ֲעב ָ֔ ... ואלמלא ההפסק היה במשמע אחר ַּת

מנעים את  –טט ) משום דמעטרי לה למילתא בטעם הקריאהחלוף סדר המלים(  –טט )וקרי ליה עטור סופרים ... שתלכו אחר שתעבורו 

 .הקריאה(

 

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

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

א׃֭פ֭ ח,ח: נחמיה ְקָרָֽ ּמ  ּוַּ֭ב ינ ֶ֖ לַ֭וָּיב  ֶכ ֶׂשָ֔ ֹום֭ ׂשֶ֣ ׁשְ֭ו ָרָ֑ ְמפ  ים֭ ֶ֖ ה  ָהֱאֹל ת֭ ֹוַרֵ֥ רְּ֭בת ֵֶ֛פ ּס  ּוַ֭ב ְקְראֵ֥ ּי  ַֽ ַ֭֭וָֽ
 ( הפירוש צריך להיות כסדר הבא:נחמיה ח,חרא )הרב א"מ פרל הקשה כי לפי סדר המק

אנדרש מהמלים  פיסוק טעמיםלימדה כי  בבלי מגילה ג,א-הגמרא ב ְקָרָֽ ּמ  ּוַּ֭ב ינ ֶ֖ ָּיב  שהן בסוף הפסוק. והרי קריאת הפסוק חייבת להיות  ַו

ּועם הטעמים כדי להבין תורת אמת והיה צריך להיות לאחר המלים  ְראֵ֥ ְק ּי  ַֽ תָ֭האֱ֭ ַוָֽ ֹוַרֵ֥ רְּ֭בת ֵֶ֛פ ּס  יםַ֭ב ֶ֖ ה  ינּו֭פי הטעמים היינו ע"פ -על –ֹל ֶ֖ ָּיב  ַו
א ְקָרָֽ ּמ  ֶכלואח"כ  זה פיסוק טעמים – ַּב ֶׂשָ֔ ֹום֭ ׂשֶ֣ א. ומדוע נקבעה דרשת  אלו הפסוקים – ְו ְקָרָֽ ּמ  ינּוַּ֭ב ֶ֖ ָּיב   בסוף הפסוק? ַו

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

ּו אֵ֥ ְקְר ּי  ַֽ ֶ֖֭ ַוָֽ ֹלה  תָ֭הֱא ַרֵ֥ רְּ֭בתֹו ֵֶ֛פ ּס  מרכא תביר מרכא טפחא, בתפקיד קבוצת פרטים הקשורים בנושא קריאה בספר תורת האלקים,  –יםַ֭ב

 והשונים בהלכותיהם לגבי הנושא. יש מכאן רמז בטעמי המקרא שלא כל הנקרא והמתורגם בימי עזרא אפשר לקרוא או לתרגם ברבים. 

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

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

 

ים֭ ֶ֖ ה  ָהֱאֹל ת֭ ֹוַרֵ֥  מרכא טפחא, בתפקיד יתור לרבות המקראות בתוך כל או חלק מפרטים הנ"ל. –ְּבת

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

ֶכל֭הסיפא של הפסוק  ֶׂשָ֔ ֹום֭ א׃ְ֭וׂשֶ֣ ָרָֽ ְק ּמ  ּוַּ֭ב ינ ֶ֖ ָּיב   מרמזת לתמצית ההשערה על תפקידי תבניות הטעמים.ַו

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

 בתוך שליש פסוק.

א ְקָרָֽ ּמ  ינּוַּ֭ב ֶ֖ ָּיב   .  פיסוק טעמים זהע"פ דרשת התוכן, טעמי המקרא מלמדים על הבנת המקרא ע"פ המלים מלמדות על הבנת המקרא  – ַו

א֭- ירושלמי מגילה פ"ד ה"א ן העדהברקפירש   ְקָרָֽ ּמ  ּוַּ֭ב ינ ֶ֖ ָּיב  דרישת פיסוק הפסוק ו למעלה ומה למטה, מה – ו ההכריעיםליא ַו

 , ואיך הכתובים מלמדים ביניהם. הפסוקיםהפסקי ענין והפסקי דבור בתוך 

אבתבנית הטעמים של הסיפא של הפסוק  הנמצא אלפניו ולאחריובין חלקי פסוק הוא  מאופני הלימודאחד  ְקָרָֽ ּמ  ּוַּ֭ב ינ ֶ֖ ָּיב  ַו ל֭ ֶכ ֶׂשָ֔ ֹום֭ ׂשֶ֣ .  ְו

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

אולב הסבר תבנית הטעמים של המלים בתוך ההסבר מש ְקָרָֽ ּמ  ּוַּ֭ב ינ ֶ֖ ָּיב   .  ַו

 

ֶכל ֶׂשָ֔ ֹום֭ אקטן והוא תיאור ואחריו -)אתנח( מונח זקף – ְוׂשֶ֣ ְקָרָֽ ּמ  ּוַּ֭ב ינ ֶ֖ ָּיב  טפחא סלוק והוא פעולה, תבנית אפשרית ללימוד אלפניו  – ַו

 ולאחריו. וזה פועל בשלבים:

ינּומשמעות הלאחריו היא  (א) ֶ֖ ָּיב  א  )א( פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה יםבתפקידטפחא  – ַו ָרָֽ ְק ּמ  סלוק בתפקיד הגבלה  – ַּב

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

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

ינּו (ב) ֶ֖ ָּיב  א )הלאחריו(, היינו התפשטות אפיון מהכתוב משמאלו -טפחא, טופח )כעין רבוי(  – ַו ְקָרָֽ ּמ  )אלפניו(.  ימינוכתוב מלסלוק,  – ַּב

 ההגבלה הבאה מהסלוק עוברת אלפניו 

ֶכלאל )א(  ֶׂשָ֔ ֹום֭ ׂשֶ֣  ות הטעמים בתוכםבתוך חצי הפסוק להגביל גבולות הפסוקים והגדרות תבני – ְו

ּוחצי הפסוק שלפניו  –אל )ב(  אֵ֥ ְקְר ַּֽי  ׁש֭ ַוָֽ ָרָ֑ ְמפ  ים֭ ֶ֖ ה  ֱאֹל תָ֭ה ַרֵ֥ רְּ֭בתֹו ֵֶ֛פ ּס  ֶכל-ללמד להתבונן בַב ֶׂשָ֔ ֹום֭ בדרשות של רבוי ומיעוט  ׂשֶ֣

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

 

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

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

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

 .מי פרק אין מעמידיןעיין ירושל. חמש מקראות בתורה אין להם הכרעמציין עוד מקום לנושא  )במקום( רבי עקיבא איגר. הכרע(

 לא נעסוק בנושא זה כאן. 

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

מוליך ...  ם וכתובים,נגינות טעמי מקרא של תורה נביאי - טעמי תורה רש"י רבי עקיבא אומר: מפני שמראה בה טעמי תורה.כתנאי ... 
 )מרמז איך לקרוא(. ידו לפי טעם הנגינה



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 סדר הבירור 1.4

 

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

 , כמובן כל מקום לענינו.לימוד( הסקת המשמעות ההילכתיתה

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

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

 עצמו.
בין בתבניות מרכבות. לא לכל הטעמים הבודדים ובין בטעמים בודדים  ,יוחד הקשורה להלכהבמ ,משתדל להציג כל ממצא והשערה העיון

 מוצגים ממצאים אף שהזכרנו את רובם. 

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

 . בשני המנהגים

עכגון ממצאים למשמעות טעמים בודדים שהגענו אליהם  ראים ברובם בתבניות מרכבות. ישנםטעמי המקרא נק י ר, רבֵ֗ הסקת , ע"י פ֡ז

-זקף. לגבי טעמים מסוימים כגון במלה שהטעם מטעים או מקבוצת מלים שבין טעמיה נמצא הטעם המסוים נידון בתורה שבע"פמהמסקנה 
ול א, ההסקה באה בד"כ ממילה בודדת. ג֕ד דמָ֨  מטופל כזוג.  אז֝לאו֭ק

 

אישנם טעמים שמופיעים במספר תבניות שונות. כגון תבנית  רגֹ֧ ח ד ונֶ֣ יע מ אותבנית  רבֵ֗ רגֹ֧ ר ד י א תבֵ֛ אותבנית  טפחֶ֖ רגֹ֧ רכ֭  ד -אמ
ולה א כפ חֶ֖ . טעם דרגא מופיע בצירוף במספר תבניות ובכל אחת מהן התקבלה ההבנה שלכל תבנית ישנה משמעות אחרת. אף טפ

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

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

 

 מחברים.  -חלוקת הטעמים הידועה לעוצרים ומשרתים 1.5

 

 ברים ועוצרים והעיון מציג אותם בתפקידים המוסקים מדרשות חז"ל. על פי פשט, הטעמים נלמדים כמח
או מסמלים התפשטות  תפקידים עצמאייםגם בעלי לעתים העיון מעלה, שהטעמים המחברים אינם משרתים בלבד לטעמים העוצרים אלא 

 משרתים. -המוטעמות בטעמים המחברים מליםמשמעות הטעם העוצר אל ה

 

יש עשרים וחמישה סימני טעמים )איוב, משלי, תהלים( פרי אמ"ת וללא סתנ"ך עשרים ואחד מספרי השכנזית בבאופן המקובל, בשיטה הא

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

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

קבוצת  לשתי קבוצות . גישה זאת מחלקת הטעמיםואותיות שוות )שו"ע או"ח ס'סא,סע'כ( ופותחות באותיות אהו"י מלים המסתימות

 המושלים וקבוצת המשרתים.

 הם נקראים גם פסוק עיקרי של הפסוקיםקראת כך כי קובעים הנ למיניהם )קיסר,מלך, משנה, שליש( קבוצת המושלים ,
 עוצרים. אפשר שטעם עוצר נקרא מלך במשמעות עצור ועזוב בתורה, היינו מושל.

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

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

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

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

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

 אחת בשמותם כמנהג האשכנזים

ח֭דרגת העוצר קיסר וק֭א,תָ֑֭אתנ וףסלָֽ =ס וק(-) ס ֭פ
גול ֭֭דרגת העוצר מלך ן-זקף,֭ס ֕דול-זקף֭,קטָ֔ א֭,של֓שלת,֭ג ֭טפחֶ֖

ע צר משנהדרגת העו י א֭ י,֭רבֵ֗ א ֭,֭זרק שט יב,֭פ יר,֭י֚ת  תבֵ֛

דולה-תלישא דרגת העוצר שליש רני, ֠ג ר-ק ה,֭פ֡ז ֟ר ש-אזלא,֭פ א)=֭ג֝ר ים֭֭֞(,אז֝ל ש֞י ח֭,גר ונֶ֣ ה֭׀-מ מי גר ֭ל
שא טעמים משרתים א-תלי ה֩,֭קדמָ֨ ס֭,קטנ א,֭֭-מקף,֭֭ק֭׀יפ רגֹ֧ א,֭ד רכֵ֥ רכ֭ ֭,מ ה,֭-אמ ול ךכפ הפֶ֤ ח,֭מ ונֶ֣ רח,֭מ מ֭ -בן-י ו  וי

 

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

ח֭דרגת העוצר קיסר וק֭,אתנָ֑ וףסלָֽ =ס וק(-) ס ֭פ
גול֭דרגת העוצר מלך א ֭ס ן-זקף,֭֭ת ול-זקף֭,קטָ֔ ארט֭,של֓שלת,֭ג֕ד ֭חֶ֖
ע דרגת העוצר משנה י א֭ ,֭רבֵ֗ רק א ֭,֭ז שט דָ֭֭֨פ י֭ק ין ֭,֭תר =֭מ א ֭) ית(,֭֭֭פשט על יבמל י,֭י֚ת  רתבֵ֛
שא דרגת העוצר שליש רני, ֠תל ר-ק ה,֭פז ֟ר ֭֝גר-אז לאול,֭גד֭֭֡פ י֭֭,שי ישנ ֞ש ח֭ן,גר ונֶ֣ יה֭׀-מ רמ ֭לג
֭֩ת טעמים משרתים א ֭֭֩רס א ש יל =ת א֭(,) ׀֭,קדמָ֨ סק֭ א,֭֭-מקף,֭֭פ גֹ֧ ך,ראֵ֥֭מ,֭דר מ֭ ֭י י֭טע חוטר ֭תר י֭ ר =ת ֭ין(,֭י֭)

ופֶ֣֭ הֶ֣֭ש ר֭ר֭ ופ ך,֭ש ךול ֻהפ ן-ירח,֭מֶ֤ ומ֭ -ב  וי
 מש "איש מצליח" ישיבת כסא רחמים, הרב מאיר מאזוז הי"והטעמים בשמותיהם כמנהג הספרדים ע"פ חו

א֭  רק ופֶ֣֭-מקף ז הֶ֣֭ש גול ולךר֭ א ֭ס    ת

ר  ד֭֭֡פז שא ולג א ֠תל ר֭אז ל ֭֝ג ׀ שי סק֭ יע פ   רבֵ֗

א  ופר קדמָ֨ ֻהפך-ש י֭קדָ֭֨ פשטא ֭ מֶ֤ ר = מין ֭ת שטא ֭) ן-זקףמלעלית(֭֭פ ול-זקף קטָ֔     ג֕ד



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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֓שלת ר-שני של ייג מ֭  ן֞ש י֭טע ר ֭ת ר  וט ח י֭   ין(י֭)=תר

א  רגֹ֧ ךראֵ֥֭מ ירתבֵ֛֭ ד ארט י ח חֶ֖   אתנָ֑

יב ךראֵ֥֭מ י֚ת ארט י וק חֶ֖ וף֭סלָֽ =ס וק(-) ס   פ

֭֩תטעמים נוספים:    א ס ֭֭֩ר א ילש =ת רח, () מ֭ -בן-י ו רני,  וי ה-ק    פ֟ר

 

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

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

 

ה֩,-תלישאמציין כי  מאור התורההרב וינשטוק זצ"ל בספרו  אהיא לפעמים טעם עוצר. בעדה המרוקנית אין הבחנה בין  קטנ ובין  ,֠תלש

א֩( ילש =ת סא֭֩) ת וי' אמר כב,יג)שמוצאו ממרוקו מתיחס לתרסא בשם תלשא  אור החיים תר ָ֭֨-ּוַב ּכ  ן֭֩ ה  ֶ֣הּ֭כ  ָנ ְלָמ ַא ֶי֝ה֭ ְה ת   וגו'(י֭

 

֭(שמות משפטים כא,לב)דוגמא לתפקיד תחבירי נמצא בפסוק חלוקת הטעמים לעוצרים ומחברים משמשת לתפקיד תחבירי של פיסוק המקרא, 
ם ס-א  ל׃֭ ָֽ ָּסק  ר֭י  ֹו ּׁשֶ֖ יוְ֭וַה ָנָ֔ ד  א ַלָֽ  ֭ ן ּת  י  ים֭ ְׁשָקל ֵ֗ ים֭ ֶ֣ ְׁשֹלׁש  ֭׀ ֶֶ֣סף ָ֑הֶּ֭כ ָמ ֹוָ֭א אֶ֣ ר֭ ֹו ּׁשֶ֖ ֵ֥חַ֭ה ַּג י  ֵֶ֛בד֭ -ִאםהפסוק ללא טעם התביר במלים  בקריאת ֶע

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

 האמה.

 

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

יע ֭֞מות משפטים כג,יא: ש ְּׁשב  ןְוַה ָֽ הּ֭֭כ  ָּׂשֶדָ֑ ֶ֣תַ֭ה ַּי לַ֭ח םּ֭ת אַכֶ֖ ָר֕ ְת י  ָךְ֭ו ַעֶּמָ֔ ֶ֣י֭ נ  י  ֶאְב  ֭ ּו ְכל ָאָֽ ְו ּה֭֭ ְׁשָּתֵ֗ ּוְנַט ה֭ ֶָּ֣נ ְמֶט ְׁש ֭-תּ֭ת  ָךֶ֖ ְרְמ הְ֭לַכ ֶׂשֵ֥ ַּתֲע
ָך׃ יֶתָֽ ְ֭לז 

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

םי טעמא דר' יוסי, דכתיב מא...  ראגמ ָר֕ ְת י  ָךְ֭ו ַעֶּמָ֔ ֶ֣י֭ נ  י  ֶאְב  ֭ ּו ל ְכ ָאָֽ    וגו'  ְו
םבר כולהו מצי אכלי. דרישא דקרא דכתיב ס ר' יוסי.ו... ש סיריליאו גמ'ר" ָר֕ ְת י  י לעמך, והכי קאמר ובעלי יתרה של עמך, דהיינו אק ְו

ה -זה כל זמן שובעלי נכסים יאכלו, ואפילו משדות שלהן,  ֶדָ֑ ֶ֣תַ֭הָּׂש ַּי ַח ל֭ ם"נ א ּת אַכֶ֖ ָר֕ ְת י  עם המקרא יוכיח שיש וטומד במקום , ע ְו
ם-ב גדול-זקף ְתָר֕ י   מד שעומד לעצמו ולנתקו ממאכל חית השדה.לל ְו
 

 ם ומחברים לתפקידי דרישה ע"פ טעמים ותבניות טעמים.  מעבר מתפקידי טעמים כעוצרי 1.6

 

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

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

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

דדכתיב ...  ֲעב ָ֑ יםַ֭י ֶ֖ ָׁשנ  ׁש֭ ֵ֥ תׁ֭֭ש  ע ָ֔ ְּׁשב  ת ומדרך חז"ל בהמלים הבאו...  כא(הערה ...  [:ערכין י"ח ב'] כא(נמי יעבוד שביעית, זמנין דבּוַבָ֨
ֹו֭֭(כד,יא כ"ת 'דב) ב"מ קי"ג ב'-, כמו בבטעם מפסיק לדרשם לפניהן ולאחריהן ֶ֣ה֭בָ֔ ֶׁש נ   ֭ ה ַאָּת ר֭ ֶׁשֶ֤ ׁשֲ֭א י ֵ֗ א  דְ֭וָה ּוץַּ֭תֲעמ ָ֑ חֶ֖ ּוץ֭, דרשו ַּב חֶ֖ ַּב

ׁש י ֵ֗ א  ְוָה ד֭ ֲעמ ָ֑ ָ֑י֭֭(יוי' צו ו,)  מנחות נ"ה א'-, ובַּת ָּׁש א  ּה֭מ  ָתֶ֖ י֭א  ּת  םָ֭נַתֵ֥ ֶחְלָקֵ֛ ץ֭ מ ָ֔ ָח  ֭ ה ָאֶפ א֭ת  אָ֭דרשו  ,ל ֶ֤ א֭ת  םל ֶ֤ ֶחְלָקֵ֛ ץ֭ מ ָ֔ ָח  ֭ ה מכות -, ובֶפ

ּנּו (ג,הכ כ"ת 'דב)  דרשו הפסוק כ"ב ַיֶּכֶ֖ ים֭ ֵ֥ ע  ְרָּב י) גם לסוף פסוק הקודם לו  ַא ֵ֥ ֹו ְּכד  ָעתֶ֖ ְׁש ר׃ ר  ְסָּפָֽ מ  ים ְּב ֵ֥ ְרָּבע  ּו ַא ּנ ֶּכֶ֖ , וכ"כ תוס' בחולין (ַי
ֶֶׁ֣שת׀ ... יהושע יג,ג) ס' ב' בפסוק דיהושע י"ג ֶ֣י ֲחמ  ְרנ  ים ַס ֵ֗ ְׁשּת  ל  ָֽ֭ ... ְפ ַעּו  ן ים׃ְוָה ָמ֞ י ּת   :, וה"נ כן(מ 

 

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

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

  חהטעמים וק֭,אתנָ֑ ן-ו לטט לענ"ד כוונת) זקף ,סלָֽ ול-ול קטָ֔ ֕ד גול ֭(, ג ע,֭ס י   .הם הפסק ענין של֓שלת,֭רבֵ֗

  חהטעמים וק֭,אתנָ֑  הם גם הפסק דבור. סלָֽ

 ול ֭ אמנם טעם עוצר אבל הוא משרת של זרקא֭  טעם  .סג

 

 י מההגדרה של הכוזריהתחלת

 על הפסק דיבור שהוא בטעם אתנח או סלוק (א)
 על הפסק ענין שהוא בטעם זקף או סגול (ב)

 . )סוגריים מרובעים ] ... [ מציינים שאין חובה שהטעם ימצא בתבנית(עמים הנמצאים בדרך אל ההפסקים האלוהם הטי והתבוננתי מ

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

 ימצאות הטעם בתבנית(: )סימון בסוגריים מרובעיים מורה שאין חובת ההבא

ח] ונֶ֣ א [מ רגֹ֧ אאו  ד רכֵ֥  מ

ח]או  ונֶ֣ יר [מ  תבֵ֛

א]ואחרי אלו  רכֵ֥ א [מ  טפחֶ֖

ח]ואחרי אלו  ונֶ֣ ח [מ א]או  אתנָ֑ רכֵ֥ וק [מ  סלָֽ

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ן-זקף המסתיים בטעםתבנית הפסק ענין    עשויה להיות קטָ֔

יב] ן-זקף [י֚ת יבאו   קטָ֔ ח] י֚ת ונֶ֣ ן-זקף [מ חאו  קטָ֔ ונֶ֣  ז"ק מ

זקף  ֭ א שט ן-פ שטאו  קטָ֔ ח] א ֭פ ונֶ֣ ן-זקף [מ שטא ֭או  קטָ֔ ך֭פ הפֶ֤ ח] מ ונֶ֣ ן-זקף [מ יב)תחבירית  קטָ֔ שטא ֭מחליף  י֚ת בנסיבות  פ

 (, ע"פ הרב הילדסהיימר משפטי הטעמיםמסוימות

אלעתים יופיע טעם  רכֵ֥ שטאָ֭֨לפני  מ  פ

 

ול-זקף המסתיים בטעםתבנית הפסק ענין  ול-זקףהיא רק  ג֕ד  ג֕ד

  

ול ֭ המסתיים בטעםתבנית הפסק ענין  ח]היא  סג ונֶ֣ א]או  [מ רכֵ֥ ח] זרקא֭  [מ ונֶ֣ ול ֭ [מ רקא֭ )בתורה גם שלושה מופעים של  סג רקא֭  ז  ז

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

 

ן-זקף)זקף בטעם תבניות הפסק ענין על בסיס  ֕דול-זקף֭,קטָ֔ ול ֭בטעם ו( ג התחלתי , הכתוב(שהם טעמים עליונים )היינו מעל שורת  סג

 טעמים עליונים נוספים מהוים הפסקי ענין כלשהםלחקור האם גם 

  

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

ול ֭ המסתיים בטעםתבנית הפסק ענין  ח המסתיים בטעםק דיבור ה בתבנית הפסק ענין נוספת לפני הפסומלו סג ואח"כ עוד הפסק ענין  אתנָ֑

וק המסתיים בטעםומסיים בהפסק דיבור   סלָֽ

 

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

 ללמוד מטעם לטעם ומתבנית לתבנית.

 

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

ֶרץ֭ ׃ בראשית א,ב ָהָאֵ֗ ההפסק ענין ְו ְיָתֵ֥ הּו ֭ ָה הּו ת ָ֨ ֶׁשְך הפסק ענין ָוב ָ֔ ֶ֣י-ַעל ְוח ֶ֖ ֹום ְּפנ  הָ֑ ֭דבורהפסק  ְת
ּוחַ֭  רֶ֣ ים ְו ָ֔ ה  ֶפת הפסק ענין ֱאֹל ֶחֶ֖ ֵ֥י-ַעל ְמַר ם׃ ְּפנ  י  ָּמָֽ ֭דבורהפסק  ַה

 תפקידים.  או דבור ישנם הפסק עניןלכל 

 

ן-זקף֭מתוך שהטעמים העליונים ול-זקף֭,קטָ֔ ֕ד ול ֭, ג ג  הם הפסקי ענין נשאלות השאלות הבאות: ס

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

 משפיעות על הדרשות ןה כיצדקבוצות, -אם יש תת? 

 צעיים, בתוך קבוצות הפסקי ענין, שנראה כי הן מבוססות על טעמים עליוניםמה תפקיד הטעמים התחתונים והאמ? 

 

ן-זקף בין היתר מציינים מספר  העליוניםועוד התברר כי הטעמים  ֕דול-זקף֭,2֭֭–֭קטָ֔ גול ֭ זרקא֭ ֭, ותבנית הטעמים 3 – ג בין היתר  ס

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

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

י֭(יג,יח תז' 'וי)כגון  אחת, פרט לחצאי פסוק בעלי טעם בהם מופיע אתנח או סלוק בלבד )קיסר(, היינו ללא טעם נוסף שנשמע ָֽ רּ֭כ  ָׂש֕ -ּוָב
ֹו ֵ֥ה֭בָֽ ְהֶי א׃-י  ְרָּפָֽ ְונ  ין֭֭ ָ֑ ְׁשח  ֹו֭ רֶ֖ ע  אמלת  ְב ְרָּפָֽ  בטעם סלוק בלבד. ְונ 

 

בקבוצת התפקידים של קבוצות הענין העליונות והתחתונות עלו אפיונים )דרכי דרשה( משותפים אחדים לטעמים העליונים ואפיונים 
לטעמים עליונים, ן הסקנו שיש מקום להתיחס לטעמים גם לפי מיקומם ביחס למקרא הכתוב משותפים אחדים לטעמים התחתונים. לכ

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

קטנה -גדולה )תלשא(, תלישא-גה נמוכה: פזר, תלישאכי הטעמים הבאים שרובם עוצרים במדר ועוד מתבררמחברים. -עוצרים ומשרתים

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

 

 להלן מוצגים הטעמים בחלוקה לעליונים, אמצעיים, תחתונים

  -טעמים עליונים 

א,֭֭מסוג הטעמים העוצרים ש-אזלא֭֭מא לפניו שמו)אזלא ללא קדאז֝ל שאו  ג֝ר י֞ם֭ -עבור מלה מלעלית ו ג֝ר ֞י רש עבור מלה ג

֭ מלרעית( ול ג ֭ס רקא  שא,֭,֭ז ולה-תלי ד רני, ֠ג ֓שלת,-ק של ה,֭ א ,֭זקף, פ֟ר שט ר,֭פ ן-פ֡ז ֕דול-זקף, קטָ֔ יע֭֭,ג ע)רבֵ֗ י  (ירבֵ֗
א,֭תלישאמחברים -מסוג הטעמים המשרתים דמָ֨ ה,֭-ק  ֩קטנ

֭הכוזרי מציין שטעם  א  גול ֭ה משרת לטעם הוא למעש זרק  ס

אהגר"א מציין שטעם  מָ֨ אאחריו אף הוא נקרא  אז֝לאללא טעם  קד  והינו עוצר  אזלָ֨

-גדולה( ותרסא )תלישא-היא לפעמים עוצר ובעדה המרוקאית אין הבחנה בין תלשא )תלישא ֩קטנה-תלישאהרב ויינשטוק מציין כי 

 קטנה(

 

  –טעמים אמצעים / תיכונים 

חממסוג הטעמים העוצרים  ׀-ונֶ֣ ה֭ מי גר   ל

סק֭׀֭-מקףמחברים -מסוג הטעמים המשרתים  ,֭פ

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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  –טעמים תחתונים 

יב,֭מסוג הטעמים העוצרים  י֚ת ר,֭֭ י א,֭תבֵ֛ חֶ֖ ח,֭טפ אתנָ֑ וק,֭ ֭סלָֽ
ך,֭֭ירחמחברים -מסוג הטעמים המשרתים מהפֶ֤ ח,֭ ונֶ֣ מ יים,֭ א  רכ א,֭מ רכֵ֥ א,֭מ גֹ֧ ן-דר מ֭ -ב   ויו

 

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

 

כלל ופרט או רבוי ומיעוט ועוד כעין בנין אב, היקש, כעין  כעין , כמוופרטיו נושאדרך לימוד של מציינים  מסוימיםטעמים עליונים  .א
מוד רבי אלעזר ועוד דרכי לימל"ב מידות של מידות של רבי ישמעאל ודרכי לימוד בהגדרות, שחלקן בדרך השאלה בלבד נלקח מי"ג 

 .אלו מידותברייתות המלמדות שלא נכללו ב

 

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

 שצוינו בא'.  המצוינים ע"י טעמים עליונים

 

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

 ללא קשר לטעמים שבסביבתו. 

 

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

 הגבלה ללא מעורבות של טעמים עליונים. –תבניות רבוי ומיעוט 

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

o א כגון רכֵ֥ ח֭ מ ונֶ֣ ֭מ א  רק ול ֭ ז רקא֭ הענין של  לע מורחברבוי כעין , סג גול ֭... ז  קטן-, דומה להשפעה על זקףס

o ח] כגון ונֶ֣ ֭ [מ א  רק ח]ז ונֶ֣ ול ֭ [מ א֭ של כעין תוספת או גריעה מוגבלת מהענין , סג רק ול ֭... ז  סג

 

 מסוימותתבניות טעמים של  ם כללייםתפקידי

 מהעיון מתברר כי ישנם תפקידים כלליים, דהיינו שאותו התפקיד מופיע במספר טעמים ותבניות בשינויים ביניהם. כגון:
המספר לרמז  , מאחד ועד ארבע ויותר. אחד מתפקידילענין של מספרטעמים עליונים שבין תפקידיהם ישנו תפקיד המרמז  (א)

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

א ֭ שט ח֭,  פ ונֶ֣  אחד,  –מ

ן-זקף  בענין מסוים, שתי דרשות  פרטיםי נששניים,  – קטָ֔

ול-זקף  אחר באופןעשויה להדרש  יתשליששתי דרשות באופן אחד ו לפחותבענין מסוים,  פרטים לושהששלוש,  – ג֕ד

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

ח ונֶ֣ ע֭מ י  כמו רביע על כל תפקידיו, או חמש ויתכן גם יותר לפי הענין – רבֵ֗

 

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

שא שא) ֠תל ה-תלי ול ד  (, ֠ג

א מָ֨ ֭, קד
א מָ֨ ך קד הפֶ֤ שטא ֭ מ  , פ

א ֭קיסר ] שט ח[ פ ונֶ֣ ן-זקף מ ח] פשטא ֭או קיסר  קטָ֔ ונֶ֣ ן-זקף[ מ והתוכן המוטעם בו הוא תיאור או מצוה או פעולה ולאחריה עוד  קטָ֔

 מצוה או פעולה, כל התבנית כולה מלמדת אלפניה. 

א קיסר רכֵ֥ א ֭] מ שט ח[ פ ונֶ֣ ן-זקף מ  לימוד אלפני לפניו  קטָ֔

א חֶ֖  מוטעם על ידה אלפניו התפשטות לימוד מהתוכן ה טפ

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

 

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

 

 תפקידי הטעמים בדרכי לימוד התורה – מסקנות העיון

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

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

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

 מיעוט –טעמים ותבניות מסוימים מציינים רבוי ואחרים מציינים הגבלה  .ג
במופעים מסוימים הטעם או התבנית מרמזת לכעין רישום מקוצר המרמז לכתובים אחרים שיש לדרשם בהקשר לכתוב במקום  .ד

 הטעם.

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

 .פשוטים לרבוי ולמיעוט
ח תמצית השערות:  .ו אמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחמגביל;  – פסוק-סוף=  סלֵֽוק ,אתנִ֑  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמארֵ֥ =  מרכֵ֥

אמחלק, ממעט, לא ממש;  אי מתפשט; שנוי משמעות, רבו – טפחַ֖ א מרכֵ֥ א ת֛ביר דר֧גאיתור לרבות, מכל מקום;  – טפחַ֖ קבוצה עם הלכה שוה  - טפחַ֖
אלפרטיה;  א ת֛ביר מרכֵ֥ א ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפחַ֖ א מרכֵ֥ מצב של -רב -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה;  - טפחַ֖

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   השלם והחלק נדרשים; סדור שנחלק, – פסק ׀המוטעם, בד"כ מצב אחד נדרש; 

יע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  אהיקש; השלישיה: ) –בחצי פסוק  ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – רבֵ֗ =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קדמָ֨
איוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם  דרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא  ת=  קטנה  -תלישאלמד( דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל; מ – אז֝לאו קדמָ֨
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 הגדרה מפורטת של תפקידי טעמים ותבניות טעמים לדרישת הכתובים 1.7

ח טעם ונֶ֣ עכמשרת / מחבר לטעם עוצר, קריאתו קצרה והוא עשוי ללמד על הוספה על או מסוג הטעם העוצר. למשל  מ י רבֵ֗ ח֭ ונֶ֣ ללמד ֭מ

ח֭תלישאעל לפחות ארבע,  ונֶ֣ ה-מ  כעין ת"ק נוספת.  ֩קטנ

ח טעם ונֶ֣ שאופן הלימוד המופיע לפני תבניות טעמים מסוימות שקריאתו מאורכת להדגיש )א( שיש דרשה מיוחדת מהכתוב ו/או )ב(  מ

ול ֭הנלמד מהתבנית הבאה אחריו נלמד יותר מפעם אחת. כגון: תבנית  סג ח֭ ונֶ֣ מ ח֭...֭ ונֶ֣ ֭מ א  רק ח֭ז ונֶ֣ אפשרות שמונח שלפני זרקא מלמד  מ

חתבנית שכאילו לפנינו סדרות אחדות של זרקא ]מונח[ סגול.  ונֶ֣ א ֭ואחריו למשל  מ שט ך֭פ הפֶ֤ ח֭זקף מ ונֶ֣ ן֭-מ אפשרות שמונח מלמד קטָ֔

ח תבניתקטן. -לפנינו סדרות אחדות של מהפך פשטא מונח זקףשכאילו  ונֶ֣ א ואחריו למשל מ א[֭טפחֶ֖ רכֵ֥ ר֭]מ י א֭תבֵ֛ רגֹ֧ א֭או  ד רכֵ֥ מ
א חֶ֖ א[֭טפ רכֵ֥ יר֭]מ  אפשרות שמונח מלמד שכאילו לפנינו סדרות אחדות של מרכא או דרגא תביר ]מרכא[ טפחא. תבֵ֛

 

ח] תבנית ונֶ֣ ח]...֭֭[מ ונֶ֣ ֭֭[מ א  רק ח]ז ונֶ֣ ח]...֭֭[מ ונֶ֣ ֭ ֭[מ גול  ס

א֭  רק גול ֭... ז א֭ דרשת ענין מסוג הענין המוטעם בתבנית  – ס רק ול ֭... ז אשר עומד לעצמו או הוא תוספת מסוג הענין על הענין המוטעם ֭סג

רקא֭ ע"י  ול ֭... ז ג ענין עצמאי או עשוי להוסיף עוד ו/או סגול כל מונח לפני זרקא . במיעוט מופעים נמצא כי התפקיד הוא גריעה מן הענין. ס

 הוספה או גריעה על נושא התבנית.

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

א֭ במילה ע"פ תיקוני הזהר חלק ב' גג זי"ן  רק )בתמוז התשע"ד  ורדילה וונמשל למאזניים. אפשר להשתמש בהמשלה זאת במובן של ע ז

, מאריך או מקצר )עצם, מקרב ומרחיקגורע, ומוסיף  סגול כעולה ויורד( , "אור החמה" עה"ת מגדיר זרקא-מצאנו כי הרב קרוזר זונדל ב

א֭ צורת  זמן(. רק  הרב אייכנשטיין ישכר בעל "לבוש לשבת ויו"ט" מגדיר זרקא סגול כתוספת שמחה. כמתאר כריכה, תנועה תנודתית, ז

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

 קשר למספר שלוש )כגון שלוש כריכות, שלוש דרשות(.

חלעומת התבנית לעיל שעשויה להתחיל בטעם  ונֶ֣ א, כאשר התבנית היא  מ רכֵ֥ ֭ מ רקא  ח]ז ונֶ֣ ול ֭֭[מ ג , נדרש ע"י מרכא רבוי של תוצאות ס

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

אלהסבר על עוד תפקיד של זרקא סגול ראה גם תבנית  דמָ֨ א ק רכֵ֥ ול ֭֭מ סג ח֭ ונֶ֣ מ ח֭...֭ ונֶ֣ מ ֭ א  רק  כעין להתחילה ובפועל. – ז

 אפשר כי התורה מגלה בכתובים הבאים תפקידי תבנית הטעמים זרקא סגול כמוסבר להלן:

י( גלו, מסעי 'במ) ָֽ ים ֭-ְבנ  ׁש  ְ֭לָנ ל  א  ְׂשָר ֶ֤ה֭ואחריו תאור תפקיד התבנית זרקא סגול,  – י  ְרָע ְג ָלָתן ֭ מהענין, שכאן הוא ְונ  מסוג ענין, שכאן הוא  ַנֲח

ינּו ת ָ֔ ֲאב  ֶ֣ת֭ ַל ֲח ַּנ ָ֑םומסיים בכתוב שכתוב שוב בפסוק )לו,ד(  מ  ֶה הָ֭ל ֶ֖יָנ ֶי ְה רּ֭ת  הֲ֭אֶׁשֵ֥ ַּמֶּטָ֔ ַה ֶ֣ת֭ ַל ֚לַ֭נֲח ַע ף֭ ַס֕  ְונֹו

ל ֭֭(דלו, מסעי 'במ) א  ְׂשָר ֶ֣י֭י  ְבנ  ֭ל  ל  ב  ּי  ה ֭֭גול, ואחריו תאור תפקיד התבניתזרקא ס – ַה ְסָפ ֹו ן מהענין, שכאן הוא ְונָֽ ֲחָלָתָ֔ מסוג ענין , שכאן  ַנ

ההוא  ֶּטָ֔ ַהַּמ ֶ֣ת֭ ַל ָ֑םַ֭ע֚לַ֭נֲח ֶה הָ֭ל ֶ֖יָנ ֶי ְה רּ֭ת  ֶׁשֵ֥ ה֭. ענין ההוספה בפסוק )לו,ד( הוא יתר כי כבר נאמר בפסוק )לו,ג( ֲא ַהַּמֶּטָ֔ ֶ֣ת֭ ַל ֚לַ֭נֲח ףַ֭ע ַס֕ ֹו ְונ
ָ֑ם ֶה ֶ֖יָנהָ֭ל ְהֶי רּ֭ת   ֲאֶׁשֵ֥

 

  מתפקידי תבנית הטעמים זרקא סגול

  מסוג התוכן המטועם על התוכן המטועםענין עצמאי 

  מסוג התוכן המטועם על התוכן המטועםענין תוספת 

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

  ציור של תנודה 

 כגון ציור של שלוש תנועות 

 סוג הענין על הענין. מספר מיעוטים או ריבויים מ 

֭היות והתבנית  א  רק ח]ז ונֶ֣ גול ֭֭[מ  באחד מתפקידיה מוסיף מהענין על הענין או גורעת מן הענין, אז אפשר כי  ס

ים֭֞תבנית הטעמים  ש֞י רקא֭ ...  גר גול ֭... ז ים֭֞,  עשוייה להיות כמו ס ֞י ר... ֭גרש י  . כעין יצא להקל ולהחמיר.תבֵ֛

אותבנית  רכֵ֥ ֭ מ א  רק ח]ז ונֶ֣ גול ֭֭[מ  , אבל הדבר לא מוכח. ראה כל תבנית במקומה.מרכא תבירעשויה לבטא רעיון דומה לתבנית  ס

 

 

ולה-תלישא ד אמנהג הספרדי ל ֠ג שא,  ֭֠תלש ֭֩רסתמנהג הספרדי  ל ֩קטנה-תלי , )תרסא משמעו תריס כעין מחיצה( אותיות למ"ד  א

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

 עם הבדלים ביניהם.

 

דולה-תלישא֭תבנית טעמים שא ר,יבֵ֛֭ת ...֭֠ג ֭֩-תלי בין שני קיסרים וגם כאשר התלישא בחצי פסוק ראשון והתביר בחצי  ריבֵ֛֭ת ... קטנה

 או בסביבתן . לפעמים מתקבלים שיעורי תורה.חשבוני המבוסס על גימטריות המלים המטועמות  לחישובפסוק שני מעלה אפשרות 
 

לשא֭מיקוםבגלל שאפשר  ֭֩רסת-ו ֠ת א֭לפני תבניות  א מָ֨ אוקד אאו  אז֝ל מָ֨ י֞ם֭לבדה או  קד ֞י רש המרמזות על כעין כלל  ג֝רש-אזלא אוג

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

 

רנימין של אפשר שקרן י ֟רה-ק  גדולה. -היא בטוי של תלישא פ

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

 

ח֭תלישא ונֶ֣ ח֭...֭מ ונֶ֣ ה֭-מ דול  גדולה.-לימוד מסוג תלישאכל מונח עשוי להוסיף עוד  –֠ג

ח֭תלישא ונֶ֣ ח֭...֭מ ונֶ֣ ה-מ  .קטנה-לימוד מסוג תלישאכל מונח עשוי להוסיף עוד  – ֩קטנ

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 קטנה-גדולה או תלישא-הטעמים תלישא תבנית תפקידימ

  (משיעורין,חציצין ומחיצין )שח" כללי תפקיד

  קטנה(-גדולה או תלישא-, שיעורין יחסיים, אומדנים )תלישאמוחלטיםשיעורין, חציצין ומחיצין הכוללת שיעורין 

 .עקירת עקרון תורני או מצווה, עקירת מחיצה 

 הנידון.  עקירת פרט הנעקר מתוך העניין 

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

 קטנה(-גדולה או תלישא-מידרוג בביצוע מצוות ומידרוג בשכר ועונש )תלישא. 
 בעל בחינה נעלה ייחודי תפקיד

 אפשר לתאר בחינה נעלה כעין , כללי לתלישות במנהג הספרדי( שםמנחת שי זה  פקטנה,ע"-)מקור אור החיים בטעם תלישא
  .מחיצה בין בעל הבחינה הנעלה והאחרים

  גדולה(-תלישא)נבחר, ראש, מקור. 
 

 בין המלים המטועמות או בסביבתן. חישוב חשבוני ייחודי תפקיד

ֶ֣ה (דב' כי תבוא כט,ו))לאו דווקא בפסוק זה(  חשבון-רמז לתלשא כמלך י ְרא  ָיְדָך ָנַתֶּ֣ת  ן-ֶאת ְב֠ יח ָ֨ לֶ֭ ס  ֹון-ְךֶמָֽ ְׁשּבֹ֧ י ֶח ֵ֛ ר  מ  ֶאת ָהֱא -ְו
ֹו ְרצֶ֖ ֶ֣ל ַא ח  ׁש ָה ֶ֣א (דב' כי תבוא כט,ו)  ָרָ֑ צ  ּי  ן ַו יח ֶ֣ ֶלְך ס  ֹון-ֶמָֽ ְׁשּב ֹוג ֶח֠ עָ֨ ָׁשֹ֧ן-ֶמֶלְך ְו נּו ַהָּב ֵ֛ את  ְקָר ה ל  ְלָחָמֶ֖ ּמ  ם׃ ַל ָֽ  ַוַּנּכ 

 

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

ר֭ תפקידו כעין דון מיניה ואוקמיה במקומיה, דרוש עקרון כלשהו במקום הופעתו והעבר אותו לענין תורני אחר, בין שמפורש בתורה  –פ֡ז

 שבכתב ובין שאינו מפורש. בנוסף עשוי ללמד למקומו. 

א֭מיקומו לפני תבניות בגלל שאפשר  אאו  אז֝לאוקדמָ֨ דמָ֨ י֞ם֭לבדה או  ק ש֞י ש-אזלא אוגר רמזות על כעין כלל ופרט או יוצא מן המ ג֝ר

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

ְׁשַמת֭רבינו בחיי בר' נח ז,כבעל  הרב יום טוב ליפמאן העלר )תוספות יום טוב( –טוב טעם ובפירוש  ר֭֩נ  לֲ֭אֶׁש ֭֝-ּכ ֡ ּי  ּוַחַ֭ח ים֭רָ֨
ּו׃֭ ת ָֽ מ  ה֭ ָרָבֶ֖ רֶּ֭בָח ֶׁשֵ֥ לֲ֭א ּכ ֵ֛ ו֭מ  י ַאָּפֵ֗ ר֭... שמתיחס לטעם  פרדס רימונים שער הטעמים )שער כ"ט, פ"ב(מביא מספר ְּב כדלהלן: מפזר פ֡ז

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

 רנס עמם דברי תורה במקום אחר בתורה. במקום אחד לפ

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

 

ח] ונֶ֣ ח]...֭֭[מ ונֶ֣ ר֭֭[מ  פזר. לימוד מסוגכל מונח עשוי להוסיף עוד  –פ֡ז

 
 

יב  . טעם מפסיק / עוצר המרמז לדרשה דווקא כך, אכן כך הדבר, לפחות כך י֚ת

יבמצד הקריאה בתורה  א ֭)מעביר לאחור( = מציב  משיב = י֚ת שט בראש מלה בת הברה אחת או  ראש מלה)שמקומה בסוף מלה( ב פ

 שתי הברות מלעלית בת 

ח[התבנית התדירה  ונֶ֣ מ יב֭] ן-זקף י֚ת  . פשטא ֭ולא י֚תיב֭. יש מקום לעיין מדוע כתב רחמנא מלה המחייבת  קטָ֔

 

 

א ֭ שט  מתפשט והולך, פשט הענין. פשוט,אחד, אחד ויחיד,  - פ

ח֭זקףאחריו לרוב  ונֶ֣ ן֭-מ ן-זקףאו קטָ֔ א ֭֭-, המלה המוטעמת בקטָ֔ שט ן֭-זקףמייצגת ענין של אחד,  פ   .מלמד שני דברים בקשר אליוקטָ֔

א ֭ שט ן֭-זקף... פ  עשוי ללמד על דרשה כפשוטו של מקרא.קטָ֔

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

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

א ֭ומכאן כי ההלל כולו.  שט  אחד.משמע  - פ

 

א ֭ שט א ֭כרגילות שלו. לכן  ,כדרכומובנו הנהר כדרכו. ילך  המתיבתא. נהרא כפשטיה ליזיל בבלי גיטין ס,בע"פ  – פ שט ך֭פ הפֶ֤ יהיה  מ

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

ֶאת֭ ב,בראשית ויחי נ ף֭ ֶ֤ ס  ֹו ו֭י ְיַצָ֨ ֭ -ַו ו ָדי שציוה מוציא מפשוטו  ספר חסידיםבשם  תורה שלמה ]ה[ –מהפך פשטא  קדמא -ֲעָב
לעבדיו להיות עם הרופאים להזהירם שלא יגעו בגופו של יעקב אלא בניו. והרופאים מורים לבניו לעשות לו כך וכך ועבדיו 

ים֭-ֶאת הו.רואים שלא יחסרו דבר שבניו לא יראו ָ֔ ְפא  ר ֶ֣ שלא , ריבה את הכלוריבה  -במקף ת מלים המחוברוב קטן-קףמונח ז -ָה
  הו.יחסרו דבר שבניו לא יראו

 

שטא ֭הערה לתפקיד התחבירי של טעם   פ

שטא ֭ ח֭פ ונֶ֣ . באותה עת המונח עשוי הולך מצביע שהפשטא ינהג כעוצר חלש יותר מכרגיל, כאילו מחבר-נקרא גם שופרמונח  – מ

 לרמז ליותר מסדרה אחת של תבנית הטעמים שאחריו.

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

 

א ֭ שט א ֭ פ שט  כפל הפשטא מרמז על דבר שזה טבעו ומתמיד בו,  – פ

 ת, בבת אחת, בעת ובעונה אחת. דיּוכעין חל / מתרחש / מתבצע במהירות כי מכיר דרכו. מי  



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 פשר שגם זה או זה גורם   זה וזה גורם א

 

א ֭ שט ע פ י רבֵ֗ ח֭ ונֶ֣  )מופע נדיר( אין הגדרת תפקיד.  מ

 : לך יז,יט-לך . בראשית1
יט[֭֭ ים֭] ֵ֗ ה  ֱאֹל ר֭ אֶמ ּי ֶ֣ ָךֵַ֭֗ו ְׁשְּת ה֭א  ָרֶ֣ ָׂש  ֭ ל אָתֶ֭אתֲ֭אָב ָרֵ֥ ְוָק ן֭ ּב ָ֔  ֭ ָך ֶֶ֤דתְ֭ל ֶל ָ֑ק֭-י  ָח ְצ י  ֹו֭ ְׁ֭שמֶ֖

ֶאת֭ י֭ ָ֨ ת  מ  ֲהק  םְ֭לַזְר֭-ַו עֹוָלֶ֖ ית֭ ֵ֥ ר  ְב ֹו֭ל  ּתֵ֛ א  י֭ ֵ֥ ית  ר  ו׃ְּב י ָרָֽ ֹוַ֭אֲח ֭עֵ֥
א ֭ שט יע פ ךשני מופעים בתורה. בשניהם מהפך לפניהם  – רבֵ֗ הפֶ֤ א ֭֭מ יע פשט  אין הגדרת תפקיד. רבֵ֗

 . בראשית א,יא: 1
ים֭ ֵ֗ ה  ֱאֹל ר֭ אֶמ ּי ֶ֣ אַו ֶׁש ֶּדֵ֗  ֭ ָהָא ֶרץ ֶ֤א֭ ְדׁש  עֹוַּ֭תָֽ רַ֭זְר ֶׁשֵ֥ ֹוֲ֭א ינָ֔ ְלמ   ֭ י ר  ֶׂשהְּ֭פ ע ֶ֤ י֭ ֞ ֶ֣ץְּ֭פר  ע  ע֭ ַר ַע֭זֶָ֔ י ֶ֣ ר  ַמְז ֶׂ֚שב֭ ַעל-ע  ֹו֭ ֶָ֑רץ֭-בֶ֖ ָא יָה ה  ְַֽי ן׃-ַוָֽ ָֽ ֭כ 

 לח,יב: וישב . בראשית 2
ָמתַּ֭בת ַוָּתֶ֖ ים֭ ָ֔ מ  ַהָּי  ֭ ּו ְרּב ֶׁשת-ַוּי  ָֽ ּוַע֭א  ל֭-ׁשֶ֣ ַּיַ֝ע הַ֭ו הּוָדֵ֗ ֶֶ֣חםְ֭י ָּנ ַוּי  ה֭ ָדָ֑ א-ַעלְיהּו ּו הֵ֗  ֭ ֹו ֶ֤י֭צ אנ זֲז  ה׃ּ֭ג ָֽ ְמָנָָֽת יּ֭ת  ֶ֖ מ  ֻדָּל הּוָ֭הֲע ֵ֥ ע  ר  ה֭ יָרֵ֛ ח  ְ֭ו

 

ן-זקף  שני דברים, שתי דרשותענין של  – קטָ֔

ח ונֶ֣ ן֭-זקף-מ במלה אחת או במלים מחוברות במקף, כעין מידה ריבה וריבה את הכל )ירושלמי חלה פ"א, ביכורים קטן -ףזק-מונח –קטָ֔

 פ"א, פסחים פ"ב(, וכעין מידה מל"ב מידות של רבי אליעזר נאמר במעט וכולל הכל.

א מָ֨ ן֭-זקף-קד אליעזר מוקדם והוא מאוחר במלה אחת או במלים מחוברות במקף, כעין מידה מל"ב מידות של רבי קטן -זקף-קדמא –קטָ֔

אבענין, והוא גם כעין מידה "דבר הלמד מסופו" מי"ג מידות של רבי ישמעאל, ראה   לבד. קדמָ֨

א ֭ שט ך֭פ הפֶ֤ ח] מ ונֶ֣ ן֭-זקף֭[מ דהיינו שתיים או שלוש דרשות, אחת כפשוטה ואחת . המוציא את הכתוב המוטעם מפשוטו עניןמרבה  –קטָ֔

חן. יוצאת מפשוטה, שתיים היוצאות מפשוט ונֶ֣ עשוי לרמז לדרשה שלישית, היא כפשט או כיוצא מהפשט, או מצב ביניים )ראה להלן(.  מ

֞יים֭֞ראה להלן  ש א֭)גר ש(-אזלאאו   אז֝ל ֝ר ך֭פשטא ֭  ג הפֶ֤ ח] מ ונֶ֣ ן-זקף֭[מ  קטָ֔

א ראה להלן מָ֨ שטא ֭ קד ך֭פ הפֶ֤ ח] מ ונֶ֣ ן-זקף֭[מ א , ראה להלןקטָ֔ דמָ֨ א ק רכֵ֥ א ֭] מ שט ח] [פ ונֶ֣ ן-זקף...  [מ  לכתחילה ובפועלכעין  – קטָ֔

יב] א ֭]או  [י֚ת שט ח֭זקף [פ ונֶ֣ ן֭-מ ח-מצב ספק, עשוי להיות באותו תפקיד גם ב מונח זה עשוי לפעול בתפקיד מצב ביניים, –קטָ֔ ונֶ֣ -זקף-מ
ן במה  ר"ן בבלי נדרים לז,בקטן מנוגן בשתי פעימות המעיד על כעין הפסק וכך מתאים לדעת -. במנהג קריאה מסוים מונח לפני זקף קטָ֔

 נידון שם.ש

וק( ו֭סל אתנח֭א ח פשטא ֭ואחריו  ) ונֶ֣ ן֭-זקף֭מ התבנית מטעימה תיאור ואחריו הלכה, או התבנית מטעימה הלכה ואחריה עוד  –קטָ֔

 .הלכה, מרמז ללימוד אלפניו ולאחריו

וק( ו֭סל אתנח֭א שטא ֭ואחריו  ) א֭פ רכֵ֥ ח֭זקף מ ונֶ֣ ן-מ הלכה ואחריה התבנית מטעימה תיאור ואחריו הלכה, או התבנית מטעימה  – קטָ֔

 ללימוד אלפני לפניו ואפשר גם לאחריו.עוד הלכה, מרמז 

וק(במצב שלא אחרי  סל ו֭ א ח֭ אתנ א֭֭התבנית ) רכֵ֥ ח]מ ונֶ֣ ך]֭[מ הפֶ֤ א ֭֭[מ שט ח֭זקף פ ונֶ֣ ן-מ  מתארת הרחקה במקום, הארכה בזמן. – קטָ֔

 

ח ונֶ֣ מ א֭ רכֵ֥ ה֭׀-מ מי גר  .  הגדרת תפקידאין מופעים בכל התנ"ך,  44ששה מופעים בתורה, שלושה בדברים,  – ל

 

ן-זקף ן-זקף...֭֭קטָ֔ סלוק(בין שני קיסרים )֭קטָ֔ ו֭ ח֭א אתנ וק, ) ח(֭)סל אתנ בין תפקידיהם כעין דבר החוזר וקורה, כעין בנין  –( או֭

 אב, היקש.

 

ן-זקף֭-תבנית מורכבת מ אואחריו  קטָ֔ דמָ֨ ן-זקף-ק וק(מחוברות במקף( בין שני קיסרים ) )במלה אחת או במלים קטָ֔ ו֭סל , )אתנח֭א

וק סל ח(֭) אתנ ו֭ ( עשוי ללמד על כעין בנין אב הבנוי בשלבים, במקרא אחד שלב א' ובמקרא אחר שלב ב' ורק בשלב ב' מתברר א

 שהענין המוקדם המוטעם בתבנית הוא כעין בנין אב. 

 

וק(בין שני קיסרים ) או֭סל ח֭ וק, )אתנ סל ח(֭) אתנ ו֭ ֭-ו זקףשני )קטן וגדול( או לפחות  זקף( תבנית המרכבת מלפחות שלושה א
יע יעאחד ושני  זקףאחד או שניים או  רבֵ֗  בטוי לענין בעל תוקף רב, עוצמה, חוזק בין לטוב בין למוטב – רבֵ֗

 

יע ן-זקף...  רבֵ֗ וק()בין שני קיסרים  קטָ֔ או֭סל ח֭ וק, )אתנ סל ח(֭) אתנ ו֭ קטן נראה סתום, לא בא לסתום -(, כאשר הענין שבזקףא

 אלא לפרש.

 

ול-זקף  , לפחות שתי דרשות באופן אחד ואחת עשויה להדרש באופן אחר או בהפך מהשתיים האחרות.ין ענין של שלושמציגדול -זקף –ג֕ד

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

 תפקיד מספר הלימודים / הדרשות שלוש  

  אין הסבר, מהמופעים בתורה( 35%-הקשור כנראה לשרש "אמר" )כתפקיד 

 

ן-זקף ול-זקף קטָ֔ ֕ד גימטרית  בין חישוב הפרש)א( עשוי לבטא דבר החוזר וקורה וכעין בנין אב; )ב( מצביע על אפשרות לביצוע  – ג

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

 

ול-זקף ן֭-זקף]...[֭֭ג֕ד  גדול  מרמז על שנוי, תיקון בין שני קיסרים )אתנח סלוק, סלוק אתנח(  - קטָ֔

 

 

ע֭ י כפל בריבוע )מספר רבוע, או ארבע או רבע, או  המספר, ארבע דרשות או ונמצא גם יותר ענין של ארבעבד"כ הרביע מציין  –רבֵ֗

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



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 בע, ולפירוש כי מלת רביע משמעותה בארמית רובץ. דבר הקשור למספר אר –מקורות להסברת שם הטעם רביע  מבוא רביע
 :יח,דויגש מ בראשית

י ֭ נ  ד  יֲ֭א ֶ֣ ּ֭ב  ר  ַוּי אֶמ ה֭ ּוָדֵ֗ וְ֭יה י ָל֝ א  ׁש֭ ַּגָ֨ ּי  ַ֭ו
ַדֶּבר֭ ַאל-ְי יְ֭ו ָ֔ נ  ד  ֲא ֶ֣י֭ ְּבָאְזנ   ֭ ר ָדָב ֭ ָךֶ֤ אַ֭עְבְּד ָך-ָנָ֨ ַעְבֶּדָ֑ ְּ֭ב ַאְּפָךֶ֖ ר֭ ַח ֵ֥ ה׃֭֭י  ָךְּ֭כַפְרע ָֽ ֹו יָ֭כמֶ֖ ֵ֥ ּ֭כ 

יו ָל֝ א  ׁש֭ ַּגָ֨ ּי  ה, ש פסוקאזלא ברא קדמא –ַו הּוָדֵ֗ י ֭רביע  – ְי נ  ד  יֲ֭א ֶ֣ ּ֭ב  ר  ּי אֶמ  זרקא מונח סגול – ַו

ה֭:  קראהבשמות טעמי "קול אליהו" הגר"א דרש  הּוָדֵ֗ וְ֭י י ָל֝ א  ׁש֭ ַּגָ֨ ּי  , רביע והלך, הקדיםאו  התקדםואזלא קדמא ואזלא רביע, קדמא  -ַו

מעבר לעובדה הידועה מהכתוב שיהודה הוא בן  בפסוק מלמד על ארבעה ענינים שהם אור החיים אפשר כי פירוש. הבן הרביעי -

 רביעי ליעקב.

 

ֶאתבמדבר בלק כג,י:  ר֭ ְסָּפֶ֖ ּומ  ב֭ ֲעק ָ֔ ֶ֣רַ֭י ֲעַפ  ֭ ה ָמָנ י֭ ֶ֤ ּו׃-מ  ה יָּ֭כמ ָֽ ֶ֖ ית  ר  יַ֭אֲח ֵ֥ יםּ֭וְתה  ָ֔ ר  ְיָׁש ֹות֭ מֶ֣  ֭ י ׁש  תַ֭נְפ ָ֑לָּ֭֭תמ ֶ֤ ְׂשָרא  ַבע֭י   ר ֶ֣
ָ֑ל֭-ֶאת ָרא  ְׂש ע֭י  ַב ְעת   יונתן תרגום –ר ֶ֣ לְדִעם ֲחָדא ִמן ַאְרבַּ ִשיְרָיָתא ְדִיְשָרא   , אחד מארבע מחנות של מחנה ישראל.  י מַּ

ָ֑ל֭-ֶאת ָרא  ְׂש ע֭י  ַב  , אחד מארבע מחנות של מחנה ישראל. או חדא מארבע משריתא דישראל תרגום אונקלוס –ר ֶ֣

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

 ומשמעה ארבע, ולא רק בלשון ארמית בה משמעה רובץ, רבוץ. 

 
 שמות תרומה כז,א:    

יָתֶ֭את ֵ֥ ׂש  ֹו-ְוָע ָמתָֽ ֹות֭ק  ׁשַ֭אּמֶ֖ ֹלֵ֥ ַחְ֭וָׁש ְזּב ָ֔ ּמ  ַה  ֭ ֶיה ְה ָֽ י  ַע֭ ּו ָרבֶ֤ ַחב֭ ֹות֭ר ֵ֗ ׁשַ֭אּמֶ֣ ֹ֧ מ  ְךְ֭וָח ֶר ֹות֭א ֝ ׁשַ֭֩אּמָ֨ מ  יםָ֭ח ָ֑ ּט  ׁש  ֶ֣י֭ ֲעצ  ַח֭ ֶ֖ ְזּב  ּמ   ׃ַה
( שמות תרומה כז, א: ))רבא לאביי(מר רבא: רמי גברא אאפיה. א"ל אביי: אדרבה, תריץ ואותיב גברא! א"ל אבבלי זבחים סב,ב ... 

ַע֭ ּו עונה רבא )! (בא ללמד שהמזבח צריך להיות רבוע) והא מיבעי ליה: דמרבע רבועי . )עונה אביי או הגמרא( )במשמעות רבוץ(כתיב ָרבֶ֤

ּועַ֭: )רבא לאביי(וליטעמיך, מי כתיב רבוץ? א"ל   (עונה אביי לרבא) מי כתיב מרובע? (לאביי כתיב, דמשמע הכי ומשמע הכי.   ָרבֶ֤
ַע֭ה"ג רש"י  ּו  הלכך תרווייהו יליף מינה. -כתיב דמשמע הכי ומשמע הכי ָרבֶ֤

ַע֭הנאמר בגמרא  ּו עַ֭בעל שתי משמעויות מרובע ורבוץ. המלה ָרבֶ֤ ּו ת במובן של מרובע פותחת אפשרות אבל לא מבטיחה שלמל ָרבֶ֤

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

 

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

 ם עליה ענינים רבים כגון ארבע ויותר.הטעם רביע משמעותו שהתיבה המוטעמת בו רובצישם אפשר ש -רביע משמעותה רובץ 

 

 פסוקים נוספים בתנ"ך של רבע ורביעית ראה פירוט רביע.

 

ע י רבֵ֗ ח֭ ונֶ֣ ערך חמש ויותר או חמישית או שברים קטנים , או דרשות ויותר, כגון חמש  ,חמש או, כמו רביע על כל תפקידיומציין ענין ֭מ

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

 רבוי רב הרובץ עליו. 

חאם, למרות האמור לעיל, נדרש במקום רק ענין של ארבע אז תפקיד טעם  ונֶ֣ עבתבנית  מ י רבֵ֗ ח֭ ונֶ֣  אינו בענין של מספר.֭מ

 
 

ח וקאו  אתנָ֑  בלה הוא למעט כל נושא / ענין פרט למדובר בוהפסק דיבור המגביל הענין. אופן אחד של הג – סלָֽ

ח וקאו  אתנָ֑ חאפשר כי תפקיד ההגבלה של .  (130סלוק  , 84אתנח פעם, ) 214המטעימים מלת "לאמר" בתורה  סלָֽ וקאו  אתנָ֑  סלָֽ

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

ה-ֶאלבמלה זו ונלמדים ומתרבים מטעם מרכא במלים  ֶׁשֵ֥  . מ 

 

א מתפקידי חֶ֖  טפ

א)א(  חֶ֖  מד שהענין הוא שנוי משמעות מהכתוב אחריופסקא טעמא )זהר יתרו( מל –טעם מפסיק  – טפ

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

ֹום-ַעל  (יד,כח)הנאמר במצורע עני בטהרתו  ם ְמקֶ֖ ם ַּדֵ֥ ָׁשָֽ ם֭נתינת שמן  (ד,יזוי' מצ' י)הנאמר במצורע עשיר  משמעות, משנה  ָהָא ַעֶ֖לַּ֭דֵ֥
ם ָׁשָֽ  שהיה נשמע שנותן השמן רק על הדם ממש, ומלמד שנותן השמן על המקום גם עם דם נתקנח.  ָהָא

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

ֹו (ויקרא מצרע יד,ב) ָרתָ֑ ֹוםָ֭טֳה יֶ֖ עְּ֭ב ָרָ֔ ְּמצ  ַה ת֭ ֹוַרֶ֣ ּת  ֭ ה ְהֶי ָֽ אתּ֭ת   את ןמאפייאז הכתוב אחריו מתאר ווטפחא בתפקיד פותח טפח  – ֹוםְּביֶ֖,  ז ֶ֤

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

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

חֶ֖֭( ג) במיוחד כאשר טפחא ללא מרכא לפניה אזי עשוי להיות  בתפקיד של התפשטות האפיון המתקבל מהטפחא בלבד או מהמלים  – אטפ

 בטעם טפחא ושאחריה אל הכתוב לפני הטפחא.

ה[֭ ס ׃(כג,כהכ"תצ  'דב) ל]כ ֶאָֽ ָָ֑ךְ֭ו ֶע ָׂשְב ֭ ָךֶ֖ יםְּ֭כַנְפְׁש ֵ֛ ֲעָנב  ֭ ְלָּתֹ֧ ָאַכ ָךְ֭ו ֶעָ֔ ֶֶ֣רם֭ר  ְּבֶכ  ֭ יָ֭תב א ֶ֤ ְליְ֭-ּכ  סֶּ֭כ ן׃֭ ָֽ ּת  א֭ת  ֭ל ֵ֥ ָ֭ךֶ֖
ל ֶאָֽ ֭-ְו ָךֶ֖ ְי בבלי טפחא בתפקיד התפשטות האיסור אל הכתוב לפניו ללמד היתר אכילה בשעת עבודה רק בזמן הקטיף. כפי ש –ֶּכְל

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

א( ד)  רבוי – טפחֶ֖
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יםּבְ֭ (בראשית א,א) ָ֑ ה  אֱ֭אֹל ָרֶ֣ יתָּ֭ב ֶ֖ אׁש  ית,  ר  ֶ֖ אׁש  ר  יתטפחא, רבוי, להודיע כי המאמר  – ְּב ֶ֖ ׁש  א ר  הוא רבוי מאמרות שנאמרו בבת אחת  ְּב

 ועל רבוי הנבראים שנבראו בבת אחת בהתאמה למאמרות,

א)ה( תפקיד מורכב בתבנית בראש פסוק  ח טפחֶ֖ אתנָ֑ ח֭ ונֶ֣ ָ֑֭ (בראשית א,א)תבנית  – מ ה  אֱ֭אֹל ָרֶ֣ יתָּ֭ב ֶ֖ אׁש  ר  שמות יתרו כ,ב )בטעם )-ו יםְּב

ָך (תחתון( י ָָ֑֔ ֶה ֱאֹל '֭ הֶ֣  ֭ י ֶ֖ כ  נ   העשויה לרמז במופעים אחרים על קשר למעשה בראשית ו/או שמע ישראלָאָֽ

אתבנית בראש פסוק  חֶ֖ ח טפ ָ֑ל֭ (דברים ואתחנן ו,ד)תבנית  – אתנָ֑ ְׂשָרא  ע֭י  העשויה לרמז במופעים אחרים על קשר לשמע ישראל ו/או ְׁשַמֶ֖

 מעשי בראשית.

אתבנית פסוק מלא  ח[ טפחֶ֖ ונ ח ]מ א אתנָ֑ א֭טפחֶ֖ רכֵ֥ וק מ סלָֽ א֭ רכֵ֥  או שמע ישראל. \עשויה לרמז מאד על קשר למעשי בראשית ו מ

 

אחצי פסוק ללא  ( אבל 5846( המופיע בכל פסוקי התורה )11294. טעם טפחא הוא הטעם בעל נגינה )שאינו אילם( הנפוץ בתורה )טפחֶ֖

אם קיסר )אתנח או סלוק( בהם אין טעם יש חצאי פסוק בעלי מלה אחת בטע חֶ֖  .טפ

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

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

 צרעת בשחין ובמכוה  ויקרא תזריע יג,יח

ח[ י֭֭׃֭פ֭֭֭]י ָֽ רּ֭כ  ֹו-ּוָבָׂש֕ ֵ֥ה֭בָֽ ֶי ְה א׃-י  ְרָּפָֽ ְונ  ין֭ ָ֑ ח  ֹוְׁ֭ש רֶ֖ ע   ְב

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

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

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

ָ֑ר (בר' וירא חי,ג))סלוק )סוף פסוק( קודם(  ּי אַמ  חצי פסוק ללא טפחא אתנח, להגביל לאמירה אחת בלבד,– ַו

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

 )ב( קרה מיד 

 אם נאמר כי טפחא כמסמלת שנוי כלשהו אזי  ללא טפחא אין מרמז על חוסר שנוי.

 

 

א א֭טפחֶ֖ רכֵ֥ ח, מ וקאו  אתנָ֑ ח או סלָֽ ח֭אתנָ֑ ונֶ֣ וקאו  מ סלָֽ א֭ רכֵ֥  מ

א א֭טפחֶ֖ רכֵ֥  ל הענין או ההלכה.יתור לרבות, דהיינו יש מלה יתירה הבאה לרבות לדברים אחדים, כל מקום לפי ענינו, שעליהם ח – מ

 

חמובאת שוב הגדרת אתנח וסלוק להסברת התבנית  אתנָ֑ ח֭ ונֶ֣ וקאו  מ סלָֽ א֭ רכֵ֥  מ

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

ח ח֭אתנָ֑ ונֶ֣ וקאו  מ סלָֽ א֭ רכֵ֥  ל. מונח או מרכא מרבה אתנח או סלוק מגבי מ

 

חהטעמים  תבנית מתפקידי ח֭אתנָ֑ ונֶ֣ וקאו  מ א֭סלָֽ רכֵ֥  רבוי הגבלה. מ

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

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

א֭וכן שטעם  רכֵ֥ וקמרבה בלי קשר לטעם מ  המגביל  סלָֽ

 

 

י מתפקידי   רתבֵ֛
 )א( מחלק, 

יר)ב( ממעט, צריך להבחין בין השפעת  חמחלק וממעט ובין השפעת  – תבֵ֛ וקאו  אתנָ֑  מגביל  – סלָֽ

ה (וי' אמר כא,ז) )ג( לימוד המלמד שלא ממש ככתוב, : ָּׁשֵ֛ ה֭לא ממש –תביר  ְוא  רּוָׁשֵ֥ ּה ְּג ָׁשֶ֖ י א  רבנן הוסיפו נשים שלא התגרשו אלא שהיה  מ 

אותן בהן ריח של גט או חלוצה, שאף א ּו ל ֶ֣ ח ָּקָ֑  הכהנים לנשים י 

יר יר תבֵ֛ ירמופעים בתורה;  4 – תבֵ֛ ף -המחוברת ב מלהואחריה  תבֵ֛ יר֭שאחריה בטעםלמלה  -מק מופעים בתורה, ואין כרגע  3 – תבֵ֛

 אפיון מובהק של תפקיד התבנית

י ֵ֛ ר֭ – ּכ  י אואחריו תבֵ֛ א[֭טפחֶ֖ רכֵ֥  ן כרגע אפיון לתפקיד התבנית, ואיבתורה 46מהם בתנ"ך, פסוקים  180 -מופעים ב 180, ]מ

 )ד( טעם תביר מופיע בעיקר בשלש התבניות הבאות ותפקידן מוגדר באופן תמציתי: 

א ת֛ביר דר֧גא אקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפחַ֖ א ת֛ביר מרכֵ֥ א ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפחַ֖ א מרכֵ֥ קבוצה  – טפחַ֖

 בוצת עדים למעשה, אשר הלכות עדות חלות רק על העדים הבאים להעיד והאחרים פטורים.כגון ק על חלק מפרטיה;רק שההלכה חלה 
א ת֛ביר דר֧גא א מרכֵ֥  על חלק מפרטיה;רק שההלכה חלה עם תכונה אחרת  הלכה שוה לפרטיה;תכונה אחת שהקבוצה עם  - טפחַ֖

א א ת֛ביר מרכֵ֥ א מרכֵ֥  על חלק מפרטיה;רק שההלכה חלה ונה אחרת עם תכ הלכה לא שוה לפרטיה;תכונה אחת שהקבוצה עם  - טפחַ֖

 

אתבנית כללית  פחֶ֖ ט ֭] א רכֵ֥ ]מ יר֭ אתבנית פרטית  תבֵ֛ רכֵ֥ יר֭מ א֭תבֵ֛ פחֶ֖  .קבוצה שההלכה לא חלה על חלק מפרטיה  – ט

י (וי' תז' יג,י)אבל בפסוק  ַחֶ֖ ר֭ ֵ֛תָּ֭בָׂשֵ֥ ַי ְח ָֽ  מיעט את כל הפרטים ודרש שעל כולם לא חל הענין ּומ 

אמופעים של  11 -יש בתורה כ טפחֶ֖ יר֭ אואין כרגע אפיון מובהק של תפקיד התבנית לעומת תבנית  תבֵ֛ רכֵ֥ יר֭מ א֭תבֵ֛   טפחֶ֖

 

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

 לגבי הנושא, או הם לא מצטרפים ביחד לגבי הנושא או ההלכה הנידונים.
אד א[֭טפחֶ֖ רכֵ֥ ר֭]מ י א֭תבֵ֛ קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים אשר שוים ביניהם או בדיניהם הוא של התבנית תפקיד תדיר  רגֹ֧

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



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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א חֶ֖ א[֭טפ רכֵ֥ ר֭]מ י א֭תבֵ֛ רכֵ֥  לקים שונים באופנים שונים,, אבל על חעניןהאותו בדברים העל כל חל נדרשת דרשה שהרבוי )א(  מ

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

א א[֭טפחֶ֖ רכֵ֥ ר֭]מ י א֭תבֵ֛  , עניןהאותו בדברים העל כל חל נדרשת דרשה שהרבוי )א(  דרגֹ֧

 לגבי הנושא או ההלכה הנידונים. )ב( הדברים מצטרפים ביחד

אמה ההבדל בין  צריך עיון פחֶ֖ ט א֭ ר֭דובין  מרכֵ֥ י א֭תבֵ֛ א]רגֹ֧ א֭[מרכֵ֥ פחֶ֖ , אלא אם נאמר כי לטעם דרגא ו/או לטעם תביר יש תפקיד  ט

 כל אחד לעצמו בנוסף על תפקידו בתבנית 

 

אטעם  גֹ֧  מופיע בשלוש תבניות. הוא גם בעל תפקידי דרישה לעצמו ללא התבנית. דר

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

 זה את זה , 

א֭ מתפקידי גֹ֧  בשלוש תבניות:דר

א א[֭טפחֶ֖ רכֵ֥ ר֭]מ י א֭תבֵ֛ ירשטופל בהקשר לטעם  תפקיד דרגֹ֧  תבֵ֛

יים א  רכ א֭מ רכא֭ )=֭דרגֹ֧ ה(-מ ול א֭כפ חֶ֖   טפ

 שותו. עה שלא היה ראוי ל)א( עיקר משמעותה נעשה מעשה אף שלא לא היה ראוי לעשותו, או יש לומר שבא לתקן מעש

ים)ב( כאשר  י רכא   מרמז על שני ענינים או שלבים או תיווך בענין הנדון  מ

 

יע רבֵ֗ ח֭ ונֶ֣ א֭מ   דרגֹ֧

פעם בתורה ויש לחלק ניכר מהמופעים קשר לנושא תיקון הקילקול של היצר הרע בחטא אדם  = נד"ה 59מופיעה )א( התבנית 

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

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

 לפניו ומופרד מאחריו. מקושרענין 

 

יעאפשר כי לתבנית  רבֵ֗ ח֭ ונֶ֣ א֭מ גֹ֧ ש-זלאאקבוצה -תתיש  דר ֞יי֞ם֭/  ג֝ר ח)גרש ונֶ֣ יע֭(מ רבֵ֗ ח֭ ונֶ֣ א֭מ . להלן רעיונות  דרגֹ֧

 למשמעותה 

י֞ם֭/  ג֝רש-אזלאבין תפקידיה של תבנית הטעמים  ש֞י ח]גר ונֶ֣ ע֭[מ י  נמצא התפקיד כעין יצא ללמד על עצמו או על הכלל.  רבֵ֗

֝רש-אזלאאפשר שתבנית הטעמים  י֞ם֭/  ג ש֞י ח]גר ונֶ֣ ע֭[מ י רבֵ֗ ח֭ ונֶ֣ א֭מ של שתי התבניות זו על זו, ומשמעותה יצא היא הרכב  דרגֹ֧

יע֭ללמד על עצמו או על הכלל וגם אחד מתפקידי תבנית הטעמים . רבֵ֗ ח֭ מונֶ֣ א֭ רגֹ֧  ד

ש-אזלאאפשר כי תבנית  ע/  ג֝ר י רבֵ֗ ח֭ ונֶ֣ א֭מ רגֹ֧ י֞ם֭ד ֞י רש  ב"דל ברייתאב ,מדבר שהוא מיוחד במקומו( זט")היא מופע של מידה  ג

 סי הגלילי.רייתא דרבי אלעזר בן רבי יוב מדות

 

ע י רבֵ֗ ח֭ ונֶ֣ עבתבנית  – מ י רבֵ֗ ח֭ ונֶ֣ מ א֭ רגֹ֧  עשוי גם לתפקד בתפקידו, שהוגדר במקומו.  ד

 

֓שלת לתאחריו, אפשר כי טעם  פסק֭׀פעמים בתורה תמיד מלווה בטעם  4֭של ֓ש מלמד )א( על קושי או צורך רגשי / מחשבתי,  של

סק֭׀העשוי להתבטא בהשהיה וחזרה על דברים, וטעם  רות עליו ע"י האיש הנתון במצב או ע"י גורם אחר. )ב( מלמד על מלמד התגב פ

 השהיה וחזרה על דברים,

 

סק֭׀ , היינו שהכתוב סדור שנחלק וסי בר חלפתאין רבי בלעזר אבי מידה י"א לרטעם אמצעי אילם )אין לא נגינה משלו(. כעין  – פ

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

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

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

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

 היקש הפועל מצד לצד, כגון מענין שבצד ימין לענין שבצד שמאל.
הפרדה בין אותיות שוות )שו"ע או"ח הפרדה בין אותיות אהו"י בסוף מילה ובתחילת מילה כאשר במילה הראשונה טעם מחבר, 

 תי"ו או באותיות אל"ף תי"ו שלא ישמע מ"ת-ובין מלה הפותחת במ"ם -, הפרדה בין מלה המסתימת בס'סא,סע'כ(

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

 

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

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

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

ין  טו,במדבר חקת יט יד-א  ֵ֥ מ  יל ָצ ֶ֖ ָ֑יו ָּפת  ָל  ע מקף עלוהידלית מגופת שיי - ת"א -  ָע

 דלית מגופתא מחברא ביה מקף על פומיה - תיב"ע

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

)הרב י"י  תורת המקף, לפי יצירוף ענין נספח לענין עיקרמשמעות. דוגמאות למצבים: -חלק, רב-שלב, רב-מצב, רב-בתפקיד רב – מקף

 פוזן( מצב של מיעוט הדגשה.

 פעם.  11475בתורה טעם מקף מופיע 

ֶאלממספר מופעי מקף בתורה, מילת  9.978%מהווה  מופעים 1149עם מקף  -ֶאלמילת   0.00784%מופעים מהווה  98עם מקף  -ְו

בתורה.  ֶאלממופעי מלת  99.03%הן ביחד מהוות ממופעי מקף בתורה. שתי 10.76%ממופעי מקף בתורה. שתיהן ביחד מהוות 

 המתאם הזה אומר דרשני.



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ֶאתמופעים  2396)בסגול(  -ֶאתכל מילות   .מקף בתורהממופעי  26.4662%מופעים תמיד עם מקף. והן מהוות ביחד  641)בסגול(  -ְו

א֭ מופעים  219)בצירה(  תא֭ כל מילות   מופעים במקף.  118)בצירה(  - תא֭ אין, מ תא֭ , ל תא֭ , כ תא֭ מופעים בלי מקף. ב 185)בצירה(  תְו

ַעלמילת , מופעים 880עם מקף  -ַעלמילת  ֶ֣למילת , מופעים 92עם מקף  -ְו ַע  מופעים 58 – מ 

ימילת  ימילת  מופעים, 410עם מקף   -ּכ  ם ֭מופעים,  34עם מקף  -ְוכ  א  םמופעים, מילת  232עם מקף  -ְו  , מופעים 174עם מקף  -א 

 מופעים 85עם מקף לפניה  אנָ֭-, מילת 1עם מקף  אנָ֭מופעים, מילת  530עם ובלי קדומת, עם מקף  -ל א*֭מילת

 

 

א֭ מָ֨ אוקד א֭כי המלים המוטעמות  צייןמלים או עם מקפים( עשוי ל 2בשתי יחידות מלים ) – אז֝ל דמָ֨ או בסביבתן נמצאים אחד  אז֝לאוק

 או יותר מהתפקידים הבאים )ואין הרשימה ממצה הכל(

 הטעמים קדמא ואזלא תבנית פקידימת
 ענין מרכזי בקרא אליו מתיחסים פרטים אחרים בקרא  )א(

 בזמן  מוקדם ומאוחר )ב(

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

ל (במדבר נשא ו,ד)יר ברבוי ומיעוט כגון כלל ופרט בתוצרת הגפן לנז ֶ֣י ּכ ֶ֖ מ  ֹו ְי רָ֑ ְז ֭֩ נ  ל ּכ  ר֭מ  ֶׁשָ֨ ה ֲא ָעֶׂש֝ ֶֶ֣פן י  ֶּג ן מ  י  ַּיֵ֗ ֵ֛ים ַה ְרַצּנ  ַח ֶ֖ג-ְוַעד מ   ָז
א ל׃ ל ֵ֥ ָֽ ֶסף ְוָנַתָּתֶ֣ה (דברים ראה יד,כו)כלל ופרט של שימוש בכסף מעשר שני  ןכגו י אכ  ֭֩ ַהֶּכ֡ ל ה-ֲאֶׁשר ְּבכ  ֶּוָ֨ ַא ר ַנְפְׁשָך֭֝ ְּת אן ַּבָּבָקֶ֣  ּוַבּצ ֵ֗

ן ֭ ַּי י  רּו ּוַב ָכָ֔ ּׁש  ל ַב ר ּוְבכ ֵ֛ ָאְלָךֶ֖֭ ֲאֶׁשֵ֥ ְׁש ָֽ ָָ֑ך ּת  ֶׁש ְֶ֣לּתָ֭ ַנְפ ָאַכ ם ְו י ֭ ָּׁשֵ֗ ְפנ  ָך׃֭'הֶ֣֭ ל  יֶתָֽ ּוב  ה֭ ַאָּתֵ֥ ֭ ְחָּתֶ֖ ָךְ֭וָׂשַמ י ֶהָ֔ כגון רבוי ומיעוט במומי .ֱאֹל

י֭(ה טו,כאאדברים ר)בכור בהמה  ָֽ ה-ְוכ  ְהיֶָ֨ ּום ֝בֹו י  ַח ֭ מֵ֗ ּס  ֹו ּפ  ר אֶ֣ ּו ָ֔ ל ע  ּום ּכ ֶ֖ ע מֶ֣ א ָרָ֑ ּנּו ל ֶ֣ ֶחָ֔ ְזָּב הֶ֖֭ ת  ֶהָֽ֭֭'ַל ָך׃ֱאֹל ֭י
 מלמד ולמד כגון בקל וחומר )ד( 

 בנין אב )ה( אפשרות ללימוד ב

 

א מָ֨ ּו֭(ד,כה נשאבמדבר )ביחידת מלים אחת )בד"כ במלה אחת, כגון  – אז֝לאו-קד ֝א ְׂש  ( מציין שוויון, או/ו בעושה תלוי המעשהְוָנָ֨

ים֭֞לשם שלימות נושא קדמא ואזלא מוצגת כאן התבנית  ֞י רש ש-אזלאאו   אז֝לא֭)ג א֭(ג֝ר דמָ֨ מלים או עם  2בשתי יחידות מלים ) –֭ק

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

 

פעמים בתורה והן מופע של מלמד ולמד, קדמא מציין המלמד ההולך בראש, האזלא מציין כי יש  15-מופיעות כ שתי התבניות הבאות
 ימות בהתאם לתבנית הטעמיםלמד ההולך אחריו, וללמד יש תכונות מסו

א מָ֨ או֭קד ים֭֞...֭֭אז֝ל ֞י גרש א֭) ש(-אזלאאו   אז֝ל א ֭֭ג֝ר שט ך֭פ הפֶ֤ הלמד מוגבל באופן זמני או מותנה, ובין היתר נמצא בו דוגמת קל  – מ

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

 דיו מהכתוב המוטעם או בסביבתו.

א מָ֨ או֭קד ים֭֭֞...֭אז֝ל ֞י גרש א֭) ש(-אזלאאו   אז֝ל ח]יצא מן הכלל  – ג֝ר ע֭֭[מונֶ֣ י או על הכלל כולו, מציין כנראה שעל  ללמד על עצמורבֵ֗

 עולה על המלמד הלמד רובץ רבוי רב, המסקנה היא שהלמד
 

א מָ֨ או֭קד א... ֭אז֝ל מָ֨ או֭קד  , ללא הסבריים( בין שני קיסרים)= קדמא ואזלא פעמ֭אז֝ל

 

א תבנית טעמים או֭קדמָ֨ א֭או ֭אז֝ל מָ֨ אוקד אאו  אז֝ל מָ֨ י֞ם֭לבדה או  קד רש֞י ֝רש-אזלא אוג אשר לפניה לפחות אחת או יותר מהתבניות  ג

 הבאות
ול ֭  ג ח֭ס ונֶ֣ ח֭...֭מ ונֶ֣ מ ֭ א  רק ח֭ז ונֶ֣  מ

ח או  ונֶ֣ ר֭...  מ ח֭פ֡ז ונֶ֣  מ

חאו   ונֶ֣ שא...  מ ח֭תלי ונֶ֣ ולה-מ ד  ֠ג

חאו  ונֶ֣ ח֭תלישא...  מ ונֶ֣ ה-מ   ֩קטנ

עאו  י ח֭רבֵ֗ ונֶ֣  ֭מ
( וחלקם קדמאהפרט  כעין מלמד ולמד אשר לפניו פרטים לפי תפקידי הטעמים השונים )נקרא להםמבטאה שונות ת ותבני ואחריה

ין כעויוצרים ביחד  מלמד ולמדהחלק מהפרט קדמאה עשוי להיות  (.בתראה רטמתבררים בפרטים שאחרי המלמד ולמד )נקרא להם פ

 .מלמד מורחב

 

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

 הקרא מקדים או מאחר את זמנו בפועל. 

אראה  ן֭-זקף-קדמָ֨ מוקדם ברבי יוסי אליעזר  מידות של רבי ב"מלקטן במלה אחת או במלים מוקפות, כעין מידה -זקף-קדמא –קטָ֔

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

 

ך֭פשטא ֭ הפֶ֤ א֭מ מָ֨ שלפניו  יינו הכתוב()ה דבר שחבירוברבי יוסי מידות של רבי אליעזר  ב"מלמידה תבנית שבין תפקידיה כעין  – קד

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

ן-זקףהיות ותבנית זאת בדרך כלל סוגרת ענין ע"י טעם  אפשר כי התבנית הזאת היא אחת משתי הדרשות הנלמדות ע"י תבנית  קטָ֔

שטא ֭הטעמים:  ך֭פ הפֶ֤ ח] מ ונֶ֣ ן֭-זקף֭[מ  קטָ֔

 

א מָ֨ א קד רכֵ֥  מופעים בתורה עם שתי הסיפות כמוצג  65-כ – מ



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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א מָ֨ א קד רכֵ֥ א ֭] מ שט ח] [פ ונֶ֣ ן-זקף...  [מ לכתחילה באופן אחד בפועל או בדיעבד  –בין שני קיסרים )אתנח סלוק, סלוק אתנח(  קטָ֔

 קטן-ועוד מתפקידי פשטא ... זקףבאופן אחר, 

א מָ֨ א קד רכֵ֥ ול ֭֭מ סג ח֭ ונֶ֣ מ ח֭...֭ ונֶ֣ ֭מ א  רק  , ועוד מתפקידי זרקא סגוללכתחילה באופן אחד בפועל או בדיעבד באופן אחר – ז

 

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

 מוצגת רשימה של רוב התבניות האלה.

א ֭] שט ח] [פ ונֶ֣ ן-זקף֭[מ  קטָ֔

ח] ונֶ֣ י[֭מ  ערבֵ֗
ך֭ הפֶ֤ א ֭מ שט ח֭זקף פ ונֶ֣ ן-מ  קטָ֔

יר א]או  תבֵ֛ רכֵ֥ א֭[מ   טפחֶ֖

יר א֭תבֵ֛ א] דרגֹ֧ רכֵ֥ ח֭֭[מ אתנָ֑ ח(֭ ונֶ֣ מ א֭) חֶ֖ וקאו טפ א(֭סלָֽ רכֵ֥ ֭)מ
ר י א֭תבֵ֛ רכֵ֥ א] מ רכֵ֥ ח֭֭[מ אתנָ֑ ח(֭ ונֶ֣ א֭)מ וקאו טפחֶ֖ סלָֽ א(֭ רכֵ֥ מ (֭

 

֞יים֭֞או  ג֝רש-אזלאתבנית הטעמים שבבסיסה   ש  יצא לסוגיו – גר

 מופעים( 1633פסוקים,  1448גרש וגרשיים )-יינו אזלאתבניות טעמים הנשענות על אזלא, ה

ש-אזלא ים֭֞  1120)=גרש(  ג֝ר ש֞י  ( 1633צריך בדיקה כי לעיל נאמר  1632מופעים בתורה )סה"כ  512 גר

֞יים֭֞ ש א֭)גר ש(-אזלאאו   אז֝ל א ֭ ג֝ר שט ך֭פ הפֶ֤  ןקטָ֭֔-זקף. היות ותבנית זאת בדרך כלל סוגרת ענין ע"י טעם יצא להקל ולא להחמיר – מ
ך֭פשטא ֭אפשר כי התבנית הזאת היא אחת משתי הדרשות הנלמדות ע"י תבנית הטעמים:  הפֶ֤ ח] מ ונֶ֣ ן-זקף֭[מ  קטָ֔

 

֞יים֭֞ ש א֭)גר ש(-אזלאאו   אז֝ל יר... ג֝ר ים֭ (בר' וירא כב,ח)כגון יצא להקל ולהחמיר,  – תבֵ֛ ֞ ה  ְרֶאהגרשיים  -ֱאֹל ה֭-י  ָלֶ֖ ע  הְ֭ל ֶּׂשֵ֛ ֹוַ֭ה  -ּלֵ֥

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

 יהיה יצחק.

 

֞יים֭֞ ש א֭)גר ש(-אזלאאו   אז֝ל ע֭ ג֝ר י רבֵ֗ ח֭ ונֶ֣  או על הכלל כולו יצא ללמד על עצמו –מ

ש-אזלא ע)ללא קדמא לפניו( מונח ]מונח[  ג֝ר י  מופעים 25פסוקים,  25 – רבֵ֗

ים֭֞ ש֞י יענח ]מונח[ מו גר  מופעים 92פסוקים  92 – רבֵ֗

יע רבֵ֗ י֞ם֭ ש֞י        מופעים 6פסוקים  6 – גר

 

֞יים֭֞ ש א֭)גר ש(-אזלאאו   אז֝ל א֭ג֝ר דמָ֨ מלים או עם מקפים( מציין שנוי סדר של מאוחר המקדים המוקדם,  2בשתי יחידות מלים ) –֭ק

 מופעים 32 -ודם למלמד. ככגון כתוב מאוחר או אחרון ומבוצע ראשון, כגון עשוי להיות למד ק

֞יים֭֞ ש א֭)גר ש(-אזלאאו   אז֝ל א ֭֭ג֝ר שט ך֭פ הפֶ֤ מ א֭ דמָ֨ אזלא בראש התבנית לרמז על פעולה שהתחילה, הושעתה וחודשה או  – ק

 גרשיים   10אזלא +  3שתתחדש. פעולה שאמורה להיות מאוחרת החלה לפני זמנה, מושעית, תחל שוב. מופיעה בתורה  

 

 לחלק מהתבניות.תבניות הטעמים  תפקידירישום מתמטי של  1.8

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

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

 :נקבעת לפי שווי המקדםהבטוי תוצאת  . בנית כלשהי(מקדם פעילות תפקיד * תפקיד כלשהו )של ת
 התפקיד פעיל במופע,  1אם המקדם שווה 

 ד זה במקום(.יהתפקיד לא פעיל במופע )או שלא מצאנו עדיין תפק 0אם המקדם שווה 

 דים אחדים. יבמקום אחד עשויים להיות פעילים תפק

 

 (הדגמה בביטוי מתמטי) מתפקידי תבנית הטעמים זרקא סגול

 מסוג התוכן המטועם על התוכן המטועם* ענין עצמאי  1מקדם * ת)זרקא סגול( = 

 מסוג התוכן המטועם על התוכן המטועם* ענין תוספת  1מקדם * ת)זרקא סגול( = 

 מסוג התוכן המטועם מהתוכן המטועם )כגון קריבת ימים למות(* גריעה חלקית  1מקדם * ת)זרקא סגול( = 

 * ציור של תנודה  1= מקדם * ת)זרקא סגול( 

 * כגון ציור של שלוש תנועות 1מקדם * ת)זרקא סגול( = 

 מספר מיעוטים או ריבויים מסוג הענין על הענין. *  1)זרקא סגול( = תמרכא * המקדם 
 

 קטנה-גדולה או תלישא-הטעמים תלישא תבנית מתפקידי

  (משיעורין,חציצין ומחיצין )שח" כללי תפקיד

, שיעורין יחסיים, אומדנים מוחלטים* שיעורין, חציצין ומחיצין הכוללת שיעורין  1קטנה( = -דולה או תלישאג-)תלישאת*  מקדם

 קטנה(-גדולה או תלישא-)תלישא

 עקירת עקרון תורני או מצווה, עקירת מחיצה * 1קטנה( = -גדולה או תלישא-)תלישאת*  מקדם

 פרט הנעקר מתוך העניין הנידון עקירת  * 1קטנה( = -גדולה או תלישא-)תלישאת*  מקדם

כרת, מיתה בידי שמים. התרעת לאו ומלקות, לאו מכלל  –התרעת עונש משמים  * 1קטנה( = -גדולה או תלישא-)תלישאת*  מקדם

 עשה

 קטנה(-גדולה או תלישא-* מידרוג בביצוע מצוות ומידרוג בשכר ועונש )תלישא 1קטנה( = -גדולה או תלישא-)תלישאת*  מקדם

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 בעל בחינה נעלה ייחודי ידתפק

כללי לתלישות במנהג  שםמנחת שי זה  פקטנה,ע"-)מקור אור החיים בטעם תלישא* בחינה מעולה ביותר  1( = תלשא* ת) מקדם

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

 דולה(ג-תלישא)* נבחר, ראש, מקור  1גדולה( = -תלישא* ת) מקדם

 

 בין המלים המטועמות או בסביבתן. חישוב חשבוני ייחודי תפקיד

 חשבוני בין המלים המטועמות או בסביבתן אפשרות לחישוב*  1( = ... תביר קטנה-גדולה או תלישא-)תלישאת*  מקדם

 
 פזרהטעמים  תבנית מתפקידי

עקרון כלשהו במקום הופעתו והעבר אותו לענין תורני אחר, תפקידו כעין דון מיניה ואוקמיה במקומיה, דרוש *  1( = פזר)ת*  מקדם

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

 

 יתיבהטעמים  תבנית מתפקידי

 דווקא כך, אכן כך הדבר, לפחות כך.*  1( = יתיב)ת*  מקדם

 

 פשטא הטעמים תבנית מתפקידי

 מתפשט והולך, פשט הענין. ויחיד, פשוט,אחד, אחד *  1( = פשטא)ת*  מקדם

 פשטא פשטא הטעמים תבנית מתפקידי

 דבר שזה טבעו ומתמיד בו.*  1( = פשטא פשטא)ת*  מקדם
 ת, בבת אחת, בעת ובעונה אחת.דיּוחל / מתרחש / מתבצע במהירות כי מכיר דרכו. מי  *  1( = פשטא פשטא)ת*  מקדם

 .ם אפשר שגם זה או זה גורםזה וזה גור * 1( = פשטא פשטא)ת*  מקדם

 

 קטן-זקף הטעמים תבנית מתפקידי

 תים* תפקיד מספר הלימודים / הדרשות ש 1( = קטן-* ת)זקף מקדם

 

ן-זקף ח֭זקף֭וא֭קטָ֔ ונֶ֣ ן֭-מ קטן -שתי דרשות. תוכן המונח מסייע לתיאור הזקף, י נקודות בענין מסויםתש, מספר שתים כעיןקטן -זקף –קטָ֔

 של אחד. מספרדרשה אחת או ענין של או שהמונח מוסיף עוד 

 

 קטן-זקף הטעמים תבנית מתפקידי

 תיםתפקיד מספר הלימודים / הדרשות ש 
 

 גדול-זקף הטעמים תבנית מתפקידי

 .* תפקיד מספר הלימודים / הדרשות שלוש 1גדול( = -* ת)זקף מקדם

 .אין הסבר, ם בתורה(מהמופעי 35%-הקשור כנראה לשרש "אמר" )כ* תפקיד  1גדול( = -* ת)זקף מקדם

 

 גדול-קטן זקף-הטעמים זקף תבנית מתפקידי

 גדול(( -קטן זקף-* ת)דבר החוזר וקורה )זקף 1גדול( = -קטן זקף-* ת)זקף מקדם

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

 , ו"תקעגדול(  = )עולה( -קטן זקף-* גי' )זקף 1גדול( = -קטן זקף-* ת)זקף מקדם

ה֭כב,יג: וירא בראשיתכגון גי' תוכן ) -* ת'  0גדול( = -קטן זקף-מקדם * ת)זקף ּנ  ר-ְוה  לַ֭אַח֕ י    לא פעיל( 0= ַ֭אָ֔

 

 הטעמים רביע תבנית מתפקידי

 רבע* תפקיד מספר הלימודים / הדרשות א 1* ת)רביע( =  מקדם
 * תפקיד חישוב רבוע 1* ת)רביע( =  מקדם

  4* תפקיד הערך / המספר  1* ת)רביע( =  מקדם

 

 רביעמונח הטעמים  תבנית מתפקידי

 או יותר מארבע * תפקיד מספר הלימודים / הדרשות ארבע 1רביע( = מונח * ת) מקדם

 

 טפחאהטעמים  תבנית מתפקידי

א* ת) מקדם חתיאור המוטעם בסיומת מן המפסיק * תפקיד  1( = טפחֶ֖ אתנָ֑ ח֭ ונֶ֣ וקאו  מ סלָֽ א֭ רכֵ֥ ח, מ וקאו לבד,  אתנָ֑  לבד. סלָֽ

 

א* ת) מקדם  בנושא הנידון.שנוי או הרחבת משמעות * תפקיד  1( = טפחֶ֖

א* ת) מקדם  רבוי * תפקיד 1( = טפחֶ֖

א* ת) מקדם  פותח טפח )אף שמפסיק(, מתחבר אל, ומתאפיין מהכתוב אחריו.* תפקיד  1( = טפחֶ֖

א* ת) םמקד במיוחד כאשר טפחא ללא מרכא לפניה אזי עשוי להיות  בתפקיד של התפשטות האפיון המתקבל * תפקיד  1( = טפחֶ֖

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

א֭* ת) מקדם ח]טפחֶ֖ ונֶ֣ ח֭[מ  או שמע ישראל \קשר אפשרי למעשה בראשית ו * תפקיד 1( = בראש פסוק אתנָ֑

 

חהטעמים  תבנית מתפקידי ח֭אתנָ֑ ונֶ֣ וקאו  מ א֭סלָֽ רכֵ֥  מ
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ח* ת) מקדם אתנָ֑ ח֭ ונֶ֣ וקאו  מ סלָֽ א֭ רכֵ֥  רבוי הגבלה.*  1( = מ

אהטעמים  תבנית מתפקידי חֶ֖ א֭טפ רכֵ֥ ח, מ וקאו  אתנָ֑  סלָֽ

א* ת) מקדם א֭טפחֶ֖ רכֵ֥ ח, מ וקאו  אתנָ֑  רבוי.הגבלת ה*  1( = סלָֽ

 

אהטעמים  תבנית מתפקידי דמָ֨  אז֝לאו֭ק

אק* ת) מקדם מָ֨ או֭ד  * ענין מרכזי בקרא אליו מתיחסים פרטים אחרים בקרא )קדמא ואזלא( 1( = אז֝ל

א* ת) מקדם מָ֨ או֭קד  * מוקדם ומאוחר )קדמא ואזלא( 1( = אז֝ל

א* ת) מקדם מָ֨ או֭קד   0* מלמד ולמד כגון בקל וחומר )קדמא ואזלא( =  0( = אז֝ל

א* ת) מקדם מָ֨ או֭קד   0 * בנין אב )קדמא ואזלא( = 0( = אז֝ל

א* ת) מקדם מָ֨ או֭קד   0* כלל ופרט )קדמא ואזלא( =  0( = אז֝ל

א* ת) מקדם מָ֨ או֭קד  0)קדמא ואזלא( =  רבוי ומיעוט*  0( = אז֝ל
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 טבלת ספירה של תבניות טעמי מקרא בתורה ע"פ גירסת הכתר הממוחשבת 1.9

 מספרים של טעמי המקרא בתורה ע"פ גירסת הכתר הממוחשבת 

 מס' צורת סימן, הערות הערות עיםמס' מופ מס' פסוקים חיפוש

   79978מס' מלים בתורה  5846מס' פסוקים בתורה  * 

זה מס' המלים המצטרפות  11475 4827 מקף 

לטעם אחד או שניים שהוא / 

 הם בד"כ במלה האחרונה 

1 

 עם מקף -ֶאלמילת 

 עם מקף  -ְוֶאלמילת 

999 

82 

1145 

90 
ֶאל -ֶאל֭מלות   -ְו

  ֶאלממופעי  99.03%

 ממופעי מקף 10.76%

ל  מופע 1149 פס' 1003 ֶא

ֶאל  מופע 98פס'  85 ְו

ל֭ב    ל֭ל אין, – ֶאל֭אין, כ – ֶא ל֭אין, מ – ֶא  אין, – ֶא

 )בסגול(  ֶאתכל מילות 

 עם מקף
ֶאתכל מילות   )בסגול( ְו

 עם מקף

1854 

 

437 

2396 

 

641 

מהוות ביחד 

ממופעי  26.4662%

 .מקף בתורה

 , תאֶ֭, ל ֶאת֭, כֶאתב 
 אין. – ֶאתמ 

תמ  תב 118 114 )בצירה( מקף  - א  ת, כ א  ת, ל א  ת אין, א   219, 212 )בצירה( א 

ת א   185, 155 )בצירה( ְו

 שתיהן בלי מקף

י*מילת   972 -ַעל*מילת  םמילת  מופע 444 -ּכ  א   85 אנָ֭-, מילת  1 -אנָ֭מילת  530 -ל א*֭מילת  406 -*

     

     

 2  11294 5846 טפחא

 3  9203 4606 )כולל מונח לגרמיה(מונח 

 4  9138 5156 מרכא

 5  6995 4439 קטן-זקף

 6  5853 5846 סלוק

 7  5492 5486 אתנח

 8  5440 3817 פשטא

 )כמו סלוק(  3286 2441 געיה

 9  3048 2544 מהפך

 10  2679 2343 תביר

 11  2447 2122 רביע

)צורה כפשטא,  12  2121 1782 קדמא

 מיקום בתוך מלה(

 )גרשיים מלעלי( 13  1120 1040 אזלא / גרש

 14  1090 1018 דרגא

 15  527 491 גדול-זקף

 )גרש מלרעי( 16  512 496 גרשיים

 17 בגירסות אחרות יש מעט יותר כתר ממוחשב 458 448 )=תרסא(קטנה -תלישא

 18  387 357 )כולל מונח לגרמיה(פסק 

 19  375 372 זרקא

 20  372 372 ולסג

 21  357 341 יתיב

 22 בגירסות אחרות יש מעט יותר כתר ממוחשב 269 261 )=תלשא(גדולה-תלישא

 )מונח ופסק(  259 246 מונח לגרמיה

 23  159 152 פזר

 24  5 5 כפולה-מרכא

 תמיד פסק אחריה 25  4 4 שלשלת

 26  1 1 פרה-קרני

 26דמא , ללא ק 27  1 1 יומו )=גלגל(-ירח בן

 ללא מונח לגרמיה 84119 84367   סה"כ סימני טעמים

 ללא געיה 80833 69606   סה"כ ללא מקף וגעיה
 37לגר"א באותם סימנים 

 תפקידים

משפטי  –לרב הידלסהיימר 

 טעמים 12הטעמים, 
העודף בגלל מלים עם שני   

 טעמים

  תבנית "שמע ישראל" )ש"י( 162 162 טפחא אתנח בראש פסוק

   22 22 לה מקף טפחא אתנח כנ"למ

  לקים"-תבנית "בראשית ברא א 121 121 טפחא מונח אתנח כנ"ל
 ש"י )כעין ש"י עולמות( דגי' י"  324    324סה"כ  19 19 אתנח כנ"ל מלה מקף טפחא מונח

 15074בתנ"ך  11970בתנ"ך  4962בתורה  3889בתורה  מרכא טפחא

 2960בתנ"ך  2838בתנ"ך  901תורה ב 872תורה ב מרכא מלה מקף טפחא 
 3833בתנ"ך  3604בתנ"ך  1272בתורה  1187בתורה  תביר מרכא )כנראה אחריו טפחא(

תביר מלה מקף מרכא 

 )כנראה אחריו טפחא(

 1242בתנ"ך  1216בתנ"ך  422בתורה  409בתורה 
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   648 626 ]מרכא[ טפחא מרכא תביר

   12 12 תביר-מרכא מלה

   750 723 א[ טפחא]מרכדרגא תביר 

  1673סה"כ עם תביר בתווך  263 258 תביר-דרגא מלה

ללא דרגא או ללא  תביר

 לפניו מרכא

821 842   

   4 4 תביר תביר

   3 3 תביר-תביר מלה

   מהם בתורה 2בתנ"ך,  6 מהם בתורה 2בתנ"ך,  6 תביר דרגא

   יחזקאלב 1 יחזקאלב 1 דרגא-תביר מלה

גא ללא דר טפחא תביר

 הםאו ללא מרכא לפני

רביע לפני תביר,  9מהם  11 11
 קו"א 1ז"ק,  1

 

 טפחאמלה מקף תביר 

ללא דרגא או ללא מרכא 
 לפניהם

רביע לפני תביר,  10מהם  12 12

 ,רביע גרשיים 1
 אתנח גרשיים 1

 

י ֵ֛  46בתנ"ך מהם  180 תביר מרכא טפחא  – ּכ 

 בתורה

 46בתנ"ך מהם  180

 בתורה

ֵֽם 'י הַ֖ ִּכ֛י ֲאִנֵ֥  7מהם   ֱאֹלֵהיכ 
 ביחזקאל 3-ו

דרך חיים, הרב  :מקור
 מנחם די לונזאנו

   206 203 קדמא מרכא 
קדמא מרכא פשטא 

 ]מונח[ ז"ק
)מלה מקף  4+  38

  מרכא(
)מלה מקף  4+  38

 מרכא(
  

]מלה מקף[ קדמא מרכא 
 זרקא ]מונח[ סגול 

   5לפחות  5לפחות 

   115 114 קדמא מרכא תביר
     
   0 0 תביר-מלהא מרכא קדמ

   207 205 א תבירגרדקדמא 
   0 0 תביר-א מלהגרדקדמא 
   17 17 דרגא-מלהקדמא 

     לא תביר אחריולקדמא מרכא 
   6 6 תביר אחריוומרכא -קדמא מלה

מרכא ללא תביר -מלהקדמא 

 אחריו
9 9   

     לא תביר אחריולא גרדקדמא 

 אפשר כי כולל קדמא  מרכא ' שמ' וי'פסוק בר 77 153 150 מרכא פשטא 

    אין פשטא-מרכא מלה

  בדברים 3בתנ"ך,  44 6 6 מרכא מונח לגרמיה
   311 301 קטן במלה אחת-מונח זקף
     קטן במלה אחת-קדמא זקף

     

גדול בין -קטן זקף-זקף

 שני קיסרים

 גי' המלים ז"ק ז"ג עולה  176 175

 יסוד מלכות

-זקף-קטן מלה-זקף

 גדול

, אבל אחד עם מקף ז"ק 28

 27ז"ג וז"ק ז"ג, לכן רק 
( 202ר"ב )-אפשר רמז ל 204, 202סה"כ  28

 שנגאלו.קדושה ניצוצות 

אחדים( -0גדול מלים )-זקף

 קטן בין שני קיסרים-זקף
   לוודא 23 23

קטן בין שני -קטן זקף-זקף

 קיסרים
52 52   

-קטן מלה מקף זקף-זקף

 קטן בין שני קיסרים
31 31   

   248 242 קטן-קטן מונח זקף-זקף
   84 84 קטן-קטן פשטא זקף-זקף
   17 17 קטן-קטן יתיב זקף-זקף
   50  50 קטן-קטן יתיב מונח ... זקף-זקף
   107 106 קטן-קטן פשטא מונח ... זקף-זקף
  673  676סה"כ:  94 94 קטן-קטן מהפך פשטא... זקף-זקף

   ?63 ?63 פשטא פשטא

   ?21 ?21 פך פשטא מהפך פשטאמה

   2 2 פשטא רביע

   1 1 פשטא מונח רביע

     

   846 795 קדמא ואזלא

   20 20 קדמא ואזלא קדמא
 קדמא -גרש מלה-אין אזלא 6 6 קדמא-קדמא ואזלא מלה
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 ללא קדמא לפני אזלא

   לוודא 35 35 קדמא ואזלא במלה אחת
קדמא ואזלא ... קדמא ואזלא 

 סוק באותו פ
 8, וי'  14, שמ'  6בר' 

 21, דב'  12,במ' 

   

באותו קדמא ואזלא ... קדמא 

 פסוק
, וי'  20, שמ'  2בר' 
 30, דב'  17, במ'  20

   

קדמא ... קדמא ואזלא באותו 

 פסוק
,  3, וי'  5, שמ'  1בר' 

 6, דב'  4במ' 

   

קדמא ואזלא ... קדמא 

 ואזלא בחצי פסוק

, 3, וי'  7, שמ'  4בר' 

 13, דב'  7במ' 

   

קדמא ואזלא ... קדמא 

 בחצי פסוק

, 5, וי'  17, שמ'  1בר' 

 23, דב'  17במ' 

   

גרשיים או גרש ... קדמא 

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

   201 201 קדמא ואזלא רביע

שניהם רק בקדמא  2 2 קדמא רביע

 ואזלא במלה אחת

 כלומר אין קדמא רביע

ע קדמא )עם או בלי רבי

 אזלא(

235 237   

   32 32 גרש קדמא-אזלא

   7 7 קדמא-גרשיים מלה

   21 21 גרשיים קדמא 

גרש -גרשיים או אזלא

 קדמא מהפך פשטא

10  +3  =13 13   

גרש -גרשיים או אזלא

 מונח מהפך פשטא

1 ? + 1   

    אין גרשיים קדמא תביר

גרשיים קדמא מרכא 
 תביר

3 3   

שיים קדמא מרכא גר

 זרקא

1 1   

גרשיים קדמא דרגא )רק עם 

תביר אחריו()אין מונח או 

 מרכא כפולה(

מהם דרגא תביר מרכא  4 5 5
 טפחא

 דרגא תביר טפחא 1

 

גם מכיל תביר תביר  1 1 גרש דרגא )כנ"ל(-אזלא

 מרכא טפחא )דב' ו, י(

אחרים מתבנית  5

 קדמא ואזלא דרגא
   92 92 גרשיים מלה רביע

   6 6 גרשיים רביע
   0 0 גרשיים מונח מונח רביע

גרש )ללא קדמא -אזלא

 לפניו( מונח ]מונח[ רביע

25 25   

גרש -קדמא ואזלא ... אזלא

 או גרשיים מהפך פשטא

זו והתבנית הבאה משתרעות 

 על פסוק או שניים

   סה"כ מופעים

גרש -קדמא ואזלא ... אזלא

 או גרשיים ]מונח[ רביע

 15   

   280 280 יע בראש פסוקרב
   199 199 רביע אחרי אתנח

   27 27 אתנח מלה מקף רביע
     ללא טפחא בין סלוק לאתנח
     ללא טפחא בין אתנח לסלוק

     מלה פסק אתנח
     מלה פסק סלוק

     פשטא מהפך פשטא

 

 אילן(-"ת בר)שו )בן רבי יוסי הגלילי( פרשה א פרא ברייתא דרבי ישמעאלסי"ג מדות  1.10
 י ישמעאל אומר בשלש עשרה מדות התורה נדרשת בר

 מקל וחומר, א' 
 ' מגזרה שוה, ב
 ' מבנין אב מכתוב אחד, ג
 ' מבנין אב משני כתובים, ד
 ' מכלל ופרט מפרט וכלל, ה
 ' מכלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, ו
 ' מכלל שהוא צריך לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל.ז
 ו יצא אלא ללמד על הכלל כלו יצא, מה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצהי( כל דבר ש' )ב?ח
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 כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ליטעון טען אחר שהוא כענינו יצא להקל ולא להחמיר, ' ט
 ' כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ליטעון טען אחר שלא כענינו יצא להקל ולהחמיר,י
 חזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש, המן הכלל לידון בדבר חדש, אי אתה יכול ל צאיה בכלל וי"א כל דבר שהי
 ב דבר הלמד מעניינו ודבר הלמד מסופו "י
 "ג וכן שני כתובין המכחישים זה את זה עד שיבא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. י
 אילן(-)שו"ת בר 266 – 265)אוצר המדרשים )אייזנשטיין( ע' ל"ב מדות ברייתא דרבי אלעזר )בן רבי יוסי הגלילי(  1.11

( בריבוי, )ב( במיעוט, )ג( בריבוי אחר ריבוי, )ד( במיעוט אחר מיעוט, )ה( בקל וחומר מפורש, )ו( בקל וחומר סתום, )ז( בגזירה א)
שבא ללמד ונמצא למד, )יג( מכלל  רבהוא שנוי, )יא( מסדור שנחלק, )יב( מדש שוה, )ח( בבנין אב, )ט( בדרך קצרה, )י( מדבר

שאחריו מעשה והוא פרטו של ראשון, )יד( מדבר גדול שנתלה בקטן ממנו להשמיע האזן בדרך שהיא שומעת, )טו( משני כתובים 
המכחישים זה את זה עד שיבא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם, )טז( מדבר שהוא מיוחד במקומו, )יז( מדבר שאינו מתפרש במקומו 

רש במקום אחר, )יח( מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל, )יט( מדבר שנאמר בזה והוא הדין בחבירו, )כ( מדבר שנאמר בזה ואינו ומתפ
ענין לו אבל הוא ענין לחבירו, )כא( מדבר שהוקש לשתי מדות ואתה נותן לו כח היפה שבשתיהן, )כב( מדבר שחבירו מוכיח עליו, 

כד( מדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על עצמו, )כה( מדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל )כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו, )
אפי: חד אפא  תרי)נגד, )כט( מלשון גימטריא, )ל( מלשון נוטריקון, כנופל על לשון, )כח( מ מלשוןללמד על חבירו, )כו( ממשל, )כז( 

 וחר שהוא בענין, )לב( ממוקדם ומאוחר שבפרשיות.בחילוף האותיות, וחד שהוא בחשבון האותיות(, )לא( ממוקדם ומא

 

ל"ב מדות ברייתא דרבי אלעזר )בן רבי יוסי -ע"פ מהרז"ו )זאב וואלף איינהארין( מדרש רבה )כגון הוצאת ווגשל א'  ל 1.12

 הגלילי( 
ל וחומר סתום, )ז( בגזירה ( בריבוי, )ב( במיעוט, )ג( בריבוי אחר ריבוי, )ד( במיעוט אחר מיעוט, )ה( בקל וחומר מפורש, )ו( בקא)

ר שבא ללמד ונמצא למד, )יג( מכלל בהוא שנוי, )יא( מסדור שנחלק, )יב( מדש שוה, )ח( בבנין אב, )ט( בדרך קצרה, )י( מדבר
שאחריו מעשה והוא פרטו של ראשון, )יד( מדבר גדול שנתלה בקטן ממנו להשמיע האזן בדרך שהיא שומעת, )טו( משני כתובים 

ה את זה עד שיבא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם, )טז( מדבר שהוא מיוחד במקומו, )יז( מדבר שאינו מתפרש במקומו המכחישים ז
ומתפרש במקום אחר, )יח( מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל, )יט( מדבר שנאמר בזה והוא הדין בחבירו, )כ( מדבר שנאמר בזה ואינו 

הוקש לשתי מדות ואתה נותן לו כח היפה שבשתיהן, )כב( מדבר שחבירו מוכיח עליו, ענין לו אבל הוא ענין לחבירו, )כא( מדבר ש
)כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו, )כד( מדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על עצמו, )כה( מדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל 

: חד אפי בחילוף האותיות, וחד שהוא בחשבון אפי גימטריא )תרי, )כח( ממעל, )כט( מלשון מנגדללמד על חבירו, )כו( ממשל, )כז( 
 האותיות(, )ל( מלשון נוטריקון,  )לא( ממוקדם ומאוחר שהוא בענין, )לב( ממוקדם ומאוחר שבפרשיות.

 
  ויש עוד מדות שחז"ל משתמשים בהם בדרשותיהם

 מדת סמוכים כהמשך למספור לעיל(, לג)=<א'  כגון הוצאת ווגשל דרש רבהמהרז"ו מ ע"פ
 מהרז"ו ב' )=<לד( ע"פ ס"ע פ"א דרשו מדה אחת שהיא יסוד לכל המדות ... )והוא סתום( לא בא הכתוב לסתום אלא לפרש

 מהרז"ו ג' )=<לה( כלל גדול כל שמעשיו סתומים ופירש במקום אחד לגנאי הרי כל מעשיו לגנאי 
בח הרי הוא צדיק בן צדיק ואם לגנאי ה"ה רשע בן עוד כלל אחד אמרו כל שמעשיו ומעשה אבותיו סתומים ופירש באחד מהם לש

 רשע )כגון בבלי מגילה טו,א( .
 הוכיחו מזה מיעוט ימים שנים. )תורת כהנים(. ובת"כ (בבלי חגיגה יז,א)כגון מהרז"ו ד' )=<לט( אמרו תפסת מרובה לא תפסת 

 ומש"ש. מהרז"ו ה' )=<מ( עוד אמרו גורעין ומוסיפין ודורשין ע' ד"ר פ"ב בסי' כ"ד
 מהרז"ו ו' )=<מא( עוד אמרו שנה עליו הכתוב לעכב. וכמ"ש בתורה ועל הישנות החלום וגו' וע"ש בב"ר

מהרז"ו ז' )=<מב( עוד כלל גדול במדרשי חז"ל בענין השמות אם נזכר שם אחד בשני מקומות הוא הכל ענין אחד ולומדים זה מזה 
 ע"פ מדה ז' וי"ז.

 
 חוריולאלימוד אלפניו ו (מגלג ובהוספה של ז' מדות של מהרז"ו תהיה מדה מג )= < -כ המדה שנמספר)ע"פ הוצאה אחרת של מ"ר 

 ד= < מד( לימוד אלפניו ואלפני לפניו ולאחוריו)ל
 

 אוסף מהעיון

 מה( מיעוט ורבוי ומיעוט)

 מו( ריבוי ומיעוט )

 דברי רבי ישמעאל עניןה מז( מידת להפסיק)

 עוד מידהויעור מדויק,לעומת לא מדויק, ש –יג ושלמי יומא יר)מח( 

 מילא, היפוךמ –לי יומא מב בב)מט( 

 ט וכלל ופרט )בבלי נזיר לה(פר)נ( 

 )כב( מדבר שחבירו מוכיח עליו -אים גם למת טעמא דקרא)נא( 

 

 )נב( האמור לקרות מאוחר מתבצע ראשון

 )נג( פעולה שהופסקה

 כסיית, התחדשה או תתחדש המשכתה)נד( פעולה החלה, מושהיית או מת

 )נה( לכתחילה ובפועל

 )נו( שויון בין המעורבים בענין, שויון זמן, שויון מקום

 )נז( חל בבת אחת, מיד, בעת ובעונה אחת; רגילות; מבין שניים יוצא אחד, זה וזה גורם ואפשר גם זה או זה גורם

 )נח( חוזר וקורה, כעין בנין אב, היקש

 לדברים, תוקף, עצמת טיעון )נט( חיזוק

 )ס( שנוי סדר מסוים, כאשר צריך תיקון גדול
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 בראשית, ג"התשע שנת השבוע פרשות דפי 2

 בראשית א,א 2.1

א[֭ג:  –ת א,א שיאבר ֶרץ׃] ָהָאָֽ ת֭ ֵ֥ ְוא  ם֭ י  ַמֶ֖ תַ֭הָּׁש ֵ֥ א  ים֭ ָ֑ ֹלה  אֱ֭א ָרֶ֣ יתָּ֭ב ֶ֖ ׁש  א ר  ְּ֭ב
ֶׁשְךַ֭על ]ב[֭֭ ּוְ֭וח ֶ֖ ה ָוב ָ֔  ֭ ּו ה ה֭ת ָ֨ ָהְיָתֵ֥ ֶרץ֭ ָהָאֵ֗ ֶפתַ֭עלּפְ֭-ְו ֶחֶ֖ ְמַר ים֭ ָ֔ ֹלה  ַחֱ֭א ּו רֶ֣ ֹוםְ֭ו ֶ֣יְ֭תהָ֑ ם׃-נ  י  ַהָּמָֽ ֵ֥י֭ ְּ֭פנ 

ג[֭֭ י] ה  ְַֽי ַוָֽ ר֭ ֹו אָ֑ י֭ ֶ֣ ה  יםְ֭י ֶ֖ ה  רֱ֭אֹל אֶמ ּי ֵ֥ ר׃-ַו ֹו ֭אָֽ
֭'( ים לג,ולהתית נמי מאמר הוא כדכתיב )שאבר בלי ראש השנה לב,אב וגו'.שרה מאמרות נברא העולם עב: ה אבותנשמ ה  ֶ֣ר֭ ְדַב ּב 

ּו֭ ׂשָ֑ םַ֭נֲע ֶ֣י  כמאן דכתיב דמי, דבאמירה נמי  -ואף על גב דלא כתיב ביה ויאמר יהי שמים  - נמי מאמר הואראשית ב "ירשגו'  וָׁשַמ
וָּ֭כל( ים לג,ולהת)איברי ולא בידים, דכתיב  י ֝ ַחּ֭פ  ּו ּוְברֵ֥ ּו֭ ׂשָ֑ םַ֭נֲע ֶ֣י  ָׁשַמ '֭ ה  ֶ֣ר֭ ְדַב ם׃-ּב  ָאָֽ  ְצָב

 -ויאמר דבראשית? הני תשעה הוו!  -נהו? ורבי יוחנן אמר: כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם. הי ני ,ב כאבבלי מגילה 
וָּ֭כל( ים לג,ולהת)דמשתעי בשמים ובארץ, דכתיב  - בראשית נמי "ירש מאמר הוא, בראשית נמי י ֝ ַחּ֭פ  ּו רֵ֥ ּוְב ּו֭ ׂשָ֑ םַ֭נֲע ֶ֣י  ַמ ָׁש '֭ ה  ֶ֣ר֭ ְדַב -ּב 

ם׃ ָאָֽ  אף הן במאמר נבראו. - מאמר הוא ְצָב

ית היא מאמר אלא שהבריאה שנבראה בבראשית הייתה ע"י מאמר )בר' א,א רש"י מתכווין שלא מילת בראש –הרב ברס )כולל אור משה( 

 כי לא היה אל מי לאמר )ראה מלבי"ם להלן(.ויאמר א,ב נברא באמירה( ולא שייך -ו

יתבזוהר נאמר מפורש כי  ֶ֖ ׁש  א ר  ית֭זוהר כרך א )בראשית( פרשת בראשית דף ל עמוד א הוא מאמר  ְּב ֶ֖ ׁש  א במשמע בתוך )ב' ראשית ְּבר 

ית֭ראשית מאמר הוא נימא  ית(ראש ֶ֖ ׁש  א ר  )לעיל  )עד שלא יצא והתפשט רבוי כח המעשים( איהו מאמר, אלא עד לא נפיק ואתפשט חיליהְּב
ית֭ מוסתר בו( –)הכל היה סתום  ט"ו ע"ב( וכלא סתים ביה ֶ֖ אׁש  איהו ומאמר איהו, כיון דנפיק ואתפשט מניה חילין ראשית אקרי והוא ְּבר 

 אז הוא נקרא ראשית, נקודת ההתחלה, והוא מאמר לעצמו( יצא והתפשט רבוי כח המעשיםשכיון ) מאמר בלחודוי

ית֭זוהר כרך א )בראשית( פרשת בראשית דף לא עמוד ב  ֶ֖ אׁש   מאמר קרינן ליה והכי הוא ושיתא יומין נפקין מינה ואתכלילן ביהְּבר 
֭ספרא דצניעותא כרך ב )שמות( פרשת תרומה דף קעח עמוד ב  -זוהר  ר  אְּב ָרֶ֣ יתָּ֭ב ֶ֖ ית֭, אׁש  ֶ֖ ׁש  א א֭מאמר, ְּבר   חצי מאמר,ָּבָרֶ֣
 
פעמים. לכן יש  2פעם במעשה הבריאה בפרק א. ומלת ויברך שהיא אמירה מופיעה  10מלת ויאמר מופיעה  ?הם עשרה המאמרותי מ

 לברר מי הם עשרה המאמרות בהם נברא העולם.  
בעשרה מאמרות נברא העולם, ואלו הן: בראשית ברא אלהים  כדתנן פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( בראשית פרשת בראשית פרק א

מאמר אחד, דכתיב בדבר ה' שמים נעשו )תהלים לג ו(, מאמר ב' ויאמר אלהים יהי אור, ג' יהי רקיע, ד' יקוו המים, ה' תדשא הארץ, ו' 
 ... יהי מאורות, ז' ישרצו המים, ח' תוצא הארץ, ט' נעשה אדם, י' פרו ורבו,

ואלו הם בראשית, ויאמר אלהים יהי אור, ויאמר אלהים יהי רקיע, ויאמר אלהים  ת אבות, חידושי הגר"א בפר"א פ"ג[מסכהרב ברס: 
 יקוו, ויאמר אלהים תדשא, יהי מארת, ישרצו המים, תוצא הארץ, נעשה אדם, הנה נתתי, ופרו ורבו הוא צווי אל ברכה.

 ות אך לא לא מלמד מיהם.(פר"א = פרקי דרבי אליעזר, מלמד על עשרה מאמר –)טט 

  י' פרו ורבו, לקח טוב חילוקי דעות במאמר עשירי

א[֭המאמרות הם: יום אחד )א(  ית] ֶ֖ אׁש  ג[֭)ב(  ְּבר  ר֭] ֹו י֭אָ֑ ֶ֣ יםְ֭יה  ֶ֖ ֹלה  רֱ֭א אֶמ  ַוּי ֵ֥

ו[֭יום שני )ג(  ַע֭] י ֶ֖ ָרק  י֭ ֵ֥ ְיה  ים֭ ָ֔ ה  ֶמרֱ֭אֹל א  ַוּי ֶ֣

ֶמר פ )ד(יום שלישי  א ים ַוּי ֶ֣ ֵ֗ ה  ּו ֱאֹל וָ֨ ָּק ם י  י  ַּמ֝ א[֭)ה(  ַה י [ ֭ אָ֭הָא ֶרץ ֶ֤ ׁש  ְד יםַּ֭תָֽ ֵ֗ ה  ֶמרֱ֭אֹל א  ַוּי ֶ֣

ד[֭ פיום רביעי )ו(  י [ ֭ ת ר  א  יְ֭מ ֶ֤ ה  יםְ֭י ֵ֗ ה  ֱאֹל ר֭ אֶמ ּי ֶ֣  ַו

י֭ ]כ[֭֭יום חמישי )ז( ַּמָ֔ ּוַ֭ה ְרצֶ֣ ְׁש ים֭י  ָ֔ ֹלה  רֱ֭א אֶמ   םַוּי ֶ֣
ד[֭ פ יום ששי )ח( הָ֭]כ א֭ ֹוצ ָ֨ יםּ֭ת ֵ֗ ה  ֱאֹל ר֭ אֶמ ּי ֶ֣ ּהַו יָנָ֔ מ  ְל  ֭ ה ַחָּי ׁש֭ ֶֶ֤פ ֶרץֶ֭נ ו[֭)ט(  ָא֝ ּו֭וַ֭]כ ָ֑נ מּות  ְד ּוּ֭כ  נ ֶ֖ מ  םְּ֭בַצְל ָדֵ֛ הָ֭א יםַ֭נֲעֶׂשֵ֥ ָ֔ ה  ֶמרֱ֭אֹל א ּ֭י ֶ֣

ח[֭)י(  לקח טוב חילוקי דעות במאמר עשירי ֶאת]כ ּו֭ אֵ֥ ְל מ  ּוּ֭ו ְרבֵ֛ ּוּ֭ו יםְּ֭פרֵ֥ ֵ֗ ה  םֱ֭אֹל רָ֭לֶה֝ אֶמ ַוּי ָ֨  ֭ ים ה  ֱ֭אֹל ָתם  א  ְך֭ ֶֶ֣ר ְיָב ָ֑הָ֭-ַו ְבֻׁש ְוכ  ֶרץ֭ ָאֶ֖  ָה

 יבור עשירי לא תחמוד )אשת רעך(פר' ואתחנן ד"ה אנכי ה' אלהיך והוא כנגד ד לקח טובוע"פ 

םֶ֭את]כט[֭)י(  הגר"א יָ֭לֶכ֝ ּת  הָ֭֩נַתָ֨ ּנ  ה  ים֭ ֵ֗ ֹלה  רֱ֭א ֶמ א ל-ַוּי ֶ֣ ע֭-ָּכ ַר ַע֭זֵֶ֗ ֶ֣ ר  ׀֭ז  ֶֶׂ֣שב ֭ע 
ג[֭ברכת וקידוש השבת, שנאמרת, אינה מאמר מהעשר  ֶאת]  ֭ ים ֹלה  ְךֱ֭א ֶר ֹו֭-ַוְיָבֶ֤ תָ֑ א  ׁש֭ ֶ֖ ְיַקּד  ַו י֭ ע ָ֔ י ְּׁשב  ֹוםַ֭ה , )מסקנה מהזהר על ל"ב פעם יֶ֣

 לקים במעשה בראשית, ומספר זה שוה למספר המופעים בפרק א' בלבד(שם א

ּוֶ֭את]כב[֭ וגם לא הברכה לשרץ המים והעוף אֶ֤ ְל מ  ּוּ֭ו ְרבֵ֗ ּו ּו֭ רֶ֣ רְּ֭פ אמ ָ֑ ים֭ל  ֶ֖ ֹלה  םֱ֭א ָתֵ֛ א  ְך֭ ְיָבֶֹ֧ר ֶרץ׃-ַו ֶרבָּ֭בָאָֽ ֵ֥ ֹוף֭י  עֶ֖ ְוָה ים֭ ָ֔ ַּיּמ  ַּב  ֭ ם ַּמ י  ַ֭ה
 )י( למאמר לקח טובלעומת הברכה לאדם הנחשבת ע"פ 

א[֭תהלים הוא העדות על כי מלת הפסוק ב ית] ֶ֖ ׁש  א א[֭ האם טעמי המקרא בבראשית מלמדים כי מלתהיא מאמר )א(.  ְּבר  ית] ֶ֖ ׁש  א ר   היא מאמר. ְּב

המלבי"ם מסביר כי מלת ויאמר היא רק אל אחר, והמסקנה מכך כי מלמד ו זוהר כרך א )בראשית( פרשת בראשית דף לא עמוד ב  -ה

אין משמעות למלת ויאמר, וזה תומך בפירוש רש"י לבבלי ר"ה לב,א לומר  –ו/או החומר הראשון   בלי הימצאות אחר כמו הנבראים

 שמלת בראשית היא במקום ויאמר יהי שמים, כי בלי אחר אין משמעות למאמר כזה.

 

ֶרץ֭ (בת א,שיאבר)כדי להבין את הצעת הפתרון נקדים בעיון בתבנית הטעמים של הסיפא של  ָהָאֵ֗ ֹום...ְ֭ו הָ֑ יםתנח, א - ְת ָ֔ ה  ַחֱ֭אֹל ּו ונח מ - ְורֶ֣

ֶפתַ֭עלקטן -ףזק ֶחֶ֖ ַר ם-ְמ י  ַהָּמָֽ ֵ֥י֭ ַח֭קטן המטעימה מלים כמו -. תבנית טעמים )אתנח או סלוק( מונח זקףסלוק כאמר אפחט - :ְּפנ  ּו רֶ֣ ְו
ים ָ֔ ה  ַעלשהן תיאור, ואחריהן פעולה או מצוה כמו כאן  ֱאֹל ֶפת֭ ֶחֶ֖ ם-ְמַר י  ָּמָֽ ַה ֵ֥י֭ אלפניה ולאחריה, ו/או ללימוד עשויה לרמז ללימוד  ְּפנ 

 לאחריה ולהעבירו אלפניה.

ים֭נאמר ( ,גא) לא נכתב מאמר. בפסוק (,גא) עד פסוק ֶ֖ ה  רֱ֭אֹל אֶמ ּי ֵ֥  , פעם יחידה מכל המאמרות. מרכא טפחאהמוטעמת בטעמים  –ַו

ים֭אפשר כי  ֶ֖ ה  רֱ֭אֹל אֶמ אָ֑֭בתפקיד יתור לרבות, בא לרבות על המאמר מרכא טפחא,  –ַוּי ֵ֥ י֭ ֶ֣ רְיה  שבפסוק )א,ג( עוד מאמר או יותר,  ֹו

יתומאמר אחד הוא הכעין מאמר  ֶ֖ אׁש  א[ְּ֭בר  שבאמירתו )רק במובן של לסבר את האוזן( אלקים )המכונה אור אין סוף, ראה הסבר  ]

י תבנית בהמשך( כאילו הסתיר משהו מעצמו )מאורו( וכאילו פינה מקום לחומר הבריאה )ע"פ למשל שער ההקדמות לר' חיים ויטאל(. ע"

ים (,גא)הטעמים של הכתוב  ָ֔ ֹלה  ַחֱ֭א ּו רֶ֣ )א,ג( אל )א,א( ללמדינו שהבריאה שנבראה בבראשית הייתה ע"י אבל זה -מועבר מאמר יתיר מ ְו

ית֭ מלתלא מוכיח כי  ֶ֖ אׁש  ר  א[ְּ֭ב  .הוא מאמר]
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ים֭ (,גא)של ועוד מאמר לדרוש מתבנית הטעמים  ֶ֖ ֹלה  רֱ֭א אֶמ ים (בת א,שיאבר)אל הסיפא  מרכא טפחא –ַוּי ֵ֥ ָ֔ ה  ֱאֹל ַח֭ ּו רֶ֣ ַעל ְו ֶפת֭ ֶחֶ֖ ַר ֵ֥י֭-ְמ ְּפנ 
ם י  ָּמָֽ ֶפת֭...  )ב(רש"י והוא המאמר הגורם לריחוף כסא הכבוד כפי'  :ַה ֶחֶ֖ ַר יםְ֭מ ָ֔ ֹלה  ַחֱ֭א ּו רֶ֣ כסא הכבוד עומד באויר ומרחף על המים  -ְו

 ר' בלשונינו.  (; 'אקובטיחגיגה טו,א, כיונה המרחפת על הקן )ראה במאמרווברוח פיו של הקדוש ברוך הוא 
יםומהסיפא של )א,ב(  ָ֔ ה  ַחֱ֭אֹל ּו ַעל, והוא תיאור קטן-ףונח זקמ - ְורֶ֣ ֶפת֭ ֶחֶ֖ ם-ְמַר י  ָּמָֽ ֵ֥יַ֭ה , והוא פעולה, תבנית סלוק כאמר אפחט - :ְּפנ 

ֶרץ (בת א,שיאבר)הטעמים עשויה לרמז ללימוד אלפניה אל הרישא למלת  ָהָאֵ֗ בהמשך( רביע בעלת מיני צירופים של רביעיות )ראה  – ְו

ללמד שמכסא הכבוד המתואר כבעל ארבעה צדדים יוצאת כעין האצלה, של תכונות של רביעיות  ארבע צדדים שמכל צד נמשכות תכונות 

 שונות לבריאה.

 .ראשי תיבות אחדים בצידי תבניות הטעמים

ֶרץ׃ ָהָאָֽ ת֭ ֵ֥ ְוא  ם֭ י  ַמֶ֖ תַ֭הָּׁש ֵ֥ א  ים֭ ָ֑ ֹלה  אֱ֭א ָרֶ֣ יתָּ֭ב ֶ֖ ׁש  א ר  א[ְּ֭ב "ת ִתְמצ "ת   ר"ת בב"א אהו"ה,  –֭] מ   ס"ת תאמ תמתצ = א 

הּו ָוב ָ֔  ֭ ּו ה ה֭ת ָ֨ ְיָתֵ֥ ָה ֶרץ֭ ְוָהָאֵ֗ ֶׁשְך֭ ]ב[֭ ר"ת והתו = תוה"ו, ר"ת התוו = תוה"ו, כאילו נאמר בפסוק שלוש פעמים תוה"ו.  ע"פ רמב"ן  -ְוח ֶ֖

הּו֭-רבוי הצורות שהוטבעו ב  בחומר הראשוני.  ָוב ָ֔

הּו֭וְ֭ ]ב[֭ ָוב ָ֔  ֭ ּו ה ה֭ת ָ֨ ְיָתֵ֥ ָה ֶרץ֭ ָהָאֵ֗ ְךַ֭עלְו ֶׁש ֹום-ח ֶ֖ הָ֑ ֶ֣יְ֭ת ַעלעל  רש"יס"ת צהו וכלימ = צו"ה וימל"ך כפי'  – ְּפנ  ֶפת֭ ֶחֶ֖ יםְ֭מַר ָ֔ ה  ּוַחֱ֭אֹל -ְורֶ֣
ם׃ י  ַהָּמָֽ ֵ֥י֭ ואחרי שיש ברואים  ,זה ענין צו"ה ,ובמאמרו הואפיו של הקדוש ברוך  ברוחבאויר ומרחף על המים  עומדכסא הכבוד  -  ְּפנ 

 שאין מלך בלא עם. –מתקים וימל"ך 

 

יםֶ֭את,ד: א שיתארב ֵ֛ ה  ֱאֹל א֭ ְָֹֽ֧֖ר ַּי י-ַו רּ֭כ  ֹו אֶ֖ ְך׃-ָה ֶׁש ַהח ָֽ ין֭ ֵ֥ ּוב  ֹור֭ ָהאֶ֖ ין֭ ֵ֥ יםּ֭ב  ָ֔ ֹלה  לֱ֭א ֶ֣ ּד  ַּיְב ֹובַ֭֭ו   טָ֑

יםֶ֭את ֵ֛ ה  אֱ֭אֹל ְָֹֽ֧֖ר ַּי ר֭-ַו ֹו אֶ֖ ידרגא תביר טפחא,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין  –ָה ֹוב֭-ּכ   , אתנח – טָ֑

 בדלים בנבראים קבוצת הפרטים הוא ירידת האור ובתוך כך שינויים וה

" שירד ונשתלשל עד שנעשה  ממנו יהי אורלקי( "-מציאות האור נתהווה ע"י מאמר )היינו כח א )א( מבוארתחסידות ע"פ הנאמר ב
  מציאות האור וכן בשאר מאמרות )עיין תניא שער היחוד והאמונה ס"פ י' ואילך(.

 מנו נבראו כל הנבראים ... והמחיה את הנבראים.שינויים והבדלים באור וחיות האלקי שמ  הביאה ההשתלשלות )ב(
יהענין או ההלכה ובכולם חל  ֹוב֭-ּכ   , מגביל לומר כי רק טוב.אתנח – טָ֑

ֹור-ֶאת  גי' בתורה – ָהאֶ֖

ים ֵ֛ ה  י...  , מחלק ו/או ממעטתביר – ֱאֹל ֹוב֭-ּכ  ראה שאינו ראוי להשתמש בו  – יש"רמגביל, אפשר שאחד מהם מרמז לפי'  –אתנח  –טָ֑
ֹור-ֶאת. , גנזו בתורה לצדיקיםלרשעים ר-מרבה על  ֶאתמלת האור כולו טוב,  -טפחא  – ָהאֶ֖ ֹו אֶ֖  אפשר שהאור מכיל אורות, וכולם טובים, ָה

 

ד[֭ה:  – ,דא שיתארב ְָֹֽ֧֖רא] ים ַוַּי ֵ֛ ה  ֹור-ֶאת ֱאֹל י ָהאֶ֖ ֹוב-ּכ  ֶ֣ל טָ֑ ַּיְבּד  ים ַו ָ֔ ה  ין ֱאֹל ֵ֥ ֹור ּב  אֶ֖ ין ָה ֵ֥ ֶׁשְך׃ ּוב  ַ֭הח ָֽ
ה[֭ ׀֭] ים֭ ֶ֤ ה  אֱ֭אֹל ָרָ֨ ְק ּי  יַו ה  ְַֽי ַוָֽ ה֭ ְָ֑יָל אָ֭ל ָר ְךָ֭קֶ֣ ֶׁש ְוַלח ֶ֖ ֹום֭ יָ֔  ֭ ר אֹו י-ָל ה  ְַֽי ֶרבַ֭וָֽ ד׃֭פ-ֶעֵ֥ ָחָֽ ֹוםֶ֭א ר֭יֵ֥ ֶק ֭ב ֶ֖

ְך ֶׁש יןַ֭הח ָֽ ֵ֥ ּוב  ר֭ ֹו ָהאֶ֖ ין֭ ֵ֥ יםּ֭ב  ָ֔ ֹלה  לֱ֭א ֶ֣ ּד  ַּיְב  ירושלמי ברכות פ"ח ה"ו ראה צמצם את האור למידת יום - ַו
  )אוצר החכמה( םמלבי" –א ג, התורה והמצוה  בראשית

 הזהשהאור הזה לא נברא יש מאין רק הוא אור הקדמון שממנו נאצל האור  שמובן במ" והואאור שכבר היה, אור אמר במדרש  ויהי
ככל מעשה בראשית  שאמר ויהי כן כמ" לארק שנתלבש ונתעטף עד שיהיה אור מוחש נתפס במקום כפי הראוי לעולס הגשמי ועל זה 

 ר היה.בבעצמו שכ האורכי לא התהוה דבר חדש רק שהוא במקום הזה 
א ָרָ֨ ְק ּי   .  םקדמא, מרמז על קדימות האור, דהיינו האור הכתוב בפסוק ג שקדם כדברי המלבי" – ַו

ְרא)ד(   רש"י ָֹֽ֖֧ ַּי ים ַו ֵ֛ ה  ֹור-ֶאת ֱאֹל י ָהאֶ֖ ֹוב-ּכ  ל טָ֑ ֶ֣ ּד  ַּיְב י להשתמש בו  - ַו אף בזה אנו צריכין לדברי אגדה )חגיגה יב,א(: ראה שאין ְכדַּ
ואין נאה לאור ולחשך שיהו משתמשין בערבוביא, וקבע לזה  כי טוב,שוטו כך פרשהו: ראהו רשעים, והבדילו לצדיקים. ולפי פ

 תחומו ביום ולזה תחומו בלילה )ראה ב"ר ג,ז(.

ֹום֭[ה]  יָ֔  ֭ ֹור ָלא ֭׀ ים֭ ֶ֤ ה  ֱאֹל א֭ ְקָרָ֨ . יש כאן שני קטן ללא פסק-מהפך פשטא זקףקטן, נתחיל מתבנית -קדמא מהפך פסק פשטא זקף –ַ֭וּי 

 כפשוטו ואחד היוצא מפשוטו. לימודים אחד 

ֹום֭)א(  יָ֔  ֭ ר אֹו ים֭׀ָ֭ל ֶ֤ ֹלה  אֱ֭א ְקָרָ֨ ּי  קדמא מהפך פשטא, בתפקיד כעין כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו, היינו מיבא אפיון כלשהו  –ַו

מנא קרייה רחהגמרא דוחה הסבר זה ומביאה פירוש אחר  .קרא למאיר ובא קרא יוםהקב"ה  בבלי פסחים ב אמהכתוב שלפניו. לפי 
האי ויקרא לאו קריאת שם הוא דתימא שקרא את שם האור יום, אלא קרא לבריאה  רש"י לנהורא ופקדיה על אמצותא דיממא.

)היינו(  צווהו לשמש ביום ולחשך צוה לשמש בלילה. קרא( היינו) המאירה שברא מהוד מעטה לבושו ופקדיה על מצוותא דיממא

לקים קרא לבריאה המאירה והפקידה לשמש ביום בהבדלה מן החושך שתפקידו בלילה. -( )אשם )ולא קריאת כמלך שקרא לעבדו שיבוא לפניו

 . קבע לאור לשמש בתחום )זמן( יום(

האור הראשון, אבל בשבעת משיגנז  - להבדיל בין היום ובין הלילה  רש"י בפסוק י"ד)ב( אפשר כי הלימוד היוצא מפשוטו הוא כפירוש 
   זה ביום וזה בלילה.  ך הראשוניםהאור והחשימי בראשית שמשו 

 היינו המנוי היו לאור והחשך הראשונים ומנוי זה עבר לאור וחשך הבאים מפעילות המאורות. –הקריאה 

ה[֭ ֭׀] ים֭ ֶ֤ ה  אֱ֭אֹל ָרָ֨ ְק ּי  ֹום֭קדמא מהפך פסק,  –ַו יָ֔  ֭ ר אֹו  קטן-פשטא זקף –ָל

מלמד שנתעטף הקב"ה כשלמה, (,ב"ר פ"גשל רשב"ג  –)טט  ד"ה "ובאה התשובה המלבי"םע"פ  –משמעות אפשרית לפסק  –טט 
באורך נראה אור, ה' אורי, והיה אור ישראל  אור,ותבין עפ"י המבואר כי האור המוחלט והעצם הנשגב ית' נקרא בכתבי הקודש בשם 

ובסוף הסעיף  –)טט  וכו' אור קדמון אור צח אור מצחצח, וגבוה מעל גבוה יאמרו אור אין סוף,וכדומה ונקרא בדברי המקובלים  לאש

ג[֭נאמר(  ר] ֹו אָ֑ י֭ ֶ֣ ה  יםְ֭י ֶ֖ ה  ֱאֹל ר֭ אֶמ ּי ֵ֥ , ולפ"ז לא היה אור מוחשויתעטף במסך עד שיתגשם להיות  האור העליון, שצוה שישתלשל ַו
 בריאה יש מאין רק יש מיש אור מוחש מן האור השכלי, שנקרא גם כן אור ויתיחס אליו.

ר יש מאין, ולתוך חומר זה השתלשל אור העליון וכאשר החומר מאיר זה תוצאה של גישום של האור אפשר כי מפירוש התוה"מ המשמע היא שנברא חומ

ם֭מלת  בפסוק ג'הבדלה בין אלקים הנקרא אור ובין אור המוחש.  –אפשר כי משמעות הפסק  העליון אחרי אין סוף תמורות. י ֶ֖ בטפחא שהוא טעם ֱאֹלה 

י֭לת עוצר ולכן ואינה מחוברת למלה שאחריה וגם מ ֶ֣ ֹורומלת נמצאת בינה ְיה  ֭תבת  בפסוק ה' .אָ֑ ם י ֶ֤ ֭ מהפך שהוא טעם מחבר אל מלת  –ֱאֹלה  אֹור ָל
 אור,המייצג שני רעיונות שונים(. –שאחריה לכן טעם הפסק מדגיש ההבדל ביניהן )שם אחד 
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 נח ו,טבראשית  2.2

 פרשה סגורה :ט,נח ו אשיתבר

ֶּ֚לה ת א  ד ֶ֣ ֹוְל חַ֭ ּת חַ֭ נ ָ֔ יׁש נ ֵ֗ ֵ֥ יק א  ֵ֛ ּד  יםּתָ֭ ַצ ֵ֥ ֶ֖ה מ  יו ָהָי ָתָ֑ ר  ד   ְּב
ים-ֶאת  ֶ֖ ה  ֱאֹל ֶּלְך ָה ְתַה ָֽ ַח׃-ה   נ ָֽ

ֶּ֚לה ת א  ד ֶ֣ ֹוְל חַ֭ ּת  קטן -יתיב מונח זקף – נ ָ֔

ה ֶּ֚ל  מהנמנים לפניו יםאכן כך הדבר, נח ותולדותיו שונ –יתיב  – א 

ת ֹוְלד ֶ֣ חַ֭מונח   – ּת ים-ֶאתכעין שתי תולדות, תקופה )א( שבה  קטן,-זקף – נ ָ֔ ֶ֖ ה  ַהּלֶ֭ ָהֱאֹל ְת ָֽ חַ֭-ְךה    נ ָֽ

ֶרם׃֭(ט,כ נחבראשית תקופה )ב( שהחלה כאשר ) עָּ֭כָֽ ַּטֶ֖ ַוּי  ָ֑ה֭ ָמ ָהֲאָד ׁש֭ י ֶ֣ א  ַח֭ ֶ֖ ל֭נ  ֵֶ֥ח ַח֭)כ(   רש"י כפי'ַ֭וָּי ֶ֖ ֵֶ֥חל֭נ  עשה עצמו חולין, שהיה לו  -ַוָּי
 לעסוק תחלה בנטיעה אחרת )ראה ב"ר לו,ג(. 

 

חַ֭ ְרא( בט,כ נחבראשית לפסוקים ) רביע, אולי מרמז לבן רביעי שהיה אמור להיות לו. כפי' רש"י – נ ֵ֗ י ָח֚ם ַוַּיֵ֗ ֶ֣ ַען ֲאב  ת ְכַנָ֔ ֶ֖ ֶ֣ת א  ַו יו ֶעְר ָ֑  ָאב 
ֵ֥ד ַּיּג  י ַו ָֽ ְׁשנ  יו-ל  ָחֶ֖ ּוץ׃ ֶא חָֽ אֶמר( הט,כ נחבראשית )ַּ֭ב ּי ֶ֖ ּור ַו רֶ֣ ַָ֑ען ָא ֶבד ְּכָנ ים ֶעֵ֥ ֶ֖ ד  ֵ֥ה ֲעָב ֶי ְה ו׃ י  י ָחָֽ  ְלֶא
ני, ארור בנך הרביעי להיות משמש את זרעם של אילו אתה גרמתה לי שלא להוליד בן רביעי לשמש -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, 
 ובשביל ירושת העולם עמד זה והרג את זה; ואבינו זה יש לו שלשה בנים, ועודנו מבקש בן רביעי.  

 

י ֵ֥ יק ׁשא  ֵ֛ ּד  ים ַצ ֵ֥ מ  ֶ֖ה֭ ָּת ָי מרכא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים הקשורים בנושא ואינם שוים בהלכה או בקשר שלהם לנושא שהוא  –ָה

ּול( בר' נח ז,ז )-לקים. וזה מתאים לנאמר ב-כאן האמונה בא ַּמּבָֽ ַה י֭ ֵ֥ מ  ֶ֖י֭ ְּפנ  אף נח מקטני אמנה היה מאמין ואינו מאמין שיבא  – רש"י מ 
  בה עד שדחקוהו המים.המבול ולכנס לתי

 

ֶּ֚להרש"י  רש"ימצד אחד כפי'  – טט ת א  ד ֶ֣ ֹוְל חַ֭ ּת חַ֭ נ ָ֔ יׁש נ ֵ֗ ֵ֥ יק א  ֵ֛ ּד  זכר צדיק לברכה ד"א ( משלי י) הואיל והזכירו ספר בשבחו שנא',  ַצ
 :  למדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים

תמצד אחר  – טט ד ֶ֣ ֹוְל , כגון בנו חם, שאשתו פגמה וחם פגם כדי לחפות עליה והיו תולדתיו חסר וכאילו אמר משהו חסר בהן ופוגם בנח ּת

 פגומים.

יו ָתָ֑ ר  ד  יש מרבותינו דורשים אותו לשבח כ"ש שאלו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר ויש שדורשים אותו לגנאי ( סנהדרין קט, )ְּב
  לפי דורו היה צדיק ואלו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום:

 לי הדורשים בהשוואה לאברהם נסמכים עלאו – טט

יו֭א' טעם התביר הממעט מ ָתָ֑ ר  ד   ְּב

וב'  ָתָ֑י ר   חסר שני "ו" מחזק החסרון  – ְּבד 

 

ים-ֶאת ֶ֖ ֹלה  ְתַהֶּלְךטפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו  , טפחאמקף  – ָהֱא ָֽ חַ֭-ה   , מגביל קוסל – נ ָֽ

ֶאת( מא,ט מקץבראשית ) ית טעמים כמו בשר המשקיםמלת את במקף אחריה ושם עצם אחריה וכן תבנ ים֭ ַּמְׁשק ָ֔ ֶ֣רַ֭ה ַׂש  ֭ ר ַדּב  ְי ה-ַו ע ֶ֖  ַּפְר
ר מ ָ֑ א  אתנח, בתפקיד מגביל היינו אמירה מוגבלת לא ישירה  – ל 

אפשר כי כמו שנדרש בשר המשקים שלא דיבר ישירות לפרעה אלא דרך אחרים, היינו ריחוק, כך גם כאן מלמד על קשר מרוחק בעבודת 

 אלקים, כגון שלא הפיץ האמונה בבורא כמו אברהם אבינו, אלא הגביל זאת לעצמו.ה

ים- ֶ֖ ֹלה  ( 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

םֶ֭אל( לך לך יז,יח בראשית)אפשר להבין  ָהֶ֖ ַאְבָר ר֭ אֶמ ּי ֵ֥ ָך׃ָהאֱ֭-ַו י ֵ֥הְ֭לָפֶנָֽ ְחֶי אל֭י  ֶ֖ ע  ְׁשָמ י  ּו֭ ים֭לֵ֥ ָ֑ , ויש גירסה בפי' אם ראוי יהיה לפניך - ֹלה 

 ביראתך,  יחיה - ]יחיה לפניך רש"י

 

ֶאת :יב,נח ו אשיתבר ים֭ ֵ֛ ה  ֱאֹל א֭ ְָֹֽ֧֖ר ַּי ָָ֑תה-ַו ָח ְׁש ֶ֣ה֭נ  ּנ  ה  ֶרץְ֭ו ָ֭הָאֶ֖
י֭ ָֽ יתָּ֭כל-ּכ  ֹ֧ ְׁשח  רֶ֭את-ה  ָׂשֵ֛ ַעל-ָּב ֹו֭ ְרּכֶ֖ ֶרץ׃֭ס-ַּד ָ֭הָאָֽ

 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 

שמעו כאן צד מידת הדין שבגבורה, או ללא כל שם כי ה' לא רוצה מידת גבורה ומ – לקים-אביטויי השבר מלווה בשם ( ו,יבמפסוק )

 שהעונש יהיה נראה קשור אליו. 

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

ֶאת (ו,יב) ים֭ ֵ֛ ה  ְראֱ֭אֹל ָֹֽ֖֧ ַּי ֶרץ-ַו קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין ו/או כל אחד מצטרף לענין אחד, דרגא תביר טפחא, כעין  – ָהָאֶ֖

זאת קבוצת שלבי השבר ביחס ה' לאדם במדרגות של שבירה, מרחמים לרחמים בדין ולדין עד שטפחה לגזרת מחיה, כאשר אין לדיין אלא 

המה שעיניו רואות כי  ָָ֑ת ָח ְׁש ֶ֣ה֭נ  ּנ  ה  אפיים ריבה להם שלבים מוגבלים של השחתה לאפשר להם מונח אתנח, רבוי והגבלה, הקב"ה ארך  – ְו

 חזרה בתשובה, והם השחיתו עד שלא נשאר מה להשחית עוד.

יוהשחתה זאת פעלה גם על  ָֽ יתָּ֭כל-ּכ  ֹ֧ ְׁשח  רֶ֭את-ה  ָׂשֵ֛ ֹו֭-ָּב ְרּכֶ֖ שעל כל אחד חל הענין והם בעלי החיים דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים  –ַּד

ֶרץ׃-ַעל-ש  מד שהשחתה לא היתה בבעלי החיים המימיים. סלוק, הגבלה לל – ָהָאָֽ

 

 , 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(. -שם  א, וב)ו,יג( מופיע כאן מסתיימת פרשה סגורה
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ץָּ֭כל: יג,נח ו אשיתבר ֶ֤ ַח֭ק  יםְ֭לנ ֵ֗ ֱאֹלה ֝ ר֭ אֶמ י-ַוּי ָ֨ ָֽ יּ֭כ  ֶ֣אְ֭לָפַנָ֔ ָּב  ֭ ר ָ֑ם-ָּבָׂש יֶה ְּפנ  מ  ס֭ ֶרץָ֭חָמֶ֖ הָ֭הָאֵ֛ ָאֵ֥ ָ֭מְל
ֶאת֭ ם֭ יָתֶ֖ ח  יַ֭מְׁש ֵ֥ ְננ  ה  ֶרץ׃-ְו ָ֭הָאָֽ

 .יבשה הארץ יד,ח אשית נחבריום  365וביצועו עד תם שנת חמה מלאה פתיחת פרשה סגורה ארוכה והיא גזר הדין 
 'ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא לפני וגו

 מידת הדין -גזר הדין הכרז בשם אלקים 
... וטעם שהזכיר בפרשה זו שם אלקים הראה כי גם מדת רחמים נתהפכה  ותמלא הארץ משפט אחרון בד''ה ביבפסוק  אור החיים
 צד מעשה הרשעים.למדת הדין ל

  מפסוק יג - טט

 פועלת מידת הדין  הקבועה מצד גבורה  

 ופועלת מידת הדין מצד מדת רחמים שנתהפכה למדת הדין  

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

 

ו[֭֭ז: –בראשית ו,ו  הָ֭֔] ֶֶ֣חם֭ ָּנ ּי  י֭'ַו ָֽ ֶאת-ּכ  ה֭ בֶ֭אל-ָעָׂשֵ֥ ֶ֖ ַעּצ  ְת ּי  ֶָ֑רץַ֭ו םָּ֭בָא ָאָדֶ֖ ֹו׃֭-ָה ּבָֽ הֵ֭֗]ז[֭ל  ר֭ אֶמ ּי ֶ֣ ֶאת֭'ַו ה֭ ְמֶחָ֨ םֲ֭אֶׁשר-ֶא ָאָדֶ֤ ֭ -ָה י ָר את  ָּב
ַעד  ֭ ָדם ָא ָֽ מ  ה֭ ֲאָדָמָ֔ ֶ֣יָ֭ה ְּפנ   ֭ ל ַע הַ֭עד-מ  ָמָ֔ ה  ְוַעד-ְּב ׂש֭ ֶמ עֲ֭-ֶרֶ֖ י֭ ֵ֥ יּ֭כ  ְמּת  ַחֶ֖ י֭נ  ֵ֥ םּ֭כ  ָ֑י  ָמ ֹוףַ֭הָּׁש ם׃עֶ֣ ָֽ ית  ׂ֭ש 

א[֭ :כא,נח חבראשית  ה֭ ]כ ח֭ ֶַָֽ֣֖ר ָּי ה֭֝-ֶאת֭'ַו ר֭ אֶמ ַוּי ָ֨  ֭ ַח יח  ַהּנ  ַח֭ י ֶ֣ א-ֶאל֭'ר  ֹו֭ל ָֽ ּבֵ֗ ֹודֶ֭את-ל  ל֭עֶ֤ ּל ָ֨ ףְ֭לַק ס  י֭-א ֠ םּ֭כ ֠ ָדָ֔ רָ֭הָא ּו ֲעבֶ֣ ַּב  ֭ ה ָדָמ ֲא ָהָֽ
א ְול ָֽ ו֭ י ָרָ֑ ְּנֻע מ  ע֭ םַ֭רֶ֖ ָדֵ֛ ָהָא ֹ֧ב֭ ר֭ל  ֶֶ֣צ ֹות֭אֶ֭-י  ּכֵ֥ דְ֭לַה ֹו עֵ֛ ף֭ ֵ֥ ס  י׃-ָּכל-תא  ית  ָֽ ָעׂש  ר֭ יַּ֭כֲאֶׁשֵ֥  ַחֶ֖

ח[֭ ס֭:ח,נח טשית ברא ֶאל]  ֭ ים ה  ֶמרֱ֭אֹל א ְוֶאל-ַוּי ֶ֤ ַח֭ ר׃-נ ָ֔ אמ ָֽ ֹו֭ל  ּתֶ֖ א  ו֭ ֵ֥י  ָּבָנ

יב[֭:יב,נח טבראשית  ֹות] אָֽ את֭ ים֭ז ֶ֤ ֵ֗ ֱאֹלה  ר֭ אֶמ ֲאֶׁשר-ַוּי ֶ֣  ֭ ית ר  יןָּ֭כל-ַהְּב ֵ֛ ּוב  ם֭ יֶכָ֔ ֶ֣ינ  ּוב   ֭ י ינ  ןּ֭ב  ת ֵ֗ ֶ֣י֭נ  ת֭-ֲאנ  ר ֶ֖ ָ֑םְ֭לד  ְּתֶכ א  ֶ֣ר֭ ֶ֖הֲ֭אֶׁש ַחָּי ׁש֭ ֵֶ֥פ ֶנ
ם׃ ַהֶּקֶ֖֭]טז[֭ עֹוָלָֽ ה֭ ְיָתֵ֥ ָה ָּכלְו  ֭ ין ּוב  ים֭ ָ֔ ה  ֱאֹל ֶ֣ין֭ םּ֭ב  ֹוָלָ֔ ע ית֭ ֶ֣ ר  ְּב  ֭ ר ְזּכ  ֭ל  יָה ֵ֗ ית  א  ָָֽ֑֖ןּ֭וְר ָעָנ הְּ֭בָכל-ֶׁשתֶּ֭ב ׁשַ֭חָּיָ֔ ֶֶ֣פ ַעל-ֶנ ר֭ רֲ֭אֶׁשֵ֥ ֶרץ׃-ָּבָׂשֶ֖ ָאָֽ ָ֭ה

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

י ֭-ֲאֶׁשר֭(ת ו,זשיאבר)ארבע צדי כסא( אמרה הגזרה, ומדת הרחמים )שם הוי"ה( הסכימה עמה ולזה תרמז תבנית הטעמים של  ָר את  ַעל ֭ ָּב  מ 
 תפקיד זה וזה גורםפשטא פשטא, ב –

ה֭֝...   (ת נח ח,כאשיאבר) ר֭ ֶמ א ֹו֭-ֶאל֭'ַוּי ָ֨ ּבֵ֗ אומרת למדת הדין לבטל גזרת מבול הקדמא ואזלא רביע, כאן שם הוי"ה הוא מדת הרחמים  -ל 

 (. מוגבל מבול אור החיים עשוי להיותע"פ מוחה הכל )

ֹו֭אפשר כי מלת וטעם  ּבֵ֗ גי' כס"א ה)האות ה"ה( כעין כסא עם חמש )א( -לשם כך ניעזר ב רביע מרמזים אל מדת הדין שעל כסא הכבוד. -ל 

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) אמ ָֽ  סלוק, לעיין – ל 

ים֭ (ת נח ט,יבשיאבר) ֵ֗ ה  רֱ֭אֹל אֶמ ּי ֶ֣ ים֭...  רש"יפי'  (ת נח ט,טזשיאבר)-קשת בענן, וב -אות הברית  ה להבטחתןמונח רביע, פתיח -ַו ָ֔ ה  ֶ֣יןֱ֭אֹל ּב 
ָּכל  ֭ ין ה֭-ּוב  ַחָּיָ֔ ׁש֭ ֶֶ֣פ   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) ֵ֗ ה  רֱ֭אֹל אֶמ ּי ֶ֣ שמגבילה  מונח רביע, מלמד על מדת הדין שעל כסא הכבוד )או שלפעמים כסא הכבוד הוא כסא דין( – ַו

  קשת בענן שלא יהיה שוב מבול מוחה כל.  –עצמה ע"י הבטחת אות הברית 

 
 בראשית נח ו,יט:

ָּכל מ  יט[ּ֭ו ָּכל-] ָֽ ַחי֭מ  ֶאל-ָה֠ א֭ י ֵ֥ לָּ֭תב  ּכ ֵ֛ ם֭מ  י  ָֹֽ֖֧ ְׁשַנ ר֭ ְך-ָּבָׂש֞ ָּתָ֑ ֶ֣ת֭א  ֲחי  הְ֭לַה ָבֶ֖ ּו׃ַ֭הּת  יָֽ ְה ה֭י  ָבֶ֖ ּוְנק  ר֭ ֭זָָכֵ֥
ן ּומ  ּו֭ ה ינ ֵ֗ מ  ֹוףְ֭ל ָהעֶ֣ ֹות׃֭֭֭֭-]כ[֭מ  יָֽ ֲח ָךְ֭לַה י ֶלֶ֖ א  ּו֭ א ָיב ֵ֥ ל֭ ּכ ֵ֛ מ  ם֭ י  ָֹֽ֖֧ ְׁשַנ ּו֭ ָ֑ה ינ  הְ֭למ  ָדָמֶ֖ ֶמׂשָ֭הֲא לֶ֭רֵ֥ ּכ ֵ֛ ּה֭מ  יָנָ֔ מ  ְל  ֭ ָמה ַ֭הְּבה 

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

ָּכלמנין למחוסר אבר דאסור לבני נח? דכתיב: )בראשית ו,יט(  ָּכל-ּומ  ָֽ מ  י֭ ַח ל֭-ָה֠ ּכ ֵ֛ מ  ם֭ י  ָֹֽ֖֧ ְׁשַנ ר֭ וגו', אמרה תורה: הבא בהמה שחיין ָּבָׂש֞
 ראשי אברים שלה. האי מיבעי ליה למעוטי טריפה דלא! טריפה מלחיות זרע נפקא. 

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

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

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

ֹוף)הכוונה כנראה לנאמר דמצרכינן מן העוף  עֶ֣ ָה מ   ולא כל העוף למעוטי יבשה גפה נקטע רגלה(  ]כ[֭

ָּכל מ  יט[ּ֭ו ַחי-] המהווה העברה למחיצת איסור, התוס' לומד מהעוף מחוסר האיבר שאסור לקרבן  –גדולה בתפקיד עקירה -תלישא – ָה֠

 ואם זה גם נאמר מסיני אז אסור גם לבני נח לקרבן לה'.   לישראל )אף שאין בו דרישה לתמות וזכרות( 

ָּכל ָֽ ר-מ  אֶ֭אלכעין יצא מענינו ולפי טעמי המשכו  – ָּבָׂש֞ י ֵ֥ לָּ֭תב  ּכ ֵ֛ ם֭מ  י  ָֹֽ֖֧ ה-ְׁשַנ ָבֶ֖ דרגא תביר מרכא טפחא, יצא לידון בענין אחר ולכן  – ַהּת 

שמעטם  דאין לאסור אלו זקן וסריס לקרבן במה"ל וי  בקרבן בבמות שלהם לה' יצא להקל ולהחמיר. וע"פ תוס' יצא להקל לבני נח
 מהבאת התיבה כיון דאיכא טעמא אחרינא דאיכא למימר דהא דמעטן הכתוב היינו לפי שאינם ראוין לקיום העולם 

 בקרבן בבמות שלהם לה' ולבני ישראל במשכן ובמקדש לאסור מחוסר איבר יצא להחמיר לבני נח
למה נמעטו מלהביאם לתיבה הרי הם ראוין לקיום העולם ולבהמה טמאה ע"כ נמי לא מצי קאי  אבל מחוסר אבר אי לאו לאסרן לקרבן
   דכיון דשלמים נמי לא חזו להקרבה.

אֶ֭אל י ֵ֥ לָּ֭תב  ּכ ֵ֛ מ  ם֭ ָֹֽ֧֖י  ה-ְׁשַנ ָבֶ֖ ָּתְָ֑ךדרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים שעל כל אחד חל  – ַהּת  א  ת֭ ֶ֣ י  ַהֲח מונח אתנח, כנאמר בבבלי  – ְל

 צריכות להיות שלימות כמו נח להחיות זרע אחרי המבול.ע"ז שהחיות 
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 לך יב,א-בראשית לך 2.3

 
 :א,יב לך-לך אשיתבר

ה 'ֶ֭אל ר֭ אֶמ ּי ֶ֤ םֶ֭לְך-ַו ָרָ֔ יָך-ַאְב ָ֑ ָאב  ֶ֣ית֭ ּב  מ  ּ֭ו ְדְּתָךֶ֖ ֹוַל ּמָֽ מ  ּ֭ו ָךֵ֥ ְרְצ ַא מ  ֭ ָךֵ֛ ְ֭ל
ָּך׃-ֶאל֭ ֶאָֽ רַ֭אְר ֶרץֲ֭אֶׁשֵ֥ ָאֶ֖ ָ֭ה

ן (בר' נח יא,לב) ולכך סמך בעה''ט ָרָֽ ָח ֭-ֶלְך (ב,אבר' נח י)-ל ְּב ָךֵ֛  גלו ה"זלפי שבחרון אפו של הקב''ה בעוְל

ה ' ר֭ אֶמ ּי ֶ֤ ו' (בר' א,ג)  טט) פתח באמירה בלשון שנברא בו העולם - בעה''ט -ַו וג ים֭ אלק ר֭ אמ שבי' מאמרות וכולו לא נברא אלא  (וי

 בזכות אברהם
 :לב,נח יא אשיתבר

י ְימ  ּו֭ יֶ֣ ְה ָ֑ה-ַוּי  ָׁשָנ ם֭ י  ָמאַתֶ֣ יםּ֭ו ֶ֖ ָׁשנ  ׁש֭ ֵ֥ חָ֭חמ  ַר ֶ֭תָ֔
ן׃֭פ֭ ָרָֽ חְּ֭בָח ַר ֵָ֥מתֶּ֭תֶ֖ ַ֭וָּי

ן...  ָחָרָֽ חְּ֭ב ַר ֵָ֥מתֶּ֭תֶ֖  מרכא טפחא סליק וסוף פרשת נח פתוחה – ַוָּי

ן רש''י  ָרָֽ ן -, טט הפוכה לומר לך עד אברם חרון אף של מקום )הסופית(הנו''ן  ְּבָח ָרָֽ סלוק בתפקיד מגביל, מסייע לפי' רש"י  – ְּבָח

 להגביל את החרון אף של מקום 
אֶמר֭(בר' נח יב,א) ּי ֶ֤ -ו ט"עדויות פ''ב מ הנסמך על עניני הליכת אברם מארץ מולדתו)צוה לאברם להפוך טבעו מתכונות חרן , מהפך - ַו

 אין רצונו בכך לכך אמר לו להנאתך (אברהם –)טט מציין ... והוא  חת"שפ

 

ה 'ֶ֭אל ר֭ אֶמ ּי ֶ֤ ם-ַו ָרָ֔  קטן-פשטא זקףמהפך  – ַאְב

 אפשר לקראו –טט 
ה ' ר֭ אֶמ ּי ֶ֤  ענין אמירת ה' מקשר אל בריאת העולם –מהפך פשטא  – ַו

ה 'ֶ֭אל ר֭ אֶמ ּי ֶ֤ ם-ַו ָרָ֔ ם-ֶאלענין אמירה  – ַאְב ָרָ֔ ֶֶּ֣לה֭ (בר' ב,ד)אל במובן על( הקב"ה אמר שתכלית  –)כמו ויאמר אברם אל שרי  ַאְב א 
הֵ֥֭ ֹות֭ ׂשֵ֛ ֹוםֲ֭ע יֵ֗ ָ֑םְּ֭ב ְרָא ָּבָֽ ה  ֶרץְּ֭ב ָאֶ֖ םְ֭וָה י  ַמֵ֛ ֹותַ֭הָּׁש דֹ֧ ֹוְל ָמָֽ֭֭'ת ְוָׁש ֶרץ֭ יםֶ֭אֵ֥ ֶ֖ ה  ם׃ֱאֹל  היא ב)עבור( אברהם אותיות בריאת העולםתכלית  י 

ָ֑ם ָא ְר ָּבָֽ ה  י (בראשית וירא חי,יט) וכן בניו לעולם את בוראו כי יכיר ְּב ֶ֣ יו ּכ  ֵ֗ ֭֩ ְיַדְעּת  ר ְלַמַען ֶׁשָ֨ ֶ֤יו-ֶאת ְיַצֶּו֝ה ֲא יתֹו ֭-ְוֶאת ָּבָנ יו ּב  ְמרּו ֭ ַאֲחָרָ֔  ְוָׁשָֽ
ֶרְך ֶ֤֭֭'הָ֭֔ ֶּדֶ֣ ָהב  ַען֭ ָ֑טְ֭לַמֵ֗ ְׁשָּפ ּומ  ה֭ ָדָקֶ֖ ֹותְ֭צ ֲעׂשֵ֥ ה ַ֭ל תֲ֭אֶׁשר-ַעל֭'יא֭ ֵ֥ א  ם֭ ָרָהָ֔ יו׃֭֭-ַאְב ָעָלָֽ ר֭ ֶּבֶ֖ האומה היוצאת ממנו תקבל ותקיים התורה ּד 

 .של הבורא ותמשיך בדרכו של אברהם להפיץ ידיעת יחודו אחדותו ושמו
 

 שלוש התחלות היה לאומה הישראליתעניני הליכת אברם מארץ מולדתו 
 בראשיתא' התחלה כוללת וזהו בריאת אדם הראשון ... פר' 

 פר' נח...  ב' התחלה שניה ג''כ כוללת נח ושלשה בניו
רכו (משלי ח) לך ועל כך פירש רש''י בבר' כמ''ש רז''ל בשביל התורה שנקראה-ג' התחלה שלישית הוא אברהם ... פר' לך ית֭ד ש  רא

אתה (ירמיה ב)ובשביל ישראל שנקראו  ו שית֭תב ֭רא
 

ְדְּתָך-ֶלְך ֹוַל ּמָֽ ּומ  ֭ ָךֵ֥ ְרְצ ַא ֭מ  ָךֵ֛ יָך מרכא טפחאקף תביר מ – ְל ָ֑ ָאב  ֶ֣ית֭ ּב  מ   מונח אתנח - ּו

ָך ְדְּת ֹוַל ּמָֽ מ  ּ֭ו ָךֵ֥ ְרְצ ַא מרכא טפחא, יתור לרבות, שריבה על המקום  עצמו את המעשים הרעים שעשו, מקום חרון אף ה' בגלל עבודה  – מ 

 זרה.

֭-ֶלְך ָךֵ֛ ְדּתְ֭התנתק מתכונות ומעשי ע"ז של  –בתפקיד התמעט ביר ת -ְל ֹוַל ּמָֽ מ  ּ֭ו ָךֵ֥ ְרְצ מקף בתפקיד ענין בעל  – ְלָךֵ֛֭-ֶלְך פי ש:-על-, אףָךַא

לפי שהדרך גורמת לשלשה דברים ממעטת  - (בר' נח יב,ב)רש''י מספר תת ענינים, אפשר כי אלו שלושה דברים שהדרך גורמת כפי' 
 ממעטת פריה ורביה, וממעטת את הממון וממעטת את השם.

 

֭-ֶלְך ָךֵ֛ ֶ֣֭ התנתק -בתפקיד התמעט ביר ת -ְל ּב  מ  ָךּו י ָ֑ ָאב  ֶ֣יתכי בו אין לך צאצאים, אבל תדע כי  ,ית֭ ּב  מ  מונח מרבה שמבית אביך יצאו  – ּו

ָךרבקה, רחל, לאה, בלהה, זלפה,  י ָ֑  מונח, מגביל שרק מבית אביך יצאו הנשים ולא ממקום אחר.  – ָאב 

 ( כאשר שלח עבדו להביא אשה לבנובר' ח"ש כד,דוהדבר מתואם עם טעמי )

ֶאל י֭ ֹ֧ ֵ֛֭-ּכ  ְרצ  ֶאלַא ק׃-יְ֭ו ָחָֽ ְצ י  יְ֭ל ֵ֥ ְבנ  ה֭ל  ָּׁשֶ֖ א  ֭ ְחָּתֵ֥ ָלַק ְָ֑ךְ֭ו ל  יּ֭ת  ֶ֖ ְדּת  ֭֭מֹוַל
ֶאל י֭ ֹ֧ ֶאל-ּכ  יְ֭ו ֵ֛ ְרצ  י֭-ַא ֶ֖ ְדּת  דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין או המצטרפים לענין, צווהו לחפש בכל  –מֹוַל

ְָ֑ך֭חלקי מקורו,  ל   אתנח, מגביל רק לארץ המקור. -ּת 

  (בר' ח"ש כד,י)עיר נחור -ם פעמיו אלאכן עבד אברהם ש

ְוָכל ְך֭ ֶל ּי ָ֔ ַו  ֭ ו ָני ד  ֶ֤יֲ֭א ּל  ַמ ְּג מ  ים֭ ֝ ַמּל  הְ֭ג ָרָ֨ דֲ֭עָׂש ֶעֶב ָה֠ ח֭ ַּקֶ֣ ּי  ֶאל-ַו ְך֭ ֵֶ֛ל ּי  ָקםַ֭ו ָּיֵ֗ ַו ֹו֭ דָ֑ ֶ֖יוְּ֭בָי ָנ ד  ּובֲ֭א ֶאל-טֵ֥ ם֭ י  ַרֶ֖ םַ֭נֲה ר׃-ֲאַרֵ֥ ֹו חָֽ רָ֭נ י ֵ֥   ע 

ְך֭ ֵֶ֛ל ּי  ם֭-ֶאלתביר,  –)השני( ַו י  ַרֶ֖ םַ֭נֲה ַרֵ֥ ר֭-ֶאלה את כלל הארץ והמולדת, אבל מרכא טפחא, ריב –ֲא י ֵ֥ ֹורע  סלוק , הגביל ההליכה  – ָנחָֽ

 לבית נחור.

 (בר' תלדות כח,ב)ובצווי יצחק אבינו ליעקב אבינו 

ְוַקח ָָ֑ך֭ ֶּמ א  י֭ ֶ֣ ֲאב  ל֭ ֶ֖ א  הְ֭בתּו יָת ֵ֥ םּ֭ב  ָרָ֔ הֲ֭א ָנָֽ ֶּדֶ֣ ַּפ  ֭ ְך ּום֭ל  ָך׃-קֵ֥ ֶּמָֽ א  י֭ ֵ֥ ח  ןֲ֭א ֹותָ֭לָבֶ֖ ְּבנֵ֥ מ  ה֭ ָּׁשָ֔ א   ֭ ָּׁשם מ  ֭ ָךֶ֤ ְ֭ל
י֭ ֶ֣ ָָ֑ךֲאב  ֶּמ יאתנח, הצווי הוא לבית האב בלבד,  – א  ֶ֣  מונח ריבה, שהוא גם אב לבן שתקח רק בת שלו ובפועל בנותיו. – ֲאב 

ה׃ (בר' ויצא כח,י)ומקום מושבו  בחרן  ָנ ָרָֽ ְךָ֭ח ֶֶ֖ל ַוּי  ע֭ ַָ֑ב ָׁש ֶ֣ר֭ א  ְּב מ  ב֭ ֲעק ֶ֖ אַ֭י ֵ֥ צ  ּי  ַ֭֭ו
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א[֭יג:  –,יא לך יב-לך יְ֭]י ָרָ֑ ְצ מ  א֭ ֹו יבָ֭לבֶ֣ ֶ֖ ְקר  ר֭ה  ֶׁשֵ֥ יַּ֭כֲא ֕ ְיה  הַ֭ו ָ֭מ
ֶאל  ֭ ר ּי  אֶמ ה-ַו ּנ  ה  ֹו֭ ְׁשּתָ֔ י֭א  ַרֶ֣ ְיַפת-ָׂש ה֭ ָּׁשֵ֥ י֭א  ֵ֛ יּ֭כ  ְעּת  ַדָ֔ ֶ֣אָ֭י ְּת׃-ָנ ָאָֽ ה֭ ֶאֶ֖ ַ֭מְר

יב[֭ י] ָֽ הּ֭כ  ָהָיֵ֗ ּו׃֭-ְו ַחּיָֽ ְךְ֭י ָתֵ֥ א  יְ֭ו ֶ֖ ת  א  ּו֭ גֵ֥ ָהְר אתְ֭ו ֹו֭ז ָ֑ ְׁשּתֶ֣ ּו֭א  רֶ֖ ָאְמ יםְ֭ו ָ֔ ר  ְצ ּמ  ַה  ֭ ְך ָת א  ּו֭ ְראֶ֤ ֭י 
ג[֭ י י] ר  ְמ יַטב-א  ָֽ י   ֭ ְָּ֑תְ֭לַמ ַען ָא י֭ ת  ֲאח ֶ֣ ֶ֖א֭ י֭בַ֭-ָנ ֶ֣ ְך׃ל  ָֽ ְגָלל  יּ֭ב  ֶ֖ הַ֭נְפׁש  ְיָתֵ֥ ְךְ֭וָח ָ֔ ֲ֭עבּור 
י – י"א ֕ ְיה   גדול-מופעים בתנ"ך של ויהי בזקף 36 –גדול -זקף – ַו

י ֕ ְיה   בתפקיד של שלוש או שניים באופן אחד ואחד באופן אחר. –גדול -זקף – ַו

א[֭ י י] ֕ ה  לחמת ארבעה מלכים בחמישה )הערת ר' צדוק גדול, שלושה נסיונות לקחת את שרה מאברהם )פרעה, עוג הפליט ממ-זקף – ַוְי

 כולל אור משה(, אבימלך( בלי עוג פעמיים לקחת את שרה, ופעם ארע ליצחק )אבימלך( שחמד את רבקה אשתו

א[֭ י י] ֕ ה  . על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן: על שאינן זהירות בנדה, בחלה, ובהדלקת משנהבבלי שבת לא,ב גדול, -זקף – ַוְי
על עסקי נר הזהרתי אתכם. אם  -על עסקי ראשית הזהרתי אתכם, נשמה שנתתי בכם קרויה נר  -ראשית קראתי אתכם ( ב,אל) הנר.

 חדד לסכינא. -. ומאי שנא בשעת לידתן? אמר רבא נפל תורא הריני נוטל נשמתכם -מוטב, ואם לאו  -אתם מקיימים אותם 
 א ,שבת לב בבלירש"י 

רביעית דמכם, ויכבה נרכם, ויבטל שם ראשיתכם, ונשים נצטוו על כך, כדאמרינן בבראשית רבה: היא ותאבד  - הריני נוטל נשמתכם
 שעל ידה נטרד אדם הראשון שנתרם כחלה, וכבתה נרו של עולם, ושפכה דמו, ועוד, שצרכי הבית תלוין בה. -איבדה חלתו של עולם 

 -כך, הואיל ואיתרע מזלה ינא עד שלא יקום, ויהא טורח להשליכו, לארץ, שהוא עומד לשחיטה הכל אומרים: חדדו לסכ - נפל תורא
 .מזומנת פורענותה לבא

א[֭ י י] ֕ ה   -הואיל ואיתרע מזלה א ,שבת לב בבלירש"י לשון צער, שהצער לאשה הוא בכל מצב סכנה לחייה ולא רק בשעת לידה כפי'  – ַוְי
מהר"ל יעקב חשש לשלוח את בנימין מפני הסכנה בדרך, אשה נקראת . )הערת ר' צדוק כולל אור משה בשם ה מזומנת פורענותה לבא

בית הפך של דרך שהיא סכנה.( כאן אברהם ושרה בדרך ונכנסו לסכנת חיים ועריות ובזכות ששרה אמנו שמרה שלושה אלו כפי שמפורש 

, כלומר: והרי היא שרה אמו; כל ויביאה האהלה ונעשית דוגמת שרה אמו - שרה אמו האהלה )סז(רש"י בר' חיי שרה כד,אחר מותה 
פסקו,  -דולק באהל מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האהל; ומשמתה  נרזמן שהיתה שרה קיימת, היה 

 חזרו. בראשית רבה )ס,טז(.  -וכשבאתה רבקה 
ֶ֣֭ישעיהו נא,א: ולמדרש המבוסס על הכתוב  ׁש  ְמַבְק ֶדק֭ יֶ֭צֶ֖ ְדפ  ֵ֛י֭ר ֵ֥ ַל א  ּו֭ עֵ֥ ְמ הָׁ֑֭ש  ֶאל֭'י֭  ֭ ּו ֶאל-ַהּב  יט םְ֭ו ַּצְבֶּתָ֔ ֻח ר֭ ּו ם׃-צֶ֣ ְרֶּתָֽ רֻ֭נַּק ֹו ֶבתּ֭בֶ֖ ַ֭מֶּקֵ֥

הדורש כי בתחילה נגזרה גזירה, שלא יולידו יש לענות שאפשר כי כבר השתנתה הגזירה ושרה כבר קיימה מצוות נדה, או לומר כי סיפור 

 המעשה מתיחס לשתי מצוות שיכלה לקיים ולשלישית שקיימה בבוא העת.

 

יב[֭ הוְ֭] וש"ע , ס' החינוך מצוה רצו)ראה גם  מצוות קידוש השם - ה"ד –ה"א  המדע הל' יסודי תורה פ"הספר ם "רמברביע, ע"פ  – ָהָיֵ֗

 (הלכות מלכים פ"י ה"ב ... אינו מצוה על קדוה"ש,יו"ד סי' קנז

 באילו תנאים ישראל ימסור נפשו על קידוש השם ובאילו תנאים לא ימסור נפשו על קידוש השם.

או של ישראל לבטל דתם גויים גזירת כשעת השמד מגדיר  – פ"ה ה"גיסודי תורה רמב"ם . שמדהשמד ולא שעת השעת הבחנה בין  – (א)

 יהרג ואל יעבור -מישראל בין נאנס בינו ובין הגויים  פני עשרהמצוה מן המצוות בין נאנס בלבטל 

 

יב[֭אנסו את אברהם לעבור על המצוות. לכן סיפור המעשה בירידת אברהם למצרים אינו בשעת השמד ולא  ה] ָהָיֵ֗ ארבע רביע, מרמז ל – ְו

 ה"ב ם הל' יסודי תורה פ"ה"רמבע"פ  מצבים שלא בשעת השמד

 ואל יעבור יהרג – מיםדפיכות ש ריות,עלוי גרה, זבודה עהאם הישראל נדרש לעבור על אחת משלוש המצוות  – 1

יעבור  –או אנס אשה לבועלה וכיוצא בזה, של הגוי, כגון יבשל לו, לחנאתו על שאר המצוות מצווהו לעבור הגוי אם  מצוותהבשאר  - 2

 ואל יהרג

 יעבור ואל יהרג -מישראל  עשרהאין שם  )ולא להנאת הגוי( אם להעבירו על המצוות בלבדמצווהו הגוי אם  מצוותהבשאר  - 3

 יהרג ואל יעבור -מישראל  עשרהבא להנאת הגוי( )ול על המצוות בלבד להעבירוהגוי אנסו אם  מצוותהבשאר  - 4

 
 וכו' כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו, ה"דה "רמב"ם הלכות יסודי התורה פ

יב[ולכן אברהם אבינו פעל כל מה שאפשר שיעבור ואל יהרג וזה הכתוב  י...  ] ָֽ ְמרֶ֖֭-ּכ  יםְ֭וָא ָ֔ ר  ְצ ּמ  ַה  ֭ ְך ָת א  ּו֭ אֶ֤ ְר את֭י  ֹו֭ז ָ֑ ְׁשּתֶ֣ ּ֭ו֭א 
ּו׃֭ ּיָֽ ַח ְךְ֭י ָתֵ֥ ְוא  י֭ ֶ֖ ת  ּו֭א  ְרגֵ֥ ג[ְ֭וָה י]י ר  ְמ ְָּ֑ת֭-א  ָא י֭ ת  ח ֶ֣ ֶ֖אֲ֭א  ה"הה "רמב"ם הלכות יסודי התורה פאם היו אומרים לו במפורש ככתב ָנ

 נשים שאמרו להם עובדי כוכבים תנו לנו אחת מכן ונטמא אותה ואם לאו נטמא את כולכן יטמאו כולן ואל ימסרו להם נפש אחת
( המצרים לקחו את שרה בעצמם ולהנאתם ולא אנסו רמב"ם שם ה"בוגו' אז יהרג ואל יעבור. אבל כאן לא הייתה שעת שמד ), מישראל

את אברהם לעבור על המצוות, ואין שם עשרה מישראל, לכן לא היה על אברהם למסור נפש. ועוד שאפשר היה שלא יפגעו בה כמרומז 

יבטעמי מהפך פשטא בכתוב  ָֽ יםי֭ -ּכ  ָ֔ ר  ְצ ּמ  ַה  ֭ ְך ָת א  ּו֭ אֶ֤ י)הערת חיצי כהן כולל נתיבות צבי: אונקלוס תרגם  ְר ָֽ כאשר, לכן תבנית  – ּכ 

הנ"ל נדרש כי מלאך מגן היה  זוהר-שאם שרה תשמר מעבירה לא יפגעו בהם(. ועוד ב זוהר תזריע נב,א-כ תנאיהטעמים משנה למשמע 

הרב שטרום מאורות הדף פסחים קיח התשס"ו בשם חת"ם סופר: א"א היה יחיד שהאמין בה' ולא לשרה ולכן לא חשש אברהם לשלומה, אבל חשש לשלומו. 

הבטחת ה'. ובשם גדולים  ידע אם יהיו אחרים שיבואו עמו לכן מסר נפשו כשהשליכוהו לכבשן. אבל אחרי שה' הבטיחו שיעשהו לגוי גדול, הקפיד לשמור עצמו כדי שתתקים

שנות  2000לבריאה ואז הסתימו  2000של א"א והיא שנת  52-' ניצל מהכבשן ע"י יחידו של עולם, הכיר העולם בה' וזה היה בשנתו הרק כאשר א"א היחיד שהאמין בה

  שנות תורה. 2000תוהו והחלו 
 

יב[֭֭ ה] ָהָיֵ֗  דברים  – 9במדבר,  – 5שמות,  – 3בראשית,  – 3בתורה,  20מופעים בתנ"ך,  57רביע,  – ְו

יב[֭ ה] ָהָיֵ֗  ביע, רביע מרמז לכסא הכבוד שפעמים הוא במידת הדין ובהתגבר הרחמים הוא במידת הרחמים.ר – ְו

יב[֭ ה] ָהָיֵ֗ יום הדין, יום הכפורים, חג הסוכות  –רביע,  צירוף שם הוי"ה לחודש תשרי שבו ארבעה ימים טובים המתחיל מראש השנה  – ְו

 יחוד ה' וכנסת ישראל –ובים, שמיני עצרת הרגל שעליו נאמר ושמחת בחגך וממנו לומדים לשאר ימים ט –

יב[֭ ה] ָהָיֵ֗ נדרש כי מלאך  זוהר תזריע נב,א-י"ה צירוף המרמז למידת הדין, וב-צירוף המרמז למידת הרחמים המקדימה ל –רביע, ו"ה  – ְו

מלאך קשור לאחד מן מגן היה לשרה ובזכות הישמרות שרה מעבירה ייטיב ה' עמם בעולם הזה ובעולם הבא. וע"פ זוהר בפר' וארא 

  הארבעה המלאכים הראשיים שהם בארבעה צדדי כסא הכבוד ולכל אחד מהם קבוצות מלאכים העושים שליחותם.
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ח[֭֭לב –כח ,ת וירא יחיבראש ֶאת ]כ ה֭ ָּׁשֶ֖ ֲחמ  יתַּ֭ב ֵ֥ ח  ֲהַתְׁש ה֭ ָּׁשָ֔ מ  ֲח  ֭ ם יק  ּד  ַהַּצ ים֭ ֶ֤ ּׁש  ֲחמ  ּון֭ ְחְס֞ר יַ֭י ּוַל ֶמר ֭-ָּכל-֠א ַוּי  א ָ֑יר֭ יתָ֭֭הע  ָ֔ ח  אַ֭אְׁש ל ֶ֣
ם ַוּי  ֭-א  ָ֑ים֭ ע  ְרָּב םַ֭א ָׁשֶ֖ ּון֭ אֵ֥ ָּמְצ י  ֵ֛י֭ אּוַל ר֭ ַוּי אַמָ֔  ֭ ו י ָל א  ר֭ ֶ֤ ַדּב  דְ֭ל ֝עֹו ֶסף֭ ּי ָ֨ ה׃֭֭֭]כט[ַ֭֭ו ָּׁשָֽ ַוֲחמ  ים֭ ֶ֖ ְרָּבע  םַ֭א ָׁשָ֔ ֶ֣א֭ ְמָצ הֶ֭א אֶ֭אֱעֶׂשָ֔ ל ֶ֣  ֭ ֶמר א

ים׃ ָֽ ע  ְרָּב ָהַא ר֭ ּו ֲעבֶ֖ רַ֭אלַּ֭ב ּי אֶמ ּמָ֭-]ל[ַ֭֭ו֠ י  ֵ֛י֭ ּוַל א ה֭ ָר ַדּב ָ֔ ֲא ַו  ֭ דָני א רַ֭לָֽ ֶַ֤ח א֭י  םָנ֞ א  ה֭ אֶ֭אֱעֶׂשָ֔ ל ֶ֣  ֭ ֶמר ַוּי  א ים֭ ָ֑ ׁש  םְׁ֭שֹל ָׁשֶ֖ ּון֭ ם֭-ְצאֵ֥ ָׁשֶ֖ א֭ ְמָצֵ֥ ֶא
ָֽה ּנ  ה  ר֭ אֶמ א[ַ֭֭וּי ֵ֗ ים׃֭֭֭]ל ָֽ ֶאל-ְׁשֹלׁש  ֶ֣ר֭ ַדּב  ְל  ֭ י ֹוַא ְלּת  ֶ֤א֭ה ים׃-ָנ ָֽ ְׂשר  רָ֭הֶע ּו ֲעבֶ֖ יתַּ֭ב ָ֔ ְׁשח  אַ֭א ל ֶ֣  ֭ ר ּי  אֶמ יםַ֭ו ָ֑ ר  םֶ֭עְׂש ָׁשֶ֖ ּון֭ אֵ֥ ָּמְצ ֵ֛י֭י  ּוַל א י֭ דָנָ֔ ֲ֭א

ַאל ר֭ ּי אֶמ ֶַ֤חרַ֭לָֽ֭-]לב[ַ֭֭ו֠ א֭י  הַ֭אְךָנ֞ ַדְּבָרֶ֣ ַוֲא  ֭ י דָנ ה׃-א ֲעָׂשָרָֽ רָ֭ה ּו ֲעבֶ֖ יתַּ֭ב ָ֔ ַאְׁשח  א֭ ל ֶ֣  ֭ ר ּי  אֶמ הַ֭ו םֲ֭עָׂשָרָ֑ ָׁשֶ֖ ּון֭ אֵ֥ ָּמְצ י  ֵ֛י֭ אּוַל ַעם֭ ַ֭הַּפָ֔
ל עפלל תהיה מ, ולא צא בזהכיו דעו יעשהשלא  לאאפלל תמ יהה אל םברהארא משמע דק לשו טדפשו ט וקשה לרש"י (ח )ושפת"
 אכיוצ אול אהוא ל שירן פל, לכמתפליה ה םוסד אנשי לע הנימ, שמע םיקידם צחמשי יש יאול פלתובת אמר איך כן םאו, דוםשי סאנ
 זהו, םשעיעם ר יםקצדי תמיי שלא כשיהיו חוטאין לשראי ל גם עללתפהיה מ לומר וצונר הוולהו דתילע םהישנל ולכ הזן הדלשו, בו
 ין: באה ותרולד מרלו צהר באה לםולע ה לךלילך חכר אח רשיפש
ָּכל ירא,יחו תיראשב  ֭ ט פ  ׁש  ְךֲ֭ה הָּ֭לָ֔ ֶָ֣ל ל  ָח ט׃-]כה[֭֭ ְׁשָּפָֽ ה֭מ  ֶׂשֶ֖ אַ֭יֲע ֶרץ֭ל ֵ֥ ָאָ֔ תבנית הטעמים תומכת בפירוש שפת"ח סעיפים ח'  –טט   ָה

 קטן בין שני קיסרים, בתפקיד דבר החוזר וקורה,-פעמיים זקף –ט' 
   םיעשרו יםקידצל(  בגמו קוםבמם )אקליה כל כלהמ אול כטף הושש ותומנאו  קב"ההש תאומוו הרמיאא לה א' שחליל
 םעירש םע םקיידצית מי לאשין טאחו ויהיכש לאל ישרע ידולעת םסדול שווה הל ןלשוב פללתה םאברהכי א ב'לדינ

 השמטות כרך א רנח,א –זוהר  סיכום:
 ה ניבי ערש םימשגד חכנ הם םישמח

 םדא פרמסכ "אה "ווא אה" "ד"ה יומ אהוש אוולבמ םהש אשהומך ש עתדייבקו עסשאדם בני  םבה לי ישוא ארבעים וחמש
 ארבעים ?

 אלזקחמוזות בנבואת ירה לותעל' מהאותם ו שיגהו קוסשעם יניהם צדיקילי יש באור ומכל םשישל
 ות במלת אחד,  ... ירפס' י םילולכ בהש לראיש מעשק ום בפסובי יםפעמב'  עשרים
 ימצאון וליא כןו םוי כלת ברוהדב תשרבעו רותמאמ רהבעש קסועש ימ םהביני צאמיי ולא מרלוכ רהעש שם וןצאימ יולא עשרה
 וירחא םיאשבם כלד נגכ כרש לטנו סתת הכניבלם ינשואררה שם עענה הנמ לכ נןת דהאת סת הכנלבי םימישמקד הרעש הםניבי

ר ּי אֶמ א-ַאל֭דבר  -לשון רכה של פיוס, ואין בהמשך לשון תקיפה  – ]ל[ַ֭֭ו֠ דין שבשמים -ם של ביתמקף, בתפקיד מספר שלבי – ָנ֞

א-ַאל֭המבוטא במלת אדנ"י. דָני ָ֭֭נ֞ א רַ֭לָֽ ֶַ֤ח  גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר,  – י 

ֶמר א ַוּי ֵ֗ א[֭֭ ָֽהדבר  -לשון רכה של פיוס, ובהמשך לשון תקיפה  – ]ל ּנ  ֶ֤א-ה  מקף, בתפקיד מספר מצבים, גלוי עליית מדרגה בבקשה  – ָנ

ֶ֣ר֭אֶ֭ ַדּב  ְל  ֭ י ַא ְלּת  י-להֹו דָנָ֔  דין בעל סמכות גבוהה יותר עם בקשת החלשת מידת הדין,-מקף, בתפקיד מצב פניה לבית – ֲא

ר ּי אֶמ א֭-ַאלדבר.  –לשון רכה של פיוס, ובהמשך לשון תקיפה  – ]לב[ַ֭֭ו֠ המבוטא  ל מעלהדין ש-מקף, בתפקיד מספר שלבים של בית –ָנ֞

י ֭-ַאלבמלת אדנ"י  דָנ א ֶַ֤חרַ֭לָֽ א֭י  ההפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר, גרשיים מ – ָנ֞ ָרֶ֣ ַדְּב   ַוֲא

-פרש שמתמיד בנסיון הצלת הכל, בכל אופן א"א פונה לשלבי ביתמ פת"חרש"י מפרש שא"א ביקש פחות ופחות עד לעיר אחת בלבד, וש
בזוהר שלפני תפילת כל  דין יותר ויותר גבוהים שיש להם הסמכות ושיקול הדעת להמעיט בטענות מידת הדין, כדי להציל מה שאפשר.

לקות יותר ויותר גבוהים )ידיעות בצירופי שמות ה' -נדרי ביום הכפורים, נמצא מאמר ר' שמעון בר יוחאי שבו הוא פונה אל גלויי א

 המייצגים גלויים אלה( כדי להמתיק ולהעביר את הדין, ממידת דין חזקה למידת דין רפה ועד לביטולה.

 

הדרש ההלכתי עוסק בשיעורי צירוף  ע"פ הזוהר הנ"ל הרעיון כי מוצערהם להצלת חמשת ערי עמק השדים. עוסק בתפילת אב הפשט –טט 

 משתתפים לתפילה ואולי לברכת המזון ואולי תפילות והודיות אחרות

הֶ֭את( טכ,כחח,י ראוי בראשית) ָּׁשֶ֖ יתַּ֭בֲחמ  ֵ֥ ח  ֲהַתְׁש ה֭ ָּׁשָ֔ ֲחמ   ֭ ם יק  ּד  ַהַּצ ים֭ ֶ֤ ּׁש  ֲחמ  ּון֭ ְחְס֞ר יַ֭י ּוַל ֠א ח[֭֭ ל-]כ ם-ָּכ א  ית֭ ָ֔ ח  אַ֭אְׁש ל ֶ֣  ֭ ר רַ֭וּי  אֶמ ָ֑י ע  -ָה
ַוּי  ֭ ָ֑ים֭ ְרָּבע  םַ֭א ָׁשֶ֖ ּון֭ ָּמְצאֵ֥ ֵ֛י֭י  ּוַל א ר֭ ַוּי אַמָ֔  ֭ ו י ָל ר֭א  ֶ֤ ַדּב  דְ֭ל ֹו ֶסף֭֝ע ּי ָ֨ ה׃֭֭֭]כט[ַ֭֭ו ָּׁשָֽ ַוֲחמ  ים֭ ֶ֖ ע  ְרָּב םַ֭א ָׁשָ֔ ֶ֣א֭ ְמָצ רֶ֭א ּו הַּ֭בֲעבֶ֖ אֶ֭אֱעֶׂשָ֔ ל ֶ֣  ֭ ר אֶמ

ים׃ ָֽ ע  ְרָּב ָ֭הַא
על ט' , כמו שנאמר לעיל אולי יחסרון חמשים הצדיקים חמשה, אם כן ביקש ידי צירוף עלע"פ שפת"ח נ דכיון שמצינו גבי חמשים שביקש 

 לתפילה בדיעבד אפשר ט' גדולים וקטן עם ספר חומש ע"י צירוף ד'שו"ע או"ח סי' נה ס"ק , ועל ידי צירוף

 אומר ט' והקב"ה בצירוף.כן יש גמרא  לתפילה בדיעבד אפשר ט' גדולים וארון הקודש עם ספר תורה ע"י צירוף, ויש ה-כמו

תשעה וצירוף קטן שהוא יותר מבן שש ויודע למי מתפללים ... הגה ואפילו חומש שבידו אין לצרפו  מ"ב הלכות ברכות סימן נה ס"ק ד'

 שעת הדחק )הרא"ש, ומרדכי, והגהות מיימוני פ"ט הלכות תפלה(במיהו יש נוהגין להקל 

 , יש אבל קדיש אחרי עלינו לא יאמרו... צירוף קטן בדחק דווקא לברכו וקד מ"ב

 בחדר גדול ואחד המתפלל בחדר קטן הנפתח אל הגדול מצטרףתשעה מתפללים  ס"ק ו' מ"ב

 

ּוַלי֭(יח,כח ' ויראבר) אפשר שלכך מרמז ם -גדולה, שיעור צירוף לתפילה הנלמד מ-תלישא – ֠א ית֭א  ָ֔ ח  אַ֭אְׁש ל ֶ֣  ֭ ר ם֭-ַוּי  אֶמ ָׁשָ֔ ֶ֣א֭ ְמָצ ֶא
ָּׁשָֽ֭ יםַ֭וֲחמ  ֶ֖ ע  ְרָּב -בחדר אחד ו 9בשעת דחק ה' "לא ישחית" היינו לא ידחה תפילת ארבעים וחמשה מחולק בחמש )בפשט ערים( עולה  ה׃ַא

ר עשן ב וילאפ טןק הליקרי ן דודכי בכת "לזסי פאל ברוה תשעה וקטן עם ספר או ארון הקודש עם ספר תורה.בחדר הנפתח אליו. ו/או  1
יש אומרים שהוא בן שמונה וזה שיעור הנלמד כהמשך ו ,(המהרש"א בבלי ברכות מח,א) וילע יןזמנמרכין בלמי מ ודעיוא השע כשת בן

ּוַלי גדולה-מהתלישא ח[֭֠א ָ֑ים אל פסוק ]כ ע  ְרָּב םַ֭א ּוןָׁ֭שֶ֖ אֵ֥ ָּמְצ י  ֵ֛י֭ אּוַל ֵ֛י,  ]כט[֭...֭ ּון֭֭תביר, בתפקיד לחלק את התוכן הבא – אּוַל אֵ֥ ָּמְצ י 
ָ֑ים ְרָּבע  םַ֭א  שמונה  היינו ארבעים לחלק בחמש עולה  ָׁשֶ֖

מצד אחד  אחר לענין צירוף. שמונהאבל בשו"ע או"ח סי' נה אומר שהקטן הזה יכול להיות בן שש ויודע למי מתפללים. לכן יש לחפש 

מיהו יש נוהגין להקל )כד( ה בשעת הדחק )הרא"ש ומרדכי והגהות מיימוני אומר שלא נראין דברי הפוסקים לצרף קטן, אבל מסיים ... 
 פין,טרמצ וןאר יןוא טןק איןש "ארשמהה ודעת. ה(פ"ט מהלכות תפל

ל֭ ַא ר֭ ֶמ ּי א ַו֠ ֭֭ ם-]ל[ ה֭א  ֱעֶׂשָ֔ אֶ֭א ל ֶ֣  ֭ ר ֶמ ּי  א ַו ים֭ ָ֑ םְׁ֭שֹלׁש  ןָׁ֭שֶ֖ ּו ְצאֵ֥ ָּמ י  ֵ֛י֭ ּוַל ה֭א ָר ּב ָ֔ ַד ַוֲא  ֭ י דָנ א רַ֭לָֽ ַח ֶ֤ י  א֭ ֭֭-ָנ֞ ׃ ים ָֽ ֹלׁש  םְׁ֭ש אָׁ֭שֶ֖ ָצֵ֥ ְמ ֶ֭א
ָֽה֭ ּנ  ה  ר֭ ֶמ א ּי ֵ֗ ַו ֭֭ ֶ֣רֶ֭אל-]לא[ ּב  ַד ְל  ֭ י ֹוַא ְלּת  ה ֶ֤א֭ ֵ֛֭-ָנ ּוַל י֭א דָנָ֔ ׃ֲא ים ָֽ ר  ָהֶעְׂש ר֭ ּו ַּבֲעבֶ֖ ית֭ ָ֔ ח  ַ֭אְׁש א ל ֶ֣  ֭ ר ֶמ ַוּי  א ים֭ ָ֑ ר  םֶ֭עְׂש ןָׁ֭שֶ֖ ּו ְצאֵ֥ ָּמ י  ֭י֭

ל רַ֭א ֶמ ּי א ַו֠ ֭֭ הַ֭אְך-]לב[ ָרֶ֣ ְּב ַד ַוֲא  ֭ י דָנ א רַ֭לָֽ ַח ֶ֤ י  א֭ ית-ָנ֞ ָ֔ ח  אַ֭אְׁש ל ֶ֣  ֭ ר ֶמ ַוּי  א ה֭ ָרָ֑ םֲ֭עָׂש ןָׁ֭שֶ֖ ּו ְצאֵ֥ ָּמ י  ֵ֛י֭ ּוַל ַעם֭א ַּפָ֔ ה׃ַ֭ה ָרָֽ ָהֲעָׂש ר֭ ּו ֲעבֶ֖ ַּ֭ב
ֶמר  קפסו ּי א ַו֠ ֵ֛י הלתפיל ובר ורשיע לדינא על מלמד , בתפקיד שיעור לאחריולהדוג-תלישא – ]ל[֭֭ ּוַל  וכןהתת א קד לחליקפ, בתריבת – א

ים֭אהב ָ֑ ְׁשֹלׁש  ם֭ ָׁשֶ֖ ּון֭ אֵ֥ ָּמְצ א[֭... קוף מפסוריצ ע"י עהבראו מתפללים ששה עולהחמש בלק חל םישלש ונהיי י  ֵ֛י֭ ]ל ּוַל  דיקפתב, רתבי –א
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י את התוכן הבא קלחל ָ֑ ר  םֶ֭עְׂש ָׁשֶ֖ ּון֭ ָּמְצאֵ֥ -אין תלישא אבל טעם תלישאל"א סוק פ. ביםפרטצמ הרבעאה לש עומבח לחלק יםרו עשנהיי  םי 

רגדולה הפותח את פסוק  ּי אֶמ א[עשוי ללמד תפקיד שיעור אלפניו בפסוק  ]לב[ַ֭֭ו֠   ]ל

ֶמר קופס  ּי א ַו֠  מודקה ע ףדירא ו שתרפ( תיאשרב) אך ם כרעלהנש רמד - רוהזלה בתפקיד שיעור לאחריו, מלמד )א( ע"פ וגד-אתליש – ]לב[֭֭
ת ומאמרה שרעב קוסשעצא ביניהם מי ימי ולא מרלוכ רהעש שם וןצאימ ליאו ע"שבר מוד א ה ענרף ד( יתשא)בר רך אמטות כשה - הרזו, א 
מר ול זוןמה רכתבל ריעוש לא ענלדי למדמ)ב( אפשר כי  ם לבית הכנסתימימקדעשרה שביניהם ן ואמצי יאולן ם וכוי כלב תברוהדעשרת וב

ֵ֛י  אפשר כי ו ובנוסףנייחטובו בו וו משלשאכלנ ינוקל-נברך א ּוַל ם֭באהן וכתה תאלק לחד קיתפביר, בת – א ָׁשֶ֖ ּון֭ ָּמְצאֵ֥ ה֭י  ָׂשָרָ֑ ינו יה ֲע

. או ששליח צבור יהיה אחד תהשמהמי ית עשבם בניתח סעודת קיוםל תוחדש יםפנ לשני םידרהספ גהנמכ שנייםה עולמש חב קלחל הרשע

 ערות בלי קביעת גיל מפורשת )שו"ע סק' ה'( שהביא שתי ש

 

ַעלבראשית וירא יט,ד:  ּו֭ ֶּ֣ב ַס ָנ  ֭ ם ד  יְ֭ס ֶ֤ ַאְנׁש  ר֭ י ע ֝ יָ֭ה ׁש ָ֨ ַאְנ ְו  ֭ ּו ָּכב ְׁש ֭י  ְוַעד-ֶטֶרם  ר֭ ֶַ֖ע ַּנ מ  ת֭ י  ןָּ֭כל-ַהַּבָ֔ ָ֑ ה׃-ָזק  ָּקֶצָֽ מ  ם֭ ָעֶ֖ ָ֭ה
  199ד משנת רבי אליעזר פרשה י עמוומשם אל  ספר הפרשיות, הרב כיטובמהפניה של ר'אל' שי' אל 

קשה היא הליצות, שלא מיהרה הפורענות על סדומים עד שנתלוצצו בלוט, שנ' ויהי כמצחק בעיני חתניו. אמרו לו, שוטה, נבלים 
 וכנרות וחלילים בעיר ואתה אומר סדום נהפכת. 
רוְ֭הם  שנה לדור הפלגה, כי 52אולי  ספר פרשיותאפשר ע"פ  –ר'אל' שי' אומר שבסדום ציינו יום איד כלשהו, טט  י ע ֝ יָ֭ה ׁש ָ֨ היו מבוני  ַאְנ

שנה להצלתם ע"י אברהם אבינו משבי ארבעה  25 -או ה 24 -מגדל בבל ודור הפלגה ובאידם ציינו יסוד העיר, או ציינו את יום השנה ה

 -ליעזר )היגר( פרקי דרבי א-המלכים, כי ניצלו בליל טו או טז ניסן, )ליל פסח או חול המועד( ולכן לוט אפה לאורחיו מצות. נאמר ב
הנס הששי באו עליו כל המלכים להרגו ואמרו נתחיל ראשון בבן אחיו ואחר כך נתחיל לו ובשביל לוט לקחו את כל "חורב" פרק כז 

המלכים סברו כי אברהם הוא היושב בסדום כי לוט היה דומה לו ויצאו למלחמה לשבות את אברהם ובטעותם  ,וג' רכוש סדום ועמורה

 מקומו, ומרידת סדום וכו' היתה תירוץ. אפשר שמינו את לוט לשופט בגלל הצלתם ע"י אברהם.לקחו את לוט ב

֭ )ד(  רש"י ם ד  יְ֭ס ֶ֤ ַאְנׁש  ר֭ י ע ֝ יָ֭ה ׁש ָ֨ ַאְנ ְו  ֭ ּו ָּכב ְׁש ֭י  יר֭: בראשית רבה )נ,ה(כך נדרש ב -ֶטֶרם  ָהע ֝ י֭ ַאְנׁש ָ֨ ְו  ֭ ָּכבּו ְׁש ֭י  ֶרם  היו בפיהם של ֶט
֭ -מעשיהם, והוא אומר להם: רובם רשעים; ועודם מדברים בהם, ומלאכים, שהיו שואלין ללוט, מה טיבן ו ם ד  יְ֭ס ֶ֤ ׁש  נסבו על הבית.  ַאְנ

ר֭ופשוטו של מקרא:  י יָ֭הע ֝ ַאְנׁש ָ֨ ע, נסבו על הבית. על שהיו רשעים, נקראים ְו ם ֭, אנשי ֶרשַּ ְסד  י֭ ֶ֤ ם֭, כמו שאמר הכתוב:ַאְנׁש  ד ָ֔ ֶ֣יְ֭ס ׁש  ַאְנ ְו
הֶ֖֭ יםַ֭ל ָ֑ ָּטא  ְוַח ים֭ ֶ֖ ע  ד׃֭֭'ָר א ָֽ ל. (לך יג,יג-בר' לך) ְמ ה-ָּכ ָּקֶצָֽ מ  ם֭ ָעֶ֖ מקצה העיר עד הקצה אין אחד מוחה בידם )ראה ב"ר נ,ה(, שאפילו  - ָה
 צדיק אחד אין בהם.  

ָּכבּו ֭ ְׁש ֭י  ֶרם  הכתוב מדבר במלאכים השואלים על אנשי העיר ולוט משיב רובם  רש"יזרקא סגול, בתפקיד גורע מהענין על הענין, לפי'  – ֶט

הֶ֖֭ ם, לוט גורע מהכתוברשעים ולא כול יםַ֭ל ָ֑ ָּטא  ְוַח ים֭ ֶ֖ ָרע  ם֭ ְסד ָ֔ ֶ֣י֭ ַאְנׁש  ד׃֭'ְו  (.בר' יג,יג) ְמא ָֽ

ָּכבּו ֭ ְׁש ֭י  ֶרם  יובנו המלים שאנשי סדום דחו זמן שכיבתם, גרעו מזמן שכיבתם, הוסיפו על  משנת רבי אליעזר פרשה יזרקא סגול, לפי  – ֶט

 , הוסיפו על רשעותם כהמשך הקרא.לים בעירנבלים וכנרות וחליזמן היותם ערים כי היה יום אידם 

ָּכבּו ֭ ְׁש ֭י  ֶרם   בהוללות -האריכו בסעודת פסח, אם זה אנשי העיר  –זרקא סגול, אפשר בתפקיד רבוי סעודה, אם זה המלאכים  – ֶט

 

ֶ֣טַ֭על וירא יט,יז: בראשית ל  ָּמ ה   ֭ ר ַוּי  אֶמ ה֭ ּוָצ חֵ֗ םַ֭ה ָת֝ א  ם֭ ָאָ֨ י ֹוצ  יְ֭֩כה ְיה  ָךַ֭אל-ַו ֶׁשָ֔ יט-ַנְפ ֶ֣ לַּ֭תּב  ַאָֽ ָךְ֭ו י ֲחֶרָ֔ דְּ֭בָכל-ַא ֲעמ ֶ֖ ָ֑ר֭-ַּת ָּכ ּכ  ַ֭ה
טֶּ֭פן ֶ֖ ל  ָּמ ה  ה֭ ָר ה׃-ָהָהֵ֥ ָּסֶפָֽ ּ֭ת 

י֭֩ ְיה  ם֭תרסא  -ַו ָת֝ א  ם֭ ָאָ֨ י ֹוצ  ה ה֭קדמא ואזלא  -ְכ ּוָצ , אפשר כי מלמד על רבוע תחומי העיר ו/או ארבעה מילין של מרחק צוער רביע –ַהחֵ֗

 ראה בפסוק )יט,יט(.רושלמי ברכות פרק א י -מסדום, שזה יהיה פרק הזמן בין עלות השחר לנץ שנלמד ב
 

הוירא יט,יט:  בראשית ּנ  י׃-ה  ָֽ ׁש  יַ֭נְפ ֵ֥ ח  ּוְת א֭ ו ֶ֖ ֵ֛ר֭ה  ָע ְצ מ  א֭ ֲהל ֵ֥ ה֭ ָּמ ָׁשֵ֗ ֝א֭ הָּ֭נ ְלָטָ֨ ָּמ א  ָ֑ר֭ ְצָע מ  א֭ ו ֶ֣ ה  הְ֭ו ָּמ ָׁשֶ֖ ס֭ ּו הָ֭לנֵ֥ ָבֵ֛ ר  אתְ֭ק ַהּז ֹ֧ ר֭ י ע ָ֨ אָ֭ה ָ֭נ֠
ה ּנ  א-ה   שנה. 52אר ערי הככר שנתישבו שיעור כגון גי' נ"א = שנות ישוב העיר צוער לעומת ש –א לשת - ָנ֠

ָּמה  מסדום. צועראולי ארבעה מילין של מרחק  -רביע  - ָׁשֵ֗

עד  המזרחרבי חצנא מאיילת השחר עד שיאור המזרח אדם מהלך ארבעת מילין משיאור  אמרירושלמי ברכות פרק א ]דף ב טור א[ 
השחר עלה וגומר וכתיב השמש יצא על  וכמותיב שתנץ החמה ארבעת מיל ומניין משיאור המזרח עד שתנץ החמה ארבעת מיל דכ

 השחר' הוון אמר רבי זעירא המלאך היה מקדד לפניהן הדרך ומניין מאיילת יות מיל ארבעתלצוער  סדוםהארץ ולוט בא צוערה ומן 
 עד שיאור המזרח ארבעת מיל כמו וכמו מילה מדמיא לחבירתה 

 

ֶ֣֭: כב,בראשית וירא יט הּ֭כ  ָּמ ָׁשָ֔ ֶ֣ט֭ ל  ָּמ ה   ֭ ר רַ֭עדַמה  ָּדָבָ֔ ֹות֭ ׂשֶ֣ ַלֲע  ֭ ּוַכל א א֭ ַעל-י֭ל ֶ֤ ה֭ ָָּ֑מ ָׁש ֭ ָךֶ֖ ֲא ם-ּב  ׁש  א֭ ֵ֛ןָ֭קָרֵ֥ ר׃-ּכ  ֹוַע ר֭צָֽ י ֶ֖ ע  ָ֭ה
ה֭ ָּמ ָׁשָ֔ ֶ֣ט֭ ל  ָּמ ה   ֭ ר ר֭ קטן-פשטא מונח זקף -ַמה  ָּדָבָ֔ ֹות֭ ׂשֶ֣ ַלֲע  ֭ ל ּוַכ א֭א י֭ל ֶ֤ ֶ֣ , שני חלקים אלו בפסוק קטן-מונח מהפך פשטא מונח זקף -ּכ 

ּוַכל ֭ רש"ינין אב המתאים לפירוש , בתפקיד כעין בקטן בין שני קיסרים-פעמיים זקף א א֭ י֭ל ֶ֤ ֶ֣ לשון יחיד, מכאן אתה למד שהאחד . ּכ 
תנא אין מלאך אחד עושה שתי שליחות, ולא שני מלאכים  ב"ר פר' נ. הופך והאחד מציל, שאין שני מלאכים נשלחים לדבר אחד

  עושים שליחות אחת,

לכן גם כאן בבנין אב  יג את העולם ע"פ התורה ודרכי דרישתה בכלל זה.אור החיים בתורה בכלל, הקב"ה מנהלפי דרך ההסבר של  -  טט

 .ולא שני מלאכים עושים שליחות אחתמלאך יוצא בשליחות אחת ואם נראה כשתיים זה מפני שזה חלק נוסף בשליחות, 
 

ר: וירא יט,כז בראשית ֶק םַּ֭בּב ָ֑ ָרָהֶ֖ ַאְב ם֭ ֵ֥ לַ֭֭וַּיְׁשּכ  ֶׁשר-ֶאָ֨ ֹוםֲ֭א ָּמקָ֔ ֶאת-ַה ם֭ ָׁשֶ֖ ֵ֥֭-ָעֵַ֥מד֭ '׃ְּפנ  הָֽ ֭י֭
ֶקר נמי שליח מצוה כי ... וכן לא רצה שאברהם יהיה  סדום שלא יראו במפלתה שלשהקב"ה רצה  א,יומא כח בבליאתנח, מגביל כמו שנדרש  – ַּבּב ָ֑

 שישא בעדם רנה ותפלה: הלא חפץ הקב"

' ֵ֥י֭הָֽ נ  'שם הוי"ה הוא ענין של רחמים אבל  – ְּפ ֵ֥י֭הָֽ נ  .. (וי' אח"מ יז,י)-מפורש ב ְּפ נָ֭ . יְו ֶ֣ י ַתּת  ַנֵ֗ ׁש ֭ ָפ ת ַּבֶּנ ֶפ ֶֶ֣ל ֶכ א  ת ָה ם-ֶא י ַהָּדָ֔ ֵ֥ ַרּת  ְכ ּה ְוה  ָתֶ֖ ב א  ֶר ֶּקֵ֥ ּה׃ מ  ָּמָֽ  ַע

..  רש"י י . ֶ֣ ַתּת  ָנ י ְו ַנֵ֗ י (וי'בחק' כו,יז)ועוסק בו )ראה שם,ד(.  מכל עסקיפנאי שלי, פונה אני  - ָפ ֶ֤ ַתּת  ָנ י ֭ ְו ַנ להרע  מכל עסקישלי, פונה אני  פנאי רש"י ָפ
י ׃ (יח' יד,ח)פרשתא ב פרק ד,ד(.  לכם )ראה תו"כ בחוקותי ָ֨ ַתּת  ָנ ַנ֝י ְו ת. 'מישאיראש' בלעז כעסיי – רש"י ָפ ֵ֥י-ֶא נ  מקף מלמד על שלבים בבקשות  – ְּפ

' שא"א פנה אליהם במטרה מלמד רבוי שלבי בית דין של מעלהמרכא, א"א להמתקת מידת הדין,  ֵ֥יאת גביל סלוק, לה – הָֽ נ   מידת הדין. היינו להגביל את  ְּפ
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 בראשית חיי שרה כג,א 2.5

 
 ב:א,בראשית  כג,

יּו ֭ ְה ָֽ ּי  א[ַ֭ו ֶ֣י ] ּי  ה ַח ָרָ֔ ה ָׂש ָאֵ֥ ֵ֛ה מ  ים ָׁשָנ ֵ֥ ר  ֶ֖ה ְוֶעְׂש ֶַ֣בע ָׁשָנ ֶׁש ָ֑ים ְו ֶ֖י ָׁשנ  ֵ֥י ְׁשנ  ה׃ ַחּי  ָרָֽ  ָׂש
בְ֭ ל  הְ֭ו דְ֭לָׂשָרֶ֖ ְסּפ ֵ֥ ם֭ל  ָהָ֔ ַאְבָר  ֭ ָּיב א ַו ַָ֑ען֭ ֶֶ֣רץְּ֭כָנ ֹוןְּ֭בֶא רֶ֖ ֶחְב א֭ ו ֵ֥ ה  ע֭ ְרַּבֵ֛ ַא ֵ֥ת֭ ְרַי הְּ֭בק  ָׂשָרֵ֗ ַוָּתֶָ֣מת֭ ּה׃]ב[֭ ָתָֽ ּ֭כ 

ה ָמתָׂ֭שָרֵ֗  מונח רביע, בתפקיד לפחות ארבע, ובתפקיד פעמיים ארבע – ַוָּתֶ֣

ה ָמתָׂ֭שָרֵ֗  מונח רביע, בתפקיד לפחות ארבע    – ַוָּתֶ֣

 :כי וכן אמרו חכמי המחקררבינו בחיי בראשית פרק כג 
 הנפש חיה בטבע מתה במקרה, והמקרה הוא החטא, (א)

 אלא בסבת חבור הנפש והגוף, והפרדה היא מיתת הגוף. והגוף מת בטבע חי במקרה, כי חיותו אינו (ב)

וידוע כי מיתת הגוף סבת החיים לנפש. על זה אמר שלמה ע"ה: )קהלת ז, א( "ויום המות מיום הולדו". שבח יום המיתה   (ג)
 וף, מיום הלידה בין בעוה"ז ובין בעוה"ב: לעולם הבא, הוא שאי אפשר לנפש להשיג מעלת האדם העליון כי אם במיתת הג

ובעולם הזה לפי שאין שבחיו של אדם ומעשיו הטובים נכרים ומפורסמים כי אם ביום המיתה, שהרי ביום הלידה לא יכירו מי  (ד)
 הוא, אבל ביום המיתה הכל מכירין אותו ומזכירין מעשיו הטובים וצדקותיו אשר עשה.

וברכה ; )ב( נר דלוק מערב שבת לערב שבת)א(  וכן דרשו רז"ל בשרה אמנו: )ב"ר ס, טו( כל זמן ששרה קיימת היה לה
ונקברה בארץ ; )ה( ועוד שמתה בארץ ישראל)ד( וענן קשור על האהל וכשמתה פסקו ונתפרסם זכותה, ; )ג( מצויה בעיסה

יּו ֭ישראל אחרי שהאריכה ימים, הוא שכתוב:  ְה ָֽ א[ַ֭וּי  ֶ֣י ] ה ַחּי  ה ָׂשָרָ֔ ָאֵ֥ ֵ֛ה מ  ים ָׁשָנ ֵ֥ ר  ֶ֖ה ְוֶעְׂש ֶַ֣בע ָׁשָנ ֶׁש ָ֑ים ְו ֶ֖י ָׁשנ  ֵ֥י ְׁשנ   ַחּי 
ה׃ ָרָֽ ַָ֑ען֭וכתיב אחריו: ָׂש ֶֶ֣רץְּ֭כָנ ֹוןְּ֭בֶא רֶ֖ ֶחְב א֭ ו ֵ֥ ה  ע֭ ְרַּבֵ֛ ַא ֵ֥ת֭ ְרַי הְּ֭בק  ָׂשָרֵ֗ ַוָּתֶָ֣מת֭ ראויה היתה פרשה זו להדבק ולהיותה ]ב[֭

 ...  סמוכה למעלה אחר פרשת העקדה, כי על שמועת העקדה מתה שרה ופרחה נשמתה.
ה ָמתָׂ֭שָרֵ֗ יתכן לומר עוד בשם "קרית ארבע היא חברון", היא נקראת רבינו בחיי להמשך מאמר  מונח רביע, בתפקיד ארבע רמז – ַוָּתֶ֣

, ולא לחנם חמדוה אבות העולם עם ד' מחנות שכינה שם שכל הקבור שם נפשו מתחברת למעלה בעיר אלהיםעל  )לשון חיבור(חברון 
 חברון": אלא שמשם זוכות הנשמות להתחבר לשרשן שהוא כסא הכבוד, וזהו "קרית ארבע היא

 נחלת יעקבנמצא בזכות 

 
 :ו – ,הבראשית חיי שרה כג

ה[֭ י] ּוְ֭בנ  ֲענֹ֧ ֶאת-ַוַּי ת֭ ֵ֛ ֹו׃-ח  ר֭לָֽ מ ֵ֥ א ם֭ל  ָהֶ֖ ַ֭אְבָר
ו[֭ ֶאת] ר֭ ּוְ֭קב ֶ֖ ינ ָ֔ ר  ֶ֣רְ֭קָב ְבַח מ  נּוְּ֭ב ֹוכ ָ֔ ְּבת  ֭ ה ַאָּת ים֭ ֶ֤ ֹלה  אֱ֭א י יְ֭נׂש ָ֨ ֵ֗ נ  ד  ּו֭׀ֲ֭א ֶ֣נ ע  ָָ֑ך-ְׁשָמ ֶת ֭֭מ 

ֶאת֭ ּו֭ ּנ ֶּמָ֔ מ  ׁש֭ י ֶ֣ ֹו֭ל א-א  רֵ֛ ְב ָךֶ֖֭-ק  ְּמ מ  ה֭ ֶלֵ֥ ְכ ָך׃֭י  ֶתָֽ מ  ר֭ ְּקב ֵ֥ ֭מ 
ו[֭ ּו֭֭׀] ֶ֣נ ע  ֹו (כג,ה), ואפשר כי מצטרף לסיפא סדור שנחלקעין מדה מונח לגרמיה( כואינו מונח פסק ) -ְׁשָמ ר֭לָֽ מ ֵ֥ א ו[֭֭ל  ּו֭׀] ֶ֣נ ע  ָמ  ְׁש

אחד יש במובן הקשב הייטב, התבונן הייטב במנהגים שלנו )כגון ליד אחוזת שדה יש מקום קבורה של המשפחה( ובדרכי מו"מ שלנו, מצד 

י' פעמים בני חת בפרשה לפי שהמברר מקחו של תלמיד חכם כאילו קיים עשרת  (ב"ר נח,ח( ע"פ )כג,ג)-ב בעל הטוריםכאן שבח כפי' 
מצד אחר יש במקורות גם בקורת על התנהגותם. ולמעשה בני חת וכל שאר יושבי כנען היו חייבים לאברהם אבינו הכרת הטוב  הדברות.

 והצילם מהשתלטותם על הארץ, והארץ היא שלו מהבטחת ה' ומכח הנצחון.שנצח ארבעה המלכים 

נּו֭ועוד עם פסק ובלי פסק בפסוק )כג,ו( קריאה בלי פסק  ֹוכ ָ֔ ְּבת  ֭ ַאָּתה ים֭ ֶ֤ ֱאֹלה  יא֭ ׂש ָ֨ יְ֭נ ֵ֗ נ  ד  ּוֲ֭א ֶ֣נ ע  ולא גר  כפרשב"ם נשיא אלקיםְׁשָמ
 ותושב ואין אתה צריך לקנות

ּו֭׀֭בקריאה עם פסק אבל  ֶ֣נ ע  ֵ֭֗ פסקְׁשָמ נ  ד  ּוֲ֭א נ ֹוכ ָ֔ ְּבת  ֭ ה ַאָּת ים֭ ֶ֤ ה  ֱאֹל א֭ י ׂש ָ֨ בתוך עמי אנכי  במובן שלקטן -זקףמהפך פשטא  קדמא -יְ֭נ

ואם תקנה או תקבל מתנה בלי קנין מבני חת כולם )כגון מושלי העיר( אז אם נצטרך הנחלה . אתה מכיר את אופן ההתנהלות כאן יושבת

תב שקודם לקבורה אמר ויקם שדה עפרון ... לאברהם למקנה, ואח"כ קבר כ( כג,יזעל ) חידושי הגרי"ז סימן מ'נפקיענה כמו שפירש 
)כדי שלא יפקיעו הקרקע את שרה ... ואחר הקבורה אמר ויקם השדה ... לאחוזת קבר מאת בני חת, וזה קאי על הקנין שקנה מהם 

 לצרכיהם( 

 

 
 :כג,ו חיי שרהבראשית 

ּבְ֭  ֭ ה ַאָּת ים֭ ֶ֤ ה  אֱ֭אֹל י ׂש ָ֨ יְ֭נ ֵ֗ נ  ד  ֲא ֭׀ ּו֭ ֶ֣נ ע  רֶ֭אתְׁשָמ ּוְ֭קב ֶ֖ ינ ָ֔ ֶ֣רְ֭קָבר  ַח ְב מ  ּוְּ֭ב נ ֹוכ ָ֔ ָָ֑ך-ת ֶת ֭מ 
ֶאת֭ ּו֭ ּנ ֶּמָ֔ מ  ׁש֭ י ֶ֣ ֹו֭ל א-א  רֵ֛ ְב ָך׃-ק  ֶתָֽ מ  ר֭ ְּקב ֵ֥ מ  ֭ ָךֶ֖ ְּמ מ  ה֭ ֶלֵ֥ ְכ ֭י 

ּו֭׀ ֶ֣נ ע   פסק )א( מסיבת הפרדה בין אותיות אהו"י בסוף מלת שמענו ותחילת מלת אדני;  – ְׁשָמ

 )ב( כעין מדה סדור שנחלק, ויאפשר דרשה עצמאית כדלהלן 

ו[֭ ב"מאיר מאזוז רח' עוזיאל ב הרב יהו שגב בשםר' אל ֶ֣נּו֭] ע   להשתתף עם הצבור חיוביםנוטריקון  ְׁשָמ

 נקדישך, היינו קדושה מלא -' נ; עלינו לשבח חלקי או מלא -' ע; מודים אנחנו לך -' מ; ;ראשון פסוקשמע לפחות  -' ש
 עולה שיש חובה במלים ויעבור ה' על פניו ויקרא מבירור בכולל אור משה – וידוי רק חלק ראשון של אשמנו וכו' -' ו

 

 :בראשית חיי שרה כג,ט

ֶּתן י  יֶ֭את-ְו ֲאֶׁשר-ל ֵ֗  ֭ ָלה ַּמְכּפ  תַ֭ה ַרֶ֤ ֻחַּזת-ְמָע ֲא םַ֭ל ֹוֲכֶכֶ֖ יְּ֭בת ֵ֛ ה֭ל  ֵַָּֽ֥נ ְּתֶנ י  א֭ ל ֝ ֶסףָ֭מ ּוְּ֭בֶכָ֨ ה ָ֑ ד  ֶ֣הָׂ֭ש ְקצ  רּ֭ב  ֹוֲ֭אֶׁשֶ֖ ר׃-לָ֔ ֶב ָ֭קָֽ
ֶּתן י  י֭-ְו  ועוד,  נד -בבא בתרא נא  בבליהמשתמש ב אור החיים בר' ח"שרביע, ע"פ  –ל ֵ֗

ע"י הפעולות גדר, נעל, פרץ, כייר, נהנה מגוף הקרקע כגון ישב או שכב  –חליפין, כסף, חזקה, שטר . חזקה  –ארבעה אופני קנין בקרקע 

 כולל שיפר בה לטובת השימוש בה. –עליה, פרץ 

ֶּתן י  י֭-ְו  מיטלטלין למאן דאמר שיש קנין כסף למיטלטלין.   רביע, ע"פ מקורות שונים, הכסף קונה קרקע, עבדים, אשה,  –ל ֵ֗
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 :טו,בראשית חיי שרה כג
ֶׁשֶקל ת֭ א ֹ֧ ע֭מ  ְרַּבָ֨ ַא ֶרץ֭֩ יֶ֭א נ  ע ָ֔ ְׁשָמ ֶ֣י֭ נ  ד  ַמה-ֲא ֭ ָךֶ֖ יְנ ּוב  י֭ ֵ֥ ינ  ֵֶ֛סףּ֭ב  וא-ֶּכ ָ֑ ֭ה 

ר׃-ְוֶאת֭ ְ֭קב ָֽ ָךֶ֖ ְת ֭מ 
ֶרץ֭֩ ֶׁשֶקלפרט הוא השדה,  -ֶא ת֭ א ֹ֧ ע֭מ  ְרַּבָ֨ ֵֶ֛סף֭-ַא ּו, הצריך לפרט  כלל –ֶּכ י֭ ֵ֥ ינ  ַ֭מהּב  ָךֶ֖ יְנ וא-ב  ָ֑ ַמה חזר ופרט הפרט - ה  ֭ ָךֶ֖ יְנ ּוב  י֭ ֵ֥ ינ  וא-ּב  ָ֑  ה 

֭שסלק עצמו לגמרי מן השדה. כיצד?  מציין ָךֶ֖ יְנ ּוב  י֭ ֵ֥ ינ  ֭, רכא טפחא, יתור לרבותמ –ּב  ָךֶ֖ יְנ וא-ַמהבתפקיד להתאפיין ממלת טפחא, –ּוב  ָ֑  ה 

... שהמוכר יכול להתנות  לא את חיצת הקנים בלבדו ב,א,בבלי בבא בתרא סט -ב רש"י אתנח, ומשמעה דבר מועט, ובסה"כ כפי'
 -, אבל עפרון אמר כי אין לו ענין בלהשאיר לעצמו אפילו ערוגה קטנה דלא הוי בית רובע... לפי שדרך לקרות לה שם בפני עצמה. 

וא-ַמה ָ֑ . ומכר סט,ב"ב סחובגמרא  משדהו מסוג הדברים המצוינים במשנה "דבר פעוט"ולא הותיר לעצמו אפילו  וגבל,מבדבר אתנח,  – ה 

רְּ֭בָכל (כג,יז) גם כל האילנות הנטועין בקרקע המצר יב׃-ֲאֶׁשֵ֥ ָֽ ָסב  ֹו֭ לֶ֖  .ְּגֻב

 
 :טז,בראשית חיי שרה כג

ֶאל ֭ ָרָהם  ַאְב ֶ֣ע֭ ְׁשַמ ֹון ֭-ַוּי  ֶ֭עְפר
ֶאת֭ ן֭ ר ָ֔ ֶעְפ ְל  ֭ ָהם ַאְבָר ל֭ ְׁשק ֶ֤ י-ַוּי  ֶ֣יְ֭בנ  ָאְזנ  רְּ֭ב ֶּבֶ֖ ּד  ר֭ ֶׁשֵ֥ ֶסףֲ֭א ֶּכ֕ ָ֑ת-ַה ֭ח 
ֶ֣֭֭ ֶׁש  ֭ אֹות ע֭מ  ְרַּבֶ֤ ר׃ַא ָֽ ח  רַ֭לּס  ֶ֖ ב  ע  ֶסף֭ לֶּ֭כָ֔ ֶ֭ק

ֶאל ֭ ָרָהם  ַאְב ֶ֣ע֭ ְׁשַמ ֹון ֭-ַוּי  , וכאן גם מוסיף דבר מענין עפרון על עפרון .מרמז לכעין שתי סדרות של זרקא סגולונח זרקא סגול, מ -ֶ֭עְפר

 .הםראב מוסיף מאברהם על
נוהו שוטר עליהם מפני חשיבותו של כתיב חסר אותו היום מי ועפרון ישב. (י,כג)רש"י  מוסיף דבר מענין עפרון על עפרון (א)

 ואפשר כי התגאה ולכן רמז כפי' רשב"ם להלן אברהם שהיה צריך לו עלה לגדולה.

הבין בחכמתו שעפרון במשכו מו"מ מבקש הרבה -אברהם שמעכלומר  די לחכימא ברמיזא.  רשב"ם הםראב מוסיף מאברהם על (ב)

 כסף.

 

ֶאת ן֭ ר ָ֔ ֶעְפ ְל  ֭ ָהם ַאְבָר ל֭ ְׁשק ֶ֤ סֶ֭-ַוּי   , מוציא הכתוב מפשוטו לגבי הכסף, ולגבי העסקה כולה. גדול-זקףקטן, -מהפך פשטא זקף – ףַהֶּכ֕

 בדרך אגדתא:

ן ר ָ֔ ֶעְפ ְל  ֭ ָהם ַאְבָר ל֭ ְׁשק ֶ֤ ( )עפרן( חסר וי"ו לפי שאמר הרבה ואפילו בכורות נ) רש"יי' כפ, קטן, יוצא מפשוטו-מהפך פשטא זקף – ַוּי 
 א()המשך פרש"י מתאים לענ"ד לב מעט לא עשה

ֶסף֭-ֶאת פירושו מאה(  -שנטל ממנו שקלים גדולים שהם קנטרין... צנטינאר"ש בלעז )טט ( בבא מציעא פז) רש"יגדול, -זקף -ַהֶּכ֕
 .שלא יקח כי אם כסף נבחרשעפרון רמז לו(  -)טט  ראב"ע טפחא סלוק. שמתקבלים בכל מקום וגו' -עבר לסחר שנאמר 

  כפול מאה 400שקל כסף וכל אחד קנטרין היינו  400ו ארבעים אלף שקל, היינ - אבות דרבי נתן
תבפסוק )כג,טו( נאמר  א ֹ֧ ע֭מ  ְרַּבָ֨  כסף היה של מאה שקלים )ר' שמעון פחימה(  -בתיב חסר לרמז על כך שכל שקל מאתמלת  – ַא

 

 בדרך ההלכה:

ֶסף֭-ֶאת  גדול, לפחות שתי נקודות באופן אחד ואחת באופן אחר-זקף -ַהֶּכ֕

)טט ונאמר על  ( ...ב,יד) פ"ק דקידושין. דכל קנינו של ע"כ בכסף כדאמרינן בעובד כוכביםד"ה  ב,לי בבא בתרא נדתוספות בב כתבו

ֶסף  (וי' בהר כה,נב) ועוד תניא התם( לע"כעבד ישראלי שנמכר  ֶּכֶ֖ ֹו׃ מ  ְקָנתָֽ חליפין בתבואה וכלים דהיינו  בכסף הוא נקנה ואינו נקנה  מ 
 ה אפילו כל שוה כסף.שטר אינו נקנשמע דהוא דין ב

ֶסף֭-ֶאת מסלק רשותו  ("כובד כוכבים )עע – באופן אחד נקודהגדול, לפחות שתי נקודות באופן אחד ואחת באופן אחר. -זקף -ַהֶּכ֕

(, שוה כסףבכל ו)כגון תבואה וכלים  חליפיןאינו מסלק רשותו מקרקע ע"י ע"כ  -  באופן אחר שתי נקודות, ומשדה ע"י כסף בלבד

 חליפין, כסף, חזקה, שטר  –)כג,ט( שיש לו ארבעה אופני קנין בקרקע -שלא כמו ישראל כפי שנדרש ב רבשטולא 

 
וע"כ מכי מטי זוזי לידיה אסתלק ליה, היינו  )בעפרון(דאדרבה אין קנינו של ע"כ בכסף אלא במשיכה ... והא דקאמר הכא  ואומר ר"ת

קנה בע"כ משום דישראל גופיה לא קנה בשטרא אלא מספר המקנה דירמיה משום דמצינו בע"כ קנין כסף בעפרון שטר בודאי לא 
 .והתם ישראל הוה

רבנו תם שגם הוא מבעלי התוספות, חולק על בעלי התוספות האחרים ואומר שעובד כוכבים אינו קונה ומוכר בכסף אלא במשיכה, ולכן 

כך יתן לו הכסף, כי אין לסמוך על הע"כ -על המכירה ואחר כאשר ישראל קונה מע"כ קנין כמו קרקע עליו לקבל קודם כל שטר שמעיד

 שיתן אח"כ שטר קנין ובינתיים השדה מופקר ושמא אחר יתפוס בו חזקה.

ֶאתלפיכך אפשר לומר כי  ן֭ ר ָ֔ ֶעְפ ְל  ֭ ָהם ַאְבָר ל֭ ְׁשק ֶ֤ ֶסף-ַוּי  ֶּכ֕ , משמעו שבאופן רגיל ימתין הישראל עד גדול-זקףקטן, -מהפך פשטא זקף – ַה

מכירה מהע"כ ואח"כ ישקול לו כסף הקנין, אלא שעפרון היה להוט אחרי הכסף הגדול שדרש ואברהם אבינו הבין את זה שיקבל שטר 

מיד אחר מתן הכסף ביצע פעולות  נד -בבלי בבא בתרא נא ע"פ  אור החיים בר' ח"שושקל לו הכסף לפני קבלת שטר המכר, ולכן כפי' 

כולל שיפר בה לטובת  –, נעל, פרץ, כייר, נהנה מגוף הקרקע כגון ישב או שכב עליה, פרץ חזקה בשדה ובמערה שקנה ע"י הפעולות גדר

ָקם (כג,כ)השימוש בה. ואח"כ קיבל מבני חת הסכמה ויש מפרשים אף קנין נוסף כנאמר  ָּיָ֨ ה ַו ֶד֝ ה ַהָּׂש ְּמָעָרֹ֧ ֹו-ֲאֶׁשר ְוַה ם ּבֵ֛ ָהֶ֖ ַאְבָר  ְל
ֻחַּזת ֶבר-ַלֲא ת ָקָ֑ ֶ֖ א  י מ  ת׃-ְּבנ  ָֽ שם במעמד ההוא כל אנשי העיר, וכלם הסכימו ונתנו רשות לאברהם שיקבר מתו בשדה  והיו רלב"ג ס ח 

ֻחַּזת פירש ר' יוסף בכור שור-וההוא והמערה אשר בו, הוא והבאים אחריו,  ֶבר-ַלֲא ופעולה זאת קנתה לו כי עשה בו חזקה לקבורה,  ָקָ֑

תולכך כתב  חזקה בשדה ובמערה. ֶ֖ א  י מ  ת-ְּבנ  ָֽ תכתב  רבינו בחייובני העיר,  , כי זה היה ברשותח  ֶ֖ א  י מ  ת-ְּבנ  ָֽ -ו שלא ערערו בו מעולם. ח 
כתב שקודם לקבורה אמר ויקם שדה עפרון ... לאברהם למקנה, ואח"כ קבר את שרה ... ואחר הקבורה אמר  חידושי הגרי"ז סימן מ'

 עו הקרקע לצרכיהם( )כדי שלא יפקיויקם השדה ... לאחוזת קבר מאת בני חת, וזה קאי על הקנין שקנה מהם 

ר ֶ֖ ב  רטפחא, רבוי מקומות להתקבלות הכסף  – ע  ָֽ ח  סלוק, מגביל, עפרון הגביל את אברהם לשלם רק שקלים שמתקבלים בכל מקום  – ַלּס 

 (רש"י)



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 :טזכד, חיי שרהבראשית 

וַ֭ ְיָנה֭ ַעָ֔ דָ֭ה ֶֶ֣ר ַוּת  ָּ֑ה֭ ָדָע אְ֭י ׁש֭ל ֶ֣ י ֶ֖ א  הְ֭ו ּוָל֕ דְּ֭בת ְמא ָ֔  ֭ ה ַבֶ֤תַ֭מְרֶא ֭ט  ָרֵ֗ ַּנֲע ַהָֽ ל׃ְו ַע ַוָּתָֽ ּה֭ ָּדֶ֖ אַ֭כ ֵ֥ ַמּל  ְּ֭ת
 :יט – כד,יח חיי שרהבראשית 

ּהַ֭על ָּדֵ֛ דַּ֭כ ֶר ַוּת ֹ֧ ר֭ ַוְּתַמה ֵ֗ ָ֑י֭ נ  ד  ֶ֣הֲ֭א ֶמרְׁ֭שת  א ּו׃-ַוּת ֶ֖ ה ָֽ ְׁשק  ַוַּת ּה֭ ָדֶ֖ ָ֭י
יט[֭ ם] א  ד֭ בַ֭עֵ֥ ָאָ֔ ְׁש ֶא  ֭ ָך ֶּל י ְגַמ ֶ֤ם֭ל  רַּ֭ג אֶמ ַוּת ֵ֗ ֹו֭ תָ֑ ַהְׁשק  לְ֭ל ת׃-ַוְּתַכֶ֖ ְׁשּת ָֽ ּו֭ל  ּלֶ֖ ּ֭כ 

 

ָ֑י נ  ד  ֶ֣הֲ֭א ֶמרְׁ֭שת  א  לקיך בטעם תחתון וגם קרוב לשאר טעמי הפסוק -נח אתנח, כטעמי המלים אנכי ה' אטפחא מו – ַוּת ֶ֖

הֶ֣֭ (שמות יתרו כ,ב) י֭ ֶ֖ כ  נ  ים׃֭'ָאָֽ ָֽ ד  ֲעָב ית֭ ֵ֥ ּב  מ  ם֭ י  ַרֶ֖ ְצ מ  ֶרץ֭ ֶאֵ֥ יָך֭מ  ֵ֛ את  ֹוצ  ה ר֭ ֲאֶׁשֹ֧ ָך֭ ָ֑י ֶה ֱ֭אֹל
 רמז לקיום תיקון יחודה עלאה ותתאה

 

ֹו תָ֑ ְׁשק  לְ֭לַה הֵ֥֭ (ו,ד ואתחנןדברים )ישראל טפחא אתנח, כטעמי המלים שמע  - ַוְּתַכֶ֖ ָ֑ל֭ ָרא  ְׂש ע֭י  ַמֶ֖ הֵ֥֭֭'ְׁש ּו֭ ינ ֶ֖ ֹלה  ד׃֭'ֱא ֶאָחָֽ ֭֭׀
 .באר לחי רואיבסיום ההשפעה נמצא תקון רמ"ח מלים של ארבע פרשיות בקריאת שמע בחלוקה המוסברת בפירוש 

 

ן דיחודא דקריאת שמע דבכולהו אלין אינון רמ"ח תיבין דד' פרשיי...  אוצר החכמה, תיקוני הזהר תקונא חד ועשרין ]דף מ"ז ע"א[
)פעולות השאיבה וההשקיה החוזרות ע"י שכינתא. דאיהי כ"ד י"ם.  אתשקייןאינון רמ"ח אברים דכלילן בברית דאיהו צדיק. כולהו 

ּה֭מרבות  ָּדֶ֖ כולל, אלו נ' להיות כעין כדים רבים וזהו הצירוף כ"ד י"ם, מפירוש באר לחי רואי מובן כי גי' מלת י"ם היא כגי' כ"ד כ"ה והַכ

 שערי בינה, ורבקה מייצגת את ספירת הבינה, והיא כעין אמא המשקה את ילדיה(

 )בעל דרכי תשובה(:  הרב שפירא צבי הירש אבד"ק"ק מונקאטש –באר לחי רואי 

ַעל֭(בר' ח"ש כד,טז) ַוָּתָֽ ּה֭ אַ֭כָּדֶ֖ ֵ֥ ּל  ַמ ּה֭)ממלת כ"ה שכשעשתה מהכ"ד  ַוְּת כגון בדרך ההסבר לעיל  מתהווה הצירוף כ"ד והצירוף כ"ה,ַכָּדֶ֖

)זהו המאמר "ברוך שם כבוד מלכותו את המלכות סוד כ"ד אתוון דיחודא תתאה ה תעל, אז הה(-כ ל-ד ו-או באופן של צירוף אות כ ל

לקינו -)זהו הפסוק "שמע ישראל הוי"ה אכ"ה אתוון דיחודא עלאה לסוד לעולם ועד" הנאמר אחרי פסוק שמע ישראל, שבו כ"ד אותיות( 

( בר' ח"ש כד,טז)כנ"ל, אז  )אות ה' מייצגת כאן את שם הוי"ה בספירת חכמה(ה' )ספירת מלכות( סוד כ"ד . י"ה אחד" שבו כ"ה אותיות(הו

ַעל   .נ"לכשלים  הלהזדווג עמו ביחוד, העלתה את המלכות לבעלה ַוָּתָֽ
ָ֑י נ  ד  ֶ֣הֲ֭א ֶמרְׁ֭שת  א ָ֑יק דז"א צדיזה( שרבקה אמרה להיסוד ריש עמוד היינו כמש"ל ) ַוּת ֶ֖ נ  ד  ֶ֣הֲ֭א )השקיה  ל השפע מאמא עלאהבשיק ,ְׁשת 

 .מש"לכעוה"ר ועתה גמולי מחלב בשהם  ,הטומשם תרד השפע לעולמות שלמ. וגם גמליך אשקה. ע"י השכינה )תיקוני הזהר כ"א((
הק"ש( בסוד פכ"ה משער פרע"ח '. היינו כש"כ רבינו )בוכואברים  חרמ"תיבין דד' פרשיין וכו' דבכולהו אינון  חון רמ"נאלין אי

תיבין, והיה אם שמוע עד ושמתם ת הוא מ"ב בואהברמ"ח אברים, שנחלק לד' פרשיין, שבהם נבנית המלכות  דק"שהרמ"ח תיבין 
, ס"ה מספר רמ"ח, וברוך שמעותתאה ,ופ' ציצית ע"ב תיבין, וי"ב תיבין דיחודא עלאה תיביןע"ב תיבין, מן ושמתם עד פ' ציצית נ' 

לקיכם אמת שכופל הש"ץ, להשלים הרמ"ח תיבין, כי הבינה היא משפעת לז"א לכל רמ"ח -בסוד ג' תיבות ה' א (פכ"זבועיי"ש )
אברים דיליה, וממנו נשפע להמלכות ע"י שליח צבור שהוא היסוד צדיק, ונתוסף להמלכות ג' אברים החסרים לה להשלים הרמ"ח 

העיי"ש, ולזה דרש הכא  ֶ֣ רְׁ֭שת  ֶמ א ַעלדיחו"ע ותתאה בסוד  ק"שחר שעשתה רבקה התיקון של , היינו לאַוּת ֶ֖ ַוָּתָֽ "ּה֭ ָּדֶ֖ אַ֭כ ֵ֥ ַמּל  כנ"ל,  ַוְּת
 וגו' פרשיות דק"שאז נתנה אמא השפעתה לז"א לתקנו ברמ"ח אברים שנכלל בהד' 

 

וב לכוין טהכוונה שהכותב תמצת את דברי השל"ה(  –)טט  ז"ל של"ה הק' בסדור שלו ד' צ"אנאמר:  משה ואהרן, דיני קר"שבסידור 
כזה ואהבת א את ב הויה ג אלהיך י ר"ת של תפילת רבי נחוניא בר קנה אנא בכח וגו'(  –)טט  בכל תיבה ותיבה אות אחת של שם מ"ב

המתהוים מצירוף אות אחת  –)טט  וכן כולם. ובפ' והיה אם שמוע יכוין בכל תיבה שם א' מע"ב שמות)צ"ל צ?(  בכל ת לבבך ץ

ע ות בשלח יד,יטשממשלושה פסוקים בספר  ַּס֞ ּי  א ,כ ַו ָּיב ֞ ט ,כא ַו ּי ָ֨ בשם  –)טט  בדרך הפוך ישר הפוךובכל פסוק יש ע"ב אותיות(   ַו

יל"י  –וה"ו אם  –והסימן יהי כזה והיה הראשון אות ראשונה של הפסוק יט, אות אחרונה של הפסוק כ, אות ראשונה של הפסוק כא( 
מן תיבת את דברי עד סוף הפרשה יש חמשים בפר' והיה אם שמוע(  73-מהמלה ה –)טט  סי"ט וכן כולם ובפרשת ושמתם –שמוע 

בשם הראשון אות  –)טט  תיבות. והוא נגד חמשים שערי בינה. ובפרשת ויאמר יכוין בכל תיבה שם אחד מע"ב שמות בדרך ישר כזה

סב"ט וכן כולם, וכדי  –ו"ו הויה יי"י אל ו –ויאמר ראשונה של הפסוק יט, אות ראשונה של הפסוק כ, אות ראשונה של הפסוק כא( 
 .להקל על הקורא העמדתי על כל תיבה שם שלו

 

[, ברעיא מהימנא פירש כי סוד קריאת שמע בפרשיותיה ותיבותיה, שהן פרשה שער ד סי' יא] הרמ"קזה לשון מאומר:  השל"הבסדור 
שם טובלת קומה  מקו"הבעה[ היכלות עליונים שהם סוד ראשונה מ"ב, ופרשה שניה ע"ב, ושלישית נ', ורביעית ע"ב, הם סוד ]אר

֭֩ (כז,יח תר' 'שמ)וגו' ) השכינה ר ָחצ  ְךֶ֭ה ֶר ָמֵ֛ה...  א ֶ֣ ֹות ְוק  ַאּמֶ֖ ׁש֭ ֵ֥ הוגו' , מלת  ָחמ  ָמֵ֛ אותיות מקו"ה, אפשר כי חצר המשכן עם קומת  ְוק 

ובכך השכינה שוכנת בארץ במינה  השכינהשם טובלת קומה  מקו"ה]ארבעה[ היכלות עליונים שהם סוד -הקלעים היא כעין דמיון ל

 קדושה.(.
[ מצאתי בזה הלשון, דע כי בפרשה ראשונה ]ס' הכוונות לג ע"ב, ופע"ח שער הק"ש פכ"ג מז ע"אז"ל  האר"יובהג"ה כתב בקונטרס 

 וגו'...  תמצא מ"ב מן ואהבת עד סוף הפרשה, לרמוז לשם מ"ב,
 

לענין  תיקוני הזהר תקונא חד ועשרין ]דף מ"ז ע"א[ -הם מקור ל שרה כד,טז,יט,כ בראשית חייהפסוקים באר לחי רואי ע"פ פירוש 

 .  האר"יועל כתבי  הרמ"קו/או מבוסס על  השל"המבוסס על פירוש באר לחי רואי קריאת שמע והכנה לתפילה. פירוש 

 :סיכום

ב )ישר הפוך ישר( ונ' שערי בינה ושם השקיה ע"י רבקה היא השפעת השפע לרמ"ח מלות קריאת שמע באופן של שם מ"ב ושם ע" (א)

 ע"ב )ישר ישר ישר(. 

ּה֭פעולות השאיבה וההשקיה החוזרות מרבות  (ב) ָּדֶ֖ להיות כעין כדים רבים וזהו הצירוף כ"ד י"ם, מפירוש באר לחי רואי מובן כי גי' ַכ

 כעין אמא המשקה את ילדיה. מלת י"ם היא כגי' כ"ד כ"ה והכולל, אלו נ' שערי בינה, ורבקה מייצגת את ספירת הבינה, והיא

ממלת י"ם נמשך ענין קריעת ים סוף שבתוך כך מתגלים משלושה פסוקים בו שם ע"ב בצירוף ישר הפוך ישר, ושם ע"ב בצירוף ישר  (ג)

 ישר ישר.
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ּה֭ממלת  (ד) ָּדֶ֖ ר )זהו המאמאת המלכות סוד כ"ד אתוון דיחודא תתאה ה תעלהמתהווה הצירוף כ"ד והצירוף כ"ה, השקיה ע"י רבקה ַכ

)זהו כ"ה אתוון דיחודא עלאה לסוד "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" הנאמר אחרי פסוק שמע ישראל, שבו כ"ד אותיות( 
לקינו הוי"ה אחד" שבו כ"ה אותיות( , וכל אחד הקורא קראת שמע חוזר על פעולתה של רבקה ומצרף -הפסוק "שמע ישראל הוי"ה א

 לה אותו בדרגתו. עולם הגשמי אל עולם הרוחני, כלומר מע

ועוד יש להבין מהשל"ה ששם ע"ב שהוא חסד )וענין של ימין( ממתק שם מ"ב שהוא חסד וגבורה )וענין של שמאל(, לכן בשעת תפלה  (ה)

יעטוף בכף ימין את כף שמאל להמחיש ההמתקה והשפעת השפע המומתק אל רמ"ח מלות קריאת שמע ומהם אל רמ"ח איברי האדם 

 ושס"ה גידיו.

 

 

 ת תולדת כה,יטבראשי 2.6

אֶמר ה,לא:כ תולדת בראשית ב ַוּי ֶ֖ ֲעק ָ֑ ה ַי ְכָרֵ֥ ֹום מ  ּיֵ֛ ָרְתָךֶ֖֭-ֶאת ַכ י׃ ְּבכ  ָֽ  ל 
כל זמן שהיו קטנים לא היו נכרים במעשיהם, ואין אדם מדקדק בהן מה טיבן; כיון שנעשו בני  - הנערים ויהי עשו ויגדלו)כז(  רש"י
 )ראה ב"ר סג,י(.  רהוזה פירש לעבודה זעשרה, זה פירש לבתי מדרשות  ששל

והודה עשו לדבריו ואמר הנה אנכי הולך למות, ואני קרוב יותר אל המיתה מן החיים אם כן למה זה לי ...  ,לבכלי יקר בראשית כה
עשו אינו מאמין  בכורה. במלת זה לי, הוא כמראה באצבע על דבר ששייכה בו הבכורה גם ביום ההוא, וזהו העבודה שהיתה בבכורות:

 עול מצוות שהיא ענין פר' והיה אם שמוע, ולכן אינו מאמין בקבלת עול מלכות שמים שהוא ענין פרשת שמע. בקבלת

אֶמר ּי ֶ֖ ב ַו ֲעק ָ֑ ומרד בקבלת עול מלכות שמים המתבטאת בשמע   פירש לעבודה זרהטפחא אתנח, כטעמי שמע ישראל, רמז לכך שעשו  – ַי

 ישראל.

 

ל ,יא: בראשית תולדת כו ַּדֶ֖ ְג ּי  יׁשהָ֭ ַו ָ֑ ֶֶ֤לְך א  ּי  ֹוְך ֭ ַו ל ָהל ָ֔ ד  ד ְוָג י ַעֵ֥ ָֽ ל-ּכ  ַדֶ֖ ד׃ ָג  ְמא ָֽ
ל ַּדֶ֖ ְג ּי  ׁש ַו י ָ֑ א   - בארץ ופרינו)כב(   על רש"י )כו,כב( -טפחא אתנח, כטעמי שמע ישראל, פירש האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן זצ"ל ב –  ָה

לויתגדל )ככתוב לעיל ... שהוא לשון רבוי וגדולה. ... והכונה היא שיצחק יתרבה "ונפוש בארעא" )ת"א(.   ַּדֶ֖ ְג יׁש ַוּי  ָ֑  ( ָהא 
ָ֑ל֭(ו,ד ואתחנןדברים )-אפשר שהעולם הבינו שהצלחת יצחק בארץ קשה ובשנה קשה היא באמונתו ב –טט  ָרא  ְׂש ע֭י  הֵ֥֭֭'הְֵׁ֥֭֭שַמֶ֖ ּו֭ ינ ֶ֖ ֹלה  ֭׀֭'ֱא

ד׃֭  היינו בקבלת עול מלכות שמים שהיא ענין של שמע ישראל ובכך יתגדל ויתקדש שמיה רבה.ֶאָחָֽ

ָ֑֭ ׁשָהא  הֶ֖֭֭'הֶ֖֭ (טו,ג בשלחשמות )לקינו, ועוד פעם ה' אחד. וכן -נוטריקון שמע ישראל ה' א - י ָ֑ה֭ ָמ ְלָח מ  ׁש֭ י ֶ֣ ֹו׃֭'א  מָֽ  ְׁש

 

ֶׁשר :ה,כו תולדת בראשית ֶקבֲ֭א י-ע ֕ ָ֑ ל  םְּ֭בק  ָהֶ֖ עַ֭אְבָר ָׁ֭שַמֵ֥
י׃֭ ָתָֽ ֹור  ְות י֭ ֹוַתֵ֥ ֻחּק י֭ ֹוַתֶ֖ ְצ מ  י֭ ָ֔ ְרּת  ַמ ְׁש מ   ֭ ר ְׁשמ  ַ֭וּי 

 ב,יומא כח בבלי ראה
ֶׁשר( בראשית תולדת כו,ה) ברהם אבינו כל תורה כולה שנאמראמר רב קיים א ֶקבֲ֭א י-ע ֕ ָ֑ ל  םְּ֭בק  ָהֶ֖ עַ֭אְבָר י֭אמר ליה אם כן ... ָׁשַמֵ֥ ֹוַתֶ֖ ְצ מ 

י ָתָֽ ר   על כרחך מייתור המלים מלמדנו שקיים את כל התורה כולה( מתיבתאלמה לי. ) ְותֹו

תחומין( )אף שהיא תקנת חכמים לעתיד לבוא  הב"ח) תבשילין אמר )רב( ]רבא[ ואיתימא רב אשי קיים אברהם אבינו אפילו עירובי
י ולא נאמרה למשה בסיני( שנאמר ָתָֽ ר  בלשון רבים ומיעוט רבים שניים, ללמד שקיים( אחת תורה שבכתב ואחת תורה  מתיבתא) ְותֹו
 . שבעל פה )שתיהן במדה שוה(

י֭ ֹוַתֶ֖ ְצ ֶקבֲ֭אֶׁשרלפניו, ללמד שמה שנאמר לפניו טפחא ללא מגבלת מרכא לפניה, בתפקיד התפשטות אפיון  –מ  י-ע ֕ ָ֑ ל  םְּ֭בק  ָרָהֶ֖ ַאְב ע֭  ָׁשַמֵ֥

 תקנת חכמים לעתיד לבוא ולא נאמרה למשה בסיניכולל 

  
 :ח,בראשית תולדות כו

ְרכּו֭ ָאָֽ י֭ ֶ֣ יּ֭כ  ֵ֗ ה  ֹון-ַוְי ּלָ֑ ַהַח ד֭ יםְּ֭בַעֶ֖ ָ֔ ְׁשּת  ֶֶ֣לְךְּ֭פל  ֶמ  ֭ יֶמ ֶלְך ֲאב  ף֭ ְׁשק ֵ֗ ַוַּי ים֭ ָ֔ מ  ַהָּי  ֭ ָׁשם ֹו֭  ֭לֵ֥
ה֭ ֭ ְראְ֭ו ֹו׃ַוַּיֵ֗ ְׁשּתָֽ א  ה֭ ְבָקֵ֥ ר  ת֭ ֶ֖ א  ק֭ ח ָ֔ ְמַצ  ֭ ָחק ְצ י  ֶ֤ה֭ ּ֭נ 
 

ְרכּו ָאָֽ י֭ ֶ֣ יּ֭כ  ֵ֗ ְיה  ֭ -ַו ֹוָׁ֭שם יםלֵ֥ ָ֔ ְׁשּת  ְךְּ֭פל  ֶֶ֣ל ֶמ  ֭ ְך ֶמ ֶל י ֲאב  ף֭ ְׁשק ֵ֗ ַוַּי ים֭ ָ֔ מ  קטן, א' הזקף כסוף ענין; ב' עצמת -קטן רביע ... זקף-רביע ... זקף – ַהָּי

 היצר בהתענינות ביצחק ע"י הפלשתים

 טן עשויות להיות מדה לד למהרז"ו כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרשק-שני התבניות רביע ... זקף

י֭)א(  ֵ֗ ְרכּורביע  -ַוְיה  יָ֭אָֽ ֶ֣ ֭ -ּכ  ָׁשם ֹו֭ ים֭לֵ֥ ָ֔ ָּימ  י֭)גירסת כתר  –ַה ֶ֣ קטן והוא תיאור ואחריו -מרכא פשטא זקףמונח כעין שתי תבניות של( ּכ 

ף֭ ְׁשק ֵ֗  רביע, פעולה, כעין לימוד אלפני לפניו. -ַוַּי

ְרכּו "ירשאפשר שפי'  יָ֭אָֽ ֶ֣  .אמר מעתה אין לי לדאוג, מאחר ולא אנסוה עד עכשו, לא נזהר להיות נשמר. יסביר את הלפני לפניו. ּכ 

ְרכּו כלומר המלים יָ֭אָֽ ֶ֣ ֭ -ּכ  ָׁשם ֹו֭ ים֭לֵ֥ ָ֔ ָּימ   תולדתבראשית אל  אלפני לפניהםעל פעולת אבימלך, ומלמדים  אחריהם לכתוב מלמדיםַה

ָּמק כו,ז ַה י֭ ֶ֤ ַאְנׁש  ּו֭ ֲא֞ל ְׁש ַּֽי  ֹוַ֭וָֽ ְׁשּתָ֔ ְלא   ֭ אֹום ו ָ֑ י֭ה  ת  ח ֶ֣ רֲ֭א אֶמ ַ֭֭וּי ֶ֖
כי הם שאלו האם היא אשתו, וענה שהיא אחותו, לכן נזהר לא לנהוג בה כאשתו. ומשעבר זמן ולא פגעו בה חשב שאינם מתענינים 

 בם.

י֭גירסה אחרת ְרכּו-ּכ  ֭ -ָאָֽ ָׁשם ֹו֭ יםלֵ֥ ָ֔ מ  ׁשְ֭ קטן-מרכא פשטא זקף - ַהָּי ְךְּ֭פל  ֶֶ֣ל ֶמ  ֭ ְך ֶמ ֶל י ףֲ֭אב  ְׁשק ֵ֗ ַּי יםַו ָ֔ קטן, -רביע פשטא מונח זקף - ּת 

 שהיה חוזר ומסתכל ברבקה או באהל יצחק. תורה שלמה )( .קטן בין שני קיסרים, דבר החוזר וקורה-פעמיים זקף

י֭ ֵ֗ ְיה  ף֭רביע ...  -ַו ְׁשק ֵ֗  רביע , שני פעלים בזמן עתיד עם וא"ו היפוך, משמע שעדיין לא התחיל הענין -ַוַּי

 

יֶמ ֭)ב(  ֲאב  ף֭ ְׁשק ֵ֗ דַ֭וַּי יםְּ֭בַעֶ֖ ָ֔ ְׁשּת  ְךְּ֭פל  ֶֶ֣ל ֶמ  ֭ ְך ֹוןסתום שבא לפרש כי ֶל ַחּלָ֑  שופטים המשמעו באיצטגנינות בכוכבים וכן  זוהרע"פ  – ַה

 מראת קסמים או כישוף  שופטים ה-ב המלבי"םבאיצטגנינות בכוכבים, ופי'  -בעד החלון נשקפה אם סיסרא 
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 :כח,י ויצאבראשית  2.7

 
 כח,יא:    ויצאבראשית 

ֲחֹלֵ֭֗ ַַּֽי ֹו׃ַוָֽ יםּ֭בָֽ ֶ֖ ד  ְר ְוי  ים֭ ֵ֥ ל  ים֭ע  ָ֔ ה  ֶ֣יֱ֭אֹל ֲאכ  ַמְל  ֭ ה ּנ  ה  הְ֭ו ְָ֑יָמ ָמ ַעַ֭הָּׁש ֶ֣י ַמּג  ֹו֭ ׁשֶ֖ ְור א ה֭ ְרָצ ַאָ֔ ֶ֣ב֭ ָּצ ֻמ  ֭ ָּלם ֻס ֶ֤ה֭ ּנ  ה  ֭םְ֭ו
ם ֲחֹלֵ֗ ַַּֽי )פר"א לה(, היתה זאת המראה  דעת רבי אליעזר הגדול ועל...  רמב"ןרביע, )א( רמז לארבע מלכויות ושריהם המלאכים כפי'  – ַוָֽ

כמו  ,אלהים מלאכיומעלתם וירידתם, וזה טעם  ארבע מלכיותממשלת  הראוהויא(, כי -תרים לאברהם )ראה בר' טו,טכענין בין הב
שנאמר בדניאל "שר מלכות יון" )ראה דנ' י,כ(, "ושר מלכות פרס" )שם,יג(, והבטיחו כי הוא יתעלה יהיה עמו בכל אשר ילך ביניהם, 

הראה לו הקדוש ברוך הוא ארבע מלכיות, מושלן ואבדן; הראהו שר מלכות בבל עולה וישמרנו ויצילנו מידם. אמרו )פר"א לה(: 
שבעים עוקים ויורד, והראהו שר מלכות מדי עולה חמשים ושנים עוקים ויורד, והראהו שר מלכות יון עולה מאה ושמונים עוקים 

רד" )יש' יד,טו(, אמר לו הקדוש ברוך הוא "אם ויורד, והראהו שר מלכות אדום עולה ואינו יורד; אמר לו יעקב "אך אל שאול תו
'֭֭(יג,כח) הדר זקניםאפשר כי לפי תגביה כנשר" וגו' )עו' א,ד(.   הֵ֗ ֶ֣י֭ תבנית הטעמים תרמז לדין שעבוד ישראל לחמש   –מונח רביע  –ֲאנ 

 מלכויות ואחר כך ה' מושיעם.
 

ם ֲחֹלֵ֗ ַַּֽי העולים  - עולים ויורדים בו אלהים ומלאכי )א(...  ק"דרפר ארבע כפי' רביע, )ב( רמזים לאופני פירוש אחרים השייכים למס – ַוָֽ
זהו שאמר "וירד ה' על הר סיני" )שמ' יט,כ(. ויש אומרים  - עליוה' נצב  והנה )ב( הם משה ואהרן, והיורדים הם המלאכים העליונים.
זהו עשן המערכה  - השמימה מגיע וראשו, (צדדים וארבע קרנותבעל ארבע ) המזבחהוא  והסלם)ב"ר סח,יב(: דבר הקרבנות שיעשו בניו הראה לו, 

אלה הכהנים המקריבים הקרבנות ומקטירים קטורת. ומצאנו עוד בדבריהם )? וראה ב"ר סט,ז(,  - בו ויורדיםאלהים עולים  מלאכישעולה לשמים לרצון ריח ניחוח לה' )ע"פ וי' א,ט(. 

ואמר: "אין זה כי אם בית אלהים  לו המקום מקבלת אברהם אבינו; ועליו אמר: "יהיה בית אלהים" )להלן כב(; ודעי נשראה עצמו בחלום הזה, כי הוא בהר המוריה, כ
ומה . (בעל ארבע צדדים וארבעה מלאכים ראשיים עמו, מלאך על כל צד) וזה שער השמים" )להלן,יז(, כי המקום ההוא מכוון כנגד כסא הכבוד

ומצאנו עוד בדבריהם ז"ל )תנחומא ואינו לפנינו, ראה  (ג) לפי שראה שם המראה, אמר, כי גם המקום קדש; ובנה שם מצבה.שקרא שמו "בית אל" )להלן,יט(, 
 ויורדים בו, עולים מלאכים ארבעה, ורחב הסלם עולם ושליש עולם; והיו ארבעה חווקיםמו"נ ב,י; וראה ב"ר סח,יב(, שהסלם היו בו 

ברו בחווק אחד שנים העולים ושנים היורדים, היה מלא החווק מהם. ו'מלאך' הוא שליש העולם שנאמר "וגויתו כתרשיש" )דנ' י,ו(; וכשנתח ;יורדיםושנים  עוליםשנים 

ו"נ ב,י( והראה לנו הרב רבינו משה ז"ל )מ עולם; הנה כי רחב הסלם עולם ושליש עולם. וצריך להתבונן בפתרון הזה, כי מה נכבד הוא. לוגמירי ד'תרשיש' הוי שלישו ש
רמז על  - והיורדים והעולים, כדורים בעהארשלשה, והשלישי הוא המלאך; והחווקים, שהיו ארבעה, הם  -בזה פתח, כי הנמצאים 

להשכילו. וטעם  -על הסלם או על יעקב, ויהיה הטעם  - עליוויהיה טעם  ה' נצב עליו; והנההמנהיגים ברצון האל; זהו מה שאמר 
ְמדּות האדם  - רדיםיותחלה ואחר כך  עולים הפועל  - עוליםממטה למעלה, וההנהגה הוא מלמעלה למטה. וטעם שנים  שהואלפי ִהְתלַּ

 העוליםשכל כל גלגל, כי בהם הנהגת העולם; וכשיתבונן האדם כל זה, הם אצלו מדרגה אחת,  - היורדיםוהשכל האנושי, ושנים 
הנהגת העולם היאך היא, ושהיא על ידי אמצעים; ולפי שהיה בורח הראה  סוף דבר, המראה הזאת היתה להשכיל את יעקב, .והיורדים

 לו זה, וכי המנהיג הגדול מושל בכל ומשנה ההנהגה כאשר ירצה לשעתה. 
 

ם ֲחֹלֵ֗ ַַּֽי ישראל עולים, הרבה מלאכים יורדים לראות את יעקב ואפשר כי שנים -רביע, )ג( שני מלאכים המלווים את יעקב בארץ – ַוָֽ

)יב( ויחלום והנה סולם מוצב בארץ וראשו מגיע עד המובא כאן בתרגום ללשון הקדש  (כח,יבתרגום יונתן ) -תו בחו"ל כבנשארים ללוו
חיבור השמים והנה שני מלאכים שהלכו לסדום וגורשו ממחיצותיהם, ִמן בגלל שגילו סודות של אדון עולם והיו מגורשים, והולכים 

וים אותו בחסד עד בית אל וביום ההוא עלו לשמי מרום עונים ואומרים אתם רואים יעקב עד זמן שיצא יעקב מבית אביו והם מלו
 :החסיד שדיוקנו אשר לו קבוע בכסא הכבוד שהייתם מתאווים לראות אותו בכך שאר מלאכים קדושים של יי יורדים להסתכל בו

עמו עד כאן, ושל ארץ ישראל שבאו לקראתו )ראה תנ"ב  שתי מחנות: של חוצה לארץ שבאו - מחנים (ויצא לב,ג בר')-)אבל מפי' רש"י ב
 לא מובן כמה מלאכים ליווהו בחו"ל( וישלח, ג(.

 
 :חכח,י ויצאבראשית 

ֶאת ח֭ ַּקֶ֤ ּי  רַ֭ו ֶק בַּ֭בּב ֵ֗ ֲעק ֝ םַ֭י ּכ ָ֨ ְׁש ֲאֶׁשר-ַוַּי  ֭ ֶא ֶבן ֶמןַ֭על-ָה ֶׁשֶ֖ ק֭ צ ֵ֥ ּי  ַו ָ֑ה֭ ָב ּצ  ּהַ֭מ ָתֶ֖ א  ֵֶׂ֥שם֭ ַוָּי ו֭ י ָתָ֔ ׁש  ֲא ַרָֽ ֶ֣םְ֭מ ּה׃-ָׂש ָׁשָֽ ֭ר א
ר֭וַ֭ ֶק ֶאתַּבּב ֵ֗ ח֭ ַּקֶ֤ ֲאֶׁשר-ּי   ֭ ֶא ֶבן יו-ָה ָתָ֔ ׁש  ֲא ַרָֽ ֶ֣םְ֭מ -קטן, כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש, )א( הסבר הקשור ל-רביע ... זקף – ָׂש

 ,נס שני ארבע האבנים ששם למראשותיו מצא אותם בבוקר לאבן אחת )מובא בלשון הקדש( תרגום יונתן )כח,י, יא(-)כח,כב( ללמד כב
 :כבכח, ויצאבראשית 

ֶׁשר אתֲ֭א ַהּז ֵ֗ ן֭ ֶֶ֣ב ֶא ֶּתן-ְוָה ֶ֣רּ֭ת  ֶׁש ֲא  ֭ ל ְוכ  ים֭ ָ֑ ה  ֶ֣יתֱ֭אֹל ֶ֖הּ֭ב  ְהֶי י  ה֭ ָבָ֔ ּצ  ַמ  ֭ י ְך׃-ַׂש ְמּת  ּוָ֭לָֽ ּנ ְּׂשֶרֵ֥ רֲ֭אַע ֶ֖ ּׂש  יַ֭ע ֭ל ָ֔
את ַהּז ֵ֗ ן֭ ֶֶ֣ב ֶא נס שני ארבע האבנים ששם למראשותיו מצא  תרגום יונתן )כח,י, יא(-מונח רביע, )א( במשמע של ארבע ללמד כב – ְוָה

)ב( אפשר כי זה המקור לארבע קרנות המזבח שכל אחד היה קוביה )המרומז במונח רביע( של אמה על אמה על  ,תאותם בבוקר לאבן אח

ן֭ (כח,יח)אמה, ועל הקרן הדרומית מערבית נסכו יין ובסוכות מים. אפשר כי רעיון זה מתחיל מפעולת יעקב  ֶמ קֶׁ֭שֶ֖ צ ֵ֥ ּי  ָ֑הַ֭ו ָב ּצ  ַמ ּה֭ ָתֶ֖ א  ֵֶׂ֥שם֭ ַוָּי
ּה-ַעל ֲאֶׁשר (כח,כב) רש"ידומה לקידוש כלי המשכן וביניהם מזבח הנחושת, והמשכו כפי' שיציקת השמן  ר אָׁשָֽ את֭ ַהּז ֵ֗ ֶֶ֣בן֭ ֶא ָה ֭ -ְו י ַׂש ְמּת 

ה֭ ָבָ֔ ּצ  , מה נאמר שם? "ויצב (לה,אוישלח בר' )אהא פלח עלה מן קדם ה'" )ת"א(, וכן בשובו מפדן, נאמר לו: "קום עלה בית אל" ַמ
 ואין נסך אלא יין. .יעקב מצבה... ויסך עליה נסך" )שם,יד(

 

ם: ח,ויצא לאשית בר ע  י֭ ְלּת  ְפַּתֵ֛ ׀֭נ  ים֭ ֹ֧ ֱאֹלה  י֭ לַ֭נְפּתּול ָ֨ ח ֵ֗ רָ֭ר אֶמ יַּ֭גם-ַוּת ֶ֣ ֶ֖ ת  י-ֲאח  ְלּת  י׃ָ֭֭יכ ָ֑ ָֽ ל  ֹוַ֭נְפָּת ְׁשמֶ֖ א֭ ְקָרֵ֥  ַוּת 

פתלתול, סרוק פירשו ... חיבורים מאת המקום נתחברתי עם אחותי. ואני מפרשו לשון עקש ו-מנחם בן - רש"י, נתקבלה תפלתי - רש"י
 נתעקשתי והפצרתי ... הרבה למקום להיות שוה לאחותי.

 חיבור הקב"ה נתחברתי - רשב"ם
... וטעמו כאדם שיאבק עם אחר ויפתל לנצח אותו כדי להפילו. וכן תתפל. וטעם זכר אלקים כי לכבוד השם נתתי שפחתי.  - ראב"ע

 או השם עזרני בהאבקי.
י -  אבי עזר על ראב"ע ּול ָ֨ כדי להגדיל  שמות הקדושיםמבנין נפעל ... והוראתו ידוע להגדיל הענין ... שסמכו הענין אל שם  - ַנְפּת

י (ל,ח) הענין וגו'. ּול ָ֨ יאנפין, ומלת -)הארת שב"פ( גי' תקע"ו גי' יסו"ד מלכו"ת, כאשר יסוד מצייג את זעיר – ַנְפּת ּול ָ֨  -מרמז לחיבור  ַנְפּת

 רמז ליעקב כמייצג את ז"א. ליחוד ביניהם המסומן בנוטריקון זו"ן, כעין
אחתי שהכנסנו את צרותינו לביתנו יחדיו  -וזה עשיתי יחדיו עם, אחתי-... חיבורים אלקים ושל קדושה התחברתי לבעלי: עם -ספורנו 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 התשעג -בהלכה ובאגדה  טעמי המקרא/©Sep-14         248/42    ZZFisher-29ד "עתשה–תשרי–ה"כ

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

 (והולך ומחשב שבתוך שבע שנים נולדו השבטים -. )טט להעמיד השבטים

 

וספורנו נראה שכולן פעלו בעצה אחת למהר לידת השבטים להקמת עם  ע, אבי עזר על ראב"ראב"עסרוק, רשב"ם, -ממנחם בן –טט 

 ישראל, כדי שבתום שבע שנות העבודה עבור רחל יצאו מחרן למשימות עם ישראל בעולם.

 

באמצעות ארבע אחיות במקום רק עמדת השבטים קדמת המסירות נפשה של רחל היא לא רק בהקדמת נשואי לאה ליעקב אלא גם בה

ל דרכה. כיצד? ח ֵ֗ רָ֭ר אֶמ  , מרמז לשלבים בהוצאת השבטים לעולם. מונח רביע - ַוּת ֶ֣

י, כי אפשר)א(  כל שבטי י"ה היו אמורים לצאת מרחל  לכתחילה, בתחילה כל שבטי י"ה היו אמורים להיות ממני )רחל(. קדמא – ַנְפּתּול ָ֨

לקה של לאה, שהיא אחת מארבע נשות יעקב, היה )ל,ח( אבל בפועל, מפני הקטרוג רחל שיתפה את אחיותיה במשימה וכך לכתחילה ח

 ילדה ששה שהם שני חלקים. בפועלשלושה בנים, שווה לנשים האחרות, 

֭׀)ב( אבל הבנתי ממעשי לבן כי יש קטרוג לפני מידת הדין  ים֭ ֹ֧ ה  יֱ֭אֹל ּול ָ֨ של עקש ופתלתול דרגא פסק, טעם דרגא מצייר מאבק  –ַנְפּת

֭׀הקיטרוג לפני  ים֭ ֹ֧ ה  כדי להפסיק  לכן)ג(  ומפסיק הוצאת השבטים. רחל בלבד כי, דרךלעולם דר י"ה להוציא שבטי, דיןהמידת  –ֱאֹל

םקריאה ללא טעם פסק  הקטרוג לפני מדת הדין, יש להשמיט טעם פסק ואז ע  י֭ ְלּת  ְפַּתֵ֛ ים֭נ  ֹ֧ ה  י-ֱאֹל ֶ֖ ת  ח   –תביר טפחא דרגא )ללא פסק(  – ֲא

י֭קבוצת מרמזת ל משימת לביצוע אחיות, התפילות של קבוצת , בלאה, בלהה זלפה -עם אחיותי  התחברתי -קדושים  םחיבורי -ַנְפּתּול ָ֨

 . פתלתלה נגד המקטרגבדרך לידות 

י-ַּגם)ד(  ְלּת  ם, מגביל, תפילת רחל להגביל חלקה בשבטים נענה, ואז זה מאפיין את הכתוב לפניו ע"י טעם טפחא של אתנח – ָיכ ָ֑ י-ע  ֶ֖ ת  ח   ֲא

י֭ן מהכתוב אחריה, וגם בתפקיד מתפשט האפיון על הכתוב לפניו בתפקיד פותח טפח להתאפיי ְלּת  ְפַּתֵ֛ ׀֭נ  ים֭ ֹ֧ ֹלה  יֱ֭א לַ֭נְפּתּול ָ֨ ח ֵ֗ רָ֭ר אֶמ ַוּת ֶ֣
ם י-ע  ֶ֖ ת  גבלת רחל של יכולתה ללדת השבטים היא העבירה המשימה לאחיות שהתחברו עמה למטרה הקדושה. האחיות הבש, ללמדנו ֲאח 

א (כדל,)גם בדרך פתלתלה )חילוף עובר דינה ביוסף בבטן אחות(  יוסף)ה( רחל זכתה ב. ילדו עשרה שבטים ְקָרֹ֧ ֹו-ֶאת ַוּת  מֵ֛ ף ְׁש ֶ֖ ס  ֹו ר י אמ ָ֑  ל 
ֹ֧ף ס  ר׃֭'הֵ֛֭ י  ָֽ ןַ֭אח  ֵ֥ יּ֭ב  ֶ֖  .ללא דרך פתלתלהשזה יהיה שלה ֭ל 

 

י ָֽ ל  ֹוַ֭נְפָּת ְׁשמֶ֖ א֭ ְקָרֵ֥  .ת לידת השבטיםפרשעניני הנפתולים הגלוים ומרומזים ב רבוימאפיין בשם נפתלי  -מרכא טפחא סלוק  - ַוּת 

 

 -מאבק בין האחיות, אינו אלא דרך לנפתולים , מה שנראה על פניו כנפתוליםבחמישה שלבים יצאו השבטי י"ה לעולם.  - סיכום

אפשר  מידת הדין, כדי להוציא נשמות השבטים הקדושים לבנין עם ישראל לשליחותו בעולם.הקטרוג לפני התחברות לקדושה ע"י עיקוף ל

לוַ֭גם להסביר  ח ֵ֗ ֶמרָ֭ר א אמנם בפשט ש ארבע אחיותלי מידת הדין לא תתן ללדת השבטים אבל ע"י כביכול מאבק בין  -מונח רביע  - ּת ֶ֣

 להביאם לעולם אז עדיף להוציאם לעולם כך מאשר בכלל לא, והשם הטוב ירחם ויושיע.לעקוף הקטרוג ואפשר שלילי ישאיר רושם 

 
 ל,לה:    ויצאבראשית 

ֹום֭֩ ּי רַּ֭ב ֶַ֣ס ָּי ֶאתַו א֭ ּו הָ֨ תָּ֭כל-ַה ֶ֤ א  יםְ֭ו ֵ֗ א  ְּטֻל ְוַה ים֭ ֶ֣ ָהֲעֻקּד  ים֭ ׁש ֝ ֲאֶׁשר-ַהְּתָי ל֭ תּ֭כ ֶ֤ א ָ֔ ַהְּטֻל ֹותְ֭ו ּדֶ֣ ְּנֻק ַה  ֭ ים ּז  ע  ְוָכל-ָהָֽ ֹו֭ ּבָ֔  ֭ ן ים֭-ָלָב ָ֑ ָׂשב  ּוםַּ֭בְּכ ֭חֶ֖
ןְּ֭בַיד ֶ֖ ּת  ּי  ו׃-ַו י ָּ֭בָנָֽ

אמצד פשט הכתוב המלים  ּו הָ֨ ֹוםַ֭֩ה ּי רַּ֭ב ֶַ֣ס ָּי פירש כי  ופירוש על התורה ע' כג דקדוק)חלק(  מאורות הגר"א-וגו' מהוות רצף, ואילו ב ַו

 קטנה עוצר. -טעם תלישא

֭֩תבנית הפסוק כעין פרט קדמאה  ּיֹום ֶַ֣סרַּ֭ב מונח תרסא, כעין שני תפקידי תרסא, אחד מהם חציצות או מחיצות בשיעור חלש מאד של  – ַוָּי

 על רקע לבן בכבשים.   כתמי לבן בתוך רקע כהה בעזים, השני כעין חציצות או מחיצות בשיעור חלש מאד של כעין חום

ֶאתכעין כלל קדמאה  א֭ ּו הָ֨ ים-ַה ׁש ֝ ים-ֶאתקדמא ואזלא מרמז על כעין לימוד בכלל ופרט, כאשר הפרטים מתחילים במלים  – ַהְּתָי ׁש ֝  ַהְּתָי

ֶ֤תָּ֭כלכעין פרטים  א  ְו ים֭ ֵ֗ ַהְּטֻלא  ת-ְו ַהְּטֻלא ָ֔ ֹותְ֭ו ּדֶ֣ ְּנֻק ַה  ֭ ים ּז  ע   ָהָֽ

ֶׁשרכעין כלל בתראה  לֲ֭א ְוכָ֭-ּכ ֶ֤ ֹו֭ ּבָ֔  ֭ ן ים-לָלָב ָ֑ ָׂשב  ּוםַּ֭בְּכ אפילו לא היה שם אלא כתם של לבן שלא היה נדון לא חזר וכלל ללמד  – חֶ֖
 משום נקוד ולא משום עקוד )אלא( ]ולא[ משום טלוא היה מסירו משם.

 
  142 - 141 בראשית רבתי פרשת ויצא עמוד

א[ ל, לה]  ּו ּיֹוםַ֭֩ההָ֨ רַּ֭ב ֶַ֣ס ים. מהו ַוָּי ֶ֣ ּד  ת אברהם את יצחק. והנה יעקב לא אמר עקוד, לבן למה שהיו לבנים בידיהם כעין עקד ֲעֻק
יםהסירם משם, מכאן אתה למד רמאותו של לבן, אמר אם אני מניח בצאן  ֶ֣ ּד  יסתכלו התישים בלבנות שבידיהם בעת חמום שלהם ֲעֻק

יםויבאו לילד נקודים וטלואים, אלא מוטב שאעשה עצמי כמוסיף על שכרו שאפילו  ֶ֣ משם כדי שלא יהיו יקח בשכרו ואפרשם  ֲעֻקּד 
לצאן במה להסתכל שלא ילדו כי אם שחומים. וזה אתה למד מן המקלות שפצל יעקב ג' מקלות אחד דוגמת עקוד וא' כנגד נקוד וא' 
כנגד טלוא, וכה"א ויחמו הצאן אל המקלות ותלדנה הצאן עקודים נקודים וטלואים )ל' ל"ט(. והרי יעקב לא הזכיר עקוד בשכרו ולמה 

עקוד, אלא מכאן אתה למד שלבן חשב לרמות בו, דמה לו כמוסיף על שכרו ולא עשה אלא לפחות לו. ויכול אתה ללמוד פצל כנגד 
תָּ֭כלממקרא שלאחריו,  ֶ֤ א  לֲ֭אֶׁשר-ְו תּ֭כ ֶ֤ א ָ֔ ְּטֻל ְוַה ֹות֭ ַהְּנֻקּדֶ֣  ֭ ים ּז  ע  ֹו-ָהָֽ ּבָ֔  ֭ ן ֶׁשר, מהו ָלָב לֲ֭א ֹו-ּכ ֶ֤ ּבָ֔  ֭ ן , אפילו לא היה שם אלא כתם של ָלָב
לא משום נקוד ולא משום עקוד )אלא( ]ולא[ משום טלוא היה מסירו משם. וכי מה צורך לעשות לו כן, אלא כדי  לבן שלא היה נדון
 .שלא יסתכלו בהן

 שכל טוב )בובר( בראשית פרק ל 
 לה( ויסר ביום ההוא ]את[ התיישים. הם השעירים, ולמה נקראו תיישים, שמתישין כחות של בהמות דקות, וגם נקרא עז, וכך אמרו
רבותינו במסכת יו"ט שלשה עזין הן, ישראל באומות, כלב בחיות, תרנגול בעופות, במתניתא תני אף עז בבהמה דקה, וי"א אף צלף 

יםבאילנות:  ֵ֗ א  ְּטֻל ְוַה ים֭ ֶ֣ ּד  ֲעֻק יםהָ֭. העקודים בכלל נקודים הם, לפיכך מזכיר פעמים את אלו, ועקר מלת ָה ֶ֣ שבארבע רגליהם  ֲעֻקּד 
תָּ֭כלויד, ולהכי מתרגמינין רגולייא: לבנים כמו עקידת רגל  ֶ֤ א  לֲ֭אֶׁשר-ְו תּ֭כ ֶ֤ ַהְּטֻלא ָ֔ ֹותְ֭ו ּדֶ֣ ְּנֻק ַה  ֭ ים ּז  ע  ֹו-ָהָֽ ּבָ֔  ֭ ן . שהיו בו נקודת שיער ָלָב

 :לבן: וכל חום בכשבים ויתן ביד בניו. של לבן הארמי, הוא עצמו הסירם אותו היום ביד ינוס וימדם בניו

ים ֵ֗ א  ְּטֻל ְוַה ים֭ ֶ֣ ֲעֻקּד  יםהָ֭ועקר מלת  שכל טוב-ת ארבע כנדרש במונח רביע, לפחו – ָה ֶ֣  .רגליהם לבנים כמו עקידת רגל ויד שבארבע ֲעֻקּד 
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 בראשית וישלח לב,ד 2.8
 :ח,יוישלח לג אשיתבר

ם ָרָ֑ ןֲ֭א ַּדֶ֣ ַּפ מ  ֹו֭ ַעןְּ֭בב אֶ֖ ֶֶ֣רץְּ֭כַנָ֔ ְּבֶא  ֭ ֶׁשר םֲ֭א ְׁשֶכֵ֗ ר֭ ֶ֣י ע  ם֭ ָׁשל ֝ ב֭ ֲעק ָ֨ ָּיב אַ֭֩י ַ֭ו
ֶאת֭ ן֭ ַח ֶ֖ יר-ַוּי  ָֽ ע  ֵ֥יָ֭ה  ְּפנ 

ֶאתד"א ,ו בראשית רבה )וילנא( פרשת וישלח פרשה עטן וכ בבלי שבת לג,ב ן֭ ַח ֶ֖ ר-ַוּי  י ָֽ ע  ֵ֥יָ֭ה , נכנס בערב שבת עם דמדומי חמה ְּפנ 
 מבעוד יום וקבע תחומין מבעוד יום הדא אמרת ששמר יעקב את השבת קודם שניתן.

 

֭֩ ָּיב א  , בתפקיד שיעור לתחומין ושיעור לזמן דמדומי חמה. קטנה-תלישא –ַו

 

 ?דמדומי חמהמהו הזמן של 
 מוסאפיה )ליק( סימן נא  -תשובות הגאונים 
וממה שאמרתם פוסק באיזו ברכה שמרגיש בה כי בא השמש משמע שהתחיל ועדיין לא בא השמש  דמדומי חמהממה שאמרתם עם 
עדיין לא בא . ובזמן שמתחיל ש"צ בשעה שיש דמדומי חמה ומבא השמש עד עונת ק"ש ערבית יש רוח לומר י"חולא יפה הוא זה כי 

אף על פי שבא השמש משלים. והכין מנהגא דרבנן כדאתרמי דוחק העת אבל אין  (ואח"כ )לא השלימה שקיעתה מתחת לאופקהשמש 
נופלים על פניהם אחריה. ואנו אומרים כי בודאי אם אפשר לעשות עושין כן ואם אי אפשר וחלה שבת או יום טוב אין לך דוחק גדול 

ואם דוחק העת שאפי' להביננו אין בו שהות בודאי יש לו לעשות כן ולומר אבות וגבורות וקדושת השם וחותך. מזה ומתפלל הביננו. 
 .כל זה בהכנסת שבת וי"ט דאיכא שתי תפילות משונות זו מזו אבל בימי החול לא צריכינן לכולי האי אלא גומר והולך אפי' בלילה

 
בודאי בין השמשות הוא  רבע שעה קודם צאת הכוכבים]יז[ לאו דוקא דערך  -בים דהיינו עד צאת הכוכ משנה ברורה סימן רלג )יד(

משמע דלדידן דנוהגים  שמהמחבר והרמ"אלכו"ע ואין להתפלל באותו זמן אלא ר"ל סמוך לזה וכן אי' בד"מ ברל"ב. ודע דאף 
סקים רבים שחולקים בזה ודעתם עד סמוך לצ"ה ]יח[ יש פו מותר להתפלל מנחה אפי' אחר שקיעהלהתפלל מעריב אחר צה"כ 

שתפלת המנחה הוא רק קודם שקיעת החמה ולכן לכתחלה צריך כל אדם ליזהר להתפלל קודם שקיעת החמה דוקא דהיינו שיגמור 
ומוטב להתפלל בזמנה ביחידות מלהתפלל אח"כ בצבור ובדיעבד יוכל לסמוך על דעת  מעינינו בעוד שלא נתכסה השמשתפלתו 

]אך כל מה שיכול להקדים מחוייב להקדים כדי שלא יכנס בספק בין  רבע שעה קודם צה"כאחר שקיעה עד ]יט[ המקילים להתפלל 
השמשות אכן אם כבר נראו ]כ[ כוכבים כבר עבר זמן מנחה בודאי דזהו סימן ללילה כמבואר כ"ז בסימן רצ"ג ע"ש במ"ב ובה"ל[ אך 

אין לאחר זמן המנחה עד אחר שקיעה וכ"ש שיש ליזהר מאד שלא לאחר עד  כ"ז ]כא[ בדיעבד ושעת הדחק גדול אבל לכתחלה בודאי
 סמוך לצאת הכוכבים וכבר אחז"ל במערבא לייטי אמאן דמצלי עם דמדומי חמה דלמא מטרפא ליה שעתא:

 
אותו לחומר שני מטילין  -תנו רבנן: בין השמשות ספק מן היום ומן הלילה, ספק כולו מן היום, ספק כולו מן הלילה ב ,לדבבלי שבת 

בין השמשות, הכסיף  -משתשקע החמה כל זמן שפני מזרח מאדימין, הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון  - ואיזהו בין השמשותימים. 
)רש"י  שיעור אורך  חצי מילזהו לילה, דברי רבי יהודה. רבי נחמיה אומר: כדי שיהלך אדם משתשקע החמה  -העליון והשוה לתחתון 

זה נכנס   )רש"י כשיעור קריצת עין ברפיון ולא בחזקה( ,כהרף עין. רבי יוסי אומר: בין השמשות  ולאחר חצי מיל הוי לילה( בין השמשות,
 .וזה יוצא, ואי אפשר לעמוד עליו

א דהא ביה"ש הוי לכל הפחות חצי מיל דהוו אלף אמה דשיעור מיל הוי אלפים אמה כדפי' רש"י בפרק שני שעירים )יומ...  תוספות
שיעורי רבי נחמיה,  2) שהם שתי טבילות ושני סיפוגיןואמר בפרק ד' מיתות )סנהדרין דף סג.( ראה אחת מרובה כג' שהיא כמגדיון לשילה דף סז. ושם( 

 ק' אמהובתוספתא בריש מסכת זבין משמע היינו שיעור  הרי זה זב גמור אמה( 2000היינו מיל = 
אמר רבי חנינא: הרוצה לידע שיעורו של רבי נחמיה  - משתשקע החמה חצי מילהלך אדם רבי נחמיה אומר כדי שיא ,להבבלי שבת 

 , וזהו שיעורו של רבי נחמיה. )רש"י הוי לילה( יניח חמה בראש הכרמל, וירד ויטבול בים ויעלה
 

מאי שלשה חלקי ? אמר רבה אמר רב יהודה אמר שמואל: שלשה חלקי מיל. שיעור בין השמשות בכמהדאיתמר:  ב,לדבבלי שבת 
נימא מיל! אלא: תלתא ריבעי מילא. ורב יוסף אמר רב  -נימא מיל ומחצה! אלא תלתא תילתי מילא  -מיל? אילימא תלתא פלגי מילא 

לימא חצי מיל!  -לימא מיל! ואלא תרי רבעי מילא  -יהודה אמר שמואל: שני חלקי מיל. מאי שני חלקי מיל? אילימא תרי פלגי מילא 
 משיעור הילוך מיל( 12חלקי  1) איכא בינייהו פלגא דדנקא. -תרי תילתי מיל. מאי בינייהו? ( א,לה אלא
 

  דמדומי חמה
. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: מצוה להתפלל עם דמדומי חמהאמר רבי יוסי: יהא חלקי ממתפללים עם ב ,קיחבבלי שבת 

 ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. (תהלים עב) –דמדומי חמה. אמר רבי זירא: מאי קרא 
עם  - עם שמש במקום.  ר"ןוכן פי'  כשהיא אדומה, שחרית אחרי הנצה מיד היא אדומה, וערבית סמוך לשקיעתה. - דמדומי חמהרש"י 

  .בעוד השמש לא שקעהקודם אור הירח,  - ולפני ירח זריחתה.
עם דמדומי ב ,ברכות כט בבלירש"י  . אבל לפישמע או לפניו או לאחריועם דמדומי חמה ... ועם מ הרא"ש בבלי ברכות פ"א סימן י

על מי שמשהה תפלת  - לייטי במערבא .מנחהזו  - ולפני ירח זו תפלת יוצר. - ייראוך עם שמש  .המנחה עם שקיעת החמהתפלת  חמה
 המנחה עד דמדומי חמה, שמא תטרף לו השעה על ידי אונס ועבר הזמן.

 וקרוב לערב ממש: עם דמדומי חמה שמתחלת לשקועוא"כ של בין הערבים הוא זמן שקיעת החמה וזהו ה "פ פסחיםירו' פני משה 
האם המשמעות תהיה בין השמשות, היינו   , שפירושו הזמן המעורב מיום ולילה,דמדומי חמה ... ח הערה יט"תורה תמימה דברים פ

 שקיעה שהיו קהילות באירופה שאחרו תפילת מנחה מאד.  דקות אחרי  72-אחרי שקיעה. ואולי מרמז לזמן רבינו תם כ

מדובר על חזרת הש"צ של תפילת מנחה שהתחיל בה ועדיין לא בא השמש, כלומר לא מוסאפיה )ליק( סימן נא  -תשובות הגאונים  -ב

החמה דוקא דהיינו לכתחלה צריך כל אדם ליזהר להתפלל קודם שקיעת   משנה ברורה סימן רלג )יד(-נעלמה מתחת לאופק, כתב ב
 .  מעינינו בעוד שלא נתכסה השמששיגמור תפלתו 

ע֭(בר' ויצא כח,יא) בראשית רבה )וילנא( פרשת ויצא פרשה סח י ְפַּגָ֨ ּי  ֹום ַו ָּמ֝ק ן ַּב ֶֶ֤ל , בקש לעבור נעשה העולם כולו כמין כותל  ָׁשם ֭ ַוָּי

ילפניו,  ֶ֣א-ּכ  ׁש ָב ֶמ ֶּׁשָ֔ וך הוא גלגל חמה שלא בעונתה בשביל לדבר עם יעקב אבינו בצינעה, משל רבנן אמרי כיבא השמש, מלמד שהשקיע הקדוש בר, ַה
חמה שלא  לאוהבו של מלך שבא אצלו לפרקים אמר המלך כיבו את הנרות כיבו הפנסין שאני מבקש לדבר עם אוהבי בצינעה, כך השקיע הקדוש ברוך הוא גלגל
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ֶ֣אין דציפורן אמר שמע קולן של מלאכי השרת אומרים ר' פנחס בשם רבי חנ בעונתה בשביל לדבר עם יעקב אבינו בצינעה, ֶמׁש ָב ֶ֣א ַהֶּׁשָ֔  ָב
ׁש ֶמ ֶּׁשָ֔ ֹ֧ה (ט,לז שבבר' וי), אתא שימשא, אתא שימשא, בשעה שאמר יוסף ַה ּנ  ה  ֶֶ֣מׁש ְו חַ֭ ַהֶּׁש ֵ֗ ר   ,שמשאמר יעקב מי גלה לו ששמי  ְוַהָּי

 
 מרומז בפסוק  רש"י בבלי שבת קיח,בכפ' שקיעה בנץ וב דמדומי חמהזמן 

ֶ֣֭ ֶא םְּב ָרָ֑ ןֲ֭א ַּפַּדֶ֣ מ  ֹו֭ ןְּ֭בב אֶ֖ ַע  אחרי שקיעה( –)זמן בשכבך נ"ם  -וצ"נ = נ"ץ   היינו צ נ ו נ םס"ת  – ֶרץְּ֭כַנָ֔

 

 מכל המקורות ביחד עלה הרעיון לבדוק מהו הזמן בין נגיעת עיגול השמש באופק ובין היעלמות השמש מתחת לאופק. 

ם (שלח לג,יחבר' וי)הקרא  ָׁשל ֝ ב֭ ֲעק ָ֨ ָּיב אַ֭֩י י (בר' ויצא כח,יא) על הקרא ב"ר פר' סח,י)ע"פ  שמשבשמו  יעקבפת שם בהחל ַו ֶ֣א-ּכ  ֶמׁש ָב  ַהֶּׁשָ֔

ָּיב א֭֩ (שלח לג,יחבר' וי)יתקבל רמז לחישוב שיעור לשקיעת או זריחת השמש בשלימותה   ׁשַו ֶמ םַ֭הֶּׁשָ֔ ל ֝    ָׁש

 התורה היא תכנית בריאת העולם. בין אם זה שיעור למצוות תורה ובין אם זה לא שיעור למצוות מתקבלת תוצאה אמונית ש

֭֩ ָּיב א  , בתפקיד חישוב שיעור מהמלה עצמה.  קטנה-תלישא –ַו

 עיגולהשמש נעלם? הקב"ה קבע בבריאה ש עיגולמהו הזמן בין תחילת שקיעה כאשר דיסק השמש נוגע באופק ובין סוף שקיעה כאשר 

. בימי התקופות ניסן ותשרי השמש 6מעלות( 0.54שמים )הירח מעלות מקשת כפת ה 0.52-השמש יהיה במרחק כזה שיראה לנו כתופס כ
( 180:  12שעות של שעונינו. לכן בשעה ביום תקופה השמש מהלכת ) 12-שעות זמניות השוות ל 12-מעלות ב 180עוברת מנץ לשקיעה 

ו, אז הכפל של קשת זוית השמש שניות של שעונינ 240דקות יש  4-דקות. ב 4( = 60:  15)-מעלות . לכן היא עוברת כל מעלה ב 15= 

מעלות בשמים. בקו המשוה, זה  0.52שניות שהוא אורך הזמן שבו השמש נעה  124.8=  240*  0.52דקות מניב  4-במספר השניות ב

 יהיה הזמן כגון מרגע שהשמש נגעה באופק ועד שנעלמה. 

 שניות . 3.3333(  3600:  1080עונינו שווה )חלקים, כל חלק בש 1080שניות, שעה של תורה בת  3600שעה של שעונינו בת 

 38-חלקים. אם נעגל זאת ל 37.44( =  124.8:  3.3333נחשב זמן שקיעה מנגיעת השמש באופק ועד היעלמותה בחלקים של תורה  ) 

֭֩תתקבל התוצאה של פעמיים הגימטריה של  ָּיב א  !!!  השמש מתחת לאופק עיגולשהוא אורך זמן שקיעת חצי  19 – ַו

 
ם֭'ַוה֭֡ :אשמות בשלח יג,כ ֹוָמ֝ ם֭י יֶהָ֨ נ  ְפ ל  ְך֭֩ ל  ֭֩...  ה  ְך ל  זמנים בהלכה, הרב ח"פ ישראל. -תרסא, אפשר שיעור זמן לשקיעה ולנץ האמיתי בארץ – ה 

מעלה ) : בא"י בגלל רפרקצית השמש )שבירת קרני האור באויר( השמש נראית זורחת ושוקעת כאשר השמש האמיתית נמצאת כמחצית  3הי"ו ע'  בניש

( מתחת לאופק. במדע האסטרונומיה מיקומם ותנועתם של גרמי שמים נקבע לפי מרכז קוטרם וללא תלות בתנאים משתנים. בהלכה הנץ חמה  31/  60
 מוגדר כזריחת שפתה העליונה של השמש והשקיעה מוגדרת כשקיעת שפתה העליונה כפי ראות עינינו.

מעלה  0.26 -מעלה לרפרקציה ו 0.52=  0.78 -מעלה )כ 3/  4-חר מהנץ והשקיעה האמיתיים במעט יותר מלכן הנץ והשקיעה ההילכתית מוקדם או מאו
 לזריחת חצי גוף(.

֭֩ ְך ל  ם ח,יוישלח לג אשיתבר -חלקים. ב 1080. נניח כי מספר החלקים בשעה של  55גי'  – ה  ל ֝ בָׁ֭ש ֲעק ָ֨ חלקי שעה עגול השמש  19 -מצאנו כי ב ַוָּיב אַ֭֩י

+  19מעלה(.  0.52 -חלקי שעה עגול השמש עובר מלוא קוטרו כפי שנראה לעינינו )כ 38 -מעלה(. ב 0.26 -ית קוטרו כפי שנראה לעינינו )כעובר מחצ

֭֩חלקים קרוב למספר  57=  38 ְך ל  ישניות בשעון זמנינו. לפי זה אפשר להסביר  6.666 -. ההפרש בין שני המספרים הוא כ 55גי'  – ה  נ  ְפ ל  ְך֭֩ ל  ֭ה  ם ֶהָ֨
ם מעלה שזה  3/  4-הנץ והשקיעה ההילכתית מוקדם או מאוחר מהנץ והשקיעה האמיתיים במעט יותר מ זמנים בהלכהקדמא ואזלא בלשון  – יֹוָמ֝

 חלקי שעה.  57או  55בהתאמה 
 

דקות לפני  7פחות משבע  בראש הכרמל, אם הכוונה לאיזור חיפה, כאשר אדם מסתכל לכיוון מערב ורואה השמש מעט מעל האופק, יהיה לו –טט 
 דקות להעלם לגמרי מתחת לאופק 2-השמש יגע באופק כי אורך לו עוד כ עיגולש

 
 חלקים 1080חלקי שעה בת  16.2שניות =  54דקות =  0.9 –)תוספתא זבין( אמה  100דקות,  9 –אמה  1000דקות,  18 –אמה  2000

 
 רמב"ם מהלך מיל שתי חומשי שעה

 חלקים 1080חלקי שעה בת  21.6שניות =  72דקות =  1.2 –אמה )תוספתא זבין(  100דקות,  12 –אמה  1000דקות,  24 –אמה  2000

 

 חישוב מזמן תנועת חצי עיגול שמש אל מהלך מיל )יש לקרוא משמאל לימין(

 חלקים 1080 חלקי שעה בת 19.0=  שניות 62.4דקות =  1.04 –אמה  100דקות,  10.4 –אמה  1000דקות,  20.8 –אמה  2000

 

ם ְׁשֶכֵ֗ ר֭ ֶ֣י  מונח רביע, אפשר כי כאן הרמז הוא לחישוב ברבעים של יחידת זמן כגון זמן הליכת מיל. – ע 

 דקות(  3דקות שהם חצי מששית מיל ) 1.5דקות. הפרש ביניהם  12דקות, שני שליש מיל  13.5דקות, שלושה רבעי מיל  18מיל 

 דקות( 4דקות שהם חצי מששית מיל ) 2.0דקות. הפרש ביניהם  16.0שני שליש מיל דקות,  18.0דקות, שלושה רבעי מיל  24מיל 

 השמש מתחת לאופק עיגולשקיעת  אורך זמן-דקות זה זמן מעוגל ל 2.0 

ק"מ, המרחק הקרוב  149,598,023מרחק ממוצע של כדור הארץ מהשמש  לוח דבר בעתו, הרב מ' גנוטהחישוב הבא מוצג רק לרעיון: 

 ק"מ.  152,097,062ק"מ , המרחק הרחוק ביותר  147,098,444ביותר 

םהמכפלה  ל ֝ ֶ֣יר*  ָׁש ם*  ע   מיל לפרסה יניב 4-אם נניח שזה מספר פרסאות אזי הכפל ב 37,296,000=  360*  280*  370=  ְׁשֶכֵ֗

 ק"מ( 0.96מיל =  1ק"מ ) 143,216,640מיל, שזה  149,184,000=  4*  37,296,000

ֶ֣א (בר' ויצא כח,יא) נאמר יב"ר פר' סח,-בגלל שב ֶמׁש ָב ֶ֣א ַהֶּׁשָ֔ ֶמׁש ָב ֶּׁשָ֔  מוצגת המכפלה הבאה ַה

ׁשהמכפלה  ֶמ ׁש*  ַהֶּׁשָ֔ ֶמ ֶּׁשָ֔ ם *ַ֭֭ה  ק"מ 147,772,080 -שאם זה במיל אז זה שווה ל 153,929,250=  370*  645*  645=  ָׁשל ֝

 

ה רב אז איפה חנה המקנה האם בשדה שקנה )שלפי ? היות והיה לו מקנאמה( 2000איזה תחומין קבע יעקב האם של י"ב מיל או של מיל )

 שכם היה קטן( או מחוץ ולא קרא לבהמות בשבת. או היה שדה גדול ורבוע לעיר.

ן(לג,יח) ַע ֶֶ֣רץְּ֭כַנָ֔ ֶא ְּב  ֭ ר םֲ֭אֶׁש ְׁשֶכֵ֗ ר֭ ֶ֣י קטן כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש, וכאן מפרש קבע לו תחומין  -רביע ... זקף – ע 

ְׁשֶכֵ֭֗ות מחושב כך בשיעור שעשוי להי ֶ֣יר֭ ם֭ע  ל ֝ ֶ֣ישלש,  – ׁשְ֭ ָׁשל ֭֝אותיות  םָׁש  מיל. 12מרומז כאן שלש פרס השווים גי' ס, ֭ם ֶכֵ֭֗,  רגי' פ,  ע 
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 :דרשות אחרות מהפסוקים

ם ְׁשֶכֵ֗ ר֭ ֶ֣י ע  ם֭ ָׁשל ֝ ב֭ ֲעק ָ֨ ָּיב אַ֭֩י נסמך על המדרש מונה ארבע שלמויות ביעקב, אפשר כי  בראשית רבה )וילנא( פרשת וישלח פרשה עט  ַו

ם֭תבנית הטעמים של   ְׁשֶכֵ֗ ר֭ ֶ֣י  מונח רביע, בתפקיד של לפחות ארבע. –ע 

םה  ָׁשל ֝ ב֭ ֲעק ָ֨ ָּיב אַ֭֩י לפי שכתוב  שלם בבניולפי שכתוב )שם /בראשית/ לב( והוא צולע על ירכו ברם הכא שלם בגופו,  שלם בגופו, ַו
, אף על גב דא"ר שלם בממונוה ברם הכא שלם בבניו, בו )שם /בראשית ל"ב/( אם יבא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנ

, שלם בתלמודואבון בשם ר' אחא תשע שנים היה מכבד אבינו יעקב את עשו באותו הדורון ברם הכא שלם בממונו, ר' יוחנן אמר 
 לה לו.אבל יוסף שכח, שנאמר )שם /בראשית/ מא( כי נשני אלהים את כל עמלי, ולהלן הוא אומר )משלי טז( נפש עמל עמ

 

ֶאת: יט,וישלח לג אשיתבר ן֭ ֶ֝ק ּי  ָטה-ַו רָ֭נָֽ הֲ֭אֶׁשֶ֤ ָּׂשֶדֵ֗ תַ֭ה י-ֶחְלַקֶ֣ ָֽ ֵ֥דְּ֭בנ  ַּי מ  ֹו֭ לָ֔ ָאֳה  ֭ ָ֑ם-ָׁשם ְׁשֶכ י֭ ֶ֣ ֲאב  ר֭ ֹו מֶ֖ ֲ֭ח
ה׃֭ יָטָֽ הְ֭קׂש  ָאֶ֖ מ  ְּ֭ב

ַחןאפשר כי יעקב עצמו חנה במרחק המאפשר לראות  ֶ֖ ּי  ר-ֶאתַ֭ו י ָֽ ע  ֵ֥יָ֭ה א קנה מיל. האם הו 12אבל בשביל כל מקנהו היה תחום של  ְּפנ 

 תחום זה כדי שמקנהו לא יאכל משדות של אחרים, או האם זה היה שטח הפקר.
לא רצה להיות אכסנאי בעיר, אבל רצה שתהיה תחילת ביאתו בארץ בתוך בשאילתות דרב אחאי בר"י,  -ערב שבת היה ( לג,יח) רמב"ן

 .וקבע לו תחומיןנכנס עם דמדומי חמה  ורבותינו אמרו שלו ... והמעשה הזה היה רמז כי המקום יכבש לפניו תחילה...

 

ם֭ (לג,יח)  בָׁ֭של ֝ ֲעק ָ֨ ן֭ (טלג,י)... קדמא אזלא  –ַי ֶ֝ק ּי  ה-ֶאתַו ָּׂשֶדֵ֗ תַ֭ה  ,מונח רביעגרש -אזלא – ֶחְלַקֶ֣

 תבנית טעמים בשני פסוקים או חצאי פסוקים סמוכים העשויה ללמד על מלמד ועל נלמד שעולה על המלמד. 

 

היה כנראה יותר יקר מהדורון שכבד בו את עשו במשך תשע שנים )קושיה איך תשע שנים, כאשר במחניים  קנין הארץ הצעת פתרון )א(

ה֭(טלג,י)חדש(.  20-וסוכות שהה רק כ יָטָֽ ׂש  הְ֭ק ָאֶ֖ ע"פ ת"א מאה חורפן )מטבעות חריפים שחשובים למסחר בכל מקום(, רש"י בחומש  ְּבמ 

יוהאדמו"ר מ"מ שניאורסאהן פירשו  ׂש  הְ֭ק ָאֶ֖ הְּבמ  הם מאה מעות, היינו חמשה שקלים, סכום לא גדול, אלא אם שקלים אלו הם לא  ָטָֽ

...  בראשית רבה )וילנא( פרשת וישלח פרשה פבמובן הרגיל ואז זה יהיה כדברי שכם לדינה שאביה שלם סכום גדול מערך השדה. 
 שיש לי ליתן לך כמה נטעים וכמה שדה בית זרעאביך בשביל שדה אחד ראה כמה בזבז וכמה ממון הכריע אני  )שכם לדינה(אמר לה 

 

יעקב אבינו לא החשיב את העושר שעשה מלבן, אלא היה לו מקור פרנסה אחר שהיה צנוע אבל חשוב בעיני יעקב מכל  הצעת פתרון )ב(

 עבודתו עם צאן לבן. ממקור זה קנה את חלקת השדה. 

 

ֶאת הצעת פתרון )ג( ן֭ ֶ֝ק ּי  ה-ַו ַהָּׂשֶדֵ֗ ת֭ ְלַקֶ֣ אפשר שעשיית , כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו, מונח רביעגרש -לאאז – ֶח

 ראב"עישראל שנגאלה מידי הטומאה ונתקדשה היה חשוב בעיני יעקב אבינו יותר מכל הדורון שכבד בו את עשו. כפי' -שבת קודש בארץ
רצה שתהיה תחילת ביאתו בארץ בתוך שלו ... והמעשה  ב"ןרש"י ורמ וע"פ, מי שיש לו בה )בא"י( חלק חשוב הוא כחלק עולם הבא -

  הזה היה רמז כי המקום יכבש לפניו תחילה

אפשר כי לכן מדרש רבה מביא במקום את סיפור טיהורה של טבריה ע"י רבי שמעון. אמנם זה מובא ללמד שאכסנאי יעשה טובה למקום 

 המארח אבל אגב כך למדנו על טהרת הארץ.

 

 בראשית רבה )וילנא( פרשת בראשית פרשה יא על יעקב שיורש את העולם שלא במידה, יותר מאברהם אבינו כנדרש אפשר כי הנלמד 
ז ר' יוחנן בשם ר' יוסי בר חלפתא אמר אברהם שאין כתוב בו שמירת שבת ירש את העולם במדה שנאמר )בראשית יג( קום התהלך 

שבת, שנאמר )שם /בראשית/ לג( ויחן את פני העיר, נכנס עם דמדומי חמה,  בארץ לארכה ולרחבה וגו', אבל יעקב שכתוב בו שמירת
 וקבע תחומין מבעוד יום, ירש את העולם שלא במדה שנאמר )שם /בראשית/ כח( והיה זרעך כעפר הארץ וגו'.

 
, שכן מצינו ביעקב אבינו,  )את השבת( ר' יוסי ביר' חלפתא אומ', אף הבאין בדרך חייבין לזכרו 363משנת רבי אליעזר פרשה כ עמוד 

םושם אהלו חוץ לעיר, שנ'  דמדומי חמהשנכנס עם  ְׁשֶכֵ֗ ר֭ ֶ֣י ם֭ע  ל ֝ ָׁש ב֭ ֲעק ָ֨ ָּיב אַ֭֩י ֶאת ..., ַו ַחן֭ ֶ֖ ר-ַוּי  י ָֽ ֵ֥יָ֭הע  . ולמה לא נכנס לעיר, אלא ְּפנ 
 מעי אמו, שנ' ויאמרמלמד, שנכנס עם דמדומי חמה. לפיכך זכה ונתברך שבע פעמים, כנגד השבת שהוא שביעי. ראשונה, ועודנו ב

יי לה שני גיים. שנייה, ויתן לך האלהים. שלישית, ואל שדי יברך אותך. רביעית, והנה ייי נצב עליו. חמישית, שוב אל ארץ ( 364ע' )
אבותיך. ששית, ויאמר לו אלהים שמך יעקב. שביעית, ויאמר אלהים לישראל במראות הלילה. אף מי שהוא מענג את השבת זוכה 

 כות הללו, שנאמר אז התענג אל ייי. מפני מה נתפרש יעקב לבדו, מפני שנתפרשה שמירת שבת. לכל הבר
 ד"א זכור, עד שלא יכנס, להוסיף עליו מן החול בתחלתו. שמור משיכנס, להוסיף עליו מן החול בצאתו.

 
 יינו בתגבור רב( בזכות שמירת שבת.אפשר כי הנלמד על יעקב אשר זכה ונתברך שבע פעמים )ה 363משנת רבי אליעזר פרשה כ עמוד 

 

ֶאת ו,בראשית רבה )וילנא( פרשת וישלח פרשה עט ן֭ ַח ֶ֖ ר-ַוּי  י ָֽ ע  ֵ֥יָ֭ה ן֭, חנן את הפנים שבעיר התחיל משלח להם דורונות, ד"א ְּפנ  ַח ֶ֖ ַוּי 
ר-ֶאת י ָֽ ע  ֵ֥יָ֭ה נאה ממנו, ר' שמעון בן , התחיל מעמיד הטליסין ומוכר בזול, הדא אמרת שאדם צריך להחזיק טובה למקום שיש לו הְּפנ 

והיו אוכלין חרובין של גרודא עד שהעלה גופן חלודה, לסוף שלש עשרה שנין נפק יתיב יוחאי ור' אלעזר בריה הוו טמירין במערתא י"ג שנה ביומי דשמדא 
פסגא, וכד הוה שמע ברת קלא אמרת ספקולא הות מתצדה ונלכדה  על תרע מערתא חמא חד צייד קאים וצייד ציפורין, וכד הוה שמע ר' שמעון ברת קלא אמרה מן שמיא דימוס דימוס

נפק ואשכח מיליא משדכן ונתבטלה הגזירה אתון ואסחון בהדא בי בני דבית  אמר ציפור מבלעדי שמיא לא מתצדא על אחת כמה וכמה נפש דבר נש,
אמר צריכים אנו לעשות טובה כדרך שהיו  מוקד דטבריא א"ל בריה כל הדא טבתא עבדת לן טבריא ולית אנן מדכן יתה מן קטוליא,

אבותינו עושים שהיו עושים איטלוסין ומוכרין בזול אמר צריכין אנו לדכיא טבריא, מה עבד נסב תרמוסא והוה מקצץ תרמוסא ושדי 
ת, והוא קצוצתיה ומקלק בשוק וכל אתרא דהוה קטילא סליק ואינון מפקון, ונפקין וכל מקום שלא היתה שמה טומאה תורמסא עומד

 .טהרה עד זמן דדכי יתה מן קטיליאמציין איזה מקום טומאה ומקום 
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 :וישב לז,אבראשית  2.9

 
 :י,וישב לז אשיתבר

ֶאל ֶ֣ר֭ ַסּפ  ְי ֶאל-ַו ו ְ֭ו י ֭ -ָאב  יו ָח ֶ֭א
ְגַער֭ ּי  ְָ֑מּתָ֭-ַו ָל ֶ֣רָ֭ח ֶׁש ֶ֖הֲ֭א ַהֶּז ֹום֭ לֵ֥ הַ֭הֲח ָמֵ֛ ֹו֭ ר֭לָ֔ אֶמ ּי ֶ֣ וַ֭ו י ָ֔ ָאב  ֹו֭ ּ֭֭בֶ֣
֭וְ֭֭ ָךֶ֣ ְּמ ְוא   ֭ י ֲאנ  א֭ ֹו אָ֭נבֵ֗ ֹו ה׃ֲהבֶ֣ ְרָצ ָ֭אָֽ תְ֭לָךֶ֖ ֹוֵ֥ ְׁשַּתֲח ָךְ֭לה  י ַ֭אֶחָ֔

ֶאל ֶ֣ר֭ ַסּפ  ְי ֶאל-ַו ו ְ֭ו י ֭ -ָאב  יו ָח יו ֭-ְוֶאלעל כאילו מוסיף  -מונח זרקא סגול  -ֶא ָח לאחר שספר אותו לאחיו חזר וספרו לאביו  פרש"יוזהו  ֶא
  בפניהם.

ַער  ְג ו֭-ַוּי  י ָ֔ ֹוָ֭אב  ֹו֭קטן-מונח זקף -ּבֶ֣ ר֭לָ֔ אֶמ קטן, כעין דבר שחוזר וקורה, אפשר שיוסף חזר על סיפורי -זקף , פעמייםקטן-מונח זקף - ַוּי ֶ֣

 החלומות ודברים על אחיו בפני אביו ואביו חזר וגער בו.

ֶ֖ה֭ ַהֶּז ֹום֭ ֲחלֵ֥ הַ֭ה ְָ֑מּתָ֭ תביר מרכא טפחא -ָמֵ֛ ָל ֶ֣רָ֭ח ֶׁש ֭ -ל פרש"י -, התביר בתפקיד של לא ממש כמונח אתנח - ֲא ָךֶ֣ ְּמ א  ְו  ֭ י ֲאנ  א֭ ֹו ֹואָ֭נבֵ֗  -ֲהבֶ֣
  שר באמך, כך השאר בטל.כשם שאי איפ

ֹואע"פ ב"ר אין חלום בלא דברים בטלין. לכן,  אָ֭נבֵ֗ ֹו , )א( דבר בטל לה האדמו"ר מ"מ שניאורסהאן –לקוטי שיחות , מונח רביע – ֲהבֶ֣

ל שאמו רחל תבוא כי מתה; )ב( אבל יעקב לא ידע שהדברים מגיעין לבלהה )ב"ר ויחי נ,יח( שהשתחוותה לבקש על האחים; )ג( דבר בט

שיעקב עצמו יבוא להשתחוות ואף יהיה עבדו, ובאמת ישראל לא השתחווה ליוסף אלא רק "וישתחו ישראל על ראש המטה"; )ד( דבר 

בטל שאחיו המבוגרים ממנו יהיו עבדיו, ישתחוו לו, ובאמת היה זה כדי להוציא הדבר מלב בניו; )ה( יעקב היה סבור שתחיית המתים מגעת 

לא היה כך. יעקב ידע שכללות החלום יתקיים כנאמר "ואביו שמר את הדבר" אלא שהעיקר היה קיום גזרת בין  בימיו ורחל תחזור וזה

 הבתרים וע"י שיתבטלו למלכות יוסף יתבטלו כלפי שמים ולהיות מוכנים למלכות משיח בן דוד.

ֹוא-בפרושו ל רש"י אָ֭נבֵ֗ ֹו לרבי אלעזר בר רבי יוסי הגלילי נוטריקון בחד כעין מידה ל' ע"פ כעין  –והלא אמך כבר מתה )ב"ר(  - ֲהבֶ֣
א֭זה מרומז בתבות  גורעין ומוסיפין ודורשין, וכן מידה אפי בחילוף אותיות ֹו ֲהבֶ֣ ְָ֑מָּת֭ ָל ֶ֣רָ֭ח ֶ֣֭ בחלוקתן כך:ֲאֶׁש ֶׁש ֲָ֑֭֭א ָל ָח הֲ֭֭ר אְ֭֭מָּת ֹו בֶ֣

 )מקורות שונים(

 

א[[כב:  -כא,וישב לז אשיתבר ם כ ָדָ֑ ָּי מ  ּו֭ ה ֶ֖ ל  ּצ  ַוַּי ן֭ ּוב ָ֔ א ֶ֣עְ֭ר ְׁשַמ ׁש׃ַ֭֭וּי  ּוָ֭נֶָֽפ ּנ אַ֭נֶּכֶ֖ ר֭ל ֵ֥ אֶמ ּי ֕ ַ֭ו
ַאל]כב[֭ ן֭  ּוב  ְרא ֭׀ ֶ֣ם֭ ֶה ֲאל  ר֭ אֶמ ְׁשְּפכּו-ַוּי ָ֨ ֹוֶ֭אלָ֭֭דם ֭-ּת  תֵ֗ א  ּו֭ יכ ֶ֣ ְׁשל  ֶ֖דַ֭אל-ַה רְ֭וָי ְדָּבָ֔ ֶ֣רַּ֭בּמ  ֲאֶׁש  ֭ ַהֶּזה ר֭ ֹו חּו-ַהּבֶ֤ ְׁשְל ֹו-ּת  ֭בָ֑

ֶאל֭ ֹו֭ יבֶ֖ ֲהׁש  םַ֭ל ָדָ֔ ָּי מ   ֭ ֹו ת יל֭א  ֶ֤ ּצ  ַעןַ֭ה ו׃-ְלַמֵ֗ י ָֽ ָ֭אב 
֭מכת נפש זו היא מיתה. - רש"י

א[ ֶמר ... ]כ א ֶפׁש-, שלוש דרכים שגדול-קףז – ַוּי ֕ ּוָ֭נָֽ ּנ ֶּכֶ֖ אַ֭נ , מכה ישירה שהורגת, מכה עקיפה שגורמת לפציעה שמתים ממנה, גרמא ל ֵ֥

 שלא בשימוש בבני אדם, כגון הניחו בחמה ללא מים, הניחו ברוח, נתנו בפני חיות, הניחו בבור. 

א[[ אֶמר...  כ לא נכה  תולדות יצחקשאפשר כי שתיים מהן באופן אחד ואחת באופן אחר. ע"פ , ענין בעל שלוש נקודות, גדול-קףז – ַוּי ֕

ּנּולשפוך דמו, אבל כדי לבזותו נכה בפניו עד שיצא דם, אחר שהסכימו הוסיף כלל  ֶּכֶ֖ אַ֭נ , כעין רבוי בפרטים המאופין מרכא טפחא - ל ֵ֥

ׁש בכתוב   הכאת נפש )פעילים וסבילים( וגם שום אופן של יציאת דם., המגביל ללמד שלא תצא נפשו בכל אופנים של סלוקובטעמו  - ָנֶָֽפ

 
 אלבק( פרשה פד -בראשית רבה )תיאודור

ראובן, ר' נחמיה א' בכור  וישמע ראובן וגו' ואיכן היה, ר' יהודה א' כל אחד מהם היה משמש את אביו יומו ואותו היום היה של )כא(
, הייתי סבור שנדחיתי מכוח אותו המעשה והוא מונה ה אותי עם אחי ואיני מצילורבנין אמ' הוא מונאני ואין הסירחון נתלה אלא בי, 

ים֭ (בר' וישב לז,ט) אותי עם אחי ָ֔ ֹוָכב  ּכָֽ  ֭ ָׂשר דָ֭ע ְוַאַחֶ֤ ַח֭ ֵ֗ ָּיר  ְוַה ׁש֭ ֶֶ֣מ ֶּׁש ֹ֧הַ֭ה ּנ  ה  וגו' ואיני מצילו, אמר לו הקב"ה אתה פתחת בהצלת נפשות ְו
 .ך הה"ד את בצר במדבר בארץ המישור לראובני וגו' )דברים ד מג(תחילה חייך אין מפרישין ערי מקלט תחילה אלא בתחומ

אֶמר]כב[֭  קדמא, על שיוסף מנה אותו בין אחד עשר הכוכבים בחלומו שקדם לאירוע בדותן, התעורר ראובן להצילו.  – ַוּי ָ֨

 

ן ]כב[֭ ּוב  ְרא ֭׀ ֶ֣ם֭ ֶה ֲאל  ר֭ אֶמ  קדמא מונח פסק זרקא,  – ַוּי ָ֨

. אבל אתם אל תהיו שופכים דם בידיכם חלילה לכם ... והכתוב ספר שיומת ע"י אחריםשנאתיו ורציתי  )ראובן(... כי גם אני  - רמב"ן
כמו  ה מימין לפסק(ז)אבל דברים אחרים אמר להם מתחילה שלא קבלו ממנו  משמאל לפסק(זה ) מה שאמר להם ראובן ושמעו אליו

ּו-ַאל מר( ... א בר' מקץ)שאמר להם "הלא דברתי אליכם לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעתם"  ְׁשְּפכ ...  דמו בידכם ולא אמר  ָדם ֭-ּת 
 .לימד אותם שאין עונש הגורם כעונש השופך דם בידיוכי הראה עצמו שלא יאמר לאהבתו ... 

ר֭ אֶמ ּי ָ֨ ֶ֣ם֭׀קדמא בתפקיד בתחילה,  –ַו ֶה א דברים אחרים אמר להם מתחילה של רמב"ןמונח פסק במשמע של נתק, אי קבלה, כפי'  ֲאל 
 .קבלו ממנו

ַאל]כב[֭ ן֭  ּוב  א ְׁשְּפכּו-ְר ואמר  - י"ת, ע"פ ... לא תשדון אדם זכאי ב"עתי, כעין מוסיף מהענין על הענין, ע"פ זרקא סגול – ָדם ֭-ּת 
 שיומת ע"י אחריםמוסיף  הרמב"ןע"פ תוסיף עליהם חיוב מיתה, ואילו , שפיכת דם דלא נקטלינה דלא נתחייב באדמיה

 

ָרה: כד,בראשית וישב לז ַהּב ָ֑ ֹו֭ תֶ֖ א  ּו֭ כ ֵ֥ ַּיְׁשל  ּוַ֭ו ה ָּקֻחָ֔ ָ֨ ּי  ַ֭ו
ם׃֭ י  ֹוָ֭מָֽ יןּ֭בֶ֖ ֵ֥ ק֭א  ָ֔ ר  ֹור֭ ַהּבֶ֣ ְ֭ו

ּו֭ ה ֻחָ֔ ָּק ָ֨ ּי   .כתיב חסר וי"ו שלא לקחו אלא אחד והוא שמעון ועל כן ויקח מאתם את שמעון )להלן מב,כד( )ב"ר פד,טז( בעה"טַו

ּו֭ ה ֻחָ֔ ָּק ָ֨ ּי   ה אחת, מוקדם שהוא מאוחר בעניןמלקטן ב-קדמא זקף -ַו

ָרה ת הכתונת בפסוק הקודם עדיין איננה התנכלות לחיי יוסף. אבלהפשט -טט  ַהּב ָ֑ ֹו֭ תֶ֖ א  ּו֭ כ ֵ֥ ל  ְׁש ּוַ֭וַּי ה ֻחָ֔ ָּק ָ֨ ּי  אף שראובן התכוין  ַו

להרחקת יוסף מקרבתם )בין זה הינו הענין המוקדם ( בעה"טאו למעשה לשמעון שהוא היחיד שהורידו לבור ) להצילו, לשאר האחים

  של הענין המאוחר של המכירה והירידה למצרים.ומכאן משתלבמיתה בין באופן אחר( 
 :לו,וישב לז בראשית
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ֹוֶ֭אל תֶ֖ א  ּו֭ ָמְכרֵ֥ ים֭ ָ֔ ָדנ  ְּמ ְוַהָ֨ ו[֭֭ ים׃֭פ-]ל ָֽ ח  ַּטָּב ַה ר֭ הַׂ֭שֶ֖ ע ָ֔ סַּ֭פְר י ֶ֣ ר  ְס  ֭ יַפר ֹוט  םְ֭לפָֽ י  ָרָ֑ ְצ ֭מ 
ים֭ ָ֔ ָדנ  ְּמ  אחת, מוקדם שהוא מאוחר בענין מלהקטן ב-קדמא זקף -ְוַהָ֨

 המתווכים בקניה )מוקדם( ובמכירה )מאוחר( למצרים.היו  המדנים החיים אורפירוש  פ"ע

ה֭(בר' וישב לז,כד) ָר ַהּב ָ֑ ֹו֭ תֶ֖ א  ּו֭ כ ֵ֥ ַוַּיְׁשל  ּו֭ ה ָּקֻחָ֔ ָ֨ ּי   אחת, מרכא טפחא אתנח. מלהקטן ב-קדמא זקף – ַו

ֶאל֭(לובר' וישב לז,) ֹו֭ תֶ֖ ּו֭א  ָמְכרֵ֥ ים֭ ָ֔ ָדנ  ְּמ ַהָ֨ ם֭-ְו י  ָרָ֑ ְצ עמים של פתיחת הט כתבניתאחת, מרכא טפחא אתנח.  מלהקטן ב-קדמא זקף –מ 

 .(,לולז) למצרים יוסףסיום הורדת תבנית הטעמים של ( כך כד,לזהתגלגלות הירידה למצרים )

ָרה היו סבורים שאין בו אפילו נחשים ועקרבים דאל"כ איך רצו למכור אותו, כיון (האחים)אלא ש שפת"חאתנח, מגביל כפירש  – ַהּב ָ֑
 אותו. )רא"ם(שראו הנס שעשה לו הקב"ה שלא הזיקו ולא המיתו 

 

ֱאָכלבראשית וישב לז,כה:  ֶל  ֭ ְׁשבּו ָ֑ד֭-ַוּי  ְלָע ּג  מ  ה֭ יםָּ֭בָאֶ֖ אל ָ֔ ְמע  ְׁש ֶ֣ת֭י  ְרַח א   ֭ ה ּנ  ה  ּוְ֭ו אָ֔ ְר ּי  ַו  ֭ יֶהם ינ  ָֽ ע  ּו֭ אֶ֤ ְׂש ַוּי   ֭ ֶחם ֶ֭ל
ה׃ ָמ ְי ָרָֽ ְצ מ  ד֭ י ֵ֥ ר  הֹו יםְ֭ל ֶ֖ ֹוְלכ  ט֭ה ֹלָ֔ יָ֭ו ֶ֣ ר  ּוְצ  ֭ יםְ֭נכ את ֵ֗ א  ְׂש ֶ֣ם֭נ  ֶה י ּל  ְגַמ ּ֭ו

ֱאָכלשר כי שתית יין בסעודה היא בכלל אכילה. אפ ֶל ּו֭  ְׁשב ֶחם ֭-ַוּי  זרקא מונח סגול, כעין תוספת או גריעה מסוג הענין בקרא, משמעה  – ֶל

֭  בראשית מקץ מג, לד:גריעת יין מסעודתם, כפרש"י בפסוק  ת ֹו ָ֭ידָ֑ ֶׁ֣ש ָחמ  ם֭ ָּלֶ֖ ֻּכ ת֭ א ֵ֥ ַּמְׂש ן֭מ  ֵ֛ ָימ  ְנ תּ֭ב  ַאֹ֧ ַ֭מְׂש ב ֶר ַוּת ֝  ֭ ם ֶה ל  ֲא יו֭  ָנ תָּ֭פ ֶ֣ א  ֭מ  ת א ֝ אַ֭מְׂש ָּׂשָ֨ ַוּי 
ּו ְׁשּתֵ֥ ֹו׃ַ֭וּי  ּמָֽ ע  ּו֭ ְּכרֶ֖ ְׁש ַּֽי  ֹו֭...  ַוָֽ ּמָֽ ע  ּו֭ ְּכרֶ֖ ְׁש ַּֽי       (.שבת קלט,אומיום שמכרוהו לא שתו יין, ולא הוא שתה יין, ואותו היום שתו )ראה  - ַוָֽ

ולקדקד נזיר ( בר' מטואמר רב מלאי משום רבי יצחק מגדלאה: מיום שפירש יוסף מאחיו לא טעם טעם יין, דכתיב )בבלי שבת קלט,א 
)הוה שיכרות(. וישתו וישכרו עמו מכלל דעד האידנא לא ( בר' מגברבי חנינא אמר: אף הן לא טעמו טעם יין, דכתיב ). רבי יוסי אחיו
 שיכרות הוא דלא הוה, שתיה מיהא הוה.  -ואידך 

 מהרש"א חידושי אגדות מסכת שבת דף קלט עמוד א 
עצמו תוך ימי נזירותו וניחא השתא למאן דאמר שאף הם  ולפ"ז איכא למימר נמי דיוסף נזיר ממש היה אלא מפני כבוד מלכות גילח

לא שתו יין ולמה הוא נקרא נזיר ולא אחיו לפי שהוא היה נזיר ממש משא"כ אחיו שלא היו נזירים אלא כפרושים מיין ועי"ל שהוא 
 נקרא נזיר למעלתו אע"פ שלא היה ברשות עצמו והיה בין הנכרים אעפ"כ היה נזהר בפרישות יין וק"ל:

 
 לז,כח: וישבבראשית 

ֶאת ּו֭ ֲעלֶ֤ ַוַּי  ֭ ּו ְׁשכ ְמ ַּֽי  ַוָֽ ים֭ ֵ֗ ר  ֲח ֝ים֭ס  ָינ  ְד מ  ים֭ ֲאָנׁש ָ֨ ּו֭֩ ַעְבר ן-ַוַּי מ   ֭ ף ס  ֹו ּוֶ֭את-י ְּכרֹ֧ ְמ ּי  רַ֭ו ֹו ֶָ֑סף֭-ַהּבָ֔ יםָּ֭כ ֶ֣ ר  יםְּ֭בֶעְׂש ֶ֖ אל  ְמע  ְׁש ףַ֭לּי  ֵ֛ ס  ֹו ֭י
ֶאת ּו֭ א י ֵ֥ ָּיב  ה׃-ַו ְיָמ ְצָרָֽ מ  ף֭ ֶ֖ ס  ֭יֹו

ים ֵ֗ ר  ֲח עות דפוס, ואולי אפשר להסביר הרביע כפי' רש"י ודזמבעה"ת שנמכר פעמים קטן ונראה כי זאת ט-רביע, ויש גרסאות בזקף – ס 

 .  ארבעה מכירותהרי כאן הרבה, ובפי' רש"י שיירת מדינים, ושיירת ישמעאלים ולבסוף מדנים שמכרוהו לפוטיפר. 
רת, והודיעך הכתוב שנמכר פעמים זו היא שיירא אח היו יושבים בארץ ישמעאל.[ הם ;ישמעאלים ]הם - אנשים מדינים ויעברו)כח(  י"רש

והישמעאלים למדינים, והמדינים מכרו אותו למצרים )ראה תנח'  ,לישמעאליםוימכרוהו  ,הבוריוסף מן  אתבני יעקב  וימשכוהרבה. 
 וישב יג(. 

ם. ... ויעברו וימכרו את יוסף לישמעאליבאופן הבא:  שנמכר פעמים הרבה)דעת זקנים מבעלי התוספות( מסביר את רש"י  דזמבעה"ת
אנשים מדינים סוחרים ומכרוהו אליהן בעודו בבור בעבור נעלים בספק אם חי אם מת ובעודם מושכים אותו מן הבור הישמעאלים 
באו אליהם וימשכו המדינים את יוסף מן הבור וימצאוהו חי וימכרו לישמעאלים וישמעאלים למדנים והמדנים למצרים הרי כאן 

   וגו'ארבעה מכירות 

֭֩וַ֭ ּו ַעְבר  שאמדו את המחיר עבור יוסף בכסף ובנעליים.  דזמבעה"תתרסא, אפשר בתפקיד אומדנה, כעולה מ – ַּי

֭֩ ּו ַעְבר ּוֶ֭את...  ַוַּי ְּכרֹ֧ ְמ ים-ַוּי  ֶ֖ אל  ְמע  ְׁש ףַ֭לּי  ֵ֛ ס  ֹו שחישבו עשרים כסף לכל  דזמבעה"תתרסא ... תביר אפשרות לחישוב כלשהו כעולה מ – י

 אח, או עשרים כסף זקוק 

ֶָ֑סף דזמבעה"ת יםָּ֭כ ֶ֣ ְׂשר  ואם תאמר איך אדם יפה כיוסף לא נמכר כי אם במעט כזה, יש לומר שנמכר בעשרים כסף לכל אחד ואחד  ְּבֶע
מאחיו. ... ויש אומרים בעשרים כסף זקוקים כסף שהרי חשבון אותיות כסף עולה ק"ס אסתרלי"ש בזקוק שקורין מאר"ק כלומר י"ג 

 .  דינרים ופ' אסתרלינש

 

ים֭ ֵ֗ ר  ֲח ּו ֭ס  ְׁשכ ְמ ַּֽי   רביע פשטא, נדיר מאד, הערה שאינה קשורה להמשך.   – ַוָֽ

ּו ֭ ְׁשכ ְמ ַּֽי  ֶאת ַוָֽ ּו֭ ֲעלֶ֤ ן-ַוַּי מ   ֭ ף ס  ֹו ֹור-י שהעלוהו פעמיים, פעם לחצי גובה הבור ואז שבו פניו למראם  דזמבעה"תקטן, אפשר כפי' -זקף – ַהּבָ֔

 הטבעי ונתגלה תאר יופיו, ואח"כ שהעלו את המחיר העלוהו החוצה.  

ּו( לז,כח) עה"תדזמב לֶ֤ ַּיֲע ַו  ֭ ּו ְׁשכ ְמ ּי  ַֽ . מתחלה מכרוהו כשהיה בבור בעשרים כסף בלבד מפני שהוריקו פניו מפחד הנחשים ומיד ַוָֽ
ומיד חזר לו תאר יפיו כשנצל מן הנחשים וכשראוהו אחיו יפה כבתחלה לא רצו לתתו בעשרים כסף ואמרו  חצי הבורוימשכו אותו עד 

ם-ַעלם בפשרה מנעלים יותר וזהו שאמר הכתוב  להחזירו לבור ונתנו הישמע)א(לי י  ֲעָלָֽ רַ֭נ ּו ֲעבֵ֥ ֹוןַּ֭ב ֶאְביֶ֖ יקְ֭ו ָ֔ ַצּד   ֭ ֶּכ ֶסף םַּ֭ב ָרֶ֤ ְכ וגו'  מ 
 .(. ומיד ויעלו את יוסף מן הבור לגמריעמוס ב,ו)

 

ֶָ֑סף בעל הטורים יםָּ֭כ ֶ֣ ר  חד שני סלעים . שהוסיף לו אביו משקל שני סלעים מילת )שבת י ב( ומכרוהו בכ' סלעים שיגיע לכל אְּבֶעְׂש
בו שליש. ד"א שכן  להגביל מחירו(למכרו בזול היינו ) )תנחומא וישב ב(. ד"א דמי עבד הם ל' סלעים והם שמכרוהו בסתר הוצרכו לזלזל

 ערך מבן ה' עד בן כ' עשרים סלעים:
ים ֶ֣ ְׂשר  מכר גם עבור נעליים )דזמבעה"ת(; מונח, בתפקיד רבוי )א( שנמכר בעשרים כסף לכל אחד ואחד מאחיו )דזמבעה"ת(; )ב( שנ – ְּבֶע

)שבת י ב( ומכרוהו בכ' סלעים שיגיע לכל אחד שני סלעים )תנחומא וישב  שהוסיף לו אביו משקל שני סלעים מילת)ג( רבוי על מה 
ֶָ֑סף, ב(.  בו שליש להגביל מחירו(למכרו בזול היינו ) דמי עבד הם ל' סלעים והם שמכרוהו בסתר הוצרכו לזלזלהגבלה,  – ָּכ

 

םרמזים לנעלים בפסוק: גי'  י  ָלָֽ ֲע ֶָ֑סף, גי' זאת נמצאת בארבע האותיות האחרונות של הכתוב  200עולה  ַנ יםָּ֭כ ֶ֣ ר  ֶָ֑סף - ְּבֶעְׂש עולה  םָּ֭כ

֝ים֭. המלה  200 ָינ  ְד יםגי' ד' נע"ל; במלים מ  ֵ֗ ר  ֲח ֝ים֭ס  ָינ  ְד ס֭ האותיות  מ  ֝ים֭  סנדלים בתרגום ארמי. –מהוות את המלה מסנ"י  נ 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 :מקץ מא,אאשית בר 2.10

קטן שבדרך הסבר אחת -גדול ... זקף-הפסוקים הבאים מרכזים מופעי שתי תבניות טעמים בפרשת מקץ )א( דרגא מונח רביע )ב( זקף

 תפקידן תיקונים רוחניים. *=*=*=*
 :ג,ב,מא מקץ בראשית

ן]ב[֭ מ  ֶ֣ה֭ ּנ  ָ֑֭-ְוה  תָּ֭בָׂש א ֶ֣ י ר  ּוְב ה֭ ְרֶאֶ֖ ֹותַ֭מ ְיפֵ֥ ֹות֭ עָּ֭פרָ֔ ֶַ֣ב ֶׁש  ֭ ֹלת ע  ר֭ ּו׃ַהְיא ֵ֗ ח יָנהָּ֭בָאָֽ ְרֶעֶ֖ ֭רַ֭וּת 
ן[֭ג] מ   ֭ יֶהן ֲחר  ֹותַ֭אָֽ לֶ֤ ע  ֹות֭ רֵ֗ ח  ֹותֲ֭א עָּ֭פרֶ֣ ֶׁשַֹ֧ב ה֭ ּנ ֞ ה  ָ֑ר-ְו ֹותָּ֭בָׂש ַדּקֶ֣ הְ֭ו ֹותַ֭מְרֶאֶ֖ עֵ֥ רָ֭ר ְיא ָ֔ ַ֭ה

ַעל֭ ֹות֭ רֶ֖ ַהָּפ ֶצל֭ ֵ֥ א  ה֭ ְדָנ ַּתֲעמ ֵ֛ ר׃-ַוָֽ ַהְיא ָֽ ת֭ ְׂ֭שַפֵ֥
ֶ֣ה]ב[֭ ּנ  ה  ןְ֭ו ר֭-מ  א ֵ֗ ֶַ֣בעַ֭הְי ֶׁש  ֭ ֹלת ֹות֭ע  רָ֔  , ונמצא פירוש מעט להלן:לפרש אלא לסתום הכתוב בא לא, םסתו תוכן קטן-זקף...  רביע –ָּפ

ֹות]ב[֭֭ רָ֔ עָּ֭פ ֶַ֣ב ֶׁש  ֭ ֹלת ֶַ֣בעשפ"ע וזה רמז לפתרון יוסף, שבשנוי ניקוד מלת  –ר"ת ע' ש' פ'  – ע  ע (בר' מקץ מא,כט) מתקבל ֶׁש ֹול ָׂשָבֵ֥ דֶ֖   ָּג

ת  א ֶ֣ י ּוְבר  ה֭ ַמְרֶאֶ֖ ֹות֭ ְיפֵ֥ ֹות֭ רָ֔ עָּ֭פ ֶַ֣ב י (,וטוישב לבר')שנאמר עליו  ף"יוש)ס(מ –ר"ת ש' פ' י' מ' ו'  – ֶׁש ֶ֣ ה  ף ַוְי ס ָ֔ ֹו ה י ַאר-ְיפ  ה ת ֶ֖ ֵ֥ יפ  ה׃ ו   ַמְרֶאָֽ

יוסף סליק ואתעטר בתרין גוונין )נ"א דרגין( בקדמיתא נע"ר ובסופא צדי"ק, כמה  ... זוהר כרך ב )שמות( פרשת בא דף מג עמוד א
י (ו,טוישב ל 'בר)יאן ביה גוונין למחזי ורזא דא  ֶ֣ ה  ְי ף ַו ס ָ֔ ַאר-הְיפ֭  יֹו ה ת ֶ֖ ֵ֥ יפ  ה ו  , שפירא בתרין סטרין בתרין דרגין בתרין גוונין עילא ַמְרֶאָֽ

ה -טט  ותתא, ֵ֥ יפ  ה ו   .במשמע של ראיה נבואית ברורה של רזי מעלה ַמְרֶאָֽ

ל ומטרת החלום של פרעה אינו עבור מצרים אלא כדי שיעקב ובניו ירדו למצרים בגזירת ברית בין הבתרים ושהותם שם תהיה נוחה ככ

 המרומז כלהלן: אור תורה-האפשר כדי שיוכלו לההכין עצמם ל

ן]ב[֭ מ  ֶ֣ה֭ ּנ  ֹלת ֭-ְוה  ע  ר֭   הנר"ת –ה' נ' ר' ת'  תס" – ַהְיא ֵ֗

חּו]ב[֭ יָנהָּ֭בָאָֽ ְרֶעֶ֖ ַוּת  ָ֑ר֭ ָׂש תָּ֭ב יא ֶ֣   תור"ה –ת' ר' ה' ו'  תס" – ּוְבר 

 

ֹות֭ רֵ֗ ֹותֲ֭אח  רֶ֣ עָּ֭פ ֶׁשַֹ֧ב ה֭ ּנ ֞ ה   נית כאן משולבת מתבנית גרשיים מונח רביע, ודרגא מונח רביע.אפשר כי התב, רביעגרשיים דרגא מונח  -ְו

התבנית גרשיים מונח רביע בתפקיד יצא ללמד על עצמו או על הכלל כולו. היות וענין שבע חוזר בחלק הפרות ובחלק השבלים לכן יש 

ר֭ (הבר' מקץ מא,כ) ענין אחד הםהפרות והשבלים ש מקום לומר שבא ללמד על עצמו )ככלל הנדרש בבבלי שבת ע(. וזה פתרון יוסף ֶמ א ַוּי ֶ֤
ֶאל  ֭ ף ס  ֹו ה׃-י דְ֭לַפְרע ָֽ י ֵ֥ ּג  ה  ה֭ ֶׂשֶ֖ ים֭ע  ֵ֛ ה  ָהֱאֹל ר֭ ֶ֣תֲ֭אֶׁשֹ֧ א  א֭ ּו ֶ֣ד֭הָ֑ ָח הֶ֭א ֹוםַּ֭פְרע ֶ֖ לֵ֥ ֲח ה֭ ְרע ָ֔ ַּ֭פ

 

 ן"רמב 'כפי לרצףהמרמז  הענין. כאן מצד אחד פרט שאליו מתיחסים שאר פרטי באחד מתפקידיה ללמוד פרט מונח רביע דרגאהתבנית 
רצופים שהרי  היוששבע שני הרעב לא  לפי יקר כלי בלשון לחלוקהמצד אחר פרט המרמז שני השבע ושני הרעב.  ביןיהיה הפסק  שלא

 .ההאטד בעז" בגורןמשבא יעקב אחר שנתיים פסק הרעב וחזר במותו כמו שיתבאר למן פ' ויחי 
 בבקר בבקר( ז,תצוה ל שמות)-. וידמה להראשונותב משתי שני הרע חלוקהלפי זה מונח רביע יורה על חמש שנים של רעב  - טט - 

 .נרות הטבת שתי, פיטום הקטורתנרות,  הטבת חמש נלמד  ששם את הנרות יקטירנה: בהיטיבומונח רביע, 

 
 ,כו:ג,מא מקץ בראשית

ה ּנ ֞ ה  ג[ְ֭ו ֹות ֶׁשַֹ֧בע ] רֶ֣ ֹות ָּפ רֵ֗ ֹות ֲאח  לֶ֤ יֶהן ֭ ע  ֲחר  ן ַאָֽ ר-מ  א ָ֔ ֹות ַהְי עֵ֥ ה ָר ֹות ַמְרֶאֶ֖ ַדּקֶ֣ ָ֑רּבָ֭ ְו ְדָנה ָׂש ֲעמ ֵ֛ ֶצל ַוַָּֽת ֵ֥ ֹות א  ת-ַעל ַהָּפרֶ֖ ר׃ ְׂשַפֵ֥ ְיא ָֽ  ַה
ֶׁשַֹ֧בע ו[֭ ת ]כ ר ֶ֣ ת ָּפ ב ֵ֗ ּט  ים ֭ ֶׁשֶַ֤בע ַה ָּנה ָׁשנ  ֶׁשֶַ֤בע ה ָ֔ ים ֭ ְו ל  ֳּב ּׁש  ת ַהָֽ ב ָ֔ ּט  ַבע ַה ים ֶׁשֵ֥ ֶ֖ ָָּ֑נה ָׁשנ  ֹום ה  ד ֲחלֶ֖ א׃ ֶאָחֵ֥ ּו  הָֽ

 

ה֭ (ג,מא) ּנ ֞ ה  ֹות֭גרשיים  -ְו רֵ֗ ח  ֹותֲ֭א עָּ֭פרֶ֣  טי גזירת הרעבפרט שאליו מתיחסים שאר פר -ֶׁשַֹ֧ב

ַבע )סלוק((,כומא) ת ֶׁשֹ֧ ר ֶ֣ ת ָּפ ב ֵ֗ ּט  דרגא , נמצא כי התבנית פרט שאליו מתיחסים שאר פירטי הפתרון -, בתפקיד דרגא מונח רביע - ַה

 פרותהקשר לפעמיים ב מופיעה מונח רביע 

ֹות  (ג,מא)  רֵ֗ ֲאח  ֹות֭ ַבעָּ֭פרֶ֣ . תצ-שני לוחות הברית )השל"ה( תפחכתב בתפקיד תיקון ליצר הרע, גלות וגאולה,  דרגא מונח רביע, -ֶׁשֹ֧

. היינו גזרת הרעב באה כדי שבני ישראל ירדו למצרים להוציא משם ניצוצין קדושים האבות וגלות מצרים באו לתקן חטא אדה"ר

כך -סיפור החלום הראשון של יוסף( ומחטא אדה"ר, וחטאיו אחר מאור ושמש פר' וישב)נשמות קדושות( שנפלו שם בשבירת הכלים )

 )מוליד שדים ורוחות( במצרים הגורם לרקבון התבואה שלא בידי יוסף

ת ֶׁשַֹ֧בע ר ֶ֣ ת ָּפ ב ֵ֗ ּט  תיקון ליצר הרע, כתוב זה הוא רמז להסתלקות השכינה מהרקיע הששי לרקיע  –, בתפקיד דרגא מונח רביע - ַה

 השביעי, בגלל חטאי האדם כפי שנעשו במצרים. 

ַבעע, ר"ת של התבנית מצטרפים למלה מר"ד ועוד מלת הפתיחה דרגא מונח רבי –ש'בע פ'רות ה'טובות  , נראה שרשרת של קשרים ֶׁשֹ֧

= )ירדו( מצרימ"ה = לפרע"ה = שפ"ה )פרעה עומד על שפת היאור( = שכינ"ה = הרקי"ע בסיכום: שכינה )נסתלקה  385בגימטריה: גי' 

 ל( הרקיע שבע )השביעי( 

 גלות וגאולה –דרגא מונח רביע ראה 

 
 ית מקץ מב,ז:בראש

ֶאת ף֭ ֵ֛ ס  יֹו ְרא֭ ֵַֽ֥ ַּי ם֭-ַו ָ֑ ר  ַּיּכ  ַו ו֭ י ֶ֭אָחֶ֖
ְׁשָּבר ֶַ֖ען֭ל  ֶרץְּ֭כַנ ֶאֵ֥ מ  ּו֭ ְמרָ֔ א ּי ֶ֣ םַ֭ו אֶתָ֔ ןָּ֭ב ֶ֣י  ַא מ   ֭ ֶהם ֲאל  ר֭ אֶמ ַוּי ֶ֤ ֹות֭ ָּתֶ֣םָ֭קׁשֵ֗ א  ר֭ ֹ֧ ַדּב  ְי םַ֭ו יֶה֝ ֲאל  ר֭ ְתַנּכ ָ֨ ּי  ל׃-ַו ֶכ ֭א ָֽ

ר … ז,בראשית מקץ מב ְתַנּכ ָ֨ ּי  ם ַו ֶה֝ י ל  רטו כעין כלל וחזר ופיר קדמא ואזלא, - ֲא ֹ֧ ַדּב  ָּתֶ֣ם ַוְי ֹות א  ׁשֵ֗ דרגא מונח רביע, פרט שאליו  - ָק

אפשר  .כנכרי בדברים לדבר קשות...  רש"י ובפירוש ,וחשיב מה דמליל להוןת"א -שב אפשר שזה הדגש, מתיחסים שאר פירטי דבריו

 וטו אחריוסיפור מעשה ופר מל"ב מדות לרבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי כי כאן תבנית זאת מבטאה כעין מידה

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 בראשית מקץ מב,לח: 

ר֭ל א אֶמ ּי ֕ י-ַו ָֽ ָ֑םּ֭כ  ָּמֶכ י֭ע  ֶ֖ דְּ֭בנ  ֵ֥ ר  ְלכּו-י  ָֽ ֶ֣רּ֭ת  ֲאֶׁש  ֭ ַּבֶּד ֶרְך  ֭ ֹון ס הּוָ֭א ָרָאֶ֤ ּוְק ר֭ ָאֵ֗ ְׁש ֹו֭נ  ּדֶ֣ אְ֭לַב ּו ְוהֹ֧ ת֭ מ ֝ ו֭ י ָ֨ ח  םֶ֭את-ָא ְדֶּתֹ֧ ֹוַר ְוה ּה֭ ֹון֭-ָבָ֔ ָיגֶ֖ יְּ֭ב ֵ֛ יָבת  ׂש 
ה׃֭֭ ֹוָל ְׁ֭שאָֽ

 

ר֭ ְׁשָאֵ֗ ֹו֭נ  ּדֶ֣ אְ֭לַב ּו הֹ֧ ֭ ּוְקָרָאֶ֤מר"ד,  –)לאמו( ְו ַּבֶּד ֶרְך  ֭ ֹון ס ּוָ֭א מה יוסף קרהו  אור החייםפשטא פשטא, בתפקיד רגילות חזקה, ע"פ  –ה

 אסון בדרך רגילה, שהיה רגיל בה, אז עלול לקרות לבנימין בדרך שלא רגיל בה

 )מד,ט(-אם פשטא פשטא בתפקיד זה וזה גורם, הסבר )א( דרך מקום סכנה, וגזרת האחים ב

( כשגגה היוצאת מפי מושל, גזרו על בנימין כליה ; מד,ט)-גזרת האחים בדרך ב גורם אחדשבט בנימין הסבר )ב( כליה כמעט מלאה של 

היה למקטרג מקום לבצע  , הדומה לתיאור הנחש הישיאני, עשה בי מעשה אישות,בפילגש בגבעת בנימין בגלל מעשה של תאוה גורם שני

במלחמה בגלל מעשה פילגש בגבעה ומפני ששבט בנימין לא שפט את  גזרת הכליה השהיתה תלויה ועומדת מגזרת האחים, שהתבטאה

את֭(  מד,יזעבריניו. אפשר שלכן יוסף עושה תיקון המתבטא במלים ובטעמים ) ֹות֭ז ָ֑ ׂשֶ֖ ֲע י֭מ  הּ֭ל ָ֔ יָל ֶ֣ ָחל  ר֭ אֶמ ּי ֕  קטן , -גדול ... זקף-זקף –ַו

 

שני קיסרים. אפשר כי בתשע שנות יוסף עד בוא יעקב קטן בין -גדול ... זקף-מר"ד, וארבעה פעמים זקףבפרשת מקץ ארבעה פעמים 

לקים ונגד העשר -מר"ד, מאור ושמש? זה לעומת זה ברא הא –למצרים, יוסף תקן תשע מידות טומאה )דברים מיטת עוג תשע אמות ארכה 

"ר. כך המתיק את ספירות יש בטומאה תשע או אחת עשרה ספירות( שבאו למצרים מחטא אדה"ר ומשנות גלותו במצרים שהוליד שו

 הארץ לקראת תחילת הגלות והתיקון הגדול
ותחילנה שבע שני הרעב, רמז וסימן על הגליות גבי שובע כתב  מא,נג )ג( אוצר החכמה, פירושי התורה לבעלי התוספות

 (1831ותכלינה לשון כליל ועטרה וברעב כתיב ותחילנה לשון חולי )מ"ג 
 

 קטן,-זקף גדול ...-בפרשת מקץ ארבעה פעמים זקף
 מב,ב: מקץבראשית 

יֶ֭יׁש ֵ֥ יּ֭כ  ְעּת  ָׁשַמָ֔ ֶ֣ה֭ ּנ  ה  ר֭ אֶמ ּי ֕ דּו-ַו םְ֭ר י  ָרָ֑ ְצ מ  ֶברְּ֭ב רּו-ֶׁשֶ֖ ְב ׁש  ְו  ֭ ּות׃-ָׁש ָּמה מָֽ אָ֭נ ְול ֵ֥ ֶ֖ה֭ ֶי ְח ְונ  ם֭ ָּׁשָ֔ ּו֭מ  ֶ֣נ ָ֭ל
י ְעּת  ָׁשַמָ֔ ֶ֣ה֭ ּנ  ה  ר֭ אֶמ ּי ֕ שמע, שנאמר  ומהיכן ראה, והלא לא ראה אלא - יעקב כי יש שבר וירא( מב,א)רש"י  קטן,-גדול ... זקף-זקף ַו

י֭ ֵ֥ יּ֭כ  ְעּת  ָׁשַמָ֔ ֶ֣ה֭ ּנ  ְרָיה של קדש, שיש לו עוד שבר במצרים )ראה ב"ר צא,ו(; ולא היתה נבואה  ?ויראוגו' )להלן,ב(, ומהו ה  קלַּ ראה באספַּ
  באספקלריא של קדש )שאינה ברורה כמו( נבואה ממש כי היה שרוי בעצב, ... ממש להודיעו בפירוש שזה יוסף. 

 
 :בראשית מקץ מב,טז

ֶאת ח֭ ַּקֶ֣ י  ְו ֭ ד  ֶאָח ֶ֣ם֭ ֶּכ ּו֭מ  חָ֨ ְל יֶכם ֭-ׁש  ח  ֲ֭א
ָ֑ם֭ ְּתֶכ א  ת֭ ֶמֶ֖ ַהֱא ם֭ יֶכָ֔ ְבר  ּד   ֭ ּו ֲחנ ָּבָֽ י  ּוְ֭ו ְֶ֣סרָ֔ ָא ה   ֭ ַאֶּתם ְ֭ו
ם֭ א  ם׃-ְו ַאֶּתָֽ ים֭ ֶ֖ ְּגל  ַר יְ֭מ ֵ֥ הּ֭כ  ְרע ָ֔ ֶ֣יַ֭פ א֭ח  ֭ל ֕

 בראשית מקץ מד,יב,יז:
יב[֭ יַעְּ֭באַ֭] ָ֔ ָּגב  ַה  ֭ א ָּמצ  ּי  ָ֑הַ֭ו ָּל ןּ֭כ  לּ֭וַבָּקט ֶ֖ ח ָ֔ ה  ֹול֭ דֶ֣ ׂשַּ֭בָּג ַחּפ ֕ ן׃ַוְי ָֽ מ  ְנָי ַחתּ֭ב  ְ֭מַּתֶ֖

ֶיה]יז[֭ ְה ָֽ א֭י  ֚הּו ֹו֭ דֵ֗ ַעְּ֭בָי י ֝ ָּגב  ַה א֭ ְמָצָ֨ ר֭֩נ  יׁשֲ֭אֶׁש ֡ א  ָה את֭ ֹות֭ז ָ֑ ׂשֶ֖ ֲע י֭מ  הּ֭ל ָ֔ יָל ֶ֣ ל  ֶמרָ֭ח א ֹוםֶ֭אל-ַוּי ֕ ּוְ֭לָׁשלֶ֖ לֵ֥ םֲ֭ע ַאֶּת֕ דְ֭ו ֶב ָעָ֔ י֭ ֶ֣ ם׃֭ס-ּל  יֶכָֽ ֲ֭אב 
 כירת יוסףפעמיים בסוף הפרשה, אחד נבואה על עשרת הרוגי מלכות, וצריך תיקון ממקום גבוה לחטא מ

ם֭( מד,יז) ַאֶּת֕ ֶבדְ֭ו  גדול, הפרש מתקע"ו = אב"ן, ר"ת ב'זאת א'תם נ'תפסים בדרך סוד נבואה על עשרת הרוגי מלכות-קטן זקף-זקף –ָעָ֔

 אבן מקיר תזעק?

 עד כאן תיקונים רוחניים*=*=*=*

 
 בראשית מקץ מא,ט:

ֶאת ים֭ ַּמְׁשק ָ֔ ֶ֣רַ֭ה ַׂש  ֭ ר ַדּב  ַוְי ר-]ט[֭ אמ ָ֑ ה֭ל  ע ֶ֖ ַּ֭פְר
ֹום׃ֲחטָ֭-ֶאת֭ ּיָֽ ירַ֭ה ֵ֥ ַמְזּכ  י֭ ֶ֖ ֲאנ  י֭ ַ֭א֕

ר מ ָ֑ א י-ֶאת֭ל  ַא֕ גדול מרמזים לחטאים של שר המשקים נגד יוסף בנוסף לחטא האחד נגד פרעה ואולי גם -טעמי הכתוב אתנח זקף – ֲחָט

 לחטא שלא סיפר עד עתה.

ר מ ָ֑ א ם הבאים יש לדרוש לאו מתוך עשה. לאמר בטעם אתנח המגביל, ללמד כי המלה נדרשת כנוטריקון "לאו אמור" היינו בכתובי – ל 

י-ֶאתגדול במלים -ולא לאו אחד בלבד אלא שלושה לאוים המרומזים בטעם זקף ואלו הם לפחות שני חטאי "מוציא שם רע" נגד יוסף  ֲחָטַא֕

ֶַ֣עריב( ) ירש"וחטא ביזויו כפירש  י ַנ ֵ֗ ר  ְב ֶַ֣ער: ארורים הרשעים, שאין טובתם שלימה. מזכירו בלשון בזיון - ֶעֶ֚בד ע  ואין שוטה,  - ַנ
י; ולהראוי לגד ֵ֗ ְבר  בגדי שרים )ראה ב"ר  ולא לובשעבד מולך  שאיןוכתוב היה בנימוסי מצרים  - ֶעֶ֚בד; אינו מכיראפילו לשונינו  - ע 
 פט,ז(. 

ם בראשית מקץ מא,יב: ָׁשָ֨ נּו ְו ָּת֝ ֶַ֣ער א  י ַנ ֵ֗ ר  ְב ֶ֣ר ֶעֶ֚בד ע  ַׂש ים ְל ָ֔ ח  ַּטָּב ַסֶּפר ַה ְּנ ֹו-ַוָ֨ ְפָּתר לָ֔ ּי  ינּו-ֶאת נּוָלֶ֖֭-ַו ָ֑ ת  מ  יׁש ֲחֹל ֵ֥ ֹו א  ֹלמֶ֖ ר׃ ַּכֲח  ָּפָתָֽ
 

 :ל,מא מקץ בראשית
חָּ֭כל ְׁשַּכֵ֥ ְונ  ן֭ ֶהָ֔ י ר  ַאֲח  ֭ ָעב ָר ֶ֤י֭ ְׁשנ  ַבע֭ ֶׁש֝ ּו֭ ָקמ ם-ְו֠ י  ָרָ֑ ְצ מ  ֶֶ֣רץ֭ ֶא עְּ֭ב ָּׂשָבֶ֖ ַ֭ה

ֶאת֭ ב֭ ָעֶ֖ ָהָר ה֭ ָּלֵ֥ ֶרץ׃-ְוכ  ָאָֽ ָ֭ה
ּו ָקמ ע-ָּכל)א( במשמע של עקירת זכרון  גדולה,-תלישא - ְו֠ ָּׂשָבֶ֖  לועז בראשית ב ע' תשלא, עצת יוסף מעם ילקוט כפי' ַה
שהארץ  עדכך שיהיה נצרך זמן הרבה -שנות הרעב ישכח כל השבע בארץ, כי הרעב יהיה כבד כל שיתמולומר אפילו אחרי  ורוצה... 

 תשוב לתת כוחה כמלפנים להוציא תבואה להשביע הבריות. 
ּו ָקמ ע֭-ָּכל֭-במשמע של מחיצה ל גדולה,-תלישא - ְו֠ ָּׂשָבֶ֖ ואילו הרעב יהיה בכל המדינות  לבדהוהשבע יהיה במצרים  ךלדר צידהכפי' ַה

 .וארצות העולם



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ֶאל: ג,המ ויגש בראשית ף֭ ֶ֤ ס  יֹו ר֭ אֶמ ּי ָ֨ ָ֑י-ַו ָח י֭ ֶ֖ דָ֭אב  ֹו עֵ֥ ףַ֭ה ס ָ֔ יֹו ֶ֣י֭ ֲאנ   ֭ יו ָח אֶ֭֭א ל ָֽ ו׃-ְו י ָּפָנָֽ מ  ּו֭ ֲהלֶ֖ ְב י֭נ  ֵ֥ ֹוּ֭כ  תָ֔ ֹות֭א  ֲענֶ֣ ַל  ֭ ו ָחי ּוֶ֭א לֶ֤ ָ֭יְכ
י ֶ֖ דָ֭אב  ֹו עֵ֥ י' כפקודם שאביהם חי. האחים נבהלו  הודיעוהו, שהרי , יתור לרבות, על האב יעקב את הענין הרוחני של יעקבמרכא טפחא – ַה

 .על ששיבשו את השראת השכינה על יעקבהבושה  מפני י"רש

ָ֑י  מגביל לענין שריית השכינה על יעקב. ,אתנח – ָח

 

ףֶ֭אלבראשית ויגש מה,ד:  ֹ֧ ס  ר֭יֹו אֶמ וּ֭גְ֭-ַוּי ָ֨ י ָחֵ֛ ּו-ׁשּוֶא ָׁ֑ש ָּג ּי  יַ֭ו ַלֶ֖ א  ֵ֥א֭ םֲ֭אֶׁשרָ֭֭נ יֶכָ֔ ח  ֶ֣ףֲ֭א ס  ֹו י  ֭ י ֲאנ  ר֭ אֶמ ה׃-ַוּי ֵ֗ ְיָמ ְצָרָֽ מ  י֭ ֶ֖ ת  א  ם֭ ְרֶּתֵ֥ ְ֭מַכ
ףֶ֭אל ֹ֧ ס  ֹו ׁשּו-י וְּ֭ג י ָחֵ֛ י-ֶא ַלֶ֖ א  ֵ֥א֭ ָׁ֑שּודרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים קשורים שעל כל אחד חל הענין, אבל  – ָנ ָּג אתנח, מגביל,  - ַוּי 

ָמה-ֲאֶׁשרמלגשת עם שאר האחים שלא ישמע  למפרש שהרחיק את בנימיןהמתאים  ְי ָרָֽ ְצ מ  י֭ ֶ֖ ת  ם֭א  ְרֶּתֵ֥ אֶמרוזה יתאים עם  ְמַכ קדמא,  – ַוּי ָ֨

 שהקדים להרחיק את בנימין ואח"כ הזמינם לגשת אליו. האם הרחיק גם את ראובן שלא היה בשעת המכירה?

י-ֲאֶׁשר ֶ֖ ת  ם֭א  ְרֶּתֵ֥ בעצמם באטימת אוזנם מהתחננותו לפניהם שהוא אחיהם; )ב(  יתור לרבות במכירה את )א( הפגיעה מרכא טפחא, – ְמַכ

 הפגיעה באביהם יעקב, ברוח הנבואה שלא שרתה עליו 

ְיָמה ְצָרָֽ  , מגביל שבמכירה קבעו סופית איך תתממש גזרת בין הבתרים, גר יהיה זרעך בארץ לא להם.סלוק – מ 

ְיָמה ְצָרָֽ ( מגלה להם שהנראה שפעלו מעצמן היה בר' וישבת השנאה של אחיו )כדי לפרק אחת ולתמיד אעולה שכינ"ה,  385גי'  – מ 

 מוכרח מאלקים, בנמשך בפסוק הבא.

 
 :המה,ויגש  אשיתבר

ַאל ֭׀ ֶ֣ה ַעָּת ַאל-ְו ּוְ֭ו ְֶ֣צבֵ֗ ָע י-ּת  ָֽ םּ֭כ  יֶכָ֔ ֶ֣ינ  ע  ְּב  ֭ ר ה-י  ַח ָָּ֑נ י֭ה  ֶ֖ ת  א  ם֭ ְרֶּתֵ֥ ם׃ְ֭֭מַכ יֶכָֽ ְפנ  ים֭ל  ֶ֖ ֹלה  יֱ֭א נ  ַחֵ֥ ְׁשָל ה֭ ְחָיָ֔ ָֽ יְ֭למ  ֶ֣ ּ֭כ 
֭׀ ֶ֣ה ַעָּת ֭׀סדור שנחלק ומלת של רבי אלעזר בריה"ג מונח פסק בראש פסוק )סיבה א לפסק( כעין מידה ל"א  -ְו ֶ֣ה ַעָּת  ושייכת לשני פסוקים.ְו

ָמה-ֲאֶׁשרזה ממשיך  ְי ְצָרָֽ מ  י֭ ֶ֖ ת  ם֭א  ְרֶּתֵ֥ ׀֭ ְמַכ ֶ֣ה ַעָּת שיוסף היה מלך עבד  -הרב כיטוב  ר, כהסבראני עדיין מכו -אף שאני משנה למלך ְו

 פי הרמב"ן היה אמור לתת לו מעמד של משוחרר.-פי שנשא את אסנת בת פוטי פרע כהן און שעל-אף על שמעולם לא שוחרר

ַאל ֭׀ ֶ֣ה ַעָּת ּו-ְו ְֶ֣צבֵ֗ ָע  , )סיבה ב לפסק( מפני שבא להפריד בית מלה המסתימת באות אהו"י ובין מלה הפותחת באות אהו"ימונח פסק רביע - ּת 

 אחד, או שם אחד ושני ענינים שונים, צ"ע כעין שני שמות לענין משותף –)סיבה ג לפסק( 

ּו-ַאל ְֶ֣צבֵ֗ ָע  הקשורים לעצב, או משהו אחרענינים לפחות ארבעה מונח רביע,  - ּת 

כי איני  –על העתיד  ד')רש"י(,  בושה מאביהם -ג' אל תעצבו על ההוה ; ב' על מעשה המכירה ;על השנאה -א' אל תעצבו על העבר 

 לקים-ברשות עצמי אלא שליח א

ם֭-ַאלוְ֭ יֶכָ֔ ֶ֣ינ  ְּבע   ֭ ר כעין ריבה וריבה את הכל, הרי אח אחד בלבד רצה להרגו, ואח אחד קטן )שני טעמים במלה אחת( -פשטא מונח זקף -י  ַח

 בלבד הציע מכירתו, וכולם סבלו מכך, לכן עכשו יוקל לכולם

י ָֽ י-ּכ  ֶ֖ ת  א  ם֭ ְרֶּתֵ֥ כך )ליוסף: נסיון פגיעת פוטיפר בו, התגרות אשת , יתור לרבות על מכירת יוסף את כל שהשתלשל ממרכא טפחא – ְמַכ

ה פוטיפר בו, ישיבת יוסף בכלא; ליהודה פרישת יהודה ( ָָּ֑נ ים֭, מגביל ללמד על החידוש שבדבר אתנח  – ה  ֶ֖ ֹלה  יֱ֭א נ  ַחֵ֥ ְׁשָל ה֭ ְחָיָ֔ ָֽ יְ֭למ  ֶ֣ ּכ 
ם׃ יֶכָֽ ְפנ  דינה ונולדו מנשה ואפרים שימנו על שבטי י"ה במובן של אוכל לבני ישראל, ובמובן של נישואי יוסף ואסנת שבכך נגאלה בת  ל 

 מהם קם עם ישראל ועל שבעים הנפשות שירדו למצרים. ליהודה יצא אורו של משיח מפרץ בן יהודה ותמר.

 
 :מה,כו ויגש בראשית

י ְוכ  י֭ ֶ֣ףַ֭חָ֔ ס  ד֭יֹו עֹ֚ו ר֭ אמ ֵ֗ ֹו֭ל  ּו֭֝ל ד ָ֨ ַּיּג  לְּ֭בָכל-ַו ֶ֖ ׁש  א֭מ  ּו ם-הֵ֥ י  ְצָרָ֑ מ  ֶֶ֣רץ֭ י֭ל ֶ֭֭֭א ֵ֥ ֹוּ֭כ  ּבָ֔ ג֭ל  ֶָ֣פ ם׃-אַוָּי יןָ֭לֶהָֽ ֶ֖ ֱאמ  ֶ֭ה
ֹו֭ ּו֭֝ל ד ָ֨ ַּיּג   כלל ופרטכעין  תבניתקדמא ואזלא,  -ַו

ֹו֭ (אתנח) ּבָ֔ ֶָ֣פג֭ל  ָּי י֭ל א קטן,-זקף מונח -ַו ֵ֥ ם-ּכ  ֶהָֽ יןָ֭ל ֶ֖ ֱאמ   לימוד אלפניו ולאחריו כעיןתבנית של כל הכתוב מרכא טפחא סלוק,  - ֶה

 צדקתושיוסף עומד  להודיע כז,מהחשש שיוסף לא עומד בצדקתו. בא פסוק יעקב אלפניו אולי  - טט. 

 
 :כז,מה ויגש בראשית

ֶ֣תָּ֭כל יו֭א  ָלֵ֗ ּו֭א  ַדְּברֶ֣ ְי ֶאת-ַו  ֭ א ַוַּיְר ם֭ ֶהָ֔ ֲאל  ֶ֣ר֭ ֶּב ּד  ֶ֣ר֭ ֶׁש ֲא  ֭ ף ס  יֹו י֭ ֶ֤ ר  ְב ֶׁשר-ּד  ֹותֲ֭א לָ֔ ֲֶ֣עָג ֹו-ָה תָ֑ א  ֶ֣את֭ ףָ֭לׂש  ֶ֖ ס  יֹו ח֭ ָׁ֭שַלֵ֥
ם׃֭ ֶהָֽ י ֲאב  ב֭ ֲעק ֵ֥ ַחַ֭י ּו י֭רֶ֖ ֕ ַ֭וְּתח 

ם֭... ֶהָ֔ ֭  קטן-זקף – ֲאל  א ֶ֣עֲ֭-ֶאת פשטא –ַוַּיְר ֹותָ֭ה לָ֔ היקש, יעקב שני קיסרים, כעין  בין קטן-קטן זקף-זקףה אחת, מלקטן ב-מונח זקף –ָג

ֹות י"רשכפי'  :ראה עגלות שהיו סימן שיוסף זוכר לימוד התורה האחרון שלמדו יחד ָגלָ֔ ֲֶ֣ע שעצרו  לאביומסר לאחיו סימן  יוסף (א) – ָה
פי -וירא את העגלות ששנתן להם יוסף על )ב((; פרעהאשר שלח בלימוד בפרשת עגלה ערופה )העגלות אשר שלח יוסף ולא נאמר 

 פרעה.

ֹות֭-ֶאת ָגלָ֔ ֲֶ֣ע יוסף מסר סימן על לימוד עגלה ערופה, ותבנית הטעמים מרמזת  ה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל,מלקטן ב-מונח זקף –ָה

 שכך גם זוכר את כל תלמודו ועומד בצדקותו

ו֭ י ָלֵ֗ ם֭רביע ... א  ֶהָ֔ ֹות֭-ֶאת ... קטן-זקףֲאל  ָגלָ֔ ֲֶ֣ע , דבר עוצמתי כאן כעין הבאת הוכחה חזקה שהאיש במצרים שני קיסרים בין קטן-זקףָה

י֭הוא אכן יוסף. וכתוצאה מהוכחה זאת  ֕   .כבר כ"ב שנה( –)טט  שפרשה ממנו שכינהעליו  שרתה י"רש -גדול -זקף -ַוְּתח 
ֹווכן רמז למחדש הגדול בתורת הסוד  תָ֑ א  ֶ֣את֭ י֭רֶָ֖֭֭֭לׂש  ֕ ח  בַ֭וְּת ֲעק ֵ֥  ר"ת לוריא, אור לי -ּוַחַ֭י

י֭ ֕ ח  ן של גג החי"ת, תג אחד יהיינו שני תגים בצד ימ -, טט שתי קרניים לאחוריו קרן אחת לקדמיהו ספר התגיןבשם  התורה שלמ -ַוְּת

שלוש נקודות אשר גדול, -גדול, שתי נקודות לימין וקו לשמאל, וזה גם בתפקידי הזקף-בצד השמאלי של גג החי"ת ולזה מרמז תמונת זקף

 אפשר ששתים מהן באופן אחד ואחת באופן אחר.
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ְוָכל,א: ומ ויגש בראשית  ֭ ל ָרא  ְׂש ע֭י  ַּסֶ֤ ק׃-ֲאֶׁשר-ַוּי  ָחָֽ ְצ י  יו֭ ֵ֥ ָאב  י֭ ֶ֖ ה  אֹל ים֭ל  ָ֔ ֶ֣חְ֭זָבח  ְזַּב ּי  ַָ֑בעַ֭ו ָּׁש ה֭ ֶָ֣ר אְּ֭בא  ָּיב ֶ֖ ֹוַ֭ו ֭לָ֔
יְ֭: ב,ומ ויגש בראשית ַּלָ֔ תַ֭ה א ֶ֣ ַמְר ְּב  ֭ ל ָרא  ְׂש ְלי  ֭׀ ים֭ ֶ֤ ֱאֹלה  ר֭ אֶמ בַוּי ָ֨ ֲעק ָ֑ ב֭׀ַ֭י ֲעק ֶ֣ ֶמרַ֭י א ַוּי ֶ֖ ה֭ י׃ָ֭֭ל ַֽנ  ָֽ ּנ  ה  ר֭ אֶמ  ַוּי ֶ֖

֭  א"ת ל א  ְׂשָר ים֭׀ְ֭לי  ֶ֤ ֹלה  רֱ֭א אֶמ במראות הלילה במדת הדין  אביווהנה בזכות הקרבנות נראה אליו אלקי יצחק  ...( מו,א) ן"רמב וגו'ַוּי ָ֨
ֵ֥֭ (,גומ ויגשבר' ) מה שאמר והוא...  רפה, זהו שאמר אלקים במראת הלילה כ  יָךָאנ  ָ֑ ָאב  ֶ֣י֭ ה  ֱאֹל ל֭ ֶ֖ ָהא  השם  הוא , כי הוא האל בית אל וגו' י֭

 גם עלה. אעלךשלא יירא במצרים כי יזכה בדינו ויגאל אחרי הענוי, וזהו טעם ואנכי  והבטיחו...  והיא המדה
 

ים֭֭׀ן הרב כי בעבור שאמר בתחלת העני ופירש, .... בחלק ראשון במורה הנבוכים זבפרק כ" (םהרמב" -)טט הרב  וכתב ֶ֤ ֹלה  רֱ֭א ֶמ א ַוּי ָ֨
ה ְיָל ַהַּלָ֔ ת֭ א ֶ֣ ְּבַמְר  ֭ ל א  ְׂשָר כאשר נאמר  ולהרחיק כעין גישום שהוא נמנע ממנו בהתמדה( -טט ), לא היה קשה לאונקלוס לספר המאמר ְלי 

ה ְיָל ַּלָ֔ תַ֭ה א ֶ֣ ַמְר , ובין מה הלילהאמירה ולא סיפור מעשה שהיה, כי יש הפרש גדול בין מה שיאמר בחלום או במראה  סיפור, כי הוא ְּב
 שיאמר במחזה ובמראה, ובין מה שיאמר בדבר מוחלט וגו' .

 

 ֭ ל ָרא  ְׂש ְלי  ֭׀ ים֭ ֶ֤ ה  ֱאֹל ר֭ אֶמ ּי ָ֨ שהוא שם משמות הבורא שבו מנהיג את העולמות לקים -אפשטא, הפסק מפריד בין מלת  קדמא מהפך פסק -ַו

 ובין מלת ישראל שהוא שם הבא מהתגברות יעקב על המלאך, , וגם שם למלאכיםדיןה וגלוי אחד שלה הוא מידתדת גבורה ימוהוא גם 

י (וישלח לב,כט ָֽ יתָ֭-ּכ  ֹ֧ ם ָׂשר  ים-ע  ֵ֛ ֹלה  ם ֱא ע  ים-ְו ֶ֖ ל׃ ֲאָנׁש  ּוָכָֽ מעלות  רלב"גגלוי של גבורה רוחנית, וע"פ ה רבי יוסף בכור שורומבטא ע"פ  ַוּת

אנשים ולא  עםלאה כחו בזה, ויהיה שר גם כן מלאכי השם עד שמדרגתו קרובה למדרגתם, ולא נ עם הוא שרר כי כמלאכיםרוחניות 
מלמד על גדולת נשמת עם ישראל המייצג את כנסת ושם ישראל .יכל ללבן ועשו וכן יקרה עם עשו ואלופיו...  רד"ק-וע"פ ה. ינוצח

 שריית השכינה בעולם הנברא, ועל אהבת ה' לישראל. –ישראל 

כי ירידת ישראל למצרים היא משימה שיש לבצעה בגבורה בשליחות הבורא מעל  הדין רפה במדתלומר פסק  מהפךלכן אפשר כי התבנית 

 ההנהגה באמצעות המידות.

 

ב ֲעק ָ֑ ׀ַ֭י ב֭ ֲעק ֶ֣ ודומה לו אברהם  , ע"פ )זוהר ועוד( אין דומה יעקב לפני כל הנסיונות ליעקב השלם אחרי כל הנסיונות,מונח פסק אתנח - ַי

 ואל, אבל במשה משה אין פסק כי אין הבדל בין משה העליון ובין משה התחתון.אברהם , לפני העקידה ואחריה, שמואל שמ

 
 ד: –,ג ומ ויגש בראשית

ג[֭ ַאל] ָך֭ י ָ֑ ָאב  ֶ֣י֭ ה  לֱ֭אֹל ֶ֖ א  יָ֭ה ֵ֥ כ  ָאנ  ֶמר֭ א י-ַוּי ֕ ָֽ הּ֭כ  ְיָמ ְצַרָ֔ מ  ה֭ ְרָדֶ֣ מ   ֭ א יָר ם׃֭-ּת  ָׁשָֽ ֭ ָךֵ֥ יְמ ָֽ ׂש  ֹולֲ֭א ָּגדֶ֖ י֭ ֹו גֵ֥ ְ֭ל
ד[֭ ָמה֭וְ֭] ְי ַרָ֔ ְצ מ   ֭ ָך ְּמ ע  ד֭ ֶ֤ ר  א  י֭ ֵ֗ כ  ַגםָאנ  ֭ ְלָךֶ֣ ַאַע י֭ ֶ֖ כ  ַעל-ָאנ  ֹו֭ דֶ֖ יתָ֭י ֵ֥ ׁש  ףָ֭י ס ֕ ְויֹו ה֭ ָך׃-ָעֹלָ֑ י יֶנָֽ ֭ע 
 

י-ַאל ָֽ הּ֭כ  ְיָמ ְצַרָ֔ מ  ה֭ ְרָדֶ֣ מ   ֭ א יָר  ס"ת אהה"י שם אהי"ה בצירוף לחדש אייר – ּת 

ְימָ֭ ְצַרָ֔ י֭( ד,מו)גי' שכינ"ה, ולזה מוסיף פסוק  - ה"מ  ֵ֗ כ   וה מעל גבוה שומר, מרמז לגלוי אהבת הקב"ה באופן הנעלה ביותר גברביע –ָאנ 

ה֭ ְיָמ ַרָ֔ ְצ מ   ֭ ָך ְּמ ע  ד֭ ֶ֤ ר  ַגםמרמז ליחוד קוב"ה ושכינתה  -א  ֭ ְלָךֶ֣ ַאַע י֭ ֶ֖ כ  ָאנ  ה֭-ְו ֹלָ֑ -אנכי ה' א (,ב)שמ' יתרו כ-טפחא מונח אתנח, כמו ב -ָע

 עם הניצוצין הקדושים שנפלו בשבירת הכלים )ראה מאור ושמש בר' וישב(גאולת השכינה מגלותה  בטעם תחתון ,לקיך

ַגםאַ֭ ֭ ָךֶ֣ ה֭-ַעְל ַ֭גםס"ת מכ"ה וצ"ע מה ס"ת  -ָעֹלָ֑ ָךֶ֣ ַעְל יַ֭א ֶ֖ כ  ָאנ  ה֭-ְו  מיכ"ה מרמז כאן?ָעֹלָ֑

ים ( כ,ר' ויחי נב)-וזה קשור ל ֞ ה  אֹל ד ו  ד ָּפק ֹ֧ ְפק ֶ֣ ם י   .והעולמות גרשיים דרגא מונח רביע, גאולת השכינה מגלותה בתיקון יצר הרע – ֶאְתֶכֵ֗

 
 :בי,ומ ויגש בראשית

הּוָדֵ֭֗ ֶ֣יְ֭י חּוְבנ  ַָָֽ֑֖ר ָוָז ֶֶ֣רץ֭ ָוֶפ ה֭ ָלֶ֖ ׁש  ֵַֽ֛ןְ֭ו ֹוָנ א ֹ֧רְ֭ו ע  י֭֭ה֭ ּוְ֭בנ  יֵ֥ ְה ַוּי  ַען֭ ֶֶ֣רץְּ֭כַנָ֔ ֶא ְּב  ֭ ֹוָנן ְוא ֶ֤ר֭ ָמת֭ע  ּול׃-ַוָּיָ֨ ְוָחמָֽ ן֭ ר ֵ֥ ֶחְצ ֶרץ֭ ֶ֭פֶ֖
ה֭ הּוָדֵ֗ ֶ֣יְ֭י ַרח מונה חמישה  –מונח רביע  -ּוְבנ  ָָֽ֖֑ ֶֶ֣רץָ֭וָז ָוֶפ ה֭ ָלֶ֖ ׁש  ֵַֽ֛ןְ֭ו ֹוָנ א ֹ֧רְ֭ו קום ער קבוצת פרטים מצטרפים, ובמ –דרגא תביר טפחא  - ע 

י, נכנסו שלא התקיימוואונן  ּול-ְבנ  ָחמָֽ ןְ֭ו ֶחְצר ֵ֥ ֶרץ֭  ֶפֶ֖

 

ָתָ֑ם֭:זי,ומ ויגש בראשית ח  ֶַ֣רחֲ֭א הְ֭וֶׂש יָעֶ֖ ר  ּוְב י֭ ֵ֥ ו  ְׁש ֵ֛הְ֭וי  ְׁשָו ְוי  ֹ֧ה֭ ְמָנ י  ר֭ ׁש ֵ֗ ֶ֣יָ֭א ל׃ּ֭֭וְבנ  ָֽ א  י ּכ  ְל רּ֭וַמ ֶב ֶחֶ֖ ה֭ יָעָ֔ ֶ֣יְ֭בר  ּ֭וְבנ 
ָתָ֑ם חֲ֭אח  ֶַ֣ר שזה מקור המדרש ששרח היתה בת אשת אשר למאן דאמר שלא  אפשר , מגביל שהייתה אחותם רק מאבא,מונח אתנח - ְוֶׂש

 .או שהיו לו לפחות שתי נשים נשאו תאומותיהם

. 

י-ָּכל[֭ו]ככז:  - כו,מו ויגש בראשית ֶ֣יְ֭בנ  דְ֭נׁש  ְּלַבֶ֖ ֹו֭מ  כָ֔ ר  ֶ֣יְ֭י א  ְצ י   ֭ ָמה ַר ְי ְצ מ  ב֭ ֲעק ֶ֤ הְ֭לַי ַהָּבָאָ֨ ׁש֭ ֶּנֶפ ב-ַה֠ ׁש׃-ָּכלַ֭֭יֲעק ָ֑ ָֽ יםָ֭וׁש  ֵ֥ ּׁש  ׁשׁ֭ש  ֶֶ֖פ ֶ֭נ
ףֲ֭אֶׁשר֭]כז[ ֵ֛ ס  ֹו ֵ֥י֭י ַּלד-ּוְבנ  םָּ֭כל-ֻי ָָֽ֑֖י  ְׁשָנ ׁש֭ ֶֶ֣פ םֶ֭נ י  ְצַרֶ֖ מ  ֹוְ֭ב ית-לֵ֥ ָֽ ֶֹ֧פׁשְ֭לב  ֶּנ ים׃֭ס-ַה ָֽ ע  ְב ׁש  ה֭ ְיָמ ְצַרֶ֖ מ  ה֭ ָא ַהָּבֵ֥ ב֭ ֲעק ֵ֛ ַ֭י

ֶּנֶפׁש֭-ָּכל  גדולה, פרט ראשון-תלישא -ַה֠

ֹו֭ כָ֔ ר  ֶ֣יְ֭י א  ְצ י   ֭ ָמה ַר ְי ְצ מ  ב֭ ֲעק ֶ֤ הְ֭לַי  צריך לפרטקטן, כעין כלל ה-מהפך פשטא מונח זקף קדמא -ַהָּבָאָ֨

ה-ָּכל֭(כז – כו מו,) שפסוקים אפשר 'א ַהָּבָאָ֨ ׁש֭ ֶּנֶפ ית-ָּכל... ַה֠ ָֽ ׁשְ֭לב  ֶֹ֧פ ֶּנ ָאה-ַה ַהָּבֵ֥ ב֭ ֲעק ֵ֛  תבנית כעין פרט וכלל ופרט וכלל  מהוים ...ַי

ׁש֭-ָּכל הראשון הפרט ֶּנֶפ ל הצריך בעבודת אל אחד, פרט זה מפורט בכל ומיוחד( פרט מובחר ומאוחד י"רש פגדולה, מציין )ע"-תלישא -ַה֠

ילפרט והוא יכלול את  ֶ֣יְ֭בנ  ׁש  דְ֭נ ְּלַבֶ֖ מ  ֹו֭ כָ֔ ר  ֶ֣יְ֭י א  ְצ ב-י  ֲעק ָ֑  (כז מו,) האחרון והכללבשם רבי יהודה בא להוסיף ולא להפחית   ן"הרמב פ"שע ַי

ית-ָּכל ָֽ ֶֹ֧פׁשְ֭לב  ֶּנ ים-ַה ָֽ ע  ְב ׁש  ה֭ ְיָמ ַרֶ֖ ְצ מ  ָאה֭ ַהָּבֵ֥ ב֭ ֲעק ֵ֛ , וירבה את יוכבד לאהבני  33בחשבון  נכלל ם"רשב פאת יעקב עצמו שע" ירבה :ַי

  .בני יעקב מהאחיות התאומות נשי, וירבה את אנשים חיים 31כי בשמות יש רק  בני לאה( 33 -בת לוי שנולדה בין החומות )נכללת ב
 

ֶּנֶפׁש֭-ָּכל  רה, בתפקידי שיעור )תיב"ע, רשב"ם, רמב"ן ע"פ ב"ר, תורה שלמה(, ראש, יחוד )רש"י ע"פ וי' רבה(, עקיגדולה-תלישא - ַה֠

  שיעור הבאים מצרימה, מושלמים לשבעים ע"י הקב"ה או יוכבד. ועוד שהיו יותר משבעים כי נשיהם לא נמנו.

המאוחדים המובחרים, והוא פרט ראשון והפרטים הבאים אלו יעקב ויוצאי ירכו  ה"לקבמרמז  - ראש, אלופו של עולם, יחוד

 ען לרדת לגלות מצרים.כנ-מארץ וושגזרת הכתוב נתלשהקב"ה, ומיוחדים לאל אחד 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 מז,כח: ויחיבראשית 

י ָֽ מ  יְ֭י ֶ֤ ְיה  ָ֑הַ֭ו ָׁשָנ ה֭ ֶ֖ ְׂשר  עֶ֭ע ְׁשַבֵ֥ ם֭ י  ְצַרָ֔ מ  ֶֶ֣רץ֭ ְּבֶא  ֭ ב ֲעק  יַ֭יָֽ ֶ֤ ְיח  ה׃-ַו ָׁשָנָֽ ת֭ ְמַאֶ֖ יםּ֭ו ֵ֥ ע  ְרָּב ְוַא ים֭ ָ֔ ָׁשנ  ע֭ ֶַ֣ב ֶׁש ו֭ י ַחָּיָ֔ ֶ֣י֭ ְׁשנ   ֭ ב ֲעק  ַ֭יָֽ
֭ )כח(  י"רש ב ֲעק  יַ֭יָֽ ֶ֤ ח  ה? לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השיעבוד, למה פרשה זו סתומ –ַוְי

 לשעבדם. דבר אחר: שבקש לגלות את הקץ ונסתם ממנו. בראשית רבה )צו,א(.  ילושהתח
י ָֽ מ  יְ֭י ֶ֤ ְיה  ים-ַו ָ֔ ָׁשנ  ע֭ ֶַ֣ב ֶׁש ו֭ י ַחָּיָ֔ ֶ֣י֭ ְׁשנ   ֭ ב ֲעק   קש, בנין אב.פעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה, הי – ַיָֽ

הדבר החוזר וקורה עשוי להילמד מפירוש רש"י בשני ענינים. )א( כאשר נפטר נשיא הדור ואין הדרכה ומגן עלולה לקרות צרת שיעבוד; 
 )ב( כל המבקש לגלות את הקץ יקח מוסר מיעקב אבינו שנסתם ממנו הקץ ולכן אל ינסה לגלות כי גם יסתם ממנו. 

בפרשות שונות בכל דור נשי"א הדור הוא בנוטריקון ניצוץ של יעקב אבינו, וכן רבינו הקדוש  פרי צדיק -ן ר' צדוק הכהן מלובלי-)ג( ומ

 פרי צדיק בראשית פרשת ויחי  -ר' צדוק הכהן מלובלין  -הוא רבי יהודה הנשיא כדאיתא ב
רי שבע עשרה שנה וקרא על עצמו ויחי ואיתא בבראשית רבה )צ"ו, ה'( על רבי שהיה ניצוץ מנשמת יעקב אבינו ע"ה שהיה דר בציפו

יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה וחיה יהודה וכו'. וכל אותם השנים היה חושש ביסורין כדי לתקן כללות נפשות ישראל שיזכו 
לשלימות החיות של עולם הבא וגם מה שעבר עליהם יהיה בסוף נתקן הכל כמו שנאמר )דניאל י"ב, ב'( ורבים מישני אדמת עפר 

על זה גמר אומר ויהי ימי יעקב שני חייו בכלל מאה ארבעים ושבע שנה שעל ידי השבע ... ועשה כמו שעשה יעקב אבינו .... וגו',  קיצוי
 .עשרה שנה שבסוף נתבררו כל בחינת חיי יעקב שהמה הנפשות השפלים לטובה

 
 מז,כח: ויחיבראשית 

ם ע   ֭ י ַכְבּת  ָׁשָֽ ְצַרָ֭֔-ְו ּמ  מ   ֭ י אַת נ  ּוְנָׂש י֭ ַתָ֔ ָך׃ֲאב  ְדָבֶרָֽ ה֭כ  ֶׂשֵ֥ יֶ֭אֱע ֶ֖ כ  רָ֭אנ  ַמ֕ ַוּי א ָרָתָ֑ם֭ ְקֻב יּ֭ב  נ  ְרַּתֶ֖ ּוְקַב ם֭ ֭י 
 תורה תמימה 

ם֭)ל(  י  ְצַרָ֔ ּמ  מ   ֭ י אַת נ  , יודע היה יעקב אבינו שצדיק גמור היה, ואם מתים שבחו"ל חיים למה הטריח את יא(אמר קרנא, דברים בגו –ּוְנָׂש
 :בות קי"א א'[]כתו יב(מפני שלא קיבל עליו צער מחילות -בניו 

 ר"ל יש כאן דברים מסותרים בענין זה וצריך לשים לב להם: תורה תמימה הערות יא(
ר"ל אף על פי שלא הי' צריך לזכות א"י שהיא מכפרת כמש"כ )פ' האזינו( וכפר אדמתו עמו, מפני שצדיק גמור הי', בכ"ז לא רצה  יב(

אים לזה הצדיקים הקבורים בחו"ל, והיינו, שעצמותיהם מתגלגלים ע"י להקבר בחו"ל מפני שלא קיבל עליו צער גלגול מחילות שב
מחילות האדמה עד א"י וחיים שם. ואמנם צ"ע דלפי טעם זה לבד הו"ל לצות לבניו שיקחו את עצמותיו לעת שיצאו ממצרים כמ"ש 

"י שחשש שלא יעשוהו אלוה, יוסף והעליתם את עצמותי, וצ"ל דעוד טעמים היו לו ליעקב שלא רצה להקבר במצרים וכמש"כ רש
וכעין מ"ש בירושלמי ע"ז פ"ג ה"ב אנשי כות עשו רגלי' דיעקב על שם שאמר לו לבן נחשתי ויברכני ה' בגללך, ולכן חשש שאח"כ 

לא יניחו לקחת את גופו ועצמותיו, וכמו שהי' באמת ביוסף שלא הניחו למשה לקחת עצמותיו והי' טרח הרבה בזה, כמבואר 
 טה פ"א ה"ז יעו"ש:בירושלמי סו

ם ע   ֭ י ַכְבּת  ָׁשָֽ ם-ְו י  ְצַרָ֔ ּמ  מ   ֭ י אַת נ  ּוְנָׂש י֭ ַתָ֔ פעמיים זקף בין שני קיסרים )כאן בין סלוק ואתנח(, כעין דבר החוזר וקורה, היקש, בנין אב.  – ֲאב 

בינו הצדיק לצדיקים יעקב אבינו ביקש למנוע מעצמו צער גלגול מחילות אם היה נקבר במצרים, והתבנית מרמזת בכעין היקש מיעקב א
ישראל. ועוד יש ללמוד מיעקב אבינו שצדיקים -אחרים שנקברו בחו"ל שיצטרכו לקבל עליהם צער גלגול מחילות כדי להגיע לארץ

שבחו"ל יצניעו את המופתים שהם עושים לטובת העולם כדי שלא יעשו אותם לאלוה. כי יעקב ברך את פרעה שהנילוס יעלה לקראתו ולכן 

 רצו להניח להוציא גופו ממצרים וכך עשו ליוסף.מצרים לא 

 

ם֭ תורה תמימהועוד היקש ע"פ פירוש  י  ַרָ֔ ְצ ּמ  מ   ֭ י אַת נ  ]מכאן אמרו, המוצא מת מושכב כדרכו נוטלו , יג(טול עמי מעפר מצרים –ּוְנָׂש
 ]נזיר ס"ה א'[: יד(ואת תפוסתו[

ם֭פשוט דמדייק יתור המלה  יג( י  ַרָ֔ ְצ ּמ   שאינה דרושה לענין:מ 
טעם הדבר מפני שאפשר שהתבוסס והתגלגל לשם רקב או דם או ליחה מהמת, ולכן נוטל את העפר התחוח שתחתיו ועוד בעומק  ד(י

ג' אצבעות מקרקע בתולה שתחתיו והוא שיעור תפוסה ואח"כ מותר לעשות שם טהרות ואינו חושש שמא עוד מת קבור שם. ואף על 
כל מקום לא חיישינן שזה הי' מת מצוה, משום דע"פ רוב מת מצוה קלא אית לי'. ומ"ש פי דבעלמא קיי"ל מת מצוה קונה מקומו, מ

הלשון מושכב כדרכו בא לאפוקי אם מצאו יושב או ראשו בין ברכיו, שכן קוברין העובדי כוכבים מתיהם ולכן מותר לפנותו בכל 
פירושו מכאן סמכו, דאין דרשה זו אלא אסמכתא, שהרי  ענין. ומה שהוספנו במוסגר, הוא ע"פ גירסת הערוך, והלשון מכאן אמרו יהי'

 לא נמצא כלל בכתוב שיעקב נקבר תחלה במצרים, כמש"כ התוי"ט בשם הרמב"ם במשנה כאן:
 

ם י  ַרָ֔ ְצ ּמ  ]נזיר ס"ה  מכאן אמרו, המוצא מת מושכב כדרכו נוטלו ואת תפוסתוקטן בתפקיד שתיים, לדרוש מה נוטלים עם מת: -זקף – מ 
 א'[

ּי אמַ֭֕ מקרקע בתולה  ג' אצבעותועוד בעומק )של מת בדרך או בשדה( העפר התחוח שתחתיו גדול בתפקיד שלוש, לדרוש נטילת -זקף – רַו
 . או שלוש סיבות לנטילת העפר שמא הוא מכיל )א( רקב )ב( או דם )ג( או ליחה מהמת.שתחתיו והוא שיעור תפוסה

מת שאינו מת מצוה אינו קונה מקומו ומותר לטלטלו עם העפר התחוח שתחתיו. ועוד  מת מצוה קונה מקומו ויש לקוברו במקומו, לעומתו

גדול במשמע של שלוש נקודות שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר. שמת ישראלי מושכב, ואילו מתי ע"ז נקברים בישיבה או -בענין זקף

 כאשר ראשם בין ברכיהם.
 שהיא נסמכת על תבנית הטעמים של פעמיים זקף בין שני קיסרים. אפשר להסביר כי אין דרשה זו אלא אסמכתא במובן

 
 :ויחי מט ד בראשית

ַאל  ֭ ם ַחזַּ֭כַּמ י  יָך֭-ַּפֶ֤ ָ֑ ָאב  ֶ֣י֭ ְּכב  ְׁש יָת֭מ  ֶ֖ ָעל  י֭ ֵ֥ רּ֭כ  ֹוַתָ֔  ּת
ה׃֭פ  ָלָֽ יָ֭ע ֵ֥ ע  ְיצּו ְלָּת֭ ַּלֶ֖ ז֭ח  ָ֭אֵ֥

 ֭ ם ַחזַּ֭כַּמ י   פשטא מהפך –ַּפֶ֤
 ... בבלי יומא  נוטריקון פחז ג... לראבריה" מידה שלמה תורה
פסחת  זיעזעת 'פ'ח'ז אלא 'ח'ז'פאנחנו צריכים לרבי אלעזר המודעי הלומד הנוטריקון שלא על סדר האותיות  עדייןרבי גמליאל  אמר



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 לא חטא.  שראובןחלית? 
 ות במעשה ראובן.כדרך לימוד ז ועלוזהו ענין מהפך פשטא להוציא הענין מפשוטו על דרך הנוטריקון שלא כפשוטו  - טט

 
 אונקלוס בראשית פרק מט תרגום 

 :בכירותא כהונתא ומלכותא)ג( ראובן בוכרי את חילי וריש תוקפי לך הוה חזי למסב תלתא חולקין  
לא תסב ארי סליקתא בית משכבי אבוך בכין אחילתא לשיויי ברי  לא אהניתא חולק יתיר)ד( על דאזלת לקביל אפך הא כמיא ברם 

 סליקתא:
 

ר֭-ַאל ֹוַתָ֔ והיה ביום , קכט -בבלי בבא בתרא קכח -ר כי יורה כי איבד חלק היתיר של הבכור והוא כהונה ומלכות, כבקטן, אפש-זקף -ּת

  .שאבא יכול לחלק רכושו במתנה קודם מותו לפי ראות עיניוהנחילו את בניו 

 

א: מט,י ויחי בראשית ָ֑יו-ל ָֽ ְגָל ֶ֣יןַ֭ר ּב  מ  ק֭ ֶ֖ ק  ח  הּ֭וְמ הּוָדָ֔ י ָֽ מ   ֭ ׁש  ֶבט ר֭ ּו סֵ֥ ָ֭י
י֭ ָֽ ֚דּ֭כ  האָ֭יב ֶ֣֭-ַע ֹלָ֔ י ים׃ׁ֭ש  ָֽ ַעּמ  ת֭ ְּקַהֵ֥ ֹו֭י  לֶ֖ ֹוְ֭ו ילָ֔ ׁ֭ש 

א ה-ל ָֽ ּוָדָ֔ יה ָֽ מ   ֭ ׁש  ֶבט ר֭ ּו סֵ֥ קטן בתפקיד של שתיים, מרמז לשתי משמעויות של טעם מרכא -קטן. זקף-מרכא )=מאריך( פשטא זקף – ָי

)ב( משתתחיל היא קטן. )א( מרמז כאן שמלכות מיהודה לא תתחיל מיד אלא מאריך עד זמן תחילתה בדוד; -)=מאריך( שבא לפני זקף

א רש"יישראל, כפי' -תאריך דרך ראשי גלויות אף שאינם מלכים ודרך נשיאי ארץ ה-ל ָֽ ָדָ֔ הּו י ָֽ מ   ֭ ׁש  ֶבט ּור֭ ילּו ראשי  – ָיסֵ֥ מדוד ואילך, א 

ָ֑יוגליות שבבבל )ראה סנה' ה,א( שרודים את העם בשבט, שממונים על פי המלכות.  ְגָל ֶ֣יןַ֭ר ּב  מ  ק֭ ֶ֖ ק  ח  שיאי ארץ תלמידים, אילו נ – ּוְמ
 ישראל. 

 

א ה-ל ָֽ ּוָדָ֔ יה ָֽ מ   ֭ ׁש  ֶבט ר֭ ּו סֵ֥ קטן בתפקיד של שתיים, מרמז לשתי משמעויות של טעם מרכא -קטן. זקף-מרכא )=מאריך( פשטא זקף – ָי

קטן. )א( מרמז כאן שמלכות מיהודה לא תתחיל מיד אלא מאריך עד זמן תחילתה; )ב( משתתחיל היא תאריך -)=מאריך( שבא לפני זקף

א ואמר...  רמב"ןל כפי' ללא גבו ּור-ל ָֽ סֵ֥ אלרמוז כי ימלוך שבט אחר על ישראל, אבל מעת שיחל להיות ליהודה שבט מלכות,  – ָי -ל ָֽ
ר֭ ּו סֵ֥  ממנו אל שבט אחר; ָי

 

ה יֹלָ֔ ֹוׁ֭ש  ילָ֔ הגירסת כתר ארם צובא הממוחשב מביאה כתיב  - ׁש  יֹלָ֔ ֹווקרי  ׁש  ילָ֔  שומדר רש"י, ומהאיות של הקרי מובן יותר טוב פי' ׁש 
יי לו: "יובילו שיי למורא" )תה' עו,יב(. אגדה  )בר"ת צז,י(: שַּ

 

י ָֽ ֚דּ֭כ  ה֭-ַע ֹלָ֔ י ׁש  א֭  דווקא כך,  - יתיב, קטן-זקף)אתנח( יתיב מונח  –ָיב ֶ֣

֚ד֭-ב הטעםזה כמו לעד. על כן בא  במקוםַע֚ד֭מלת  כי דבראשית ע' שפ" בחיי רבינו מלת עד עומדת  –)טט  כי אינו נמשך אחר להורותַע

י  מה ואינה מחוברת לכתוב אחריה(לעצ ָֽ ה֭-ּכ  יֹלָ֔ ׁש  א֭ י: עד עלמא, ותרגם אונקלוס תרגם ומזהָיב ֶ֣ ָֽ ה֭-ּכ  יֹלָ֔ ׁש  א֭ משיחא. והמתרגם :  דייתאָיב ֶ֣
 כי בבא המשיח לא תפסק המלכות מיהודה לעד לעולם וגו' ב,טועה. וענין הכתומשיחאעד דייתא 

 . אלחזק את פירוש מורו הרשב" מביא זו ראיה שרבינו -. מהפך  הטעם בחיי לרבינו פירוש

במלה בת הברה אחת או מלה בת בגירסא שלנו הטעם יתיב, בדרך כלל יתיב מחליף פשטא הערה על הפירוש לרבינו בחיי:  – טט
 בהקשר עם מהפך לפניו. כבד" והוא, פשטא עוצר חלש שתי הברות והיא מלעלית

 א לומדרבינו בחיי  –טט ה-ל ָֽ י ָֽ מ   ֭ ׁש  ֶבט ּור֭ הָיסֵ֥ ָדָ֔ ֚ד ּו  לעד = ַע

 

י ָֽ ֚דּ֭כ  ים-ַע ָֽ ּמ  תַ֭ע ַהֵ֥ ְּק י  ֹו֭ ְולֶ֖ ה֭ ֹלָ֔ י ׁש  א֭  תבניתוהוא פעולה, טפחא מרכא סלוק והוא פעולה.  קטן-זקף)אתנח( יתיב מונח  – ָיב ֶ֣

 כך משיבוא שלה לא יסור שבט מיהודה דווקאיהיה מובנו  אלפניו. הלימוד כעין לימוד אלפניו ולאחריוכזאת עשויה להידרש ב

 ר זה מתואם עם פירוש רש"י ורמב"ן שמלכות או נשיאות יהודה לא תתחיל מיד, אבל משתתחיל לא תיפסק לעד.הסב .לעד

הדרשה ע"פ  -ואיך יראו הדברים בימי המשיח, טט  -טט  במלך המשיחתרגמו  ואונקלוסכפי' רש"י )מט,יא(  יהיה אחריולהלימוד 

משיכים את רעיון שלטון יהודה מפסוק )מט,י( אל פסוק )מט,יא,יב( אף שהפשט הטעמים מתואמת עם תרגום אונקלוס ועם תרגום יונתן המ
 עוסק בשפע הגפנים והיין בנחלת יהודה.

 

 )מט,י((-)כהמשך להסבר ליב:  –,יא טמי חוי ראשיתב

א[֭ י ַדם] ֹוּ֭וְב ׁשָ֔ ְלֻב  ֭ ן ַּי י  סַּ֭ב ֶ֤ ּב  ֹוּ֭כ  נָ֑ ֲאת  ֶ֣י֭ הְּ֭בנ  ָקֶ֖ ר  ּׂש  ֹוְ֭וַל רָ֔ י ה֭ע  ר ָ֔ י ע   ֭ ֶּג ֶפן יַ֭ל ֶ֤ ְסר  ֹו׃ֲ֭ענָ֭-א  ּותָֽ ס ה֭ ּות ָֽ ים֭ס ֶ֖ ֭ב 
יב[֭ ּוְלֶבן] ן֭ י  ָָֽ֖֑ ָּי מ  ם֭ ֶַֽ֖י  יַנ ע  י֭ ֵ֥ יל  ב׃֭פ-ַחְכל  ָלָֽ ָח ם֭מ  י  ֶַֽ֖ ַּנ ׁ֭ש 
ישראל, שנאמר "אנכי נטעתיך שורק"  - שורקה ;עיר זו ירושלם - עירה ;הם ישראל - גפן :במלך המשיחתרגמו  ואונקלוס...  רש"י

אילו צדיקים;  - גפן" בספר יחזקאל )מ,טו(. ועוד תרגמו ְבָפִנים אחרים: "ִיבנון היכליה", לשון "שער האיתון - אתונו בני)יר' ב,כא(; 
 "עבדי אוריתא באולפן";  - אתנו בני

יהון צדיקיא סחור סחור  )העם יבנה היכל ה'(עמא יבנון היכליה  )יקיף ישראל לירושלים(יסחר ישראל לקרתיה  ,יא תרגום אונקלוס מט
ועבדי אוריתא  שהכוונה גם לסנהדרין היושבת בחצי גורן בחלק החול של המקדש ולשכת הגזית פתוחה לקודש()יקיפו הצדיקים להיכל ה', אפשר ליה 

 עמיה יהי ארגוון טב לבושיה וכסותיה מילא מילא צבע זהורי וצבענין: )תלמידי חכמים במקום לימוד(באולפן 
ִתיד ְלֵמיקּום ,יאתרגום יונתן מט א ְדע  ְלּכ א ְמִׁשיח  ה י ִאי מ  ְלִכין  מ  ל מ  ֲעֵלי ְדב בֹוי ּוִמְקט  ב א ב  ֵדר ִסְדֵרי ְקר  ְרצֹוי ְונ ִחית ּוְמס  ר ח  ה ָאס  ִמְדֵבית יְהּוד 

גְע   ם ְקִטיֵליהֹון ְלבּוׁשֹוי ְמע  י א ִמן ֲאד  וְור  ֵמק ט  מֹוי ְמס  ן ִדיקּום ֳקד  נֵיהֹון ְוֵלית ְמִליְך ְוׁשּוְלט  א לְ ִעם ׁשּוְלט  מ  א ְמד   ע צּור ְדִענְִבין:גִין ְבַאְדמ 

מה נאה מלך המשיח שעתיד לקום משל בית יהודה רתם מותניו ויורד ועורך מערכי מלחמה בבעלי שונאיו והורג מלכים  ,יאכתר יונתן מט

 עם ִׁשלטונם ואין מלך ושליט שיקום לפניו מאדים הרים מדם הריגתם לבושיו יתגוללו בדם מדומה לסחיטת ענבים:

ניו של מלך המשיח, כיין זך מלראות גילוי עריות, ושפיכות דם זכאי, ושיניו נקיות מן חלב, שלא לאכול גזל ועושק, )יב( מה נאות הם עִ 

 וכך יסמיקו ההרים והיקבים מיין, והגבעות ילבינו מהתבואה ומעדרי הצאן:



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 שמות, ג"התשע שנת השבוע פרשות דפי 3

 שמות א,א 3.1

 
 :א,גשמות שמות 

אֶ֭ ֵ֛ה֭ ֶע ֵ֥ה֭ר  ָהָי ה֭ ֶׁשֵ֗ ָָֽ֑֖ן-תּומ  ָי ְד ֶ֣ן֭מ  ה  ֹוּ֭כ  ְתנֶ֖ ח  ֹו֭ רֵ֥ ְת י  אן֭ ֭צ ֵ֛
ֶאת֭ ג֭ ַהֶ֤ ְנ ּי  ֶאל-ַו א֭ ָּיב ֵ֛ ַו ר֭ ְדָּבָ֔ ֶ֣רַ֭הּמ  ַח ַא  ֭ ה׃-ַהּצ אן ָב ָֽ ר  ים֭ח  ֶ֖ ה  ָהֱאֹל ר֭ ַ֭הֵ֥

ֵ֛ה֭ ֶע ֵ֥ה֭ר  ָהָי ה֭ ֶׁשֵ֗ אן֭-ֶאת תביר –ּומ  ֹו תביר –צ ֵ֛ ְתנֶ֖ ח  ֹו֭ ְתרֵ֥  יתור לרבות, מה? -מרכא טפחא  - י 

ָָֽ֑֖ן ְדָי ֶ֣ן֭מ  ה   מרכא סלוק - ּכ 

 לרבות -וט אחר מיעוט מיע -בפסוק זה 

 זהושיתרו מיעט עצמו מע"ז ומשום כך מדין נידוהו ולכן לא שימש ככהן לע"ז אבל  רש"י י'פע"פ המיעוט אחר מיעוט זה  -משני הפסוקים 

  .כהן און)בר' מא מה(  ,כהן מדין)שמות ב טז(  –לשון גדולה  מז,כבויגש בר' כפי' רש"י 

 .אחרי יציאת מצרים ויתר פרשה על שמו בתורהואפשר שמכך נתרבה להיות גר ראשון 

 

 דרשה בחסרון טעם פסק

י׃ ד,שמות גשמות  ַֽנ  ָֽ ּנ  ה  ר֭ אֶמ ּי ֵ֥ הַ֭ו ֶׁשֶ֖ ה֭מ  ֶׁשֵ֥ ר֭מ  אֶמ הַ֭וּי ֵ֛ ְּסֶנֵ֗ ַה ֹוְך֭ ּתֶ֣ מ  ים֭ ה ֝ יוֱ֭אֹל ָלָ֨ ָרא֭֩א  ְק ּי  ֹותַ֭ו ְראָ֑ ֶ֣ר֭ל  ָס י֭ ֶ֣ 'ּ֭כ  הֶ֖ א֭ ְר ֵַֽ֥ ַּי  ַו

ְר֭ ד,בראשית ב ָּבָֽ ה  ֶרץְּ֭ב ָאֶ֖ םְ֭וָה י  ַמֵ֛ ַהָּׁש ֹות֭ דֹ֧ ֹוְל ה֭ת ֶֶּ֣ל הֵ֥֭א  ֹות֭ ׂשֵ֛ ֹוםֲ֭ע ָ֑םְּ֭֭ביֵ֗ ם׃ָא י  ָמָֽ ֶרץְ֭וָׁש יםֶ֭אֵ֥ ֶ֖ ה  ֭'ֱ֭אֹל
י׃ ד,שמות ג ַֽנ  ָֽ ּנ  ה  ר֭ אֶמ ּי ֵ֥ הַ֭ו ֶׁשֶ֖ ה֭מ  ֶׁשֵ֥ מ  ר֭ אֶמ ּי ֵ֛ הַ֭ו ְּסֶנֵ֗ ַה ְך֭ ֹו ּתֶ֣ מ  ים֭ ה ֝ יוֱ֭אֹל ָלָ֨ ָרא֭֩א  ְק ּי  ֹותַ֭ו ְראָ֑ ֶ֣ר֭ל  יָ֭ס ֶ֣ 'ּ֭כ  הֶ֖ א֭ ְר ֵַֽ֥ ַּי ַ֭ו

ַעל תשא לד,ו-שמות כי ֭׀ ֭' הֵ֥ ר֭ ֲעב ָ֨ ל֭-ַוַּי ֵ֥ א  '֭ הָ֔ ֭׀ ֭' הֶ֣  ֭ א ָר ְק ּי  ו ַ֭ו י ַרבָּפָנ םְ֭ו י  ַאַּפֶ֖ ְך֭ ֶר ֶאֵ֥ ּון֭ ּוםְ֭וַחּנָ֑ חֶ֖ ת׃-ַר ֶמָֽ דֶ֭וֱא ֶס ֶ֭חֵ֥
 

 1365ן זצ"ל זי"ע שבת פרשת שמיני מבה"ח אייר שנת ???? ע' אהמאמר האדמו"ר מ"מ שניאורס
 דזהו מה שארז"ל משה משה ולא פסיק טעמא בגווייהו. 

ז', שלימות ההיקף, ופסיק טעמא בגווייהו, " היא ע"י הוי' דלתתא דוקא, מספר ביום עשות הוי'דהשלימות דבריאת העולם, "
 שיש הפסק בין שם הוי' דלתתא ושם הוי' דלעילא. 

מה שאין כן "משה משה" לא פסיק טעמא בגווייהו, היינו שמשה רבינו כפי שהוא למטה הוא קשור עם ענין משה למעלה, כי 
 " וגו'.כי מן המים משיתיהונקרא משה על שם "

 אזהר קנח  ויצא בראשיתכעין ענין זה 
נינהו, דא באתגליא ודא באתכסיא, ועל דא ( ? א'א"קל? חקל" נשא) יי, תרין עלמין יי ו לדכי תשא  שמות חזי כגונא דא תא
 דא עד עלמא דא כלא חד: ומעלמא, בגויהו טעמא פסיק

  :ומעולם זה עד עולם זה הכל בתוכם,  הטעםוראה, כמו כן יי יי, שני עולמות הם, זה בגלוי וזה בסתר, ועל כן פוסק  באתרגום

'֭׀אחד:  ' מונח פסיק – הֶ֣  ,השניהשם שם ובין השם הראשון ם ששיש פסיק בין ֭הָ֔

 נראה מדברי האדמו"ר הי"ו ממערכת פרסום שיחות האדמו"ר רב יהושע גרוס בבירור שנעשה עם ה –טוד"ל ט

ֹותּ֭בְ֭ ד,בראשית בוציון הקרא , שהשם הראשון הוא דלתתא והשם השני הוא דלעילא ֹוםֲ֭עׂשֵ֛ ם׃֭ייֵ֥֭יֵ֗ י  ְוָׁשָמָֽ ֶרץ֭ ֶאֵ֥ ים֭ ֶ֖ ה   ֱאֹל

 :ינויה

 א'  מפני שזאת הפעם הראשונה בתורה שמוזכר שם הוי'

לקים שנמשך -לקים שייך לבריאת העולמות ע"י הוי' דלתתא )שנמשכים ממנו חב"ד חג"ת נה"י( ושם א-ב'  צירוף השמות הוי' א

ממלכות של עולם אצילות נמשך עולם הבריאה,  ,מקור לעולם הנמוך ממנהההיא ממנו )ששיך אליו( מלכות, ומלכות של כל עולם 

 .ממלכות דבריאה נמשך עולם היצירה, ממלכות דיצירה נמשך עולם המעשה

 

ֹום  -טט  יֵ֗  רביע כאן בתפקיד של הערך ארבע,    – ְּב

ֹות֭ ׂשֵ֛ ֹוםֲ֭ע יֵ֗ ים֭ייְֵּ֥֭ב ֶ֖ ה   צילות י'צירה ב'ריאה ע'שיה.  ראשי תיבות בעי"א אלו ראשי תיבות של ארבע העולמות א' – ֱאֹל

 
 :ג יד שמות

ֶאל  ֭ ים ה  ֱאֹל ר֭ אֶמ ּי ֶ֤ ם׃-ַו יֶכָֽ ל  יֲ֭א נ  ַחֵ֥ ֶ֖הְׁ֭שָל ְהֶי לֶ֭א א ָ֔ ְׂשָר ֶ֣י֭י  ְבנ  ל   ֭ ר ה֭ת אַמ רּ֭כ ֶ֤ אֶמ ּי ֵ֗ ָ֑הַ֭ו ְהֶי ֶ֣רֶ֭א ֲאֶׁש ֶ֖ה֭ ְהֶי הֶ֭א ֶׁשָ֔ ֭מ 
 ( וגו'ט רכותבאשר אהיה עמם בשעבוד שאר מלכויות ) זאתעמם בצרה  אהיה י"רש - האשר אהי" ה"אהי יד,ג שמות

 גדול-קטן זקף-פרק גימטריה זקף-תת  , ראהג )הפטרת נחמו שבת ואתחנן( מ ישעיה ראה
ּו׃ ינ ָֽ ה  אֹל ה֭ל  ָּלֶ֖ ס  הְ֭מ ָרָבָ֔ ֲע ָּב  ֭ ּו ְּׁשר 'ַ֭י הָ֑ ְך֭ ֶר ּוֶּ֭דֶ֣ רַּ֭פּנֶ֖ ְדָּב֕ אַּ֭בּמ  ָ֔ ֹול֭קֹור  ג[֭֭קֶ֣ ֭ס֭]

ר֭ מונח - קול ְדָּב֕ אַּ֭בּמ  ָ֔ ֹור    האהי" ראש" האהי" ה= ז" ה)יושבי( סנ" ןרצ" ל= ע" 555=  248+  307גדול, גי' -קטן זקף-זקף -ק

 .ה= אהי" 21=  576 - 555 ומתקע" הפרש

בין הכתוב הפירוש והגימטריה נשלב  

למשה בסנה  שהבטחתי האהי" ראש" האהי" ה= ז"  ה)יושבי( סנ" ןרצ" ל"עהנביא ישעיה מזכיר ומודיע   כאילו במדבר קורא קול

עשה ישור  הכשם שקב"דרך ה'.  פנו מתגלה ברוח הקודש ועתהם בשעבוד שאר מלכויות אהיה עמם בצרה זאת אשר אהיה עמ -במדבר 

 .מלכויות משאר הגאולהדרך בארבעים שנה במדבר כך יעשה בשעת 
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ָָ֑ך֭שמות ג,יח:  ֶל ּוְ֭לק  עֶ֖ ְ֭וָׁשְמ
ֶאל ל֭ א ֝ ְׂשָר י֭י  ְקנ ָ֨ ְוז  ה֭֩ ַאָּת ֭ אָת֡ ֭ -ּוָב ו י ָל א  ם֭ ְרֶּתֶ֤ ַוֲאַמ ם֭ י  ַרֵ֗ ְצ מ  ְך֭ ֶֶ֣ל ֶ֤֭֞ה'ֶמ ֲלָכהֱאֹלה  ָֽ ה֭נ  ַעָּתֵ֗ ּוְ֭ו ינ ָעל ָ֔ ה֭ ְקָרֶ֣ נ   ֭ ים ּי  ר  ְב ע  ֶׁשת֭-יָ֭הָֽ ֹלֶ֤ ְךְׁ֭ש ֶר אֶּ֭דֶ֣ ָּנ֞

הֵ֥֭ הַ֭ל ְזְּבָחֶ֖ ְונ  ר֭ ְדָּבָ֔ ַּבּמ   ֭ ים מ  ּו׃֭֭'ָי ינ ָֽ ה  ֱ֭אֹל
זה הפסוק הוא יסוד לעיקר השביעי שנוסח ע"פ רמב"ם ספר המדע הלכות יסודי תורה פ"ז "אני מאמין באמונה שלמה כי נבואת משה רבינו 

 ת ושהוא היה אב לנביאים )ועוד גי' ולחכמים( לקודמים לפניו ולבאים אחריו".הייתה אמיתי

 ויש להסבירו במעגלי הסבר הולכים ומתרחבים כדי לבנות את ההסבר נדבך על נדבך.

 בפסוק זה עשרים ושש מלים ועשרים ושש טעמים כולל מקף, ללא געיות. מספר זה מרמז למקור הנבואה משם הוי' 

֭ אָת֡ ָָ֑ך֭אולי כאן מייבא העקרון של עיקר מעיקרי האמונה, לומד מתבנית טעמי  פזר, –ּוָב ֶל ּוְ֭לק  ָׁשְמעֶ֖ כתבנית שמע ישראל המבטא  –ְו

 היחוד והאחדות בבורא, אל העיקר השביעי אמיתות נבואת משה רבנו –בורא לעולם ועיקר שני  –עיקר ראשון 

֭֩  ו, ובתפקיד שורש ומקור, משה כאב לנביאים ולחכמים  תרסא, בתפקיד בעל בחינה נעלה כעין במחיצה לעצמ – ַאָּתה

ל א ֝ ְׂשָר י֭י  ְקנ ָ֨  שמשה אב בנבואה לבאים אחריו  -קדמא ואזלא, קדמא במובן שמשה אב בנבואה לבאים לפניו, ואזלא  – ְוז 

 

ֶאל ל֭ א ֝ ְׂשָר י֭י  ְקנ ָ֨ ְוז  ה֭֩ ַאָּת ֭ אָת֡ ֭ -ּוָב ו י ָל א  ם֭ ְרֶּתֶ֤ ַוֲאַמ ם֭ י  ַרֵ֗ ְצ מ  ְך֭ ֶֶ֣ל יָ֭הָֽ֭֭֞ה'ֶמ ֶ֤ ּוֱ֭אֹלה  ינ ָעל ָ֔ ה֭ ְקָרֶ֣ נ   ֭ ים ּי  ר  ְב ֲלָכהע  ָֽ ה֭נ  ַעָּתֵ֗ ֶׁשת֭-ְו ֹלֶ֤ ְךְׁ֭ש ֶר אֶּ֭דֶ֣ ָּנ֞
הֵ֥֭ הַ֭ל ְזְּבָחֶ֖ ְונ  ר֭ ְדָּבָ֔ ַּבּמ   ֭ ים מ  ּו׃֭'ָי ינ ָֽ ה  ֱ֭֭אֹל

ל֭תבנית טעמים  ְׂשָרא ֝ י֭י  ְקנ ָ֨ ֭ ֭֞ה'קדמא ואזלא ... ְוז  ים ּי  ר  ְב ע  יָ֭הָֽ ֶ֤ ה  ּוֱאֹל ינ הָ֭על ָ֔ ָרֶ֣ ְק   .ן קל וחומרכעי, כל סדרת הטעמים גרשיים מהפך פשטא - נ 

שמתחלה נראה אליו מיכאל ושם כבוד השכינה, והוא לא ראה הכבוד, כי לא הכין דעתו לנבואה, וכאשר )בסנה(  ,בשמות ג רמב"ן
לא הגיע עדין למעלתו הגדולה בנבואה, כי בהר סיני "נגש אל הערפל אשר שם ...  כיון לבו וסר לראות, נתגלה אליו מראה השכינה,

 א(; וכן ענין הסתרת הפנים, שעדין לא עלה למה שנאמר בו "ותמונת ה' יביט"האלהים" )שמ' כ,כ

 קל וחומר ממשה רבנו אבי הנביאים שהיה זקוק להכנה לנבואה כך שאר הנביאים היו זקוקים להכנה לנבואה. 
משה שנבדלה מכל  ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם ה'. כבר בארו בספ' שבא להודיעם מעלת נבואת ,ומלבי"ם במדבר יב

הנביאים שכלם נבאו באספקלריא שאינה מאירה ומשה ע"ה נבא באספקלריא המאירה. ולפי דרכנו הנה בארתי )בפ' מראה הסנה ובפ' 
תשא(, שמשה היה פי שנים ברוחו, שלנבואה באספקלריא שאינה מאירה היה מוכן בטבע מבלי שום הכנה, אמנם לנבואה 

ן בטבע והיה צריך לזה הכנה בין מעצמו בין מזכות ישראל שעת ירדו ישראל ממדרגתם ירד גם הוא באספקלריא המאירה לא היה מוכ
ממעלתו ונבא באספקלריא שאינה מאירה שע"ז היה מוכן תמיד, וע"כ לא יכול להשפיע על כל הנביאים רק נבואה באספקלריא 

לא השיגה רק ע"י הכנה ומציאת חן בעיני ה', וע"כ לא שאינה מאירה שזה היה לו בטבע, לא נבואה באספקלריא המאירה שגם הוא 
 יכול להשפיע מדרגה זאת על זולתו

 משה רבנו נבא בשתי מדרגות  ,ומלבי"ם במדבר יבע"פ 

  באספקלריא המאירה שגם הוא לא השיגה רק ע"י הכנה ומציאת חן בעיני ה', וע"כ לא יכול להשפיע מדרגה זאת על זולתו)א( נבא 

רק נבואה באספקלריא שאינה מאירה  ריא שאינה מאירה שע"ז היה מוכן תמיד, וע"כ יכול להשפיע על כל הנביאיםנבא באספקל)ב( 
  שזה היה לו בטבע

 

אפשר להסיק כי כמו שמשה רבנו השיג מדרגת אספקלריא המאירה רק ע"י הכנה כך הנביאים האחרים  מלבי"םוה רמב"ןהמדברי 

ג נבואה במדרגת אספקלריא שאינה מאירה אבל לא תמיד יזכו לנבואה. וכאשר זוכים נבואתם צריכים הכנה כדי להיות מוכנים להשי

 מושפעת מנבואת משה רבנו במדרגת אספקלריא שאינה מאירה. 

 כל אחד צריך הכנה להיות מוכן להשיג מדרגת נבואתו. 
 

 פמ"דסוף  הרמב"ם במורה נבוכים ח"בנבואה, מסביר כי משה רבנו בתחילת התגלות ה' אליו בסנה, לא הבין שזאת התגלות  רמב"ןה

שכאשר קרא אותו ה' יתעלה במצב הנבואי חשב כי עלי הכהן קראו פעם אחר פעם שלוש מביא שבתחילת התגלות ה' לשמואל הנביא "
לביאים פעמים, ואח"כ ביאר הכתוב סיבת הדבר ואמר כי מה שהביאו לידי כך שחשב שהוא עלי מפני שלא היה יודע אז כי דבר ה' 

 "יהיה בצורה זו וטרם נתגלה לו סוד זה עד כה

 

( שמות ג,יחלא מלמד האם גם תחילת התגלות ה' לנביאים אחרים הייתה באופן שהם לא ידעו שזאת נבואה. אפשר שהכתוב ) רמב"םה

ינּו ל ָ֔ הָ֭ע ָרֶ֣ ְק משה רבנו אל שמואל אל שאר מלמד על גלוי נבואי ראשון שהוא כעין מקרה. באופן זה הפסוק ילמד כעין קל וחומר מ נ 

ֶֹׁ֮שֶ֤ה( תה' צט,והנביאים, ומה מי שנאמר בם ) ן׀ מ  ר ָ֨ יו ְוַאֲה ֲהָנֵ֗ כ  ל ְּבָֽ ּוא  ֶ֣י ּו ְׁשמ א  ְר ֹו ְּבק  מָ֑ ים  ְׁש א ֵ֥ ר  ם׃֭'הֵ֭֗-ֶאל ק  ָֽ ֲענ  אַ֭י ּו  ... רד"קשפי'   ְוהֶ֣

.. בתחילת נבואתם לא הבינו שזאת .; ואפשר שהיה גדול בנבואה משאר נביאים אחר משה .... שהיה גדול בנביאים שהיו בזמנו שמואל

 נבואת ה' קל וחומר לנביאים אחרים.

 
ר' יהודה ב"ר סימון אומר חסד זה אהרן, ואמת זה  ...וילך ויפגשהו, הה"ד )תהלים פה( חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו,  (ירמב"ן )

לאכי ב( תורת אמת היתה בפיהו הוי חסד ואמת משה, ור' עזריה אומר חסד זה משה שעשה חסד עם יוסף, ואמת זה אהרן, דכתיב )מ
 נפגשו זה משה ואהרן, 

אין אנו יודעין למי חלק הקב"ה כבוד אם לאהרן אם למשה, י"א לאהרן שהיה במצרים ומתנבא להן לישראל שעתיד הקב"ה  וישק לו
הרן, וי"א למשה כדי שיבא משה לגאול אותם, כדי שיבא משה ויעיד על דבריו של אהרן ויהיו ישראל אומרים אמת היה מתנבא א

 .ויאמינו לדבריו
 בנבואת אהרן שקדמה לנבואת משה במצרים. היינו משה משפיע על נבואת אהרן שלפניו חיזוק האמונה

 

 עוצמה אדירה של הנבואה –קטן בין שני קיסרים -קטן ... רביע ... זקף-)א(  רביע ... זקף

 כעין סתום שלא בא לסתום אלא לפרש )א( הכנה לנבואה )ב( כיצד נביא מתחיל לנבא – קטן בין שני קיסרים-)ב( פעמיים רביע ... זקף

כעין היקש, בנין אב, דבר החוזר וקורה כדוגמא )א( הכנה לנבואה )ב( כיצד נביא מתחיל לנבא, וכן  –קטן בין שני קיסרים -)ג( פעמיים זקף

 להים לאהרןלנבואת משה במצרים, משה א שקדמהבנבואת אהרן  חיזוק האמונה



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ו,ד: ואראשמות 

יֶ֭את ת  מ ֶ֤ ֲהק  ם֭ ַגָ֨ ֶאת-ְו ם֭ ֶהֶ֖ תָ֭ל ֵ֥ םָ֭לת  ָּתָ֔ א   ֭ י ית  ר  ַָ֑ען֭-ְּב ֶֶ֣רץְּ֭כָנ ֶ֭א
ֶׁשר֭ םֲ֭א ֶהֶ֖ י ר  ֶרץְ֭מֻג תֶ֭אֵ֥ ֵ֛ ּה׃-א  ּוָ֭בָֽ ֵ֥ר ָּ֭ג

יֶ֭את ת  מ ֶ֤ ֲהק  ם֭ ַגָ֨ ֭ -ְו י ית  ר  )שלושה האבות  שנסה אותם[ תורה שלמה ]כט קדמא מהפך פשטא, כעין כתוב המלמד על חבירו שלפניו, –ְּב

 (שמו"ר כתב ידבמה שאמר להם שיתן להם את ארץ כנען ולא הרהרו אחריו )המוזכרים בפסוק ג( 
םובהערה כתב שבנדפס "שנתנה להם" . ויש לטט להעיר כי טעם  ַגָ֨ קדמא באחד מתפקידיו מרמז על זמן המוקדם ממקום הכתוב, ולכן  – ְו

ות אלא גלו מפני גזרת בין הבתרים. אברהם אבינו זכה בארץ מכח נצחונו על ארבעה המלכים שכבשו יתפרש כי ארץ כנען כבר נתנה לאב
הארץ מיושביה ובכך הכשירוה בדרך הטבע לזכיתו בה. יצחק לא עזב הארץ, יעקב חזר לארץ ובמלחמה של שכם והערים שסביבותיהם 

 ר נתנה להם.כבשו את ההר ואפשר שלכן האחים חלקו על יוסף באומרם שהארץ כב

ן-ֲאֶׁשר יא -תהלים קה,י על  רבי מנחם המאיריובפירוש  ם׃ָ֭נַתֵ֥ ָהָֽ ַאְבָר יםְ֭ל ֶ֖ ֹלה  ירושת הארץ היא  שבריתהנה  (.כח,דתולדת בר' ) ֱא
כי אע"פ שיגלו ממנה לחטאם,  -ו"אלף דור" )לעיל,ח(  עולם לאברהם, וממנו ליצחק, וממנו ליעקב. ואמר "לעולם" )לעיל,ח( וברית

    ,ינה נגזלתקרקע א

ֶאת י֭ ת  מ ֶ֤ י ֭-ֲהק  ית  ר  םקטן של -מהפך פשטא, בתפקיד מוציא מפשוטו של כתוב, ומקים ברית עם שניים כמרומז בטעם זקף – ְּב ָּתָ֔ , מקים  א 

 ברית עם הבנים, ועם נשמת האבות.  
 כח,ד:  תולדתבראשית 

ֶּתן ָֽ י  ֶאת-ְו  ֭ ָך ְך-ְל ָּתָ֑ א  ֭ ָךֶ֣ ּוְלַזְרֲע ֭ ָךֶ֖ םְ֭ל ָהָ֔ ַאְבָר ֶ֣ת֭ ְרַּכ ֶאתּ֭ב   ֭ ָך ְׁשְּת ר  ֶׁשר-ְל ָךֲ֭א י ֶרָ֔ ְמֻג ֶֶ֣רץ֭ ם׃-ֶא ָרָהָֽ ַאְב יםְ֭ל ֶ֖ ה  ֱאֹל ן֭ ָ֭נַתֵ֥
י[֭ תהלים קה, ם׃֭] ֹוָלָֽ ע ית֭ ֶ֣ ר  לְּ֭ב א ֵ֗ ְׂשָר י  קְ֭ל֝ בְ֭לח ָ֑ ֲעק ֶ֣ ָהְ֭לַי יֶדֶ֣ ֲעמ  א[ַ֭וַּי ֶאת]י ן֭ ֵ֥ ֶאּת  ֭ ָךֵ֗ רְ֭ל מ ֵ֗ א ֶרץ-ל  ם׃֭-ֶאָֽ ַלְתֶכָֽ ֲח לַ֭נ ֶב ֶח֝ ַָ֑ען֭ יב[ְּ֭כָנ [

ַעֵ֭֗ ְמ ֝ ָ֑רּ֭כ  ְסָּפ ֶ֣י֭מ  ְמת  יֹוָתם֭ ְה  ָֽ ּה׃ּ֭ב  יםָּ֭בָֽ ֵ֥ ר   טְ֭וָג

כפל ענין; והוא שנאמר בברכת  - ברית עולם רוצה לומר: לקיום. ולישראל - לחק ליעקב השבועה והעמיד רבי מנחם המאירי
ֶּתןיצחק ליעקב:  ָֽ י  ֶאת-ְו  ֭ ָך ֶאת-ְל  ֭ ָך ְׁשְּת ְָ֑ךְ֭לר  ָּת א  ֭ ֲעָךֶ֣ ּוְלזְַר ֭ ָךֶ֖ םְ֭ל ָהָ֔ ַאְבָר ֶ֣ת֭ ַּכ ְר ָך֭-ּב  י ֶרָ֔ ְמֻג ֶֶ֣רץ֭ ֶׁשרֶא ן-ֲא ם׃ֱאֹלָ֭נַתֵ֥ ָרָהָֽ ַאְב יםְ֭ל ֶ֖ ֭ה 

 עולם ירושת הארץ היא לאברהם, וממנו ליצחק, וממנו ליעקב. ואמר "לעולם" )לעיל,ח( וברית שבריתהנה  (.כח,דתולדת בר' ) 
, ועוד ישובו אליה.  )יא( וזכר פרט הברית שהיה בענין קרקע אינה נגזלתכי אע"פ שיגלו ממנה לחטאם,  -ו"אלף דור" )לעיל,ח( 

כנגד כלם. וקראה 'נחלתם', כי  - נחלתכם כלומר: לכל אחד מן האבות; וחבל - אתן את ארץ כנען לך: לאמראמרו: הארץ, והוא 
"לרשתך את ארץ מגוריך" )בר'  -הנבואה יעדתה להם כירושה גמורה, כמו שנאמר לאברהם "ויירש זרעך" )בר' כב,יז(, וליעקב 

רוצה  - מספר מתי)בנוסחנו: בהיותם(  בהיותכם,ח(.  )יב( ואמר אחר כן: כח,ד(; וכן לכלם: "ונתתי אותה לכם מורשה" )שמ' ו
כלומר: אע"פ שהיו מעטים, ושהגוים אשר ביניהם היו יודעים שבלבם לירש את הארץ,  - בה וגרים כמעטלומר: בזמן האבות. 

 מתיראים.   נםואי בה גריםהיו 
 

ֶאָֽ֭֭]ה[ :ו – ה,ו וארא שמות י֭ ְעּת  ֶ֣יָׁ֭שַמֵ֗ ֲאנ  ֭׀ ֶ֣ם ָתָ֑ם-תְוַג א  ים֭ ֶ֣ ד  ֲעב  םַ֭מ י  ְצַרֶ֖ מ  ר֭ לֲ֭אֶׁשֵ֥ א ָ֔ ְׂשָר ֶ֣י֭י  ְּבנ   ֭ ֲאַקת ֶאתַ֭֭נ ר֭ ֶאְזּכ ֶ֖ י׃-ָו ָֽ ית  ר  ְּ֭ב
י ָֽ ְבנ  ר֭ל  מ ֵ֥ ןֱ֭א ה '-]ו[ָ֭לכ ֞ ֶ֣י֭ ֲאנ  ֭ ל  א  ְׂשָר ֭י 

ָדָתָ֑ם֭ ֲעב  ם֭מ  יֶ֭אְתֶכֶ֖ ֵ֥ ְלּת  ַּצ ְוה  ם֭ י  ַרָ֔ ְצ מ  ת֭ ֹלֶ֣ ְב ס   ֭ ַּת ַחת מ  ם֭ ֶאְתֶכֵ֗ י֭ ֶ֣ את  ֹוצ  ְ֭וה
זְ֭֭ ּב   ֭ ֶאְתֶכם י֭ ֶ֤ ְלּת  ַא ים׃ְוָג ָֽ ל  ד  יםְּ֭ג ֶ֖ ְׁשָפט  ּוב  ה֭ ָיָ֔ ַעְ֭נטּו ֹו ֭רֶ֣

ה[ י֭֭] ְעּת  ֶ֣יָׁ֭שַמֵ֗ ֲאנ  ֭׀ ֶ֣ם ַג רֶ֭אתמונח פסק רביע ...  -ְו ּכ ֶ֖ ֶאְז י-ָו ָֽ ית  ר   טפחא סלוק - ְּב

י ָֽ ְבנ  ר֭ל  מ ֵ֥ ןֱ֭א ה '-]ו[ָ֭לכ ֞ ֶ֣י֭ ֲאנ  ֭ ל  א  ְׂשָר  מרכא זרקא מונח סגול גרשיים -י 

 .עלי לקיים יש( ז' חשפת" קרעי) ( כמו שהצבתי והעמדתי הברית שמעתי)אני  וגם 'ה י"רש

ן י"רש ו[ָ֭לכ ֞ יהשבועה:  אותה פ. ע"] ָֽ ְבנ  ר֭ל  מ ֵ֥ ה '-ֱא ֶ֣י֭ ֲאנ  ֭ ל  א  ְׂשָר  לקיים. הנאמןי 

זה  למהשאמר משה  על אליו ויאמר. משפטיםלקים -א וידברמתחילת וארא עד כאן(  -)טט  של הפרשה זו והפירושז'  ח"שפת עיקר
 די-ל ש-באה' כי אם  בשםלאבות(  -)טט  הבטחתיםלקיים הבטחתי. ואל תאמר כיון שלא  שנאמן ה' אני הלו הקב" אמר  שלחתני

 ' לכך וגם אני צריך לקיימו הלכך שמעתי וכו'.וכובריתי -הקמתי את וגם( ד,ו וארא) מוכרח לקיים. אבל איני( ג,ו וארא)
י– טט ָֽ ְבנ  ר֭ל  מ ֵ֥ ןֱ֭א ה '-]ו[ָ֭לכ ֞ ֶ֣י֭ ֲאנ  ֭ ל  א  ְׂשָר , זרקא סגול בתפקיד של גורע מהענין על הענין ושל מוסיף מונח סגולמרכא זרקא  גרשיים -י 

שמות כי תשא )מהענין על הענין. גורע מן הדין ומוסיף על הרחמים. רעיון זה חוזר פעמים אחדות בספור יציאת מצרים, ואח"כ במדבר, כגון 

ר (לד,ו ֲעב ָ֨ א ֭-׀ַ֭על֭'הֵ֥֭ ַוַּי ְקָר ּי  ַו ו ֭ י  הקב"ה עובר מכסא דין לכסא רחמים. תיב"על ע"פ קדמא מרכא פסק זרקא סגו – ָּפָנ

 ֭ן יטעם גרשיים,  -ָלכ ֞ ָֽ ְבנ  ֭-ל  ל  ָרא  ְׂש כעין יצא זרקא בתפקיד גורע מהענין על הענין דומה בתפקיד זה לתביר. גרשיים ... תביר  –י 

רלמי שיתעורר ממכות מצרים להקל ולהחמיר.  . לפי ך אף ולא יגאליתעורר לא יארי למי שלאאף וגואל  מאריך= רכאמ -ֱאמ ֵ֥

 ההקב"המקורות בתורה שלמה בני ישראל לא היו ראויין להיגאל אלא להיהרג. ויש לומר שלא כולם לא שמרו ברית ולא כולם עע"ז. 

הביא עצמו בשבועה נוספת על שבועתו לאבות נגד מידת הדין ומן הסתם זה בזכות האבות ובזכות אלו מבני ישראל ששמרו ברית ולא 

 הזכאים ובזכותם להוסיף עליהם גם את החייבים. ישראל-יר על עצמו כדי להקל על בנימחמעע"ז ו

 י ָֽ ְבנ  ה '-ל  ֶ֣י֭ ֲאנ  ֭ ל  ָרא  ְׂש ה ' -ב הבטחה די-ל ש-באעל ההבטחה לאבות מהענין על הענין, מוסיף  מוסיףמונח סגול,  זרקא -י  ֶ֣י֭ המהוה מ -ֲאנ 

מוסיף על בני ישראל הזכאים את החייבים , המגביר רחמים ום הבטחתיהנאמן לקייהנעלה מן הספירות המבוטאות בשמות הקב"ה, 

ה 'בעזרת הרב אי"מ אייזן הי"ו לגאלם כהבטחתו לאבות.  ֶ֣י֭  אני אותיות אי"ן, כתר דמלכות דא"ק המהוה את ארבע העולמות. -ֲאנ 

  ָֽיועוד אפשר לומר כי ְבנ  ר֭ל  ןֱ֭אמ ֵ֥ ה '-ָלכ ֞ ֶ֣י֭ ֲאנ  ֭ ל  א  ְׂשָר , כי הקב"ה משביע לכל אחד מישראל מונח סגול מרכא זרקא גרשיים -י 

כי בני ישראל היו במצרים ללא מצוות שיתנו להם זכות לגאולה כפסוק "ואת עירום ועריה". מסירות נפשם התבטאה למסירות נפש 

בליל בתשובה אל ה' בימי מכות מצרים, בקשירת השה או הטלה, עבודה זרה של מצרים, למיטתם לשחיטתו בערב פסח ואכילתו 

כל אחד מישראל משלים את כנסת ישראל שיש לה שלמות של שש מאות אלף נשמות, ובזה תלויה התעלות  פסח; במילה בליל פסח.

ה '-העולמות מהמדרגה שירדו אליה מחטאי האדם, דבר המרומז ב ֶ֣י֭ מונח סגול, מונח טעם מחבר, סגול טעם עוצר, ההתעלות  – ֲאנ 

נמצא גם כעין גאולת כסא הכבוד )כבוד ה'( בתוך התעלות זאת רות הנפש של כל אחד מישראל. הסגולית של העולמות תלויה במסי
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 מהגלות, כמרומז בשנוי הלשון הבא:

 ם ֶאְתֶכֵ֗ י֭ ֶ֣ את  ֹוצ  ה מונח רביע, מרמז ללפחות ארבעה ענינים אשר אפשר שמרמז לחמישה לשונות של גאולה כאשר הלשון החמישי  –ְ֭ו

ם אופן נאמר כאןתיק"ו. בכל  –הוא ללא הכרעה  ֶאְתֶכֵ֗ י֭ ֶ֣ את  ֹוצ  ם והמדרש ובהקפות סוכות נאמר ונקובְ֭וה ְתֶכֵ֗ א  י֭ ֶ֣ את  ּוצ  -הוצאתְ֭וה

גאולת השכינה הקדושה מגלותה. אפשר כי בדרשה תבנית הטעמים מונח רביע של  -גאולת עם ישראל ממצרים היא גם הוצאת

ם ְתֶכֵ֗ א  י֭ ֶ֣ את  ּוצ  ה  מגלות.מרומז ענין של יציאת כסא הכבוד כביכול  ְו

 

י תורה שלמה ]לה[ ָֽ ְבנ  ר֭ל  מ ֵ֥ ןֱ֭א ה '-]ו[ָ֭לכ ֞ ֶ֣י֭ ֲאנ  ֭ ל  א  ְׂשָר ר' יודן אומר כדאי היו ישראל )ראויין( לישטף במצרים שהפרו ברית מילה  י 
יועבדו ע"ז. אלמלא שהביא הקב"ה עצמו בשבועה שנ'  ָֽ ְבנ  ר֭ל  ֱאמ ֵ֥ ן֭ ה '-ָלכ ֞ ֶ֣י֭ ֲאנ  ֭ ל  א  ְׂשָר ן֭ואין  י  ( ולכן שמ"א ג,יד)אלא שבועה  שנא' ָלכ ֞

ה ' תורה שלמה ]לו[. (ה-מדרש הגדול, מכילתא דרשב"י, שמו"ר פ"ונשבעתי לבית עלי ) ֶ֣י֭ אני יודע שסופן למרוד בי ולהכעיס לפני  ֲאנ 
ֶאת (שמ' ב,כה)ואע"פ כן הריני גואלן למען שמי וכן הוא אומר  ים֭ ֶ֖ ה  אֱ֭אֹל ְֵַֽ֥ר ַּי ים׃֭ס-ַו ָֽ ֹלה  עֱ֭א ֶַַֽ֖ד ַוּי  ָ֑ל֭ א  ְׂשָר ֶ֣י֭י   ְּבנ 

ב: אמר רבי שמואל בר נחמני אלולי שאסר הקב"ה עצמו -היה ירא שמא מדה"ד תעכב גאולתם ... ובויק"ר פכ"גמשה  הערותב
ָֽי  בשבועה לא נגאלו ישראל לעולם, הה"ד ְבנ  ר֭ל  ןֱ֭אמ ֵ֥ ה '-]ו[ָ֭לכ ֞ ֶ֣י֭ ֲאנ  ֭ ל  א  ְׂשָר  .(מדרש הגדול, מכילתא דרשב"י) י 

 

י  ,ז:שמות וארא ו ָ֨ ְחּת  ָלַק ם ְו י ֭ ֶאְתֶכֵ֥ ם ל  ָעָ֔ י ְל ית  ֵ֥ י  ָה ם ְו ים ָלֶכֶ֖ ָ֑ ה  אֹל  ל 
ם  ְעֶּתֵ֗ ַד י י ו  ֶ֣ ֶ֤י ּכ  ם׃֭'ה ֭ ֲאנ  י  ְצָרָֽ מ  ֹות֭ לֵ֥ ְב ס  ַחת֭ ַּתֶ֖ מ  ם֭ אֶ֭אְתֶכָ֔ י ֶ֣ ֹוצ  ַהּמ ם֭ יֶכָ֔ ה  ֹלֶ֣ ֱ֭א

י הטעמים בקרא תבנית ֶ֣ ֶ֤י ּכ  ם֭֭'ה ֭ ֲאנ  יֶכָ֔ ה   תבניתפעמים מספר מרמז על כעין  מונחקטן במלה אחת, -מונח מהפך פשטא מונח זקף  –ֱאֹלֶ֣

ם֭ תבניתקטן במלה אחת, -מהפך פשטא מונח זקף יֶכָ֔ ה  ֹלֶ֣ נאמר במועט וחל ריבה וריבה את הכל, קטן במלה אחת בתפקיד כעין -מונח זקףֱא

ם֭ תבנית, בכל יֶכָ֔ ה  ֹלֶ֣ ם֭ ... קטן-זקף–ֱא קטן בין שני קיסרים דבר החוזר וקורה, הוצאת מצרים היא דוגמא -זקף פעמיים, קטן-זקף –ֶאְתֶכָ֔

כאדם  ולקחתי כנגד אדום וע"כ כתיב ביה  ולקחתי בעה"טאף ליציאה מגלות אדום הארוכה והקשה כפי' , לקיחה בחזקה גלות לכל יציאת
 . הלוקח בחזקה שהוא הקשה מכולם

ֶ֤ילקית נעלה המתבטאה במלת -כל התבניות ביחד כמרמזות כי כל הגלויות הן בהנחיה א  כעין עצמותו ומהותו של הקב"ה הנעלה מן – ֲאנ 

ם֭֭'ה ֭המדות המבוטאות בשמות הקב"ה  יֶכָ֔ ה  ֹלֶ֣ ם֭֭'ה ֭והנחיה נעלה זאת מהפך המדות והטבע וכן מגביר הרחמים של ֱא יֶכָ֔ ה  ֹלֶ֣ המבטא  –ֱא

 רחמים מצד עצמם ורחמים מצד הגבורה, כדי להביא את ישראל והעולם לגאולתו.

םתיאור  י  ָרָֽ ְצ מ  ֹות֭ ְבלֵ֥ ַחת֭מאפיין את מצב  המלמד על רבוי סבלות מצריםמרכא סלוק,  – ס  ַּתֶ֖ תיאור התפשטות טפחא בתפקיד וטעם  –מ 

אלפניו ללמד על הקושי המיוחד בכל גלות, המעורר בחינת רחמים שבגבורה בהתאמה, עד שכל בחינת גבורה נהפכת לתגבורת הסבלות 

םכדי שכל אחד מישראל יזכור מגאולת מצרים את ברחמים, ולכן להלכה  ְעֶּתֵ֗ יַד עומדת ההבטחה גלויות, הבארבע חת שבכל ארביע,  – ו 

( 2063)=  והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי - בעה"טלגאולה בארבעה לשונות הגאולה מתבטאים בגימטריה הבאה וההלכה הבאה ע"פ  
 להזכיר מלוא כוס הסבל ומלוא כוס הגאולה. .(2061) בגימ' זה עני בישראל לא יפחתו לו מארבע כוסות

 
  :טז יח כ,שמות וארא ו

י]טז[֭ ָֽ ֹותְּ֭בנ  ְׁשמֶ֤ ה֭ ֶּל י-ְוא ָ֨ ָ֑ ָרר  תּ֭וְמ ֹוןּ֭וְקָהֶ֖ ְרׁ֕ש ּג  ם֭ ָתָ֔ ד  ְל ְלת ֶ֣  ֭ י ו  ה׃֭֭ל  ָׁשָנָֽ ת֭ ַאֶ֖ יםּ֭וְמ ֵ֛ ׁש  ְׁשֹל עּ֭ו ֶׁשַֹ֧ב י֭ ָ֔ ו  ֶ֣י֭ל  ּי  ַח  ֭ י ְׁשנ  ֭שבע דרגא – ּו
ח[֭ י ָ֑ל] יא  ֻעּז  ְו ֹון֭ ֶחְברֶ֖ רְ֭ו ָהָ֔ ְצ י  ְו ם֭ ָרֶ֣ תַ֭עְמ ָהָ֔ ֶ֣יֳ֭ק ְמַאֶּ֖֭֭֭וְבנ  יםּ֭ו ֵ֛ ׁש  ׁשּ֭וְׁשֹל ָׁשֹלֹ֧ ת֭ ֶ֣יֳ֭קָהָ֔ ּי  ַח  ֭ י ְׁשנ  ה׃ּו ָׁשָנָֽ ֭שלש דרגא – ת֭

םֶ֭את]כ[֭ ָר֝ ַעְמ ח֭ ַּקָ֨ ּי  ת-ַו ֶאָֽ ֹו֭ ד֭לָ֔ ֶֶ֣ל ַוּת  ה֭ ָּׁשָ֔ א  ֹוְ֭ל לֶ֣  ֭ ָדתֹו דּ֭ד ָֽ ֶֶ֤ב ֹוֶכ ֶאת-י ןְ֭ו ר ֶ֖ ָ֑ה-ַאֲה ֶׁש ה׃֭֭מ  ָׁשָנָֽ ת֭ ַאֶ֖ יםּ֭וְמ ֵ֛ ׁש  ְׁשֹל עּ֭ו ֶׁשַֹ֧ב ם֭ ָרָ֔ ַעְמ ֶ֣י֭ ַחּי   ֭ י ְׁשנ   – ּו

֭שבע דרגא
הרמב"ן שמות .  פקד פקדתי אתכם.  פקד יפקדאפשר שהדרגא מרמז לשרשרת הקבלה מיוסף עד עמרם שהגואל יזדהה במלים  -טט 

  משה רבנו נעקר מבית עמרם בגיל שתים עשרה ולא קבל המסורת שעברה מיוסף ללוי לקהת לעמרם. ג טז בשם שמות רבא

 ת שהעביר לעמרם.ה ולוי האריך ימים מכולם והעביר לקה-כנראה שיוסף העביר לשאר שבטי י -טט 

 

 . פקד יפקדגואל יזדהה במלים שרשרת הקבלה מיוסף עד עמרם שה

ֶאלבראשית ויחי נ,כד:   ֭ ף ס  יֹו ֶמר֭ א ָ֑ת-ַוּי ֶ֤ מ  י֭ ֶ֖ כ  ָאנ  ו֭ י ֶ֭אָחָ֔
ן֭ מ   ֭ ֶאְתֶכם ֶ֤ה֭ ֱעָל םְ֭וֶה דֶ֭אְתֶכֵ֗ ְפק ֶ֣ י  ד֭ יםָּ֭פק ֹ֧ ֞ ה  אֹל אתֶ֭אל-ו  ַהּז ָ֔ ֶֶ֣רץ֭ ב׃֭֭-ָהָא ֲעק ָֽ ְלַי ּוָֽ ק֭ ָחֶ֖ ְצ י  םְ֭ל ָהֵ֥ עְ֭לַאְבָר ְׁשַּבֵ֛ ר֭נ  ֶרץֲ֭אֶׁשֵ֥ ָא֕ ָ֭ה

ֶאתוַ֭בראשית ויחי נ,כה:  ף֭ ס ָ֔ יֹו ֶ֣ע֭ ְׁשַּב ֶאת-ַּי ם֭ ֶתֵ֥ ל  ְוַהֲע ם֭ ֶאְתֶכָ֔  ֭ ים ֱאֹלה  ד֭ ְפק ֶ֤ י  ד֭ רָּ֭֭פק ָ֨ אמ ָ֑ ל֭ל  ֶ֖ א  ְׂשָר ֵ֥י֭י  ה׃֭֭-ְּבנ  ֶּזָֽ מ  י֭ ַתֶ֖ מ  ַ֭עְצ
ֶאתשמות ג,טז:  ֭ ַסְפָּת֞ ְוָא ְֶ֣ך֭ ם֭-ל  ָהֵ֛ ַאְבָר י֭ ֹ֧ ה  יֱ֭אֹל ַלָ֔ א  ֶ֣ה֭ ְרָא נ   ֭ יֶכם ת  יֲ֭אב ָֽ ֶ֤ ה  ֱאֹל ֞ה֭'  ֭ ֶהם ֲאל  ֭ ְרָּתֶ֤ ָאַמ לְ֭ו א ֵ֗ ְׂשָר ֶ֣י֭י  ְקנ  רז  אמ ָ֑ ב֭ל  ֲעק ֶ֖ ְוַי ק֭ ָחֵ֥ ְצ ֭י 

ֶאת֭ םְ֭ו ֶאְתֶכָ֔  ֭ י דָּ֭פַק ְדּת  ם׃-ָּפק ֶ֤ י  ְצָרָֽ מ  םְּ֭ב יָ֭לֶכֶ֖ ּו ָעׂשֵ֥ ֶ֭ה
הֶ֭אתשמות בשלח יג,יט:  ֶׁשֵ֛ ח֭מ  ַּקֵ֥ ּי  ֹו֭-ַו ּמָ֑ ף֭ע  ֶ֖ ס  ֹו ֹות֭י מֵ֥ ַ֭עְצ

ֶאת֭ יַע֭ ֝ ְׁשּב  ַע֭ה  ְׁשּב ָ֨ יַ֭֩ה יֶתֹ֧֭-ּכ  ל  ְוַהֲע ם֭ ֶאְתֶכָ֔  ֭ ים ה  ֱאֹל ד֭ ְפק ֶ֤ י  ד֭ רָּ֭פק ָ֨ מ ָ֔ א ל   ֭ ל ָרא  ְׂש ֶ֤י֭י  ם׃-םֶ֭אתְּבנ  ְּתֶכָֽ א  ֶ֖ה֭ ֶּז מ  י֭ ַתֵ֛ מ  ַ֭עְצ
ד֭.בראשית ויחי נ,כד: 1 ְפק ֶ֣ י  ד֭  פקד יפקדמונח   הדרגא כקישור יוצאת מיוסף עם הזיהוי לדברי הגואל  דרגאָּפק ֹ֧

ֶאת֭. בראשית ויחי נ,כה:2 ם֭ ֶתֵ֥ ל  ְוַהֲע ד... ְפק ֶ֤ י  ד֭ ה׃֭-ָּפק ָ֨ ֶּזָֽ מ  י֭ ַתֶ֖ מ  פחא סלוק, תיבת מרכא ט עצמותי-והעלתם אתעם הקישור  פקד יפקדַעְצ

 ה.-"את" ותבנית הטעמים מרבה את עצמות שאר שבטי י

םשמות בשלח ג,טז:  1 ֶאְתֶכָ֔  ֭ י דָּ֭פַק ְדּת  אחד כפשוטו שיאמר, אחד  פקד פקדתיקטן, דברי ה' למשה הגואל הקישור -מהפך פשטא זקףָּ֭פק ֶ֤

 שלא כפשוטו כי משה ערל השפתיים לא יכל לאמר זאת מעצמו

ֶאתוְ֭שמות בא יג,יט:  3 ם֭ יֶתֹ֧ ל  ם׃-ַהֲע ְּתֶכָֽ א  ֶ֖ה֭ ֶּז מ  י֭ ַתֵ֛ לפקד כקישור דרגא וטעמה  "והעליתם"דרגא תביר טפחא סלוק, המילה   ַעְצמ 

 ה.-של יוסף ולהעלאת עצמותיו עם עצמות שאר שבטי י )דרגא( יפקד
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 שמות בא ז,כו 3.3

 

רֶּ֭בן יב,ה: באשמות  ים֭זָָכֵ֥ ֵ֛ מ  הָ֭ת ן-ֶׂשֵ֥ ָ֑ם֭מ  ֶ֣הָ֭לֶכ ְהֶי ֶ֖ה֭י  ים-ָׁשָנ ֵ֥ ׂש  ְּכָב ןַ֭ה ּו׃-ּומ  ח ָּקָֽ יםּ֭ת  ֶ֖ ּז  ע  ָ֭ה
רֶּ֭בן יםָ֭זָכֵ֥ ֵ֛ מ  הָ֭ת ֶ֖ה֭-ֶׂשֵ֥ כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא אבל אם הלכות שונות, או פרטים שלא חייבים מרכא תביר מרכא טפחא,  -ָׁשָנ

נות על שה ועוד יש בו מדרש  ללמד שאחר שנמנו עליו יכולין להתמעט ולמשוך ידיהם הימנו ולהימ( יב,ד)-ב רש"יי' כפלהצטרף ביחד 
מפרש  שפת"חיקר ע) אחר, אך אם באו למשוך ידיהם ולהתמעט, מהיות משה יתמעטו בעוד השה קיים בהיותו בחיים ולא משנשחט.

ת על כך שהנמנים על אכילת השה )יב,ה( מרמז-הטעמים בתבנית מחיות( אבל אפשר כי  -כי נלמד מחילוף אותיות אחה"ע במילת מהיות 
 משנשחט אין שינויים.אבל "שה חי", עוד היכולים לשנות דעתם כל 

 

ן בכתוב הבא שפת"חיקר ע ן-מ  מ  יםּ֭ו ֵ֥ ׂש  ְּכָב ים-ַה ֶ֖ ּז  ע  , ויש לכך תמיכה בתבנית הטעמים, כאשר ו"ו החיבור היא ו"ו מחלקת לומר או  - ָה

ּוטעם סלוק של  ח ָּקָֽ ןמגביל הלקיחה, וטעם טפחא של  ּת  מ  ים-ּו ֶ֖ ּז  ע  חּושל הסלוק במלת  בתפקיד פותח טפח להתאפיין מההגבלה ָה ָּקָֽ וזאת  ּת 

 ו"ו החיבור היא ו"ו מחלקת לומר או היינו שכל חבורה תקח רק אחד משניים טלה מן הכבשים או גדי מן העזים. -הדרשה ש

 

ֶאת. שמות בא יב,ח: 1 ּו֭ ָאְכלֵ֥ י-ְו ָ֑הְ֭צל  ַהֶּז ה֭ ְֶ֣יָל ַּל רַּ֭ב ַעל-ַהָּבָׂשֶ֖ ֹות֭ ּצָ֔ ַמ ֶׁ֣שּ֭ו הּו׃֭֭-א  ים֭י אְכֻלָֽ ֶ֖ ר  ר   ְמ
ֹוַ֭עלט,יא: )פסח שני(  . במדבר בהעלתך2 תָ֑ ּו֭א  ַיֲעׂשֶ֣ ם֭ י  ְרַּבֶ֖ ַע יןָ֭ה ֵ֥ ר֭יֵֹ֛וםּ֭ב  הָ֭עָׂשֵ֥ ָעָ֨ ְרָּב ֝יְּ֭בַא נ  ּׁש  ׁשַ֭ה ֶד ח ָ֨ ּו׃-ַּב ה ים֭י אְכֻלָֽ ֶ֖ ר  ּוְמר  ֹות֭ ּצֵ֥ ַ֭מ

הּו-ַעלמכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יב  ים֭י אְכֻלָֽ ֶ֖ ר  ְמר  ֹותּ֭ו ּצֵ֥ מצוה לאכול כולן כאחת. הלל הזקן היה כורכן זה בזה ואוכלן.  ַמ
ּוהו מעכבין זה את זה ת"ל יכול י ה  אפילו אחד מהן.  י אְכֻלָֽ

הרי אתה דן הואיל והפסח מצות עשה ומצה ומרור מצות עשה, אם למדת שאם אין להם מצה ומרור ילקוט שמעוני תורה רמז קצז 
ּויוצאין ידי חובתן בפסח כך אם אין להם פסח יוצאין ידי חובתן במצה ומרור. ד"א  ה ח נאכל אכילת שובע מכאן אמרו הפס י אְכֻלָֽ

ּו-ַעל( במ' בהע' ט,יאתניא אמרו עליו על הלל שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן לקיים מה שנאמר ) ה י אְכֻלָֽ ים֭ ֶ֖ ר  ֹותּ֭וְמר  , אמר ר' יוחנן ַמּצֵ֥
ֹות֭מַ֭-ַעלחלוקין עליו חבריו על הלל דתניא יכול לא יצא אדם ידי חובתו אלא א"כ כורכן בבת אחת ואוכלן כדרך שהלל אוכלן ת"ל  ּצֵ֥

הּו׃ י אְכֻלָֽ ים֭ ֶ֖ ר  ר  אפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו. והשתא דלא איתמר הילכתא לא כמר ולא כמר מברך אמצה לחודה ואכיל ּוְמ
 והדר מברך אמרור לחודיה ואכיל, והדר אכיל מצה ומרור בלא ברכה זכר למקדש כהלל 

 
אלא עם אכילת  שאין מצוה במרורים. ... ולמד הכתוב ואוכלן שאיננו חובה שיהא כורכן בבת אחתולא אמר 'עם', ללמד ...  רמב"ן

ֶרבהבשר, אבל המצות חזר וצוה ּו :ָּ֭בֶעָ֔ ת ּת אְכלֶ֖ ּצ ָ֑ (. ויותר נכון פסחים קכ,אאפילו בפני עצמן, כדעת רבותינו ) -( שמות בא יב,יח) ַמ
ֹות( שמות בא יב,חשנאמר כי) ּצָ֔ ּוֶ֭את: נמשך למעלה ּוַמ לֵ֥ ָאְכ ר֭-ְו ַ֭הָּבָׂשֶ֖ ה ְֶ֣יָל יַּבַּל ְ֭צל  ָ֑ה ֶּז ֶׁ֣ש-ַה ֹות֭א  ַמּצָ֔ ; וחזר וצוה: עם מרורים יאכלוהו לבשר ּו

הנזכר. והנה צוה באכילת הבשר ובאכילת המצות ולא צוה באכילת המרורים, רק אמר שיאכלוהו לבשר עם מרורים; ירמוז שאין 
הבשר, ואם אכל פסח ולא אכל במרורים מצוה, רק לאכול הבשר עמהם, ובזמן שאין בשר אין במרורים מצוה, וגם אינם מעכבין את 

 (; כי המצוה בפסח כמו המצוה במצה, כל אחת צָואה בפני עצמה.מכיל' בא פסחא וידי פסח יצא ) -מרורים 
 

ֹות-ַעלד"ה  זצ"ל זי"ע אדמו"ר מ"מ שניאורסאהן –הגדה של פסח -ב ּצֵ֥ ּומיתור תיבת (... במ' בהע' ט,יא) ַמ ה ... ילפינן דאוכל פסח י אְכֻלָֽ
ֹותכי (, שמ' בא יב,ח) , וגם פשוטו של מקרא זה משמע כמ"ש הרמב"ן שם(מכילתא שם)מצה ומרור אף שאין לו  ּצָ֔ , נמשך למעלה ּוַמ

ֶאת ּו֭ ָאְכלֵ֥ ר֭-ְו יַהָּבָׂשֶ֖ ְ֭צל  ָ֑ה ֶּז ַה ֭ ה ְֶ֣יָל ֶׁ֣ש-ַּבַּל ֹות֭א  ַמּצָ֔ הּו׃ וחזר וצווה עם, ּו ֻלָֽ ים֭י אְכ ֶ֖ ר  וא"כ אין ראיה שצריך לכרוך גם עם מצה, . לבשר ְמר 
אבל  –)ראה רש"ש שם(.  (שמ' בא יב,ח -טט )וממנו נלמוד גם לפעם ראשונה (במ' בהע' ט,יא -טט )בפעם שניה  לולא שבא הכתוב

 הרשב"ם משמע דגריס בש"ס הפסוק דפעם ראשונה, וכמו שכתב בהגהות הר"ב מרגנשבורג.
 

ּוֶ֭את. שמות בא יב,ח:  -ב –טט  ָאְכלֵ֥ ָ֑ה-ְו ַהֶּז ה֭ ְֶ֣יָל רַּ֭בַּל יַ֭הָּבָׂשֶ֖ ֹו-ְצל  ּצָ֔ ַמ ֶׁ֣שּ֭ו ַעלא  הּו׃֭֭-ת֭ ים֭י אְכֻלָֽ ֶ֖ ר  ר   ְמ

 , לעומתו בפסח שנילעצמוקטן, טפחא, סלוק, שלושה טעמים מפסיקים לרמז על אכילת כל אחד מהם -תבנית הטעמים מונח זקף

הּו׃֭-ַעלבמדבר בהעלתך ט,יא: ...  -ב ים֭י אְכֻלָֽ ֶ֖ ר  ּוְמר  ֹות֭ יוצר קבוצה תבנית הטעמים מרכא טפחא, סלוק. מרכא טפחא בתפקיד ַמּצֵ֥

הּו׃-ַעלסלוק, מרמז על הנאמר -מאופינת בתוכן המוטעם בה ים֭י אְכֻלָֽ ֶ֖ ר  ּוְמר  ֹות֭ וזה מתואם עם נוסח ההגדה . מצוה לאכול כולן כאחתַמּצֵ֥

במ' בהע' ): כן עשה הלל בזמן שבית המקדש היה קים. היה כורך כורך פסח מצה ומרור ואוכל ביחד, לקיים מה שנאמרשבשימושינו: 

ּומְ֭-ַעל( ט,יא ֹות֭ ּצֵ֥ ּוַמ ה ים֭י אְכֻלָֽ ֶ֖ ר   :ר 
וזה מתואם עם דברי רבי יוחנן המובאים  אפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמואבל מרכא טפחא יש לה גם תפקיד מכל מקום לכן הסיכום  

 בילקוט שמעוני ועם מה שכתב האדמו"ר ממ"ש על גירסת הרשב"ם והגהות הר"ב מרגנשבורג.

 

י ל  ָ֑הְ֭צ ֹות-ַהֶּז ּצָ֔ ֶׁ֣שּ֭וַמ הּו׃֭֭-ַעל֭-קטן, זה מצוה אחת ו-ח זקף)אתנח( מונ – א  ים֭י אְכֻלָֽ ֶ֖ ר  זה מצוה אחרת, ואפשר כי זאת תבנית טעמים  ְמר 

העשויה ללמד על דרישה אלפניו ולאחריו, כמו אם המצוה הראשונה לא הייתה מצוה אלא תיאור ואחריה מצוה, שזאת תבנית טעמים 

ֹות( שמות בא יב,חויותר נכון שנאמר כי)ן המלדת לדרוש אלפניה ולאחריה. וזה מתואם עם פירוש רמב" ּצָ֔  –)טט  נמשך למעלה ּוַמ

ֶאת: אלפניו( ּו֭ לֵ֥ ָאְכ ר֭-ְו יַהָּבָׂשֶ֖ ְ֭צל  ָ֑ה ֶּז ַה ֭ ה ְֶ֣יָל ֶׁ֣ש-ַּבַּל ֹות֭א  ּצָ֔    עם מרורים יאכלוהו לבשר הנזכר. (אחריול –)טט  ; וחזר וצוה:ּוַמ

 

ע"א. והוא מקושר לנושא טעם המן במצות שאכלו הרב נפתלי פייגנבוים שליט"א בשבת הגדול התש הבירור הבא בא בעקבות דרשת

 לב,שמות בשלח טזושהוציאו ממצרים ואכלו שלושים יום במדבר. ראה 
ָ֑ם יֶכ ת  ר  ֶרתְ֭לד  ְׁשֶמֶ֖ ּוְ֭למ  ּנ ֶּמָ֔ מ   ֭ ר ֶמ ָהע ָ֨ א֭ ְמל ֶ֤ '֭ הָ֔ ֶ֣ה֭ ָּו ֶ֣ר֭צ  ֲאֶׁש  ֭ ר ָּדָב ֶ֤הַ֭ה הֶ֭ז ֶׁשֵ֗ ר֭מ  אֶמ ּי ֶ֣ ַ֭ו

ֶאת֭ ּו֭ ְראֶ֣ ׀֭י  ֶַ֣ען י֭אֶ֭-ְלַמ ְֶ֤לּת  ֱאַכ רֶ֭ה ֶׁשָ֨ ֶחםֲ֭א ם׃ַהֶּלֵ֗ י  ָרָֽ ְצ מ  ֶרץ֭ ֶאֵ֥ ם֭מ  יֶ֭אְתֶכֶ֖ ֵ֥ א  י ֹוצ  ה רְּ֭ב ְדָּבָ֔ ַּבּמ   ֭ ְ֭תֶכם
 

 אכילה במעיו בעינן, וליכא.  -הרי נהנה גרונו בכזית, וריש לקיש אמר פטור  -רבי יוחנן אמר חייב בבלי חולין קג, ב 
 אמר רבא בלע מצה יצא בלע מרור לא יצא בבלי פסחים קטו,ב



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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יצא; אבל אם בלע מרור, לא יצא )ל( יב >ט< דטעם מרור בעינן וליכא. ואפילו אם בלע מצה )כט( יא בלע מצה, שו"ע או"ח תעה ג 
ומרור כאחד, )לא( יג ידי מצה יצא, ידי מרור לא יצא. ואם כרכם )לב( בסיב, ובלעו, אף ידי מצה לא יצא )לג( לפי שאין דרך אכילה 

 בכך. 
פה שירגיש במרירו' דהוא זכר למרירות ואם לא ירגיש אין זכר משא"כ במצ' פי' ב -)ט( דטעם מרור בעי'. ט"ז אורח חיים סימן תעה 

דמ"ה לא יצא אם בישל' כמ"ש סי' תס"א התם לא בעינן שירגיש בפה טעם מצה דלא צוותה התורה על  ג"כ טעם מצהאע"ג דבעי' 
ק"מ: בנוסח דזכר למקדש כהלל י"ל הרגש' בזה אלא על אכילה לחוד ובליעה אקרי אכילה ובלבוש האריך בתי' קושיא זו ובמ"ש ל

 היה כורך פסח מצה ומרור וכן פירש"י בגמרא על הלל שהיה כורכן בבת אחת דהיינו פסח עמהם:
בדיעבד דגם זה מיקרי אכילה אע"פ שלא לעסה ולא הרגיש טעם מצה ואע"ג  - בלע מצה יצא)כט(  משנה ברורה סימן תעה ס"ק כט

]לא[ יש לומר דהתם גרע  אלמא צריך טעם מצהיוצאין במבושל ומשום דנתבטל טעם מצה  דלעיל בסימן תס"א ס"ד פסקינן דאין
אבל לכתחלה ]לב[ משום דהפת בעצמה אבדה טעם מצה אבל הכא יש בה טעם אלא שהוא לא הרגיש הטעם בפיו ומ"מ כ"ז בדיעבד 

 :יש ללעוס אותה עד שירגיש הטעם בפיו
 )לב( מגן אברהם בשם רשב"ם:שער הציון סימן תעה ס"ק לב  הם וט"ז:)לא( מגן אברשער הציון סימן תעה ס"ק לא 

 

טעם מאכל מרגישים בגרון ולא במעיים, לכן הבולע מצה בלא אכילה או הכרוכה בסיב אינו מרגיש טעמה בגרונו, בדיעבד יצא אבל 

ן ולחשוב שזה דוגמת טעם המן שהרגישו לכתחילה כדי להרגיש טעם המן ולהחיות את גאולת מצרים יש לאכול המצה ולהרגיש טעמה בגרו
 טעמו בשלושים יום בם אכלו המצות שהוציאו ממצרים. 

ְחָמא -ב טעימת טעם המן קדמה לירידתו שמות בשלח טז,לבראה  א לַּ      .ה 
 

ּו-ַאל ׀ט׀ :ט,שמות בא יב לֶ֤ ֶּמ ּנּו ֭ ּת אְכ א מ  ל ָנָ֔ ֵ֥ ל ּוָבׁש  ם ְמֻבָּׁשֶ֖ ָ֑י  ָּמ י  ַּב ֶ֣ ם ּכ  י-א  ל  ׁש-ְצ ֹו א ָ֔ ׁשֵ֥ יוּכְ֭-ַעל ר א ַעל ָרָעֶ֖ ֹו׃-ְו ְרּבָֽ  ק 
 בירור במשמעות בשל מבושל לגבי הבשר

ּו-ַאל א,בבלי פסחים מא לֶ֤ ֶּמ ּנּו ֭ ּת אְכ א מ  רבי יוסי היא דתניא ר"מ יוצאין ברקיק השרוי ובמבושל שלא נימוח, רבי יוסי אומר  וגו' ָנָ֔
ליוצאין ברקיק השרוי אבל לא במבושל אע"פ שלא נימוח ... ר"מ  ֵ֥ ׁש  ל ָב ָּׁשֶ֖ פשוט לגמרא שבשול תחילה מפקיע ) ל מקוםמכ - ְמֻב

. לר"מ הבישול מקלקל הבישול מפקיע מהצליהלגבי בשר האפיה, כך  מצליה. אבל צליה ואח"כ בישול לרבי יוסי כמו שהבישול מפקיע את

 ....(בגלל גזרת הכתוב בפסח שיהיה בצליה

 ( מצוות לא תעשה.ט,ת בא יבשמומצוות עשה . )( ח,שמות בא יב) צלי אש צליה כל צרכו ואפילו חריכה
 

 פטור וגו' -: אכל כזית נא מבעוד יום ת"ר ב,בבלי פסחים מא
 " לרבות איסור בישול במשקין וצלי קידר היינו במי הבשר עצמו.ובשל מבשלרבי לומד מהיתור "

ת"ר:  בבלי פסחים מא בכן ע"פ -אבל לפני איסור נא ובשל מבושל בזמן של חובת צלי אש בלבד, היינו בליל הפסח הראשון רבנן לומדים
ׁש֭֭מה ת"ל  פטור וגו' -אכל כזית נא מבעוד יום  ־א ָ֔ י ־ְצל  ם י֭א  ֶ֣  לומר לך בשעה שישנו בקום אכול צלי ישנו בבל תאכל נא.ּכ 

בשל בשל או מבושל  אחרת היה צריך לכתב. מבעוד יום מזמן הקרבת הפסחרבי לומד גם איסור אכילת נא ומבושל מהפסח  מכילתא ע"פ

 .בושלמ

יש פירוט שרבי אומר שבקרבן פסח יש חלקים המתאימים לשליקה וחלקים המתאימים  )מא(מכילתא ה מסבירהתורה והמצוה 

 לצליה. והתורה צוותה שגם החלקים המתאימים לשליקה יאכלו בצליה. 

 ובשל מבשל במים וגם רוזה ית( שם ט), הצווי לאכול בצליה בפסוק שמות בא יב חהיות ויש מצוות עשה לאכול בצליה בלילה בפסוק 

 ורבי לומד ממנו שבא לאסור אכילת נא ומבושל מהפסח מבעוד יום. גם כן יתור, מרכא טפחא אתנח –

תומכת ברבי בהרחבת זמן האיסור של אכילת נא לימוד אלפניו מהסיפא של הפסוק אל הרישא ב שמות בא יב,ט -תבנית הטעמים ב –טט 

 .לאווכו' לזמן משחיטת הפסח וזה 

בשעה שישנו בקום אכול וחובת הצלי אש בלבד רק  פטור -כזית נא מבעוד יום  )מהפסח(אכל תבנית זאת גם תומכת ברבנן שאומרים 
 צלי ישנו בבל תאכל נא.

ם א  י֭ ֶ֣ י-ּכ  ל  ׁש֭-ְצ  קטן, זה התיאור וההלכה שאחריו-מונח זקף)אתנח(  –א ָ֔

ַעל ֹו֭ יו-ר אׁשֵ֥ ָעֶ֖ ֹו׃-ְוַעל סלוקיין ב, יתור לרבות שמאופמרכא טפחא –ְּכָר ְרּבָֽ  ., יש לאכול כל חלקיו של הפסח בצליה בלילהק 

ם-ַאל: ט,בא יב שמות א  י֭ ֶ֣ םּ֭֭כ  ָ֑י  ָּמ לַּ֭ב ָּׁשֶ֖ ְמֻב ל֭ ֵ֥ ּוָבׁש  א֭ ָנָ֔  ֭ ּו ֶּמ ּנ ּו֭מ  לֶ֤ י-ּת אְכ ל  ַעל-ְצ ֹו֭ ׁשֵ֥ ׁש֭ר א וְ֭וַעל-א ָ֔ י ֹו׃-ְּכָרָעֶ֖ ְרּבָֽ ֭ק 
א֭-ַאל זה" בפסחים פ" ירושלמי ָנָ֔  ֭ ּו ֶּמ ּנ ּו֭מ   , לימוד אחד כפשוטו, לימוד אחד יוצא מפשוטוןקט-מהפך פשטא זקף -ּת אְכלֶ֤

בישול  לרבות, לכן ובשל בא במיםשאפשר היה לכתוב ... נא ומבושל  - קרבן העדה פ"ע לרבות כל משקין,  ובשל מבשל גמרא
 בשאר משקין.

ל֭ - טט ָּׁשֶ֖ ְמֻב ל֭ ֵ֥ ׁש  ם, יתור לרבות המאופיין ע"י מרכא טפחא -ּוָב ָ֑י   שלבים:. נפתח זאת ב, מגבילאתנח – ַּבָּמ

ל ָּׁשֶ֖ םומקבלת אפיון מהכתוב אחריה טפחא כפותח טפח  -ְ֭מֻב ָ֑י  ל,  ַּ֭בָּמ ֵ֥ משקין שהבישול בהן בישול בשאר בא לרבות יתור ה במרכאּ֭וָבׁש 

 דומה לבישול במים.

רק  למשל רבי למד שזמן איסור אכילת נא ובשל מבושל במים מזמן שחיטת הפסח ואילו רבנן ממעטים את תקופת מבעוד יום והאיסור

 ללילה.

םאו  ָ֑י  , אבל בישול אחר כגון מרח על הפסח שהבישול בהם דומה לבישול במים במשקין, מגביל האיסור לבישול במים ואתנח – ַּבָּמ

לרבי יוסי משום שהבישול מפקיע מהצליה, לרבי מאיר למד שלא לבשל הפסח אחרי צליתו. אפשר שבא ל ועודשמן וצלה מותר.  

 הכתוב בצליה. משום שהבישול מקלקל גזרת
רבי יוסי היא דתניא ר"מ יוצאין ברקיק השרוי ובמבושל שלא נימוח, רבי יוסי אומר יוצאין  אל תאכלו ממנו נא וגו' בבלי פסחים מא א

פשוט לגמרא שבשול תחילה מפקיע מצליה. אבל צליה ) מכל מקום - בשל מבושלברקיק השרוי אבל לא במבושל אע"פ שלא נימוח ... ר"מ 
בגלל גזרת הכתוב בפסח  הבישול מקלקל. לר"מ הבישול מפקיע מהצליהלגבי בשר האפיה, כך  בישול לרבי יוסי כמו שהבישול מפקיע אתואח"כ 

 ....(שיהיה בצליה

להערה:  ֻבָּׁשֶ֖ לְ֭מ ֵ֥  מעמס בלימודים אחדים בישול במשקין בישול אחר צליה צלי קידר. – ּוָבׁש 

 ים הנוספים נלמדים מהיתור לרבות של הטעמים.לכן מתאים לומר שלימוד אחד מהמילים הלימוד



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 התשעג -בהלכה ובאגדה  טעמי המקרא/©Sep-14         248/60    ZZFisher-29ד "עתשה–תשרי–ה"כ

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

 

 שמות בשלח יג,יז 3.4

 
 שמות בשלח טז,א:    

ּוָּ֭כל א ָּיב ֝ ַו ם֭ יל ָ֔ א  ָֽ מ   ֭ ּו ְסע ּי  י-ַו ָֽ תְּ֭בנ  ַדֶ֤ ֶאל-ֲע  ֭ ל א  ְׂשָר ְדַּבר-י  ין-מ  רּ֭ב  ֶׁשֵ֥ יןֲ֭א ָ֔ ָ֑י֭-ס  יָנ ס  ֶ֣ין֭ ּוב  ם֭ ֶ֖ יל  ֭א 
מ֭  ֶרץ֭ ֶאֵ֥ ם֭מ  אָתֶ֖ יְ֭לצ  ָ֔ נ  ּׁש  ׁשַ֭ה ֶד ַלח ֶ֣  ֭ יֹום ר֭ ָׂשֵ֥ הָ֭ע ָּׁשָ֨ ֲחמ  ם׃ַּב י  ָרָֽ ְ֭צ

ם יל ָ֔ א  ָֽ מ   ֭ ּו ְסע ּי   קטן וכנראה טעות דפוס.-קטן, ג"א קדמא זקף-פשטא זקף – ַו

ּוָּ֭כל א ָּיב ֝ י-ַו ָֽ תְּ֭בנ  ֶאל-ֲעַדֶ֤  ֭ ל א  ְׂשָר ְדַּבר-י  ין-מ  ָ֔ גרש ירמז על כי באופן מסוים חלקם -קטן, אפשר כי אזלא-גרש מהפך פשטא זקף-אזלא – ס 

קטן יש לה תפקיד של יצא להקל ולא -גרש מהפך פשטא זקף-ל תבנית הטעמים אזלאגרשו עצמם מלימוד התורה שנתנה להם במרה. אב

ומה תלמוד לומר ויחנו שם על המים מלמד . ויחנו שם על המים)טו,כז(( -)מתיחס ל –סוף פרשה א'  דרשב"י לתאימכלהחמיר וזה כפי' 
 שהיו עוסקים בדברי תורה שנתנה להם במרה.

 
 :ב,בשלח טזשמות 

ּו ינ ּ֝ל ּי  ּוָּ֭כלוַַ֭֭ו ֹונ ּ֝ל י-ּי  תְּ֭בנ  ַדֹ֧ לַ֭על-ֲע ֵ֛ א  ְׂשָר ל-י  הְ֭וַעָֽ ֶׁשֵ֥ ר׃-מ  ְדָּבָֽ ןַּ֭בּמ  ר ֶ֖ ַ֭אֲה
ּוָּ֭כל ֹונ ּ֝ל ּי  י-ַו תְּ֭בנ  ַעל-ֲעַדֹ֧ ל֭ ֵ֛ א  ְׂשָר ל-י  ַעָֽ הְ֭ו ֶׁשֵ֥ ן-מ  ֲהר ֶ֖  ... תביר, תבנית טעמים של כעין יצא להקל ולהחמיר. גרש-אזלא - ַא

 אזל הלחם, ייתה בדין כי כי תלונתם ה התוה"מוכפי' לפי שכלה הלחם,  - רש''י כפי' להקל
התלונה שלא הכין מזונם במדבר היתה צודקת ... דיהיב חיי יהיב מזוני... ואם מנע מזונם זה נגד כבודו  - (ז,טז) –התורה והמצוה 

 הגדול... ולכן שמע ה' תלונתם שהיתה בדין
 וגו' אמרו דברי תרעומתרבי יהושע אומר היה להם לישראל להמלך בגדול שבהם מה נאכל ו המכילתאע"פ  להחמיר

י-ָּכל תְּ֭בנ  ַעל-ֲעַדֹ֧ ל֭ ֵ֛ א  ְׂשָר ל-י  ַעָֽ הְ֭ו ֶׁשֵ֥ ן֭׃-מ  ֲהר ֶ֖ התו"מ קבוצת פרטים קשורים שעל כולם חל ענין המדבר  –מרכא טפחא  דרגא תביר -ַא
או אותם ... שכפרו בטובת ה' מוציאם מבית עבדים ובנפלאותיו, ואם שיחסו מעשים אלו למשה ואהרן מצד זה שחשבו שהוצי  ,ח(טז)

 מדעתם ולרעתם
 

 :ג,בשלח טזשמות 
י ָֽ מ  ל֭ א ֵ֗ ְׂשָר ֶ֣י֭י  םְּ֭בנ  ֶה֝ ֲאל  ּו֭ רָ֨ ּי אְמ נּוְ֭בַיד-ַו ֶ֤ ּות  מ ן֭ ּת ָ֨ ַעל-י   ֭ ּו ְבּת  נ ׁש  םְּ֭ב י  ַרָ֔ ְצ מ  ֶֶ֣רץ֭ ַבע-ה 'ְּ֭בֶא ָ֑ ׂש  ֶחםָ֭ל ּוֶ֭לֶ֖ ֵ֛נ ָאְכל  רְּ֭ב ַהָּבָׂשָ֔ ר֭ י ֶ֣ ֭ס 

י֭ ָֽ ֶאל-ּכ   ֭ ּו ָת נ א  ם֭ אֶתֶ֤ ֹוצ  ֶאת-ה ית֭ ֵ֛ ָהמ  הְ֭ל ַהֶּזָ֔ ֶ֣ר֭ ְדָּב ב׃֭סַהָּקָהֵ֥֭-ָּכל-ַהּמ  ָרָעָֽ ֶ֖הָּ֭ב ַהֶּז ֭ל֭
י ָֽ נּו-מ  ֶ֤ ּות  ן֭מ ּת ָ֨ פשטא, בשעת הנסים  – ה '-ְבַידההמתה דווקא ע''י  ;וזה הפך מכוונתם לחיות (א) –מהפך  -יקדים מותנו  -קדמא מהפך  - י 

 בשלשת ימי אפלה של מצרים לתאימכהגלויים, בשעת הגאולה, 

צריך עיון מה מוסיף טעם קדמא על הכתוב  הקרבן הוא האשם בענויו.רב השפיע לומר שהיה להם להיענש עם המענים, -ואולי הערב

 המפורש.

ם י  ַרָ֔ ְצ מ  ֶֶ֣רץ֭ ֶא ַעל֭,קטן-מונח זקף - ְּב  ֭ ּו ְבּת  נ ׁש  ר-ְּב ַהָּבָׂשָ֔ יר֭ ֶ֣ קטן בין שני קיסרים. האם הוא מציין -קטן, פעמיים זקף-פשטא מונח זקף – ס 

שלמרות הגזרות  השתקעות בגלות של סיר בשר ולחם לשובע, –ר וקורה כעין דבר החוזאת התבנית של חיי עם ישראל בגלויות השונות 

 מתאושש ופרנסתו מצויה ואז יש כאלו שישמן ישורון ויבעט ושוכחים שהגלות היא אמצעי ולא מטרה לעצמה.

 

ה 'ֶ֭אל֭:ה – ד,בשלח טז שמות ר֭ אֶמ ַוּי ֶ֤ ד[֭ ן-] ֶחם֭מ  ֵ֛םֶ֭לֶ֖ רָ֭לֶכ י ֵ֥ ְמט  יַ֭מ ָ֨ ְננ  ה  ה֭ ֶׁשָ֔ ם֭-מ  ָ֑י  ָמ ַ֭הָּׁש
יָ֭ ְּדַברְו  ֭ ּו ְקט ָלָֽ ְו ֶ֤ם֭ ָע אָ֭ה ם-ָצָ֨ א  י֭ ֶ֖ ָרת  ְךְּ֭בתֹו ֵ֥ ל  י  ֲה ּו֭ ֶּסֵּ֛נ ֲאַנ ַען֭ ֹוְ֭לַמֹ֧ ֹומָ֔ ֹוםְּ֭בי א׃-יֶ֣ ֭ל ָֽ

ֶ֣תֲ֭אֶׁשר א  ּו֭ ינ ֶ֖ כ  ה  יְ֭ו ּׁש ָ֔ ֹוםַ֭הּׁש  ּיֶ֣ ַּב  ֭ ה ָהָי ה[ְ֭ו ר-] ַעֵ֥לֲ֭אֶׁשָֽ ה֭ ְׁשֶנָ֔ מ  ֶ֣ה֭ ָהָי אּוְ֭ו י ָ֑ ֹום׃-ָיב  יָֽ ֭׀ ֹום֭ יֵ֥ ּו֭ ְלְקטֶ֖ ֭י 
 

י֭ סלוק( -)קיסר   ּׁש ָ֔ ּׁש  ֹוםַ֭ה ַּבּיֶ֣  ֭ ה ָהָי ּו֭ קטן-נח זקףמו פשטא -ְו ינ ֶ֖ כ  ה  ֶ֣תֲ֭אֶׁשר טפחא –ְו ּו֭-א  יא ָ֑  אתנחמונח  -ָיב 

 ולאחריו.  קטן ותוכנו תיאור, ואחריו פעולה, מתאים ללימוד אלפניו-מונח זקף פשטא סלוק( -)קיסר הפסוק  שאהטעמים בר תבנית

י על - אלפניו ֶ֖ ָרת  ְךְּ֭בתֹו ֵ֥ ל  ֲהי  ּו֭ ֵּ֛נ ֲאַנֶּס ַען֭ פרטים שעל כל אחד חל הענין, או כולם מצטרפים לענין, דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת  – ְלַמֹ֧

   שלא יותירו ממנו ולא יצאו בשבת ללקוט )במן( אם ישמרו מצוות התלויות בו פרש"י-בשלב זה במדבר התבטאה בכללמד שתורתי 

 

ה֭ אתנח( -)קיסר  ְׁשֶנָ֔ מ  ֶ֣ה֭ ָהָי רקטן, -מונח זקף -ְו ֶׁשָֽ לֲ֭א ֹום׃-ַעֵ֥ יָֽ ֹום֭׀֭ ּו֭יֵ֥ ְלְקטֶ֖  י 

 קטן ותוכנו תיאור, ואחריו פעולה, מתאים ללימוד אלפניו ולאחריו.-אתנח( מונח זקף -ים באמצע הפסוק )קיסר תבנית הטעמ

ֶׁשרעל  - אלפניו ֶ֣תֲ֭א א  ּו֭ ינ ֶ֖ כ  ה  אּו-ְו י ָ֑  כלומר ולא משנה של כל השבוע דהיינו עשרה עומרים כמובן מן הכתוב.  -)ג(  כפירוש שפת"ח ָיב 
יום הששי, סה"כ חמישה עומרים. בפשט יהיה מובנו שביום ששי הביאו חמישה עומרים כנגד חמישה  יום יום היינו חמישה ימים עד - טט

 ה בשבוע, –עומרים מיום א עד יום ה. לכן הלימוד אלפניו, ללמד כי ביום ששי לקטו רק עומר כבימים א 

רהלימוד לאחריו על התוכן  ֶׁשָֽ לֲ֭א ֹום-ַעֵ֥ יָֽ ֹום֭׀֭ ּו֭יֵ֥ ְלְקטֶ֖ ּו֭-ֲאֶׁשרעל  וכפרש"יהוא  י  א י ָ֑ , כפל על לאחר שיביאו ימצאו משנה במדידהָיב 

 הליקוט היומי.

ה֭ ְׁשֶנָ֔ ֶ֣ה֭מ  ָהָי  ליום ולמחרת - רש"י ְו

ה ְׁשֶנָ֔ ה-ֲאֶׁשר֭על שהיו רגילים ללקוט יום יום של שאר ימות השבוע )ג( ואומר אני  - מ  ְׁשֶנָ֔ ֶ֣ה֭מ  ָהָי ּוְ֭ו יא ָ֑ ימצאו משנה  לאחר שיביאו  ָיב 
ֹום במדידה על אשר ילקטו וימדדו ׀֭יָֽ ֹום֭  וגו'. בלקיטתו היה נמצא לחם משנה( שמות בשלח טז,כב) "לקטו לחם משנה, וזהו ו"יֵ֥

 .כלומר ולא משנה של כל  השבוע דהיינו עשרה עומרים כמובן מן הכתוב -)ג(  שפת"ח
 יקר עשוי לאכילה אז אפשר לטלטלעבבלי ביצה ב,ב, בבלי ביצה כד,ב כה,א  ראה

 

ה ֭ :ה,טז בשלח שמות ָהָי ֶׁשרְ֭ו ֶ֣תֲ֭א א  ּו֭ ינ ֶ֖ כ  ה  ְו י֭ ּׁש ָ֔ ֹוםַ֭הּׁש  ר-ַּבּיֶ֣ ֲאֶׁשָֽ ֵ֥ל֭ הַ֭ע ְׁשֶנָ֔ ֶ֣ה֭מ  ָהָי ּוְ֭֭ו א י ָ֑ ֹום׃-ָיב  יָֽ ֭׀ ֹום֭ יֵ֥ ּו֭ ְלְקטֶ֖ ֭י 
 הר יביאו והיאשל שאר ימות השבוע. ]אומר אני: ש ם יוםיויו רגילין ללקוט ה נה על אשרמשולמחרת.  וםיל - יה משנהוה"י רש

בלקיטתו היה  -זהו "לקטו לחם משנה" )להלן,כב( ו ם יום;יוימדו ו אשר ילקטו לעמדידה ב נהמשאחר שיביאו, ימצאו בו ל - משנה
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נותן לכם ברכה, 'פוישון' )בלעז(, בבית, למלאות  -חם יומים" )להלן,כט( ל נמצא לחם משנה; וזהו "על כן הוא נותן לכם ביום הששי
 העומר פעמים, ללחם יומים.[  

ה בין יום שהרבו בין יום -אבימים ילקטו" היתור לרבות שלפניה, ש-מאפיינת את "על אשר התבנית –מרכא פסק, יום סלוק  -יום  –טט 

החסירו הושוו במדידה לעומר לגולגולת. ביום הששי )לכבוד השבת( לא משנה מה הביאו, לאחר שהביאו מצאו עומר משנה לגולגולת 

לעומר לגולגולת לבין לקיטת יום הששי שבמדידה הושוותה לשני ה שבמדידה הושוותה -)היינו שני עומר(. הפסק מפריד בין לקיטת יום א

 עומר לגולגולת.

י ב"ע מקוצררא ּׁש ָ֔ ַהּׁש  ֹום֭ ּיֶ֣ ַּב  ֭ ָיה כל פלא, בעבור שעמד זה הפלא ארבעים שנה; כי רובי הפלאים הם לִעָתם. מ פלא המן גדולו .ְוָה
ָעתקֹו עמהם ממסע אל מסע, והרביעי  -השלישי היותו סביב למחנה לבדו, ו -ירידתו, והשיני  -ועשרה ניסים יש בו: האחד  שימס  -ה 

"לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר" )להלן,יח(,  -בחום השמש על הנשאר ולא ימס אשר לקטו )ראה להלן,כא(, והחמישי 
ים יש לו, הוא ושני מטעמ -ולא הבאיש לילה ויום )ראה להלן,כד(, שמיני  -ומשנה ביום הששי )ראה להלן,כב(, שביעי  -והששי 

התשיעי; כי כן הכתוב במקום אחד אומר "כטעם לשד השמן" )במ' יא,ח(, וכתוב אחר אומר "כצפחית )בנוסחנו: כצפיחת( בדבש" 
שעמד לדורות ולא  -"כטעם לשד השמן". והנס העשירי  -)להלן,לא(. והנכון, שהוא כצפחית אם איננו מבושל; רק המבושל בפרור 

 ד(.ל-הבאיש )ראה להלן,לג
 

ֶׁשר: בשלח טז,ה שמות ֶ֣תֲ֭א א  ּו֭ ינ ֶ֖ כ  ה  ְו י֭ ּׁש ָ֔ ֹוםַ֭הּׁש  ַּבּיֶ֣  ֭ ה ָהָי ר-ְו ֲאֶׁשָֽ ֵ֥ל֭ הַ֭ע ְׁשֶנָ֔ ֶ֣ה֭מ  ָהָי ּוְ֭֭ו א י ָ֑ ֹום׃-ָיב  יָֽ ֭׀ ֹום֭ יֵ֥ ּו֭ ְלְקטֶ֖ ֭י 
לחוש בכל יום ויום דבר בפרשת  ת: "...עלה בלבי מחשבה שזיכני השי"בניסן תר" ח, ר"א( עמ' נ"פרשת בשלח) םחידושי הרי" ספר

ֹוםהילל ברוך השם  תהי מהתורה הקדושה...וכן אמר תשיזמין לי השי" רנסההפהמן ומילא  יָֽ ֹום֭׀֭ יום יש התחדשות, שנאמר  שבכל יֵ֥
  תאת השי" לעבודתוחדשים לבקרים וכו' )רבה אמונתך( ולכל אדם כפי הצורך לו 

דרש מידי שבת בשבתו על פרשת -...הרה"ק מרימינוב  עשרים ושתים שנה דרש תודעה..-ציון מנחםמרימינוב, חלק  קהרה" ליקוטי

שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה לא ירד להם מן פעם אחת בשנה...עמד ופסק מעותיו בכל יום והיה ...-בבלי יומא עו,אהמן, 
 וגו'. מקביל פני אביו כל יום...נמצא כולם מכוונים את לבם לאביהם שבשמים

 

ֹום ב"ערא-ל –טט  יָֽ ֭׀ ֹום֭ כל שבוע אותה עשרה ניסים יש בו: -בתמידות ב בור שעמד זה הפלא ארבעים שנהעב מדגיש – יום פסקיום  יֵ֥

 ירידה ומדידת שני עומר לגולגולת.  –קביעות, חמישה ימי ירידה ומדידת עומר אחד לגולגולת, יום הששי 

 .  בכל יום יש לחוש התחדשות במן וזה ההתחדשות בעבודת ה' והפועל היוצא בפרנסה בשלח םחידושי הרי"וע"פ 

ואין יום דומה ליום אבל המן עומד כל יום באותה התחדשות, אותו טעם, ועד היום עומד )או יפה עיניים ראה להלן( כתב  בפנים מאירותו

 לדורות יום יום, לא מבאיש ומחכה להתגלות בגאולה בקרוב בימינו, אמן
 

ֹום יָֽ ֹום֭׀֭  .פרנסהר אחד בעבודת ה' והפועל היוצא בבשביל דבכל יום בקשה חדשה בקשות, רבוי , מרכא פסק סלוק - יֵ֥

גלויי מידות ה' והם כולם מאוחדים בה' אחד. אף שבשמע הפסק גם משמש כהפרדה בין אותיות אהו"י , רבוי אחדפסק ה'  שדומה לו בק"

 אות ה"ה בשם הוי' ואות אל"ף באחד.

 

ל:ו,שמות בשלח טז ןֶ֭אָֽ ֲהר ָ֔ ְוַאָֽ  ֭ ה ֶׁש ר֭מ  ֶמ א ָ֑֭-ָּכל-ַוּי ֶ֤ א  ְׂשָר י  ֶ֖י֭ ם׃ְּבנ  י  ָרָֽ ְצ מ  ֶרץ֭ ֶאֵ֥ ם֭מ  ֶאְתֶכֶ֖ א֭ י ֵ֥ ֹוצ  '֭ה הֵ֛ י֭ ֹ֧ םּ֭כ  ְעֶּת֕ יַד ֶרב֭ו  ֭לֶ֭ע֕
, רמזוהו במן ענין גדולודע כי יש .... ולא אנחנו המוציאים אתכם משם,  - מצרים מארץוידעתם כי ה' הוציא אתכם  ערבז( -)ו  רמב"ן 

לחם שמלאכי השרת אוכלין; דברי רבי עקיבא. אמר לו  -רבותינו, אמרו במסכת יומא )עה,ב(: "לחם אבירים אכל איש" )תה' עח,כה( 
רבי ישמעאל: טעית, וכי מלאכי השרת אוכלין לחם, והלא כבר נאמר "לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי" )דב' ט,ט(?! אלא "לחם 

 לחם שנבלע באיברים. -אבירים" 
)נחמ' ט,ו(   ו )שמ"ר לב,ד(: "ואתה מחיה את כולם", וכן דרשבזיו השכינהוהענין הזה שאמר רבי עקיבא הוא, שקיום מלאכי השרת  
העליון, שנתגשם  והמן הוא מתולדות האור הזהשישיגו בו טוב טעם.  -אתה ִמְחָיה לכולם; ועליו נאמר "ומתוק האור" )קה' יא,ז(  -

קדמא ואזלא  –ראה )טז,טו ויאמרו במה ניזונים( שוויון )כעין . ונמצא שאנשי המן ומלאכי השרת ניזונין מדבר אחדברצון בוראו יתברך, 
 במלה אחת(

 
! ומפני זה כי הם קיומם באור העליון עצמו; [לחםשיקרא ]ורבי ישמעאל תפשו, מפני שָשם קיומם בדבר המתגשם מתולדות האור, 

 ח,לה(. לישהיו מוצאים במן טעם כל מה שירצו, כי הנפש במחשבתה תדבק בעליונים ותמצא מנוח חיים ותפק רצון מלפניו )ע"פ מ
ר )ואילו ר"ע אמר שקיום מלאכי השרת בזיו השכינה, ולפי ההמשך אלו שתי מדרגות )א(  קיום באור העליון עצמו זהו זיו השכינה )ב( קיום בדב

 המתגשם מן זיו השכינה(
 
אתם מוצאים אותו, : היום אי ומררבי אלעזר חסמא א -ואמרו במכילתא )מכיל' בשלח ויסע ד(: "היום לא תמצאוהו" )להלן,כה(  

אבל אתם מוצאין אותו לעולם הבא. וזה יסבול שני פירושים:  שנאמר שיהיה בבני העולם הבא מי שלא תגיע מעלתם ליהנות תמיד 
; כמעלת דור המדבר, שהשיגו לזיו השכינה בים, כמו שאמרו )מכיל' בשלח בר המתגשם מן הזיו ההוא, ויהיה קיומם בדמזיו השכינה

שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא, ומאותה שעה נתעלית נפשם להתקיים בתולדותיו, שהוא המן. ויותר  שירה ג(: ראתה
כמו קיומם ביסוד המן, שהוא הזיו העליון,  הנכון שנאמר, שרמז הכתוב לדברי רבי אלעזר חסמא במלת "היום", שבני העולם הבא יהי

שבני העולם הבא יתקימו בהנייתן מזיו השכינה, בהדבקם בו  -, אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם והם נהנין מזיו השכינה שאמרו )ברכות יז,א(: אין בו לא אכילה ולא שתיה
על קיום בני  רמזו -ה"ש ג,יא( בעטרה שבראשם. והעטרה היא המדה הנקראת כן, שאמר בה הכתוב "יהיה ה' צבאות לעטרת צבי" )יש' כח,ה(, ובה נאמר "בעטרה שעטרה לו אמו" )ש

כה(, וכן אמר -שחקים ממעל ודלתי שמים פתח. וימטר עליהם מן לאכול ודגן שמים נתן למו. לחם אבירים אכל איש" )תה' עח,כג צוהעולם הבא, ורמזו על עיקר המן. ואמר הכתוב "וי

כי . והוא מה שפירשתי, שנתגשם האור, יודלתשנראה מזה שהיה הדגן הזה בשמים, והורידו להם בפתיחת  -"ולחם שמים ישביעם" )תה' קה,מ( 
  בין השמשות. באור העליון יאמר הכתוב כלשון הזה: "נפתחו השמים ואראה מראות אלהים" )יח' א,א(. או שכבר היה בשמים, כמאמרם )משנה אבות ה,ו(, שנברא

ם ְעֶּת֕ יַד ו  ֶרב֭ יום האלף הששי תתחיל הגאולה, וזה שנת : האר"י לימד כי ער"ב שנה קודם סתורה שלמה, גדול זקף גדול-זקף - ֶע֕

 התשכ"ח, חדשים אחדים אחרי מלחמת ששת הימים בה זכה עם ישראל לכל ארץ ישראל ולהר הבית מקום בית מקדשנו.
 גדול בין שני קיסרים מרמז לגילוי נבואי נעלה הקשור למה שקדם למשכן, למשכן ולמקדש.-גדול זקף-אפשר כי זקף
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 שמות יתרו יח,א 3.5
 :ו,חי יתרו שמות

ֶאל  ֭ ר ּי  אֶמ ָך֭-ַו ָ֑י ֶל א  ֶ֣א֭ ֹוָּ֭ב רֶ֖ ְת י  ֭ ָךֵ֥ ֶתְנ ֵ֛י֭ח  ֲאנ  ה֭ ֶׁשָ֔ ֭מ 
ּה׃֭ ָּמָֽ ֶ֖יָה֭ע  ֵ֥יָ֭בֶנ ְׁשנ  ּ֭ו ָךָ֔ ְׁשְּת ָ֨ ְ֭וא 

א"ל על הראשונים אנו ...  מסכתא דעמלק פרשה א -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו בדרך משה עם משפחתו למצרים, אמר לו אהרן 
צטער גם באלו. באותה שעה אמר לצפורה, לכי לבית אביך. ובאותה שעה הלכה לבית אביה ועכשיו נ )בני ישראל שבשעבוד( מצטערים

 היינו גרשה.. ונטלה שני בניה, לכך נאמר אחר שלוחיה

... ֭ ָךָ֔ ְׁשְּת ָ֨ , כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, אפשר מרמז לכך שמשה גרש אשתו בדרך למצרים, יתרו אחת מילהקטן ב-זקף קדמאְוא 

מדעתו פרש מן האשה אחרי מתן תורה כדי להיות תמיד מוכן לדבר ה' והסכים ה' עמו, ולכן כנראה כבר לא החזירה.  השיבה, אבל משה

 רוצה לומר אשתך בעבר אבל כדי לא לביישה שמשה לא החזירה הזכירה בלשון אשתך. וזהו גירוש מוקדם שנמצא נכון אח"כ.

 
 :ט,יתרו חישמות 

֚לָּ֭כל ֹוַ֭ע רָ֔ ְת י  ְּד֭ ֶַ֣ח ֹו-ַוּי  ּט ֶׁשרַה הֲ֭א ָ֑ל-ָבָ֔ ָרא  ְׂש 'ְ֭לי  הֶ֖ ה֭ ָ֭עָׂשֵ֥
ם׃֭ י  ְצָרָֽ מ  ֵ֥ד֭ ַּי מ  ֹו֭ ילֶ֖ ּצ  ר֭ה  ֶׁשֵ֥ ֲ֭א

ֹו֭ רָ֔ ְת י  ְּד֭ ֶַ֣ח  מיצר, -פשט וישמח, מדרש אגדה נעשה בשרו חידודין  רש''י -קטן -מונח זקף -ַוּי 
֚ל֭ ה-ָּכל אכן כך הדבר, לא פחות ולא יותר, והדבר הינו -יתיב  -ַע ֹוָבָ֔ אמר נין בעל מספר מצבים, )א( , מקף בתפקיד עקטן-זקףמקף  - ַ֭הּט

 הרב דב גריינצייג נ''י  שמחה בהכרה שכל הנעשה הוא על רצון ה',  וזה התעוררות דלתתא

 מיצר במובן של יראה עילאה, משהגיע להכרה הנ''ל עומד ביראה עילאה, יראת הרוממות בפני  ה'

מסכתא דעמלק  -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו טעמי באר,  –י טעמי מן, )ב( מצב -קטן מרמז על שני מיני מצבים: )א( מצבי -)ב( זקף
ַע֚לָּ֭כל...  פרשה א ֹו֭ רָ֔ ְת י  ְּד֭ ֶַ֣ח ּי  ה-ַו ֹוָבָ֔ ּט וגו'. ר' יהושע אומר: בטובת המן הכתוב מדבר, אמרו לו: המן הזה שנתן לנו המקום, אנו  ַה

טובה, הטובה, כל הטובה, על כל טועמין בו טעם הפת, טעם בשר, טעם דגים טעם חגבים, טעם כל המטעמים שבעולם, שנאמר 
הטובה. ר' אלעזר המודעי אומר: בטובת הבאר הכתוב מדבר; אמרו לו: הבאר הזה שנתן לנו המקום, אנו טועמין בו טעם יין ישן, 

 טעם יין חדש, טעם חלב, טעם דבש, טעם כל הממתקים שבעולם, שנאמר טובה, הטובה, כל הטובה, על כל הטובה.
ֹו֭ רָ֔ ְת י  ְּד֭ ֶַ֣ח ֚לָּ֭כלַוּי  ה-ַע ֹוָבָ֔ ּט מסכתא  -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו קטן, בתפקיד דבר החוזר וקורה.)א( -קטן ... זקף-... זקף - ַה

ר' אליעזר אומר: בטובת ארץ ישראל הכתוב מדבר, אמרו לו: עתיד המקום ליתן לנו שש מדות טובות, ארץ ישראל,  דעמלק פרשה א
. ]מיד פתח ואמר: על כל הטובהכהונה ולויה. לכך נאמר: טובה, הטובה, כל הטובה, והעולם הבא, ומלכות בית דוד, ועולם חדש, ו

 .ברוך ה'[

על ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך וילכו לאהליהם שמחים וטובי לב  (מלכים א' ח)והיינו דכתיב ...  א,בבלי שבת ל)ב( 
  :אשר עשה ה' לדוד עבדו ולישראל עמו כל הטובה

 
 :יב,יח יתרו שמות

ים֭ ָ֑ ֹלה  א ים֭ל  ֶ֖ ח  הּ֭וְזָב ָלֵ֥ ע  ה֭ ֶׁשֵ֛ ן֭מ  ֵ֥ ת  ח  ֹו֭ ְתרָ֨ ח֭י  ַּק֞ ּי  ַ֭ו
ֱאָכל לֶ֭ל ָרא ֵ֗ ְׂש ֶ֣י֭י  ְקנ  ׀֭ז  ל ְוכ ֶ֣ ן֭ ר ֝ אַ֭אֲה ָּיב ָ֨ ם-ַו ע  ֵֶ֛חם֭ ים׃-ֶל ָֽ ֹלה  ֵ֥יָ֭הֱא ְפנ  ה֭ל  ֶׁשֶ֖ ן֭מ  ֵ֥ ת  ֭ח 

ֹו֭ ְתרָ֨ ח֭י  ַּק֞ ּי   קדמא, מרכא תביר מרכא טפחא גרשיים -ַו
 :יג,יח יתרו שמות

ָרָ֭֔ ָּמֳח ָֽ מ   ֭ י ה  ְַֽי ֶאתַוָֽ ט֭ ְׁשּפ ֶ֣ ה֭ל  ֶׁשֶ֖ ֵֶׁ֥שב֭מ  ַוּי  ָ֑ם֭-ת֭ ָ֭הָע
ַעל  ֭ ָעם דָ֭ה ֲעמ ֶ֤ ן-ַוַּי ה֭מ  ֶׁשָ֔ רַ֭עד-מ  ֶק ֶרב׃-ַהּב ֶ֖ ָ֭הָעָֽ

ת֭התוכן  ָרָ֔ ָּמֳח ָֽ מ   ֭ י ה  ְַֽי ֶאתוהפעולה והכתוב אחריו הינו קטן, -זקף)סלוק( פשטא הינו תיאור המוטעם בתבנית טעמים ַוָֽ ט֭ ְׁשּפ ֶ֣ ה֭ל  ֶׁשֶ֖ ֵֶׁ֥שב֭מ  -ַוּי 
ָ֑ם֭ ָע  לפניו ולאחריוה של א, זאת תבנית לדרישָה

(בי,יח)-ב שהנאמר. בלימוד אלפניו יודיענו ... למחרת רדתו מן ההר וגו', ספרי-, כך שנינו בהיהיום הכפורים  מוצאי י"רש (יג,יח) – טט 

ֹו֭ ְתרָ֨ ח֭י  ַּק֞ ּי  סמוכים באותו  אפילו, ארע כנראה אותו יום, וגרשיים קדמא יאמר שאין מוקדם ומאוחר בשני ענינים שונים קדמאגרשיים  -ַו

כי קדמא ואזלא באחד מתפקידיהם מייצגים סדר של מוקדם ומאוחר, אבל כאשר הסדר ביניהם מתחלף משמע שפעולת האמורה  מקום.

 להיות מוקדמת נדחקה מפני הפעולה המאוחרת שהקדימה בהתבצעותה. 

 
 שמות יתרו יח,יט:

ע֭  ים֭ ֶ֖ ה  יֱ֭אֹל ֵ֥ יה  ֭ו  ָךָ֔ ְֶ֣צ ָע י א   ֭ י ל  עְּ֭בק  הְׁ֭שַמֶ֤ ְָ֑ךַ֭עָּת֞ ָּ֭מ
ֶאת ה֭ ַאָּתֵ֛ ֭ אָתֵ֥ ב  ה  יםְ֭ו ָ֔ ה  ָהֱאֹל ֚מּול֭ ם֭ ָעֵ֗ הָ֭ל ַאָּתֶ֣ ֹ֧ה֭ ֶאל-ֱהי  ים֭ ֶ֖ ְּדָבר  ים׃֭֭-ַה ָֽ ה  ֱאֹל ָ֭ה

ם ָעֵ֗ ָ֭ל ֶ֣ה ַאָּת ֭ ֹ֧ה דרגא מונח רביע, בהצעת יתרו, משה מהווה פרט מרכזי, בלשון הזוהר צד האמת עמוד האמצעי, וכדוגמתו כל דייני  – ֱהי 

 נות )חסד בגבורת הדין של בי"ד של מעלה(, עליהם לדון דין אמת כמו בבית דין של מעלה. לקים, שם המשלב הוי' אד-ישראל מול הא

ם ָעֵ֗ הָ֭ל ַאָּתֶ֣ ֹ֧ה֭  דרגא מונח רביע, תיקון חטא אדם הראשון, דיין הדן דין אמת נעשה שותף לקב"ה בבריאה, מוציא השכינה מגלותה. – ֱהי 
 תיקוני זוהר נספח )מעמ' קלט( דף קמג עמוד א 

ולא  עמודא דאמצעיתא מסטרא דאמתא לית משוא פנים בין זכאה לחייבא וכן צריך להשוות לתתא גבי דינא זכאה עם חייבא ... ולעיל
ווי ליה לדיינא לתתא יהא דיינא רשאי למעבד משוא פנים לחד מינייהו בדינא דבדיינא דלעילא אתמר לא ישא פנים ולא יקח שחד 

אשית ולא יימא דא מהימנא מדא דכמה דאיהו לתתא שופטים ושוטרים תתן לך בכל דאכחיש עובדא דבר דאשתני מדיינא דלעילא
שעריך לדיינא גופין הכי אית לעילא שופטים ושוטרים לדיינא נשמתא ולא יוקיר לדא יתיר מדא אלא תרוייהו בהשואה בדינא ואינון 

לא ויהון קדמיה בדחילו בגין דשכינתא שרייא עלייהו צריכין למשמע קדם דיינא ולא ימללון עד דשאיל לון דיינא ויהיב לון רשו למל
ומאן דתבע קשוט כאלו מקיים על עלמא דיין אמת וכל שכן מאן דדן דין אמת כאלו מקיים אמת מארץ תצמח ווי ליה למאן דאוקים 

לו הוא אפיק לשכינתא דיין דדן דין אמת כאשקרא ואפיל אמת דגרים ותשלך אמת ארצה ומאן גרים דא דיינא דלא דן דין אמת ובודאי 
 ואוקים לון מארעא:  ולישראל מגלותא
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אתבנית  חֶ֖ א[֭טפ רכֵ֥ מ ר֭] י א֭תבֵ֛ רכֵ֥ תפקיד תדיר של התבנית הוא כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא מסוים, אשר לכתחילה חלים  מ

לא מצטרפים ביחד לגבי הנושא או עליהם חילוקי דינים. או על חלקם חל ענין מסוים ועל חלקם חל ענין אחר בקשר לנושא הנידון או הם 

 ההלכה הנידונים.

 שמות משפטים כא,א 3.6
 

ת׃ כא,יב: משפטיםשמות  ָמָֽ יּו ֹות֭ מֵ֥ ת֭ ֶ֖ ָומ  ׁש֭ י ֵ֛ א  ה֭ ֵ֥ ַ֭מּכ 
ׁש֭)יב( תורה תמימה שמות כא  י ֵ֛ א  ה֭ ֵ֥ לי אלא איש, הכה את ]האשה ואת[ הקטן מניין, ת"ל )פ' אמור( ואיש כי יכה כל נפש  ןאי -ַמּכ 
 ]סנהדרין פ"ד ב'[: צג(, אי נפש יכול אפילו נפלים  ובן שמנה, ת"ל מכה איש(צבאדם אפילו קטן במשמע

ר"ל יכול אפי' נפלים כגון בן תשעה וראשו אטום או שיש לו שני גבין שגם הם בכלל נפש קמ"ל מכה איש, ואיש נקרא  צג(הערה 
 כזה שראוי לחיות ולהיות איש, משא"כ הני לא חיי:

ׁש י ֵ֛ א  ה֭ ֵ֥ ממעט קטן, לכן דרשו גם פסוק מפר' אמור לרבות מוכה קטן. אבל קטן הוא מיום הלידה לכן אפשר כי  מלת איש בד"כ - ַמּכ 

יׁשטעם תביר במלת  ֵ֛  שיש לו נפש אדם. שנולד בחודש השמיני להריון שאין לא קיום אףממעט מהקטן את הנפלים ואת  א 

ׁש י ֵ֛ א  ה֭ ֵ֥ , יכול אפילו קטן שהכה חייב ת"ל )פ' אמור( צד(מכל מקוםאין לי אלא איש שהכה, אשה שהכתה מניין ת"ל מכה איש  - ַמּכ 
 ]מכילתא[: צה(ואיש כי יכה

דווקא איש, ולכן צריך לימוד לרבות גם אשה )כגון עוד פסוק  –ובמקום שכתב איש פועל בלשון זכר מרבה אשה  כלל בתורה שבע"פ

 ,   (ב,סוכה כח בבליתוספות ) עם פועל, או רבוי באופן אחר(
י ענינים זה הובא בפירש"י כאן, ותמה הרא"מ היכן מצינו חיוב לקטן דאצטריך הכא למעט, ועיין מש"כ בזה. ולי נראה דלכן צריך כאן למעט משום דבשאר ה(צת"ת הערה 

 א"כ הכא כתיב סתמא מכה הו"א אפילו קטן.שבפרשה בענינים כאלה כתיב מפורש איש, כמו וכי יזיד איש, וכי יריבון אנשים, וכי יכה איש, כי יבער איש, וכן בפ' אמור ועוד, מש
וטעם הדבר דהו"א לחייב גם קטן נראה ע"פ מש"כ הרמב"ם בפ"ד ה"ח מרוצח גבי הא דקיי"ל בהורג נפש ואין שם עדים כשרים 

דמכניסין אותו לכיפה עד שימות, וכתב בטעם הדבר, דאע"פ דיש עבירות חמורות כשפיכות דמים כמו עבודת כוכבים וגל"ע 
ומהאי טעמא אמרו חז"ל בסנהדרין ע"א א' בן סורר אין עושין כזה רק בשפיכות דמים משום דיש בזה השחתת והריסת ישובו של עולם,  בכ"ז

ויום אחד  מיום י"ג שנההיא בסו"מ תקופת אפשר רוצה לומר סמוך לקטן, כי  –)טט  [כא -כא,כ  תצאדב' ומורה אף על פי שהוא קטן נהרג משום דסופו ללסטם את הבריות ]

, ולפי"ז הו"א כאן דגם קטן נהרג, לכן אצטריך למעוטי, וטעם המיעוט מה שבאמת אינו דומה לבן סורר ומורה י"ל משום דשאני (והוא כבר גדול ועד י"ג שנה ושלושה חדשים

משא"כ הכא דעבר עבירה והרג י"ל  ת הבריות,בן סו"מ כדמפרש התם בגמרא, דכיון דמתרגל במאכלים טובים שוב לא יוכל בגדלותו להמנע מזה ויבא ללסטם א
 דלכשיתגדל תתגבר דעתו להמנע ממדת אכזריות, ודו"ק:

השחתת  )מעשה ההריגה(משום דיש בזה שהורגים ההורג בפ"ד ה"ח מרוצח  הרמב"םהוה אמינא כי מכה ומת ירבה קטן ככתב 
שבסו"מ מתרגל למאכלות גדול אבל סמוך לקטן זה ללמד  ומה שהת"ת מביא ענין בן סורר ומורה שהוא כבר והריסת ישובו של עולם,

דלכשיתגדל תתגבר דעתו להמנע ממדת טובים ולא יתקן דרכיו לכן הורגים אותו ובאה דרשת הכתוב וממעט את הקטן שהמית מפני 
 .אכזריות

ֹות כשרים דמכניסין אותו  הורג נפש ואין שם עדיםאת ה מרכא, רבוי, אפשר כי בא לרבות על המומתים ע"פ עדים והתראה – מֵ֥
ת , (בפ"ד ה"ח מרוצח הרמב"ם) לכיפה עד שימות ּוָמָֽ  סלוק, מגביל המתה רק לגדול וממעט את הקטן שהכה. – י

 

ת֭ ֶ֖ מ  ׁשָ֭ו י ֵ֛ א  ה֭ ֵ֥  ]שם[: צו(מלמד שאינו חייב עד שתצא נפשו, לאפוקי אם סטרו סטירה -ַמּכ 
משום דבעינן שע"י הכאה זו תצא כל נפשו, וכאן איירי אם  ר"ל אם ע"י סטירה זו מת אח"כ אינו חייב מיתה, צו(ת"ת הערה 

מקודם הכוהו אנשים אחרים ונחלש כ"כ עד שע"י סטירה זו מת, וזה הוי כמ"ש בסנהדרין ע"ח א' הכוהו עשרה בני אדם בעשרה 
 ין יציאת כל נפש:מקלות ומת פטורין דכתיב )פ' אמור( ואיש כי יכה כל נפש אדם עד דאיכא כל נפש, וה"נ ע"י סטירה בסתם א

ת ֶ֖ מ  ׁשָ֭ו י ֵ֛ א  ה֭ ֵ֥   צו(ת"ת הערה  -מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא המכה, שחלים עליהם חילוקי דינים. כ – ַמּכ 

תבדרשת  דרך נוספת ּוָמָֽ ֹות֭י  מֵ֥

ֹות  י מכת היחיד אינו חייב )=מאריך(, אפשר שכאן דורש רבוי זמן, שאם לא מת מיד אינו חייב מיתה, וכן רבוי מכים לפנ מרכא – מֵ֥

ת֭מיתה.  ָמָֽ זה כאשר המכה ראויה להמית בפני עצמה לאפוקי אם הכהו בסטירה אחרי הכאות אחרות ע"י אנשים סלוק מגביל,  – יּו

 טעם תרסא המרמז לאומדן בי"ד. –הכהו וכד'  בן ידאחרים. ראה במד' מסעי ואם בא

 

ֹו֭מֵ֥֭֭שמות משפטים כא,טו:  ּמֶ֖ א  וְ֭ו י ֵ֛ ָאב  ה֭ ֵ֥ ַמּכ  ת׃סּ֭ו ָמָֽ יּו ֭סֹ֭ות֭
ֹו( טו)רש"י  ּמֶ֖ ְוא  ו֭ י ֵ֛ הָ֭אב  ֵ֥ לפי שלמדנו על החובל בחבירו שהוא בתשלומין ולא במיתה, הוצרך לומר על החובל באביו שהוא  ּוַמּכ 

ֹו(. סנה' פה,בבמיתה; ואינו חייב אלא בהכאה שיש בו חבורה )ראה  ּמֶ֖ ְוא  יו֭ ֵ֛ תאו זה או זה.  ָאב  ָמָֽ ֹות֭יּו  (. סנה' פה,בבחנק )ראה  מֵ֥
ֹו֭)א(  ה תמימהתור ּמֶ֖ א  יוְ֭ו ֵ֛ ָאב  ה֭ ֵ֥ ַמּכ  ( מכה אדם כד,כא המכה אביו ואמו אינו חייב עד שיעשה בהם חבורה, דאמר קרא )פ' אמור -ּו

אף מכה אדם עד דעביד ביה חבורה, ומה מכה בהמה לרפואה  קיט(ומכה בהמה, מה מכה בהמה עד דעביד בה חבורה דכתיב בה נפש
 ]סנהדרין פ"ד ב'[: קכ(פטור אף מכה אדם לרפואה פטור

ֹו֭ ּמֶ֖ א  וְ֭ו י ֵ֛ ָאב  ה֭ ֵ֥ ַמּכ   ]שם פ"ה ב'[:קכא( המכה אביו ואמו אינו חייב אלא מחיים -ּו
ֹו֭(טו,אכ) ּמֶ֖ א  וְ֭ו י ֵ֛ ָאב  ה֭ ֵ֥ ּכ  ַמ תשחלוקים בדיניהם לגבי  קשורים לנושא הכאהקבוצת פרטים  –מרכא תביר טפחא  – ּו ָמָֽ יּו ֹות֭  . מֵ֥

היינו דמה, כדי  –פש בתורה פסוקים של הכאה כמו מכה בבהמה ובנפש שלה אפשר כי תבנית הטעמים מרכא תביר טפחא מרמזת לח

 להסיק ממנה למכה אביו ואמו מתי חייב ומתי פטור. 

תכאשר )א( הכאה מחיים )ב( הכאה העושה חבורה גלויה או צרורה וכל זה בתנאי הכללי שהדבר בעדים והתראה אז חל  ָמָֽ יּו ֹות֭ . אבל מֵ֥

ת֭-פטורה מ או לאחר מיתה רפואההכאה לשם  ּוָמָֽ ֹות֭י  .מֵ֥

 

ה (וי' אמר כד,כא) רש"י-עיין בהרחבה בענין מכה מחיים  ָָּ֑נ ֶמ ַׁשְּל הְ֭י ָמֶ֖ הְ֭בה  ֵ֥ ַמּכ  דבר בהורג בהמה וכאן דבר  (וי' אמר כד,יח) למעלה –.ּו
ת (וי' אמר כד,כא) בעושה בה חבורה. ָמָֽ יּו ם֭ ָדֶ֖ הָ֭א ֵ֥ ּכ  ַמ כאן נפש ובמכה אביו ואמו אפילו לא הרגו אלא עשה בו חבורה שלא נאמר  – ּו

פרט למכה לאחר מיתה מחיים אף מכה אביו ואמו  מחייםובא להקישו למכה בהמה מה מכה בהמה  )אע"פ שכתב אדם סתם(דבר הכתוב 
הוצרך לומר במכה שפטור. ומה בבהמה בחבלה שאם אין חבלה אין תשלומין אף מכה אביו  שהמקללו לאחר מיתה חייבלפי שמצינו 
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המכה לאחר מיתה )בבלי סנה' פה,ב( פי' -ולא מצינו מהלך כזה בגמרא, רש"י ב(. סנהדרין פד,בייב עד שיעשה בהם חבורה.)ואמו אינו ח
 . כלומר מצינו שכיון שדורשים שצריך הכאה עם חבורה ולאחר מיתה אין חבורה.פטור וחבורה ליכא

ָמֶ֖֭ (וי' אמר כד,כאמפרש ) (שמ' מש' כא,טו)-בשפת"ח  הְ֭בה  ֵ֥ ּכ  ַמ ת׃ּו ָמָֽ יּו ם֭ ָדֶ֖ הָ֭א ֵ֥ ּכ  הּ֭וַמ ָָּ֑נ תטעם סלוק במלת  הְ֭יַׁשְּלֶמ ָמָֽ מגביל עונש המיתה  יּו

למכה אביו או אמו בלבד. אמנם ממכה בהמה למדנו למכה אדם שזה מחיים, אבל ענין של תשלום נזיקין על הכאת בהמה אינו מלמד על 

 הכאת סתם אדם לתשלום נזיקין.

ֵ֥֭ (וי' אמר כד,כא)-עיון ב ַמּכ  הּ֭ו ָמֶ֖ ה֭מרכא טפחא, יתור לרבות  –הְ֭בה  ָָּ֑נ ֶמ ַׁשְּל עשה  –אתנח, מגביל תשלום הנזיקין רק כאשר חבל בה  –ְי

 חבורה.

 

 .הרחבה בענין מכה לרפואה )בלי תבניות טעמים(

ם֭֭(כא,דכ אמר וי') תורה תמימה ויקרא כד ָדֶ֖ הָ֭א ֵ֥ ּכ  ַמ בהמה עד  מכה אדם ומכה בהמה, מקיש מכה אדם למכה בהמה, מה מכה -ּו
ה֭(יח,דכ אמר וי')דעביד בה חבורה שהרי כתיב בה  ֵ֥ ַמּכ  ׁשּ֭ו ֶפ ה֭-ֶנָֽ ָמֶ֖ ה   ]שם פ"ד ב'[: נז(אף מכה אדם עד דעביד ביה חבורה נו(ְּב

 ונפש משמע דם דהוי חבורה: הערה נו(תורה תמימה 
ם֭ ָדֶ֖ הָ֭א ֵ֥ ַמּכ   נח(ר אף מכה אדם לרפואה פטורמכה אדם ומכה בהמה, מקיש מכה אדם למכה בהמה, מה מכה בהמה לרפואה פטו -ּו

 ]סנהדרין פ"ד ב'[:
כגון המקיז דם אף על פי שעושה חבורה, ובגמרא מסיק דמותר לבן להקיז דם לאביו לרפואתו בדליכא  הערה נח(תורה תמימה 

 אחר, אף על פי דחייב מיתה על עושה חבורה באביו.

עושה חבורה. הגמרא שואלת הרי אין זה נכון שמכה בהמה חייב רק  מהלך ראשון של בבלי סנה' פד,ב להקיש ממכה בהמה למכה אדם על

ה֭(כא,דכ אמר וי')בעושה בה חבורה, כי מסברא, אם הזיקה, חייב בתשלום נזק )אולי גם מפסוק  ָָּ֑נ ֶמ ַׁשְּל הְ֭י ָמֶ֖ הְ֭בה  ֵ֥ ּכ  ַמ (. מסקנת הגמרא ּו

הֶ֭נֶָֽפׁש֭(יח,דכ אמר וי')שחבורה באדם לומדים במידה "באם אינו ענין" לבהמה תנהו לאדם, ולכן הפסוק  ֵ֥ ּכ  ַמ ָָּ֑נה-ּו הְ֭יַׁשְּלֶמ ָמֶ֖ ה  אינו על  ְּב

הבהמה כי בהמה גם בלי חבורה חייב, אז אם אינו ענין לבהמה תנהו לאדם. לכן דרך לימוד בהיקש במהלך הראשון של הגמרא מתפנה 
 ובאה ללמד על רפואה.

 

ת֭(כא,דכ אמר וי')תורה תמימה  ּוָמָֽ ם֭י ָאָדֶ֖ ה֭ ֵ֥ ַמּכ  ד לומר, לפי שנאמר )פ' משפטים( מכה אביו ואמו מות יומת, יכול לא מה תלמו - ּו
םיהיה חייב עד שיכה שניהם כאחד, ת"ל  ָדֶ֖ הָ֭א ֵ֥ ּכ  )כהסבר ת"ת )שמ' מש' כא,טו( הערה קכ שמדובר רק  ]שם[: ס(אפילו אחד מהם - ּוַמ

 בהורי המכה(
רה על הכאת מיתה רק על הכאת חבורה ופצע או חבלה נראה באור דרשה זו, כי סתם לשון הכאה אינו מו הערה ס(תורה תמימה 

וכדומה, וא"כ קשה מה דכתיב ומכה אדם יומת, איך ס"ד דעל חבלה יומת ]ואף דגם לעיל בפ' י"ז כתיב ואיש כי יכה כל נפש אדם 
מכה כאן ענין מות יומת, אך שאני התם דכתיב נפש אדם דזה משמע שהרגו בנפש דהיינו שהמית אותו[, ועל זה דריש שבא לרמז 

שעל הכאתם חייב מיתה, ואף דכבר כתיב בפ' משפטים ומכה אביו ואמו מות יומת, אך אי מהתם הו"א דדוקא אם הכה  אביו ואמו
םשניהם אז חייב מיתה ולא אחד, קמ"ל הכא בלשון  ָדֶ֖  , דגם אם הכה אחד יומת:ָא

ָאָדֶ֖֭֭(כא,דכ אמר וי')בבלי סנה' פד,ב מביא ראיה מהכתוב  ה֭ ֵ֥ ַמּכ  בלשון יחיד, כי כמו בכל אדם לעצמו כך לגבי אביו ואמו כל אחד לעצמו, םּ֭ו

ֹו֭ (שמ' מש' כא,טו)מפסוק תורה תמימה וע"פ  ּמֶ֖ א  וְ֭ו י ֵ֛ ָאב  ה֭ ֵ֥ ַמּכ  הוה אמינא שרק אם יכה שניהם יתחיב במיתה. אבל אפשר כי לכך רומז ּו

ו֭טעם תביר במלת  י ֵ֛  או זה או זה. רש"יוכפי'  בתפקיד מחלק שעל כל אחד מהם לעצמו יהיה חייבָאב 

 
 תוספת על הכאת אביו או אמו כל אחד לעצמו

במכה ומקלל ספק אביו לתשעה וספק אביו לשבעה, שני גופים בבת אחת יהיה חייב בגלל שכאן שניהם  בבלי מסכת מכות טז,אע"פ 

מהם ספק אביו. אם היה כתוב ומכה בתביר  נוכחים ובודאי אחד מהם אביו. אבל אם מכה או מקלל רק אחד מהם לא יהיה חייב כי כל אחד

 ואביו ואמו במרכא טפחא אז לא היה חייב עד שיכה שניהם בבת אחת.

 

ת֭(שמ' מש' כא,טו) סיום הפסוק ּוָמָֽ ֹות֭י  . נברר תחילה תפקיד הסלוק.סלוקמרכא  – מֵ֥

ת ּוָמָֽ ת תורה תמימהסלוק, מגביל כפי'  – י ָמָֽ יּו ֹות֭ יב מות יומת וכל מיתה האמורה בתורה סתם המכה אביו ואמו מיתתו בחנק, דכת - מֵ֥
 ]סנהדרין פ"ד ב'[: קכג(אינה אלא חנק

טעם כלל זה מבואר בסנהדרין נ"ב ב' דילפינן מיתה בידי אדם ממיתה בידי שמים מה מיתה בידי שמים  קכג(הערה תורה תמימה 
וף, ומיתה כזו היא רק חנק, ועיין מש"כ הוי מיתה שאין בה רושם בגוף אף מיתה סתם שבידי אדם הוי מיתה שאין בה רושם בג

 "ג:לבסמוך פסוק י"ז אות ק
 

ת (שמ' מש' כא,טו) השוואת משמעות ּוָמָֽ ֹות֭י ת (שמ' מש' כא,יז)במכה הוריו לעומת  מֵ֥ ּוָמָֽ ֹות֭י במקלל הוריו )אותה תבנית טעמים, מרכא  מֵ֥

 סלוק(

ֹות ֹות֭ק( אז המיתהו בכל דרך שאפשר )זה עשוי להלמד מהכפל מרכא מרבה, אם אי אפשר להרגו במיתה הראויה לו )כאן במיתת חנ – מֵ֥ מֵ֥
ת ּוָמָֽ  יה בדרבה מיניה.ים לֵ (. המכה אחד מהוריו בשגגה אינו חייב בתשלומים כי חייבי מיתות שוגגין אינם משלמים ממון לפי הכלל כי קִ י

ֹו֭֭(שמ' מש' כא,יז)  ּמֶ֖ ְוא  ו֭ י ֵ֛ ָאב  ל֭ ֵ֥ ַקּל  ְמ ֹותּו סמרכא  – מֵ֥ ת׃֭ ּוָמָֽ  –מיתת סקילה מבין המיתות האמורות בשמות משפטים כא,טו סלוק, מגביל  – י

לקיו. וזה אע"פ שקללה אין בה מעשה רק דיבור ואילו המכה שהוא -יז, רק למקלל הוריו בשם ה' משום השוואת קללת הוריו לקללת א

לפי ההסבר כי המכה נידון (. ו ת"ת הערה קלג(גרוע ממקלל, כי יש בו מעשה, בכל זאת נידון בחנק הנחשב כמיתה הקלה מסקילה )

 במיתת חנק שאינה משאירה רושם בגוף המומת, יש לומר כי הסקילה משאירה רושם בגוף לתקן על שימוש לרעה בדיבור. 

ֹות מרכא, רבוי )א( שאם אי אפשר לסקלו, מכל מקום ימיתוהו במיתה אחרת, אבל זה כבר נלמד לעיל. )ב( בסקילה יש עד  – מֵ֥

בית הסקילה היה גבוה שתי קומות  מ"דו "משנה מסכת סנהדרין פ-יה לשתי עבירות גם תליה כנלמד בשלושה שלבי המתה ואחר
אחד מן העדים דוחפו על מתניו נהפך על לבו הופכו על מתניו אם מת בה יצא ואם לאו השני נוטל את האבן ונותנה על לבו אם 

[ כל הדים תהיה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרונה ]מת בה יצא ואם לאו רגימתו בכל ישראל שנאמר )דברים י"ז( יד הע
 וגו' הנסקלין נתלין דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים אינו נתלה אלא המגדף והעובד ע"ז



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 התשעג -בהלכה ובאגדה  טעמי המקרא/©Sep-14         248/65    ZZFisher-29ד "עתשה–תשרי–ה"כ

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

 

 ,אהשמות תרומה כ 3.7

 
 שמות תרומה כו,ה:

 ֭ ָחת ֶ֣הָ֭הֶא ָע י ר  ַּ֭בְי ה  ֶׂש ֲע תַּ֭תָֽ א ֵ֗ יםֻ֭לָל ֶ֣ ּׁש  ֲ֭חמ 
ֶ֣֭֭ ְקצ  ּב   ֭ ה תַּ֭תֲעֶׂש א ֵ֗ יםֻ֭לָל ֶ֣ ּׁש  ָ֑יתַ֭וֲחמ  נ  ּׁש  ֶֶ֣רתַ֭ה ְחֶּב ַּמ רַּ֭ב ֲאֶׁשֶ֖ ה֭ יָעָ֔ ר  ַהְי ֭ה֭
הֶ֭אל֭ ָּׁשֶ֖ ת֭א  א ָ֔ ֶָ֣ל ֻּל ַה  ֭ ֹלת י ּה׃֭֭-ַמְקּב  ָתָֽ ח   ֲא
 

, שמור שתעשה הלולאות במדה אחת מכוונות הבדלתן זו מזו וכמדתן ביריעה זו כן יהא מקבילות הלולאות אשה אל אחותהרש"י שמות כו,ה 
ות של יריעה זו מכוונות כנגד לולאות של זו וזהו לשון מקבילות זו כנגד של זו תרגומו של בחברתה כשתפרוש חוברת אצל חוברת יהיו הלולא

 וכן החוברת השנית, וכשחבר חמש יריעות יחד נמצא רחבן כ' כנגד לקבל, היריעות ארכן כ"ח ורחבן ארבע
ש אמה וחצי האמה הרי שלשים מן מן המזרח למערב שנא' עשרים קרשים לפאת נגב תימנה וכן לצפון וכל קר והמשכן ארכו שלשים

המזרח למערב רוחב המשכן מן הצפון לדרום עשר אמות שנאמר ולירכתי המשכן ימה וגו' ושני קרשים למקצעות הרי עשר ובמקומם 
 אפרשם למקראות הללו, 

אשי הקרשים שעוביים אמה נותן היריעות ארכן לרחבו של משכן עשר אמות אמצעיות לגג חלל רוחב המשכן ואמה מכאן ואמה מכאן לעובי ר
 נשתיירו י"ו אמה ח' לצפון וח' לדרום מכסות קומות הקרשים שגבהן עשר נמצאו שתי אמות התחתונות מגולות, 

 כשהן מחוברות עשרים אמה לחוברת  רחבן של יריעות ארבעים אמה
  שלשים מהן לגג חלל המשכן לארכו

שלא היו קרשים במזרח אלא ד' )ברש"י ישן חמשה(  י העמודים שבמזרחואמה לכסות עוב ואמה כנגד עובי ראשי הקרשים שבמערב
 עמודים שהמסך פרוש ותלוי בווין שבהן כמין וילון 

 , זו מצאתי בברייתא דמסכת מדותנשתיירו ח' אמות התלויין על אחורי המשכן שבמערב ושתי אמות התחתונות מגולות, 
שמות תרומה )המשכן והכתוב בפרשה זו  וט' אמות תלויות אחורי עמודי המזרח אין היריעות מכסות את במסכת )שבת פ' הזורק(אבל 

ֶאת֭מסייענו  (,לגכו ה֭ ים ֭-ְוָנַתָּתֶ֣ ס  ַהְּקָר ֶַ֣חת֭ ַּ֭ת ֶכת  ר   זרקא מונח סגול - ַהָּפ

 נמצאת פרוכת משוכה מן הקרסים ולמערב אמה:  )במסכת מדות(ואם כדברי הברייתא הזאת 
 

רש"י והכתוב מסייעני דכתיב ונתת את הפרוכת תחת הקרסים, ואם כדברי ברייתא זו נמצאת מקבילת הללאת פחזקוני שמות כו,ה 
. יש מיישבין הברייתא אחר הפסוק ואומרים שעמודי הפרכת קבועים באמת העשרים, והפרכת תלויה פרכת משוכה מן הקרסים אמה

העמודים באמת הכ' הפרכת תלויה מסכת שבת אם ופרוסה בהם מהם ולחוץ כלפי מזרח, הרי שהפרכת נתונה תחת הקרסים. ולדברי 
  ואם הם באמת הכ"א הפרכת תלויה בהם מהם ולחוץ כלפי מזרח:, בהם מהם ולפנים כלפי מערב

 

֭  (,השמות תרומה כו) ָהֶאָחת ֶ֣ה֭ יָע ר  ַּ֭בְי ה  ֲעֶׂש תַּ֭תָֽ א ֵ֗ יםֻ֭לָל ֶ֣ ּׁש   זרקא מונח סגול ובמקביל לו מקום הפרוכת֭–ֲחמ 

הֶ֭אתְוָנתַ֭֭ (,לגשמות תרומה כו) ים ֭-ָּתֶ֣ ס  ֶַ֣חתַ֭הְּקָר ַּ֭ת ֶכת  ר   זרקא מונח סגול – ַהָּפ

, עמודי הפרוכת נמצאים בקדש בין אמה יט ואמה כ מפתח המשכן במזרח. הקרסים נמצאים מעל האמה ברייתא דמסכת מדותלפי  –טט 

הכניסה במזרח וגם החיבור  התשע עשרה של הקדש. אבל אם הקרשים במערב משופעים אז יריעות המשכן יכולות לכסות גם את עמודי

עמודי הפרוכת בין הקדש ובין קה"ק עומדים בקדש החל מאמה יט ועד אמה כ, וווי  מסכת שבת )פ' הזורק(יכול להיות באמה היט. לפי 

ֶ֣֭-ְוָנַתָּתֶ֣הֶ֭את (,לגשמות תרומה כו)הפרוכת נמצאים במערב העמודים, ומעליהם קרסי החיבור של היריעות המשכן  ַּ֭ת ֶכת  ר  ים ַ֭הָּפ ס  ַהְּקָר  ַ֭חת֭
ל א (,יטבמדבר נשא ד)וזה יהיה מתואם עם  אּו-ְו ֹות ָיב ֹ֧ אֵ֛ ְר ע ל  ֶדׁש-ֶאת ְּכַבַּלֵ֥ ּו׃ ַהּק ֶ֖ ת ָֽ שאהרן כהנא רבא, בניו ומשה או פנחס הגביהו  ָומ 

תה תלויה הפרוכת מוויה על העמודים וכיסו ארון הקדש, או הגביהו הכסוי ותלו על העמודים, מבלי לעבור בין העמודים אם הפרוכת הי

 במזרח העמודים. 

ממסכת שבת ומברייתא במסכת מדות, שלענ"ד מהן  רש"יתבנית זרקא סגול מוסיפה או גורעת מהענין על הענין. אפשר שזה תומך בפי' 

 . עשויה להקרא תחת הקרסיםעולה שכל האמה בין האמה הי"ט במשכן ובין האמה הכ' 

ראשון שאמה טרקסין תיחשב כתחת הקרסים )נניח ע"פ פר' תרומה, הופעה ראשונה של מכאן יתכן שלמדו שמואל הנביא ודוד המלך בבית 

 התבנית( וכל האמה לא הייתה ממנין אורך הבית.

ובבית שני יתכן שלמדו אנשי כנסת הגדולה שהמרחק בין שתי הפרוכות יהיה אמה ויחשב כתחת הקרסים )נניח ע"פ פר' ויקהל, הופעה 

 שניה של התבנית(.

 

 לא הכריעו בו חכמים אי כלפנים אי כלחוץ מתקיף לה רבינא מ"ט  טרקסיןמא דף נב,א בבלי יו
 אי מהני  טרקסיןועשרים אמה רוחב ועשרים אמה קומתו ולא ידעינן אמה בבלי יומא דף נב,א 
 וכ' אמה  טרקסיןאחת עשרה כותל ההיכל שש וארכו ארבעים אמה ואמה בבלי יומא דף נב,א 
 ובמקדש ראשון הוא דהואי  טרקסיןמקדש שני כיון דלא הואי אמה בבבלי יומא דף נא,ב 

 דהואי גבוה  טרקסיןאי הוי פותיא חמשא קאי אי לא לא קאי והא אמה בבלי בבא בתרא ג,א 
 כי קאי בתלתין קאי טפי לא קאי ומנלן דהוה גבוה טפי  טרקסיןאמה בבלי בבא בתרא דף ג,א 

  טרקסיןשש ותוכו ארבעים אמה )ו(אמה -תל ההיכלוהאולם אחד עשר כומסכת מידות דף לז,א 
 

טפחים )אמה( יכול לתמוך בקיר  6טפחים. עובי זה תומך בקיר ארבע אמות גובה. קיר  5קיר רגיל עוביו  הגמרא בבלי בבא בתרא ג,א

ין הבנויה מאבנים עובי אמה לחומת טרקסאמה מעל כנפי המלאכים(.  20גובה הדביר היה  –אמה )שע"פ בבא בתרא צח,ב  30בגובה 

אמה אכן דק מכדי שקיר כזה יעמוד ומציעה הסבר שעל דרך הטבע שהקירות והגג והמעזיבה שעליו סייעו ביציבות חומת אמה  30והגבוהה 

כעין תחת הקרסים. כמובן שהגמרא יודעת שהכל בדרך נס כי בבית המקדש היה גלוי ייחוד קודשא ושכינתיה ותבנית הטעמים  –טרקסין 

מונח סגול מצביעה על רוח הקדש, רוח גבורה שבה עמדה אמה טרקסין תחת הקרסים המסמלים חיבור כמו מנוף שבו עליונים זרקא 

 נושאים התחתונים בבחינת נראים נושאים והם נישאים.

ת֭ (,השמות תרומה כו) א ָ֔ ֶָ֣ל ֻּל ַה  ֭ יֹלת  אמר באחד וחל על הכל.כעין מדה ריבה וריבה את הכל. נ –קטן במלה אחת -פשטא מונח זקף -ַמְקּב 

ת֭הכתיב  ֶָ֣לא ָ֔  וריבה לכל הללואות. -אשה אל אחותה  –בלשון יחיד, הקרי בלשון רבים. כאילו דבר בזוג לולאות אחד ַהֻּל



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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֭  שמות תרומה כו,כד: ה ַמָּט ְּל מ  ֭ ם  מ  ֲא ּו֭ת  ְהיֶ֣ ָֽ ְ֭וי 
ַעל֭  ֭ ים ּמ  ּוַ֭ת ְהיֶ֤ ו֭י  ְחָּדֵ֗ ֶאל-ְוַי ֹו֭ ׁשָ֔ ָ֑ת-ר א ָח ָהֶא ַעת֭ ַּטַּבֶ֖ ֶַ֣֭֭֭ה ְהֶי ֚ן֭י  ּו׃ּכ  יָֽ ְה ת֭י  ע ֶ֖ ְקצ  ּמ  ַה ֵ֥י֭ ְׁשנ  ם֭ל  יֶהָ֔ ְׁשנ  ֭ה֭ל 

ּו֭ (כד)רש"י  ְהיֶ֤ כל הקרשים תואמים זה לזה מלמטה שלא יפסיק עובי שפת שני האדנים ביניהם להרחיקם זו מזו. זהו שפרשתי  -י 
ן, וכן הקרש )לעיל יז( שיהיו צירי הידות חרוצים מצדיהן, שיהא רוחב הקרש בולט לצדיו חוץ ליד הקרש לכסות את שפת האד

שאצלו, ונמצאו תואמים זה לזה. וקרש המקצוע שבסדר המערב חרוץ לרחבו בעביו כנגד חריץ של צד קרש הצפוני והדרומי, כדי 
 שלא יפרידו האדנים ביניהם:

 ֭ ים ּוַ֭תּמ  ְהיֶ֤ ו֭י  ַיְחָּדֵ֗  כמו תואמים: -ְו

בהם ומעלה )כך שהבריח התיכון מוסתר(, במבט מצד למאן דאמר שהקרשים היו משופעים בצדם החיצוני, ולתוס' בבלי שבת מחצי גו

רוחבם היו נראים כטרפז ישר זוית. אבל למשל הקרש הפינתי )צפון מערב( היה בעל שני שפועים. השיפוע ממערב למזרח הסתיים במרחק 

דרום של הקרש הפינתי אצבע מהקיר המזרחי הישר. כל קרשי צפון הסתיים שיפועם במרחק אצבע מקיר דרום. לכן גם השיפוע מצפון ל

אצבע( מהקיר הדרומי הישר. בראש הקרש התקבל מלבן  13אצבע( ועוד אצבע )סה"כ  12טפח =  3הסתיים במרחק של חצי אמה )= 

ו֭אצבע )=חצי אמה( היו בקדש הקדשים( ורוחבו אצבע ממערב למזרח. אפשר כי הכתוב  12אצבעות מצפון לדרום ) 13שאורכו  ָּדֵ֗  –ְוַיְח

ֹו-ַעלקטן במלת -למד כי כל קרש פינתי נראה כעין פירמידה קטומה בעלת שני שיפועים המרומזים בטעם זקףרביע בא ל ׁשָ֔ , והשיפועים  ר א

ּועצמם מרומזים כמצוייר בטעם מהפך במלת  ְהיֶ֤ ים ֭, והסתיים היינו י  ים ֭אצבע, המתואר בטעם פשטא במלת  1*  13בתיבה של  ַתּמ   ַתּמ 

 בתפקיד של אחד.

ָ֑ת-ֶאלפשר להרכיב בראש קרש צפון מערב מבנה כזה אי ָח ַעתָ֭הֶא ַּטַּבֶ֖ שקישרה אותו אל קרש שדרומה לו )אך לא לקשרו לקרש  ַה

 שממזרח לו(. 

 

ו[֭֭ מה כו,כו:שמות תרו יֶ֭צַלע]כ ֵ֥ הְ֭לַקְרׁש  ָּׁש֕ יםֲ֭חמ  ָ֑ ּט  ֶ֣יׁ֭ש  ֲעצ  ם֭ ֶ֖ ח  י ר  יָתְ֭ב ֵ֥ ׂש  ד׃-ְוָע ָחָֽ ןָ֭הֶא ָּכֶ֖ ְׁש ַ֭הּמ 
ֵ֥֭]כז[֭֭ םְ֭לַקְרׁש  ָ֔ ח  י ר  ֶ֣הְ֭ב ָּׁש ה׃-יֶ֭צַלעַוֲחמ  םָ֭יָָּֽמ י  ְרָכַתֶ֖ ןַ֭לַּי ְׁשָּכָ֔ ּמ  עַ֭ה ֶַ֣ל ֶצ  ֭ י ׁש  םְ֭לַקְר ֵ֗ יח  ֶ֣הְ֭בר  ָּׁש ָ֑יתַ֭וֲחמ  נ  ּׁש  ַה ן֭ ְׁשָּכֶ֖ ַ֭הּמ 

ח[֭֭ ן]כ ַח֭מ  ֕ ר  ַמְב ים֭ ָ֑ ָרׁש  ַהְּק ְך֭ ֹו ןְּ֭בתֶ֣ יכ ֶ֖ ַהּת  ַח֭ י ֵ֥ ר  ַהְּב ֶאל-ְו ה֭ ה׃-ַהָּקֶצֶ֖ ַ֭הָּקֶצָֽ
ה (כו,כו)  ָּׁש֕ י֭צֶ֭ )כו(רש"י גדול, כפי' -זקף – ֲחמ  ֵ֥ ְרׁש  הְ֭לַק ָּׁש֕ מ  ן֭-ַלעֲח ְׁשָּכֶ֖  )הבריחים לכל כותל משכן, אחרי שהכניסו אותם(אלו חמשה  -ַהּמ 

שלשה הן, אלא שהבריח העליון והתחתון עשוי משתי חתיכות, זה מבריח עד חצי הכותל וזה מבריח עד חצי הכותל, זה נכנס בטבעת 
שהן ארבע, אבל האמצעי ארכו כנגד כל הכותל  מצד זה וזה נכנס בטבעת מצד זה, עד שמגיעין זה לזה, נמצאו שעליון ותחתון שנים

ן֭ומבריח מקצה הכותל ועד קצהו, שנאמר )פסוק כח(  יכ ֶ֖ ַהּת  ַח֭ י ֵ֥ ר  ַהְּב ןוגו' ְו מ  ַח֭ ֕ הֶ֭אל-ַמְבר  ה-ַהָּקֶצֶ֖   ,ַהָּקֶצָֽ
 

ן (כו,כז) ְׁשָּכָ֔ ַהּמ  ע֭ ֶַ֣ל ֶצ  ֭ י ׁש  םְ֭לַקְר ֵ֗ ח  י ֶ֣הְ֭בר  ָּׁש אלא לפרש, ופירושו אינו רק  קטן כעין כתוב סתום שלא בא לסתום-רביע ... זקף – ַוֲחמ 

ןלכותל המערבי של המשכן אלא לכל הכתלים, ללמד )א(  ָּכָ֔ ְׁש קטן בתפקיד שתי טבעות לכל קרש, אחת להחזיק קנה חלול -זקף – ַהּמ 

הן שהעליונים והתחתונים היו ל )כו(רש"י  ךש)רש"י כט( הוא צינור צפוי לבריח העליון ואחת להחזיק צינור צפוי לבריח התחתון כהמ
טבעות בקרשים להכנס לתוכן שתי טבעות לכל קרש, משולשים בתוך עשר אמות של גובה הקרש, חלק אחד מן הטבעת העליונה 

 ולמעלה וחלק אחד מן התחתונה ולמטה, 
ם֭ ֵ֗ יח  ֶ֣הְ֭בר  ָּׁש קרש מונח רביע, מיקום כל בריח הוא ברבע אורך הקרש, ברבע אורך הקרש טבעת לבריח חיצון, בחצי אורך ה - ַוֲחמ 

וכל חלק הוא רביע אורך הקרש, ושני  )כו(רש"י  ךשממוקם הבריח התיכון שהוא פנימי, עוד רבע קרש טבעת לבריח חיצון שני, כהמ
חלקים בין טבעת לטבעת, כדי שיהיו כל הטבעות מכוונות זו כנגד זו. אבל לבריח התיכון אין טבעות, אלא הקרשים נקובין בעוביין 

ים שהם מכוונין זה מול זה, וזהו שנאמר בתוך הקרשים. הבריחים העליונים והתחתונים שבצפון ושבדרום והוא נכנס בהם דרך הנקב
ן (כו,כח)אורך כל אחת חמישה עשר אמה, ובתיכון ארכו שלשים אמה, וזהו  הֶ֭אל-מ  ה-ַהָּקֶצֶ֖ , מן המזרח ועד המערב, וחמשה ַהָּקֶצָֽ

התיכון ארכו שתים עשרה כנגד רוחב שמונה קרשים, כך היא מפורשת בריחים שבמערב אורך העליונים והתחתונים שש אמות ו
 :במלאכת המשכן )פרק א(

 

חַ֭ (כו,כח) ֕ ן (כו,כח)בתיכון ארכו שלשים אמה, וזהו ... שבצפון ושבדרום  )כו(רש"י גדול, מחולק לשלושה חלקים כפי' -זקף – ַמְבר  -מ 
הֶ֭אל ה-ַהָּקֶצֶ֖  וגו'. והתיכון ארכו שתים עשרה כנגד רוחב שמונה קרשים...  רבשבמע...  , מן המזרח ועד המערב,ַהָּקֶצָֽ

 

א[֭ לב: –שמות תרומה כו,לא  ָ֑ר֭]ל ְׁשָז ֶׁ֣שָ֭מ יְ֭וׁש  ֶ֖ ָׁשנ  ַעת֭ ְותֹוַלֵ֥ ן֭ ָמֵ֛ ְרָּג ֶֹ֧לתְ֭וַא ֶכתְּ֭תכ  ר ֵ֗ יָתָ֭פ ֶ֣ ָעׂש  ים׃ְ֭ו ָֽ ֻרב  ּהְּ֭כ ָתֶ֖ א  ה֭ ַיֲעֶׂשֵ֥ ב֭ ֵ֛ ׁש  ה֭ח  ֵ֥ ׂש  ַ֭מֲע
ּהַ֭על]לב[֭ ָתֵ֗ א  ֶ֣ה֭ ׁש֭ -ְוָנַתָּת י֭ ֶ֣ ַעּמּוד   ֭ ה ְרָּבָע ָ֑בַא םָ֭זָה ֶהֶ֖ י ו  ָו ב֭ ָהָ֔ ים֭זָ ֶ֣ ְמֻצּפ  ים֭ י-ַעלּ֭֭ט ָ֔ ְדנ  הַ֭א ָעֶ֖ ְרָּב ֶסף׃-ַא ָ֭֭כָֽ

ֶכת (כו,לא) ר ֵ֗ יָתָ֭פ ֶ֣ ׂש  ( לב)רש"י , הפרוכת הייתה רבוע, י' אמה על י' אמה, מפרידה לגמרי בין הקדש לקדש הקדשים, כפי' מונח רביע – ְוָע

ים֭ ּט ָ֔ ׁש  י֭ ֶ֣ ּוד  ַעּמ  ֭ ה ְרָּבָע אונקליות קבועין בהן עקומים למעלה להושיב עליהן כלונס שראש הפרוכת תקועים בתוך ארבעה אדנים ו -ַא
כרוך בה, והאונקליות הן הווין, שהרי כמין ווין הן עשוים, והפרכת ארכה עשר אמות לרחבו של משכן, ורחבה עשר אמות כגבהן של 

 ,קרשים

ֶכת (לא) י"רשההפרדה המלאה היא בקצת דמיון למה שפי'  ר ֵ֗ ובין  המלךהמבדיל בין  דבר פרגוד חכמים , ובלשוןאהומחיצה  לשון .ָפ
 .העם

ים֭( לב)רש"י  ּט ָ֔ ׁש  י֭ ֶ֣ ַעּמּוד   ֭ ה ְרָּבָע תקועים בתוך ארבעה אדנים ואונקליות קבועין בהן עקומים למעלה להושיב עליהן כלונס  -ַא
 וגו' שראש הפרוכת כרוך בה, והאונקליות הן הווין, שהרי כמין ווין הן עשוים,

ָתֵ֭֗  א  ֶ֣ה֭ מונח רביע, אפשר שבדרך הטבע ארבע אונקליות, אחת לכל עמוד, לא יספיקו לשאת פרוכת כבדה מאד, לכן אפשר  - ּהְוָנַתָּת

 שתבנית הטעמים רומזת שבכל אחד מארבעה העמודים היו אונקליות אחדות.

ּה֭אבל אפשר כי  ָתֵ֗  ם בלבד )במדבר נשא ד,יט(.מונח רביע, אפשר מרמז להרכבת הפרוכת ולהסרתה בידי ארבעה כהני –ְוָנַתָּתֶ֣ה֭א 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 שמות תצוה כז,כ 3.8

 בבלי מגילה ב 3.8.1

מגילה נקראת באחד עשר, בשנים עשר, בשלשה עשר, בארבעה עשר, בחמשה עשר, לא פחות ולא יותר.  משנה/./,א בבלי מגילה ב
אלא שהכפרים מקדימין  כרכין המוקפין חומה מימות יהושע בן נון קורין בחמשה עשר, כפרים ועיירות גדולות קורין בארבעה עשר,

כפרים ועיירות גדולות קורין בו ביום, ומוקפות חומה למחר. חל להיות בשלישי  -ליום הכניסה. כיצד? חל להיות ארבעה עשר בשני 
פות חומה , ומוק)יד אדר( , ועיירות גדולות קורין בו ביום )יום ב בשבוע ותאריכו יב או יג באדר( כפרים מקדימין ליום הכניסה -או ברביעי 

כפרים  -כפרים ועיירות גדולות קורין בו ביום. ומוקפות חומה למחר. חל להיות ערב שבת  -. חל להיות בחמישי )טו אדר( למחר
כפרים ועיירות  -, ועיירות גדולות ומוקפות חומה קורין בו ביום. חל להיות בשבת )יום ה בשבוע ותאריכו יג אדר( מקדימין ליום הכניסה

. חל להיות אחר )יום א בשבוע ותאריכו טו אדר( , ומוקפות חומה למחר)יום ה בשבוע ותאריכו יב אדר( מין וקורין ליום הכניסהגדולות מקדי
)יום א  , ועיירות גדולות קורין בו ביום)יום ה בשבוע ותאריכו יא אדר( מקדימין ליום הכניסה כפרים  -)יום א בשבוע ותאריכו יד אדר(השבת 

  )יום ב בשבוע ותאריכו טו אדר(. , ומוקפות חומה למחריד אדר(בשבוע ותאריכו 
 

מנלן? כדבעינן למימר לקמן: חכמים הקילו על הכפרים להיות מקדימין ליום הכניסה כדי  -. מגילה נקראת באחד עשר. מנלן? גמרא
נינהו, דאי סלקא דעתך אנשי כנסת אנן הכי קאמרינן: מכדי, כולהו אנשי כנסת הגדולה תק -שיספקו מים ומזון לאחיהם שבכרכים! 
אתו רבנן ועקרי תקנתא דתקינו אנשי כנסת הגדולה? והתנן: אין בית דין יכול לבטל דברי  -הגדולה ארבעה עשר וחמשה עשר תקון 

שמן אמר רב  -כולהו אנשי כנסת הגדולה תקינו, היכא רמיזא?  -בית דין חבירו אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמנין, אלא פשיטא 
ֶאת  (לא,ט אסתר)בר אבא אמר רבי יוחנן: אמר קרא  ם֭ ּי ֡ ם֭-ְלַק ֶהֵ֗ י ְזַמּנ  הּ֭ב  ֶּל ָהא ֝ ים֭ ָ֨ ַהֻּפר  י֭֩ האי מיבעיא  -זמנים הרבה תקנו להם.  - ְימ 

אם כן לימא  -ואכתי מיבעי ליה: זמנו של זה לא כזמנו של זה!  -זמנים טובא.  -אם כן לימא קרא זמן, מאי זמניהם  -ליה לגופיה! 
ם֭ (לא,ט אסתר) -אימא: זמנים טובא!  -שמעת מינה כולהו.  -רא זמנם, מאי זמניהם ק ֶהֵ֗ י ּנ  ַמ ָ֑ם-ד (,כזט אסתר)דומיא ְז ָּנ ַמ , מה זמנם תרי ְז
כדאמר רב שמואל בר יצחק:  -ואימא תריסר ותליסר!  -( אחרי הבירור שיש להוסיף שני ימים הגמרא מנסה לברר מיהם) אף זמניהם תרי. -

ואימא שיתסר  -זמן קהילה לכל היא, ולא צריך לרבויי. הכא נמי שלשה עשר זמן קהילה לכל היא ולא צריך לרבויי.  שלשה עשר
ר֭ (,כזט אסתר) -ושיבסר!  ֹו ֲעבָ֔ ַיָֽ א֭ ל ֶ֣ יםֲ֭אֶׁשר (,כבט אסתר)כתיב. ורבי שמואל בר נחמני אמר: אמר קרא ְו ֵ֗ מ  ים ֭-ַּכָּי ד  הּו ַהְּי חּוָ֭בֶהֶ֤ם֭ , ָנָ֨

ים֭ימים  ֵ֗ מ  אמר רב שמואל בר יצחק: שלשה עשר זמן קהילה לכל היא,  -ואימא תריסר ותליסר!  -ות אחד עשר ושנים עשר. לרב -ַּכָּי
זמן זמנם  -ולא יעבור כתיב. רבי שמואל בר נחמני מאי טעמא לא אמר מבזמניהם?  -ואימא שיתסר ושיבסר!  -ולא צריך לרבויי. 

  .אמר לך: ההוא לדורות הוא דכתיב -בא, מאי טעמא לא אמר מכימים? . ורב שמן בר א)לא דורש רבוי( זמניהם לא משמע ליה
 

יםֲ֭אֶׁשר :כב,ט אסתר מגילת ֵ֗ מ  ג-ַּכָּי ָּי ם֭מ  ֶהֶ֤ ְךָ֭ל ְהַּפָ֨ רֶ֭֩נ ֲאֶׁש ׁש֭ ֶד ְוַהח ֵ֗ ם֭ ֶהָ֔ י ְיב  א ֶ֣ מ   ֭ ים הּוד  ַהְּי ם֭ ֶהֶ֤ ּוָ֭ב ח ֶבלָ֭נָ֨ ֶ֖ א  ּומ  ה֭ ְמָחָ֔ ְלׂש   ֭ םֹון ֹו ְ֭֭ליֶ֣ ֹוב ֭טָ֑
ה ְמָחָ֔ ׂש  ְׁשֶּתֶ֣הְ֭ו מ   ֭ י מ  םְ֭י ֹוָתֵ֗ א ֹות֭ ׂשֶ֣ ים׃ַ֭לֲע ָֽ נ  י  ֶאְב ֹותָ֭ל ַמָּתנֶ֖ ּו ּו֭ ה ע ָ֔ ׁשְ֭לר  י ֶ֣ א   ֭ ָמנֹות ַח֭ ֹלֶ֤ ְׁש ּ֭ומ 

 ,כז:ט אסתר מגילת
ּו֭ ְּימֶ֣ ֶ֣֭ק  ְּבֻל ׂש ְֵ֭֭֗וק  ֹות֭ע  יֶ֣ ְה ָֽ ר֭ל  ֹו ֲעבָ֔ אַ֭יָֽ ְול ֶ֣  ֭ ֶהם י ל  ֶ֤יםֲ֭ע ו  ְל ַהּנ  לָּ֭כל־ םְ֭וַעָ֨ ָעָ֜ ־זְַר ַעל ׀ְ֭ו ם֭ ֶהָ֨ י ל  ים֭֩׀ֲ֭ע ּוד  ְּיה ּוַ֭ה ְּבלֶ֣ ֭ ְוק  ים ָּימ  ֶ֤יַ֭ה ְׁשנ  ֶ֣ת֭ א  ים֭

ּלֶ֭ ה׃ָהא ָ֔ ָׁשָנָֽ ֶ֖הְ֭ו ָׁשָנ ל־ ָ֑םְּ֭בָכ ָּנ ַמ ְז ְוכ  ם֭ ְכָתָבֶ֖  הּ֭כ 

ֶאת: לא,ט אסתר מגילת ם֭ ּי ֡ ה֭-ְלַק ְלָּכָ֔ ַּמ רַ֭ה ֶ֣ ְסּת  ְוֶא  ֭ י ּוד  ְּיה ֶ֤יַ֭ה ֳּדַכ ָמְר ם֭ יֶה֝ ֲעל  ם֭ ַּיָ֨ ר֭֩ק  םַּ֭כֲאֶׁש ֶהֵ֗ י ּנ  ַמ ְז הּ֭ב  ֶּל ָהא ֝ ים֭ ָ֨ ַהֻּפר  י֭֩ ְימ 
ּוַ֭על מֵ֥ ְּי ר֭ק  ֶׁשֵ֛ ַעל-ְוַכֲא םְ֭ו ָׁשֶ֖ ָ֑ם֭-ַנְפ ָע ּצֹוַ֭זְר יַ֭ה ֵ֥ ר  ְב ם׃ּד  ֲעָקָתָֽ ְוזַ ֹות֭ ֭מֶ֖

ים (,כבט אסתר) ֵ֗ ָּימ   , אפשר מרמז לגמרא הבאהרביע – ַּכ

ם֭ (לא,ט אסתר) ֶהֵ֗ י ּנ  ַמ ְז  , אפשר מרמז לגמרא הבאהרביע –ּב 

 ימי יא יב יד טו, אבל יג רק מפני שקוראים לפניו ואחריו  ירושלמי מגילה פ"א ה"א
 יג-כן זכו להיוושע ויא יב יד טו מתרבים מ-לעיקר הנס, יום קהילה שעמדו בצום ועאדר יג  מגילה ב,א בבלי

אבל ההלכה היא שאם  ,טו בעיר חומה היו צריכים לקרוא אז-הכפריים מקדימים ליום הכניסה ולכן יא יב יג יד, לכאורה אם יום הכניסה ב

 .טו חל ביום חמישי יקדימו ליום ב' היינו יב באדר

  אדר. ובט עד מיל קוראיםמה כפריים הסמוכים לעיר חומה  -טט 

 וכן הכפרים הסמוכים להם אפילו אינם נראים וגו' ארבעה טורים או"ח סי' תרפח הלכות מגילה, סע' ב 

 כלל שביעי מאמר רביעי פ"ד ד"ה  צידה לדרךד"ה ועוד )הראשון( וגו' ... ובספר  או"ח סימן תרפח אות ב בית חדש פרפירש בס(
לה אפילו אינן נראין או שנראין עמה אפילו הם רחוקים והוא שלא יהו  אע"פ( כתב בהדיא בזה הלשון "וכן כפרים הסמוכים

 יותר רחוקים ממיל" עכ"ל:
 

֭֩-ֶאת (לא,ט אסתר) י מ  , בתפקיד שיעור כלל הימים מספר הימים הראויים לקריאת מגילה, המרומז בתבנית הטעמים קדמא קטנה-תלישא – ְי

ה ואזלא של ֶּל א ֝ יםָ֭ה ָ֨ תני בשם רבי נתן )הבבלי( כל  מגילה פ"א ה"ד ירושלמי-ימים ותומך בנאמר ב לעין כלהמלמדים על כ – ַהֻּפר 
ה (,כבט אסתר) החודש כשר לקריאת המגילה מה טעמא ְמָחָ֔ ְלׂש   ֭ גֹון ָּי ֶהֶ֤ם֭מ  ְךָ֭ל ְהַּפָ֨ ֶׁשרֶ֭֩נ ׁשֲ֭א ֶד ח ֵ֗ אמר רבי חלבו ובלבד עד טו,  וגו' ְוַה

ֹור (,יזט אסתר)מוגבל ע"פ המלים  ֲעבָ֔ אַ֭יָֽ ל ֶ֣  ל לטו באדר.עד ועד בכל ְו

צא בשיירה ואינו מוצא מגילה להוליך ובאר הגולה מוסיף ...וכן איתא בירושלמי וגו'( המפרש בים והי) או"ח סי' תרפח סע' ז עשו"
 עמו יקראנה ביג או ביב או ביא בלא ברכה ואי אי אפשר לו להמתין עד הימים הללו, יש אומרים שקורא אפילו מתחילת החדש. 

כגון המפרש והיוצא בשיירא ואינו מוצא מגילה להוביל עמו, ומיהו אם אח"כ נזדמן לו מגילה  (ט הערה יז"פתורה תמימה אסתר 
 : חוזר וקורא בי"ד

 ואימא שיתסר ושיבסר! יש הנוהגים לא לומר תחנון בימים טז יז מן ההוה אמינא של הגמרא



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 :יט,ט אסתר מגילת
ים֭-ַעל ֶ֣ ד  הּו ַהְּי ן֭ יםּכ ֞ וז ֵ֗ יַ֭הְּפָר ָרז ֵ֗ ֭ ַהְּפ ָרזֹות ַהְּפ י֭ ֶ֣ ר  ְּ֭בָע ים  ְׁשב  ֭םַ֭הּי 

הּו׃֭ס ָֽ ע  ׁשְ֭לר  י ֵ֥ א  ֹות֭ ָמנֶ֖ ַח֭ ֹלֵ֥ ְׁש ּומ  ֹוב֭ ֹום֭טָ֑ יֶ֣ ְו ה֭ ְׁשֶּתֶ֖ הּ֭ומ  ָחֵ֥ ְמ רׂ֭ש  ָדָ֔ ׁשֲ֭א ֶד ְלח ֶ֣  ֭ ר ָעָׂש ֶ֤ה֭ ְרָּבָע ֹוםַ֭א יֶ֣ ת֭ א ֠ ים֭ ׂש ֵ֗ ֭ע 
ש קורין בחמשה מתניתין דלא כי האי תנא, דתניא, רבי יהושע בן קרחה אומר: כרכין המוקפין חומה מימות אחשורו ב,בבלי מגילה ב

אף כל שמוקפת  -כי שושן, מה שושן מוקפת חומה מימות אחשורוש וקורין בחמשה עשר  -עשר. מאי טעמא דרבי יהושע בן קרחה? 
ים֭-ַעל (,יטט אסתר)יליף פרזי פרזי, כתיב הכא  -חומה מימות אחשורוש קורין בחמשה עשר. ותנא דידן מאי טעמא?  ֶ֣ ד  ְּיהּו ןַ֭ה ּכ ֞

ים וז ֵ֗ יםַהּפְַ֭֭הְּפָר אף כאן  -מוקפת חומה מימות יהושע בן נון  )בדב' ג(לבד מערי הפרזי הרבה מאד, מה להלן   (דברים ג,), וכתיב התם ָרז ֵ֗
 מוקפת חומה מימות יהושע בן נון. (אסתר ט,יטב)

סתברא לי דלאו ותנא דידן מ"ט יליף פרזים פרזים. גרסינן בירושלמי מגילת אסתר ניתנה לידרש. ומ ב,חידושי הריטב"א מגילה ב
למימרא דגמר פרזים פרזים בגזירה שוה דהא ליכא למימר דנעביד ג"ש מדאורייתא למגילה, אלא לומר שניתנה לידרש ללמוד 

 .מלישנא שמשמעות לשון פרזים דמגילה )ל(]כ[פרזים דאורייתא והוכחת לשון בעלמא הוא

 

ים-ַעל ָרז ֵ֗ ַהְּפ ים֭ ֶ֣ ד  הּו ַהְּי ן֭ ֭ ת וכתוב גם והיוגרשיים מונח רביע,  - ּכ ֞ ָרזֹות ַהְּפ י֭ ֶ֣ ר  ְּ֭בָע ים  ְׁשב  כעין שני פרטים, לכן הדרשה עשויה  –ַהּי 

 שהם עושים באחד מיא, יב, יג או יד. צא מן הכלל ללמד על עצמו. הפרזים הם אמנם הרוב אבל יצא ללמד עליהם בלבד להיות כעין י

ֹות ֭ ָרז ַהְּפ י֭ ֶ֣ ָער  ְּ֭ב ים  ְׁשב  טו אדר. הגמרא )מגילה ב,ב( למדה בכעין -מפרזים את עשיית הפורים בבתפקיד גריעה זרקא מונח סגול,  - ַהּי 

מוקפת חומה מימות יהושע בן -הוא ההיפך מה )בדב' ג(-פרזי את המסקנה ההפוכה לגבי עשיית פורים בטו אדר. הפרזי שב גזרה שוה פרזי
 וןמוקפת חומה מימות יהושע בן נ-הוא ההיפך מה (אסתר ט,יטב)-הפרזי שבאף כאן  -נון 
 

ים ׂש ֵ֗ ֹוברביע, ארבע מצוות ביום פורים: שנים הכתובים בפסוק )ט,יט(: )א(  – ע  ֹום֭טָ֑ ְויֶ֣ ה֭ ְׁשֶּתֶ֖ הּ֭ומ  ְמָחֵ֥ ׁש֭)ב(  ׂש  י ֵ֥ א  ֹות֭ ָמנֶ֖ ַח֭ ֹלֵ֥ ְׁש ּומ 
ּו ה ָֽ ע   ; שנים הנלמדים מפסוקים אחרים: )ג( קריאת מגילה )ד( מתנות אביונים ְלר 

יםאי בעית אימא  ׂש ֵ֗ ההלכות, שמגלים את מהות יום פורים: )א(  –וק הוא ארבע מעשים רביע, רמז שהנאמר בהמשך הפס – ע  ְמָחֵ֥ )ב(  ׂש 

ה ְׁשֶּתֶ֖ ֹוב֭)ג(  ּומ  ֹום֭טָ֑ יֶ֣ הּושביתה ממלאכות מסוימות )ד(  - ְו ָֽ ע  ׁשְ֭לר  י ֵ֥ א  ֹות֭ ָמנֶ֖ ַח֭ ְׁשֹלֵ֥   ּומ 

ה֭אפשר כי  ְׁשֶּתֶ֖ הּ֭ומ  ְמָחֵ֥ , ... אבל ברמ"א מן עושו"ת שמואל ארנפלד סי –חתן סופר מרכא טפחא, יתור לרבות לרמז למה שכתב  –ׂש 
 מרע"ה )מילת(ליום סעודתו ושמחתו של  )זכר( ועיקר הסעודה היא ליל ט"ו ... )מי"ד לט"ו(מובא המנהג שנוהגין להתחיל בערב 

 

ֶהם ֭,כא: ט סתרמגילת א י ל  ֲ֭ע ם  ּי  ֹום  ְלַק י ת֭ ֵ֛ א  רְ֭ו ֶדׁשֲ֭אָדָ֔ ְלח ֶ֣  ֭ ר ֶ֤הָ֭עָׂש ָע ְרָּב ֹוםַ֭א יֶ֣ ת֭ א ֠ ים֭ ׂש ֵ֗ ֹות֭ע  יֶ֣ ְה הָ֭עָׂשֶ֖֭-ל  ָּׁשֵ֥ ֹוֲחמ  ל רּ֭בָ֑ ה-ְּבָכ ָנָֽ ְוָׁש ֶ֖ה֭ ָנ  ׃ָׁש

ים ׂש ֵ֗ ֹות֭ע  ְהיֶ֣  (ט,יט, כזארבע מצוות היום ואיסור מספד ותענית, ראה ) –מונח רביע  - ל 

ֹום ֹוםמונח לפני תבנית מרמז על כעין מספר פעמים של התבנית  – יֶ֣ י ת֭ ֵ֛ א  רְ֭ו ׁשֲ֭אָדָ֔ ֶד ח ֶ֣ ְל  ֭ ָׂשר ֶ֤הָ֭ע ְרָּבָע ֹו-ַא רּ֭בָ֑ הָ֭עָׂשֶ֖ ָּׁשֵ֥ מ  ֲ֭ח
ח ֶ֣֭ ְל  ֭ ָׂשר ֶ֤הָ֭ע ְרָּבָע רַא ׁשֲ֭אָדָ֔ רקטן במלת -קטן, מוציא הכתוב מפשוטו, וטעם זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ֶד ירמז לשני חדשי אדר  ֲאָדָ֔

ה-ְּבָכלבשנה מעוברת שלכך בא הכתוב  ָׁשָנָֽ ֶ֖הְ֭ו ה-ְּבָכל, או  ָׁשָנ ָׁשָנָֽ ֶ֖הְ֭ו ֭ מלמד על שנה מעוברת, תבנית טעמי הכתוב  ָׁשָנ ר ֶ֤הָ֭עָׂש ָע ְרָּב ַא
ר ֲאָדָ֔ ׁש֭ ֶד קטן, תרמז ללמוד הכתוב כפשוטו למצוות ימי הפורים באדר ב' ושלא כפשוט למצוות ימי הפורים -פשטא מונח זקףמהפך  – ְלח ֶ֣

רקטן במלת -באדר א' וטעם זקף  ירמז לאיסור שני דברים הספד ותענית בי"ד וט"ו אדר א'.  ֲאָדָ֔

ויים ימים בשנה שבהם אסורים בתענית והספד. )מגילה ו,ב( במגילת תענית מנ חידושי החת"ם סופר השלם על הש"ס, מועד ד סיכום

ימים בחודש אדר, שאינם ימי פורים נאסרים מכך שנכתבו במגילת תענית, ולא מתקנת מרדכי ואסתר, וימים י"ד וט"ו הכתובים גם כן 

ילת תענית הזכירו במגילת תענית נאסרו מפני שהם ימי פורים. כאשר השנה מעוברת כל הכתוב במגילת תענית אסור בשני החדשים. במג
יום י"ד ויום ט"ו מחולקים, ואח"כ כלולים ביחד, כדי לאסור של זה בזה, ומכך )מגילה, ב,ב( הוה סד"א שיהיו עושים ב' הימים, אלא דאתי 

ֹום שני את בכתוב( -)טט את ופסק מדכתיב  י ת֭ ֵ֛ א  רְ֭ו ָדָ֔ ׁשֲ֭א ֶד ְלח ֶ֣  ֭ ר ֶ֤הָ֭עָׂש ָע ְרָּב ֹוםַ֭א יֶ֣ ת֭ ֹו-א ֠ רּ֭בָ֑ הָ֭עָׂשֶ֖ ָּׁשֵ֥ מ  לומר זמנו של זה לא זמנו  , פסק,ֲח

של זה, וממה שכלל אותם מוכח דנהי לענין קום ועשה להיות עושים את יום י"ד אתא את ופסק, שלא להטריח לעשות ב' הימים זכירה 

ועשיה, מ"מ לענין שב ואל תעשה לא למספד ולא להתענאה, כלל אותם במגילת תענית לאסור של זה בזה, ולפ"ז לעולם נימא דמגילת 

 נית אתי לומר שיאסור יום שלפני י"ד, ולמיסר נמי י"ד וט"ו באדר הראשון וגו'תע
יום לפני יו"ט מן התורה מותר בתענית והספד )תו"ה(. יום לפני יו"ט מרבנן )מהמוזכרים במגילת תענית(  –הרב ח"נ גירש הי"ו  בעזרת

אדר היא חלק מפירסומי ניסא ואסור בו הספד בין לפרזים ובין  עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה, ואסרו בו תו"ה. תענית אסתר בי"ג

 לאנשי עיר חומה. בשנה מעוברת, יד וטו אדר א' אסורים בתו"ה, אבל יג אדר א' מותר בתו"ה )הרב י"מ רושצקי הי"ו(

 

ֶהם ֭ י ל  ֲ֭ע ם  ּי  ובשנת עיבור תוספת זאת תהיה רק  זרקא סגול, כעין מוסיף מענינו על ענינו, להוסיף יום שלפני י"ד למספד ותענית. – ְלַק

תבאדר ב' . אפשר כי זה רומז בטעם תלשא  שהוא עשוי ללמד אלפניו ולאחריו, וכן בתפקיד בתפקיד חישוב )כמו חישוב שנת עיבור( ואז  א ֠

 להבדיל בין אדר א' לאדר ב' שרק באדר ב' יוסיף את יום י"ג לאיסור מספד ותענית. -ילמד אלפניו בתפקיד מחיצה 

 

ֵ֛ת ב,בבלי מגילה ב א  ידיהם ואת רגליהם, -ורחצו אתטו, לאנשי עיר מוקפת חומה רק טו. מקשים העולם מדוע בקרא -מחלק בין יד ל ְו

 מחבר? שהרחצה של הידים והרגליים תהיה ביחד. השניואת 

ר) אדרסבו של החכם צבי תבת  השער אפרים מתרץ ֲאָדָ֔ ׁש֭ ֶד ום ארבעה עשר ולמוקפים את מפסיקה ביניהם לתת לפריזים את י( ְלח ֶ֣
 יום חמישה עשר בלבד.

 ֵ֛֭ת א   תביר, מרמז על חלוקה שיום יד מחולק מיום טו –ְו

 ֹום ר-י ָׂשֶ֖ הָ֭ע ָּׁשֵ֥ , המרומזת בטעם תביר של מלת בשעת הדחק, יתור לרבות, אפשר כי הדבר ירמז לדעה שהמוקפים מרכא טפחא - ֲחמ 

ֵ֛ת֭ א   ה. יד במנחה גדול-ב מגילה אחר טו , ומרבים להם זמן קריאת-ממעטים קריאה מְו



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 התשעג -בהלכה ובאגדה  טעמי המקרא/©Sep-14         248/69    ZZFisher-29ד "עתשה–תשרי–ה"כ

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

א[֭כב:  – כא,ט אסתר מגילת ֶהם ֭]כ י ל  ֲ֭ע ם  ּי  ֹום ְלַק י ת֭ ֵ֛ א  רְ֭ו ׁשֲ֭אָדָ֔ ֶד ח ֶ֣ ְל  ֭ ָׂשר ֶ֤הָ֭ע ְרָּבָע ַא ֹום֭ יֶ֣ ת֭ א ֠ ים֭ ׂש ֵ֗ ֹות֭ע  ְהיֶ֣ ֹו֭-ל  רּ֭בָ֑ הָ֭עָׂשֶ֖ ָּׁשֵ֥ מ  ֲ֭ח
ל ה׃-ְּבָכ ָׁשָנָֽ ֶ֖הְ֭ו ָׁ֭שָנ

יםֲ֭אֶׁשר]כב[֭ ֵ֗ מ  וְ֭-ַּכָּי ם֭ ֶהָ֔ י ְיב  א ֶ֣ מ   ֭ ים ד  הּו ַהְּי ם֭ ֶהֶ֤ ּוָ֭ב ח ֹובָ֭נָ֨ ֹום֭טָ֑ יֶ֣ לְ֭ל ֶב ֶ֖ א  ּומ  ה֭ ְמָחָ֔ ְלׂש   ֭ גֹון ָּי ֶהֶ֤ם֭מ  ְךָ֭ל ְהַּפָ֨ רֶ֭֩נ ׁשֲ֭אֶׁש ֶד ַ֭הח ֵ֗
ים׃ ָֽ נ  י  ֶאְב ֹותָ֭ל ַמָּתנֶ֖ ּו ּו֭ ה ע ָ֔ ׁשְ֭לר  י ֶ֣ א   ֭ ָמנֹות ַח֭ ֹלֶ֤ ְׁש הּ֭ומ  ְמָחָ֔ ׂש  ְׁשֶּתֶ֣הְ֭ו מ   ֭ י מ  םְ֭י ֹוָתֵ֗ א ֹות֭ ׂשֶ֣ ַ֭לֲע

ֲאֶׁשרוטעם  ,כבאבן עזרא אסתר ט ים֭ ֵ֗ מ  ים ֭-ַּכָּי ד  ְּיהּו ֶהֶ֤םַ֭ה ּוָ֭ב ח  19)כוונתו כנראה של  ן שנותינו יוחשב בסוף המחזור בעבור שחשבו - ָנָ֨

ים֭בשנת החמה רק חדשינו הם אחר הלבנה והנה פירוש  שנה( ֵ֗ ָּימ  שיהיו הימים קרובים בערך לימים הראשונים שהיו בהם הפורים ַּכ
ְהַּפָ֭֨וזה יתכן לנו תוספת אדר שני על כן הוצרך הכתוב לומר   )בשנה של גזרת המן( רֶ֭֩נ ׁשֲ֭אֶׁש ֶד םְ֭וַהח ֵ֗ ֶהֶ֤ ֭ ְךָ֭ל ן ֹו ָּיג ולעולם יהיה הסמוך מ 

ׁש֭לניסן בשנה פשוטה או מעוברת ומפרשים אמרו כי טעם  ֶד ח ֵ֗ על אדר שני ואחרים אמרו כי כימים יום ארבעה עשר וחמשה עשר ְוַה
 :ואם כן היה ראוי שיאמר ובחדש ולא והחדש

 

֭֩...   (,כבט אסתר) ר ֶדׁשֲ֭אֶׁש ח ֵ֗ ֹון ֭ ְוַה ָּיג מ  ְךָ֭לֶהֶ֤ם֭ ְהַּפָ֨  המלמד על הכתוב לפניו שנקיים מצוות פורים כתוב , כעין קדמא מהפך פשטא – ֶנ

ה׃-ְּבָכל...  ( ,כאט אסתר) ָׁשָנָֽ ֶ֖הְ֭ו ֶׁשר֭(,כבט אסתר) ָׁשָנ יםֲ֭א ֵ֗ ָּימ  ם-ַּכ ֶהָ֔ י ְיב  א ֶ֣ מ   ֭ ים ד  הּו ַהְּי ֶהֶ֤ם֭ ּוָ֭ב ח ים ראב"עכפי'  ָנָ֨ ֵ֗ ָּימ  שיהיו הימים  ַּכ
של גזרת המן( בחודש אדר הקודם לניסן ולא בחודש אדר א' בשנת עיבור ע"פ  )בשנה קרובים בערך לימים הראשונים שהיו בהם הפורים

 חדשי לבנה.

֭֩...   (,כבט אסתר) ֶׁשר ׁשֲ֭א ֶד ח ֵ֗ , בתפקיד חישוב שנת עיבור חמה פעם בארבע שנים )תוספת יום אחד(, חישוב שנות קטנה-רביע תלישא - ְוַה

 .ראב"עיו אדר ובו פורים, כפי' עיבור לבנה כדי לשמור על חודש האביב, וקודם לו וצמוד אל

 56שעות  5יום  365שנה במחזור קטן, הימים חוזרים וגם זה בסטיה אפשרית של יום, לעומת שנת חמה בת  19בשנת לבנה רק אחרי 

יום בשנת חמה, וכל  365.25 שעות שאפשר שזה מרומז בפסוק ) 6-ו יום 365דקות ועוד שניות, ולעומת שנת חמה לשיטת שמואל של 

(, ולכן הימים חוזרים כל שנה עם סטיה של כרבע יום ואחרי ארבע שנים מצטבר יום יום לתקופה 91.3125אחת מארבע תקופות שמואל 

דקות. ואז לא מעברים שנת חמה ביום הנוסף(  100-פעמים ארבע שנים מצטבר חסר זה ליום ועוד כ 25דקות( )ואחרי  16-אחד )וחסר כ

ה יום נוסף בחודש פברואר פעם בארבע שנים, ולא יהיה עיבור בשנת מאה וכן יהיה עיבור בשנה שמספרה וזה אשר הנהיגו העולם שיהי

 . 400-מתחלק ב

 ראה חישוב מיצהר חמה בירושלים בימי התקופה במה שכתבנו בהסבר לבבלי סוכה ב,ב.

 
 לב: –ז כ,ט אסתר מגילת

ּו֭]כז[֭֭ מֶ֣ ְּי ֶ֣֭ק  ֻל ְּב ּו֭ה שכתב מרדכי לבדו רק מקצתם קבלו עליהם(אחרי האגרת הראשונ -)פני יהושע ְ֭וק  ְּבלֶ֣ )ורק אחרי האגרת השנית שנכתבה  ְוק 

׀ְ֭וַעל֭ברצון חכמים והעידו כי מגילת אסתר ברוח הקדש נכתבה, קבלו כל ישראל( ם֭ יֶהָ֨ ֲעל  ֭׀ ים֭֩ ד  הּו לָּ֭כל-ַהְּי ַעָ֨ םְ֭ו ְרָע֝ א֭-ַז ְול ֶ֣  ֭ ֶהם י ל  ֲע ֶ֤ים֭ ו  ְל ַהּנ 
ים ׂש ֵ֗ ע  ֹות֭ יֶ֣ ְה ר֭ל  ֹו ֲעבָ֔ ָ֑םארבע מצוות היום ואיסור מספד ותענית, ראה )ט,יט, כא((  –רביע )מונח  ַי ָּנ ַמ ְז ְוכ  ם֭ ְכָתָבֶ֖ הּ֭כ  ֶּל ָהא ָ֔  ֭ ים ָּימ  ֶ֤יַ֭ה ְׁשנ  ֶ֣ת֭ )פני  א 

ה׃֭-ְּבָכלגם יא, יב, יג(  –מרדכי צוה יד, טו, ואילו מהאגרת השנית תקנו אנשי כנה"ג ע"פ מלת זמניהם  –יהושע  ָׁשָנָֽ ֶ֖הְ֭ו אֶ֭]כט[֭...ָׁ֭שָנ ב֭ ְכּת  ּת  רַ֭ו֠ ְסּת ָ֨
ֹ֧הַ֭בת ְלָּכ ֶאת-ַהַּמ י֭ ֶ֖ ד  הּו ַהְּי י֭ ֳּדַכֵ֥ ְר לּ֭וָמ י  ַחֵ֛ י ית׃֭-ָּכל-ֲאב  ָֽ נ  ּׁש  אתַ֭ה ַהּז ֶ֖ ים֭ ֵ֛ ר  ַהֻּפ ֶרת֭ ָֹֽ֖֧ ֶּג א  ֶ֣ת֭ ם֭א  ֶקףְ֭לַקּי ֵ֗  ּת ָ֑

ֶ֣י֭(אס' א,יג)ז,א( ע"פ  –)דף ו,ב  חידושי החת"ם סופר השלם על הש"ס, מגילה ע' מגבעזרת הרב א"מ פערל: ע"פ  סיכום ע  ְד ים י  ָ֑ ּת  ע   ָה

המן היתה אמורה להיות שנה מעוברת, והחדש הי"ב לניסן שבו הוטל הפור היה אמור להיות אדר א' ושמח המן כי בו מת מרע"ה  שנת פור

וחשב שבכך הורע מזל ישראל. נמלכו בית דין ולא עברוהו וכך מה שהיה אמור להיות אדר ב' שבו נולד מרע"ה )כנאמר בסידור הריעב"ץ 

ב֭ (,כטט אסתר)-חיד. לכן הודיעו באגרת השנית על עיבור השנה שאח"כ דבר העשוי להילמד מבדיני חודש אדר( נהיה לאדר י ְכּת  ּת  ַו֠
ֹ֧הַ֭בת ְלָּכ ַהַּמ ר֭ ְסּת ָ֨ יֶ֭את-ֶא ֶ֖ ד  הּו ַהְּי י֭ ֳּדַכֵ֥ ּוָמְר ל֭ י  יַחֵ֛ ל-ֲאב  ית׃-ָּכ ָֽ נ  ּׁש  ַה את֭ ַהּז ֶ֖ ים֭ ֵ֛ ר  ַהֻּפ ֶָֹֽ֧֖רת֭ ֶּג א  ֶ֣ת֭ א  ם֭ ּי ֵ֗ ֶקףְ֭לַק ּ֭ת ָ֑

ית – רש"י ָֽ נ  ּׁש   .רים שיעשו פורים ואעפ"י שזירזן כבר, חזר וזירזן בשעת מעשהלשנה שניה חזרו ושלחו ספ ַה

ר ְסּת ָ֨ בֶ֭א ְכּת  ּת  ב֭,  ַו֠ ְכּת  ּת  חישוב, כיון שבשנה הקודמת המרומזת בטעם קדמא במלת  –תלשא )א( בתפקיד עקירה, )ב( בתפקיד שיעור  –ַו֠

ר ְסּת ָ֨ ֶ֣ת֭ -ש לחשב בשנה הנוכחית שתהיה מעוברת, ושהייתה אמורה להיות שנה מעוברת, בית דין עקרו את חודש אדר א', לכן י ֶא א  ם֭ ּי ֵ֗ ְלַק
ית ָֽ נ  ּׁש  אתַ֭ה יםַ֭הּז ֶ֖ ֵ֛ ר  ַהֻּפ ֶרת֭ ָֹֽ֖֧ ֶּג ם,  א  ּי ֵ֗ ֶ֣ת֭רביע, ארבע מצוות פורים )מקרא מגילה, משתה, משלוח מנות, מתנות לאביונים(  – ְלַק מונח  –א 

את֭א֭ לפני קבוצת טעמים, מרמז על כאילו מספר תפקידים דומים בקבוצת הטעמים הבאה,  ַהּז ֶ֖ ים֭ ֵ֛ ַהֻּפר  ֶָֹֽ֧֖רת֭ יתֶּג ָֽ נ  ּׁש  דרגא תביר טפחא,  – ַה

גאולה מגזרת המן, בחודש הסמוך  –קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים וחלים עליהם אותן הלכות, לומר שבכל שנה יצוין פורים 

 אסורין בהספד ותענית, קצת משתה(.)ום ולכן בשנה מעוברת מקיימים פורים קטן בי"ד וט"ו אדר א' אבל במקצת מצוות הילחודש הגאולה ממצרים 

קורין אותה באדר שני. אין בין אדר הראשון לאדר השני  -. קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה משנה ב,בבלי מגילה ו
  אלא קריאת המגילה, ומתנות לאביונים

שאמר משום רבי יוסי. אמר רבי יוחנן: ושניהם  אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יוחנן: הלכתא כרבן שמעון בן גמליאל...  .גמרא
ל֭(,כזט אסתר)מקרא אחד דרשו:  ה-ְּבָכ ָׁשָנָֽ ְו ֶ֖ה֭ ל. רבי אליעזר ברבי יוסי סבר: ָׁשָנ ה-ְּבָכ ָׁשָנָֽ ֶ֖הְ֭ו  -, מה כל שנה ושנה אדר הסמוך לשבט ָׁשָנ

ה-ְּבָכלאף כאן אדר הסמוך לשבט, ורבן שמעון בן גמליאל סבר:  ְוָׁשָנָֽ ֶ֖ה֭ אף כאן אדר  -ושנה אדר הסמוך לניסן , מה כל שנה ָׁשָנ
 -, אלא רבן שמעון בן גמליאל מאי טעמא? דאין מעבירין על המצותמסתבר טעמא,  -הסמוך לניסן. בשלמא רבי אליעזר ברבי יוסי 
ון בן עדיף. רבי אלעזר אמר: טעמא דרבן שמע )רש"י פורים לפסח( מסמך גאולה לגאולהאמר רבי טבי: טעמא דרבי שמעון בן גמליאל 

ית...  (,כטט אסתר)-גמליאל מהכא, דכתיב  ָֽ נ  ּׁש  אתַ֭ה ַהּז ֶ֖ ים֭ ֵ֛ ַהֻּפר  ֶָֹֽ֧֖רת֭ ֶּג א  ֶ֣ת֭ א  ם֭ ּי ֵ֗ ית( א,זדף ) . ואיצטריך למיכתבְלַק ָֽ נ  ּׁש  , ואיצטריך ַה
ל֭(,כזט אסתר)למיכתב  ה-ְּבָכ ָׁשָנָֽ ְו ֶ֖ה֭ ל שנה ושנה" אם נביא ראיה מ"בכ –)הרב ע' אבן ישראל  , דאי מבכל שנה ושנה, הוה אמינא כי קושיןָׁשָנ

. ואי אשמועינן השנית, הוה אמינא בתחילה בחודש השני( )לעשות()רש"י  קא משמע לן: השנית ,הרי זה כקושייתינו שנעשהו סמוך לשבט(
ה-ְּבָכלבראשון ובשני, קא משמע לן:  ָׁשָנָֽ ֶ֖הְ֭ו ורבי אליעזר ברבי  -. )שבשנת עיבור נעשה פורים רק פעם אחת בכשנה פשוטה(לא לשנות  ָׁשָנ

מיבעי ליה לכדרב שמואל בר יהודה, דאמר רב שמואל בר יהודה: בתחילה קבעוה בשושן, ולבסוף  -יוסי, האי השנית מאי עביד ליה? 
  . בכל העולם כולו )רש"י וזהו השנית(

ית (,כטט אסתר) ָֽ נ  ּׁש   סלוק, מגביל שבשנה מעוברת ארבע מצוות פורים נוהגות רק בחודש אדר ב'. – ַה

ֶ֖ה-לְּבכָ֭ (,כזט אסתר) הטפחא, שנה פשוטה  – ָׁשָנ ָׁשָנָֽ סלוק, מגביל מצוות פורים בשנה מעוברת לנהוג בחודש האדר ב' הסמוך לניסן, כמו  – ְו

 בשנה פשוטה. 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 התשעג -בהלכה ובאגדה  טעמי המקרא/©Sep-14         248/70    ZZFisher-29ד "עתשה–תשרי–ה"כ

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

 יב מגילה בבלי 3.8.2
( בשנת אחת למלכו אני דניאל בינתי בספרים, מדקאמר דניאל ט'טעה בהאי חושבנא, דכתיב )ל מר רבא: אף דניאאגילה יב,א מבבלי 
אמר  -ם! י( לחרבות ירושלט' לדניא( מלאת לבבל, וכתיב )ירמיהו כ"טאהדדי; כתיב )ראי שו קום קמכלל דטעה. מכל מק -תי בינ

י ה' אלהי השמים והוא פקד עלי ל ןת הארץ נתוכל ממלכ אמר כרש מלך פרס הכ( א'א רעז) בתידכו נרבא: לפקידה בעלמא. והיי
מר ה' למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו, וכי א( כה מ"ה עיהויש) בכתיד י: מאאדסח בר רב לבנות לו בית בירושלם. דרש רב נחמן

אמר  אוליותי. והגויקבץ  ירתי הוא יבנה ביתמא יאנרש, כו לע לךי נכורש משיח היה? אלא אמר לו הקדוש ברוך הוא למשיח: קובל א
 ( מי בכם מכל עמו... ויעל. עזרא א')
 
 ה.חהמשמו שמן ח, כנמש - שיחמ ש"י מגילה יב,אר
מינו וגו' הוא יבנה את ביתי, תרי קראי כתיבי דסמיכי ירש אשר החזקתי בוה' למשיחו לכ רוהכי קאמר: כה אמ -כו'  ובל אני לךק

אהדדי, וניקוד טעם מקרא זה מוכיח על דרש זה, שאין לך טעם זרקא במקרא שאין סגול בא אחריו, וכאן ננקד למשיחו בזרקא, 
 מעם למשיחו. תקונשו ולירפלה -ך ירמאב נקדנולכורש 

 דל בדבר.תלא נש והוא עצמו -ו' גו י בכם מכל עמומ
 

 שעיהו מה,א:י
ה ה֭ -ּכ  ֶ֣ר֭ ֹו֭ ֭'ָאַמ ח י ׁש  ְמ ֭ל 

ׁשֲ֭אֶׁשר ֹוֶר ֹוְ֭לַרד-ְלכֶ֣ ינֵ֗ מ  י י֭ב  ְֶָֽ֣֖קּת  ֱחַז ַח֭-ֶה ָ֑ ֲאַפּת  ים֭ ֶ֖ ָלכ  ְמ ֵ֥י֭ ּוָמְתנ  ם֭ ָ֔ י  ֹו ּג  ֭ ו י ְ֭לָפָנ
ים ֶ֖ ְׁשָער  םּ֭ו י  ְּדָלַתָ֔  ֭ ו י ַחְ֭לָפָנ ְפּת ֶ֤ ּו׃֭ל  ָֽר ָּסג  י  א֭ ֭ל ֵ֥

 

ׁשהפסוק מוצג בגירסת הכתר, ובו   –טט  ֹוֶר  בטעם מונח ואין אחריו פסק!!! ְלכֶ֣

ֶרׁש, זה מתאים לגירסת מגנס ךארימבד נקנ שלכורו רש"יפירוש  ֹו  ְלכֵ֥

ׁש֭|גירסת קורן  ֹוֶר  טעם מונח לגרמיה.ב ְלכֶ֣

 בכל אופן מרכא ומונח טעמים מחברים אשר צמודים לטעם העוצר שאחריהם. 

 

ה ,אבמגילה י בבלי וןבלש בלשו"י משר ה֭ -ּכ  ֶ֣ר֭ ֹו֭ ֭'ָאַמ יח ְמׁש  ׁש֭|למשיחו בטעם סגל המפריד מלת משיחו ממלת  –)טט  ל  ֹוֶר , ואמר ְ֭לכֶ֣

ׁש֭|֭לְ֭(עלמשיחו ) ֹוֶר  חזקתישר הא שורכ-לע()ר ה' למשיחו מא : כהרמאק הכיו -ו' כלך י אנ ובלק המופרש ומנותק מעם משיח ה'( ֭כֶ֣
, ברדל בדשתהוא עצמו לא נו - פרש"יום מכל עמו... ויעל. בכי מ (עזרא א'ותי. והוא אמר )ייקבץ גלו בנה את ביתיגו' הוא יומינו יב

חריו, וכאן א גול באס עם זרקא במקרא שאיןטאין לך שעל דרש זה,  חוכימזה  קראמכתיבי דסמיכי אהדדי, וניקוד טעם  יתרי קרא
 ולנתקו מעם למשיחו. להפרישו - כורש ננקד במאריךלרקא, וזב משיחולננקד 

 

לפי פי' רש"י המשולב בלשון בבלי מגילה יב,א . סגול להוסיף מהענין על הענין או לגרוע מהעניןזרקא בד"כ תפקיד תבנית הטעמים  –טט 

ברוך הוא  קדושה ואלא אמר לה? שיח הימכי כורש ו :יב,א הליגמ יבלב -עד כדי חסרון הסגול לומר כגריעות זרקא הרי הן שתי  זרקא
 ם מכל עמו... ויעל. בכ מיזרא א'( עאמר ) הואוי. יותלג ץבקיו יתילמשיח: קובל אני לך על כורש, אני אמרתי הוא יבנה ב

 

הנחת שי ישעיה מה,א מאריאל,  ממאגר ה֭ -ּכ  ֶ֣ר֭ ַמ ׁש֭'ָא ֹוֶר ְלכֶ֣ ֹו֭  ח י ׁש  ְמ  א: גלס אבלא רקז ית. לל 
 
א בלא סגלא. אם כורש היה ממלא שליחות ה' הוא היה כשליח המשיח ואז היה מעירים כי בכל התנ"ך לית זרק רש"י ומנחת שי - טט

אבל . שליח המשיח הוא כעין תוספת על המשיח שזה מבטא אופן מפעולת זרקא סגול. כורשאו על מלת  משיחות מלאפשרות לסגול על 

 : כאן

ה ה֭ -ּכ  ֶ֣ר֭ חֹו ֭֭'ָאַמ י ׁש  ְמ  זרקא גורע וגורע,  וכאן זרקא, בתפקיד גורע מהענין –זרקא, זרקא  – ל 

 מפני ש: ,ורבותינו אמרו למלך המשיח אומר הקב"ה קובל אני לך על כורשרש"י 

 (א)  גריעה ראשונה בשליחותו –רק נתן רשות לעלות ולבנות בית המקדש והוא עצמו לא השתדל בדבר 

 (ב)  גריעה שניה בשליחותו –קבל כתב השטנה מאויבי ישראל והפסיק בנין בית המקדש 

 ֶרׁש֭| עין מדה כנגד מדהכ לכן ֹו מת ופסקה מלכותו בשנה  –נגמרה שליחותו בעולם ו)מו(נח נפשיה  –מונח פסק )לפי גרסת קורן(  ְלכֶ֣

 לכיבוש בבל. 

 

ׁש֭| ֹוֶר והמלה המוטעמת ר שנחלק, מוכרת לנו תבנית אתנח מונח פסק או סלוק מונח פסק שהיא כעיו מדה סדורסת קורן מונח פסק. ג - ְלכֶ֣

 נקראת עם התוכן הקודם לה, ועם התוכן שאחריה. אפשר כי גם כאן זרקא מונח פסק זאת תבנית כעין מדה סדור שנחלק. במונח פסק 

 

וזה קרה בחורבנה ע"י כורש הפרסי ודריוש המדי, לכן אם  במלאת שבעים למלכות בבל ע"פ הנביא זמן הגאולה המוקדם היה יכול להיות

דש ודוחה טענות העמים על מרידת ישראל בו אז הקב"ה היה מקיים גדולה לכורש כפי שניבא כורש היה משתדל בעצמו בבנין בית המק

, כפי שכורש אמר על עצמו בעקבות כיבוש בבל, כי לי נתן ה' את כל עמי הארץכן, שאמור היה להיות לכורש -ישעיה שנים רבות לפני

 מלכותו. פסקעמיים על שתי ענינים עד שבתוך שנה פ גרע ממנוכך חשב שיהיה לו. אבל בפועל בהסבר ע"פ הטעמים הקב"ה 

 

ֹוֶרׁש קריאה להשלמת הענין ֶׁשר :מונח בלי פסק משייך התיבה להמשך הענין – ְלכֶ֣ ׁשֲ֭א ֹוֶר ֹו-ְלכֶ֣ ינֵ֗ מ  י י֭ב  ְֶָֽ֣֖קּת  ֱחַז כמו  מונח מונח רביע, - ֶה

 .םהעולת חוע רורבלאשלטון  ללמש

 

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 שמות כי תשא ל,יב 3.9

 

ר פשמות כי תשא ל,יא:  ֵ֥ ַדּב  ְי ר׃-ֶאל֭'הֶ֖֭ ַו מ ָֽ א הּ֭ל  ֶׁשֵ֥ ֭מ 
ר מ ָֽ א נוטריקון, לאו אמור וטעמו סלוק בתפקיד הגבלה, כלומר במצוה העשה שבכתוב שאחריו יש לאו המגביל את העשה שלא ימנו  – ּל 

א֭)יב(  רש"ילגלגלת אלא באמצעות עצם כלשהו. וזה כפי'  ָּׂש֞ י֭ת  ֶ֣  לשון קבלה, כתרגומו; כשתחפוץ לקבל סכום מניינם לדעת כמה –ּכ 
ל א, אלא יתנו כל אחד מחצית השקל, ותמנה את השקלים ותדע מניינם. אל תמנם לגלגלתהם,  ֶגף֭-ְו ֶַֽ֖ םֶ֭נ ֶהֵ֛ ֵ֥הָ֭ב ְהֶי שהמניין שולט בו  –י 

 י(. -עין הרע, והֶדֶבר בא עליהם, כמו שמצינו בימי דוד )ש"ב כד,א
 

י שמות כי תשא ל,יב:  ֶ֣ א ּכ  ָּׂש֞ אׁש-ֶאת ת  י ר ֵ֥ ָֽ ל֭ -ְּבנ  ָרא  ְׂש י י  ד  ְפֻק ֭ ל  ּ֝ו ֶהם ְתנ יׁש ְוָנָ֨ ֶ֣ ֶפר א  ֹו ּכ ֹ֧ ׁשֵ֛ הֶ֖֭ ַנְפ ָתָ֑ם֭֭'ַל ד֭א  ְפק ֶ֣ ּ֭ב 
ל א ם׃-ְו ָתָֽ ד֭א  ְפק ֵ֥ ֶגףּ֭ב  ֶַֽ֖ םֶ֭נ ֶהֵ֛ ֵ֥הָ֭ב ְהֶי ֭י 

ׁש י ֶ֣ ֶפרמונח, להורות כי אפשר שהתבנית הבאה נדרשת פעמים אחדות  – א  ֹו ּכ ֹ֧ ׁשֵ֛ הֶ֖֭ ַנְפ דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים  – 'ַל

תן הלכות, או אותם ענינים, או קבוצת פרטים מצטרפים, כאן מתן שווי של מחצית השקל בבת הקשורים לנושא אחד ושחלים עליהם או

 אחת, היו מצרפים מטבעות שונות לשווי מחצית השקל מחליפים למטבע הנהוג באותו זמן.

 :בדרך הלכה
  ה"א א "רמב"ם הלכות שקלים פ

ה, אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב, ושואל מאחרים או מצות עשה מן התורה ליתן כל איש מישראל מחצית השקל בכל שנה ושנ
העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט וכו', ואינו נותנו בפעמים  ,יא(שמות ל)מוכר כסות שעל כתיפו ונותן מחצית השקל כסף שנאמר 

 .אלא נותנו כולו כאחת בפעם אחתרבות היום מעט ולמחר מעט 
טבע של אותו זמן דרכונות היה כל אחד ואחד נותן במחצית השקל שלו סלע, ובזמן בזמן שהיה המ ה"וא "רמב"ם הלכות שקלים פ

שהיה המטבע סלעים היה נותן כל אחד במחצית השקל שלו חצי סלע שהוא שני דינרין, ובזמן שהיה המטבע חצי סלע היה כל אחד 
 .מחצי שקל של תורה ואחד נותן במחצית השקל אותו חצי הסלע, ומעולם לא שקלו ישראל במחצית השקל פחות

הכל חייבין ליתן מחצית השקל כהנים לויים וישראלים וגרים ועבדים משוחררים, אבל לא נשים ולא ה"ז א "רמב"ם הלכות שקלים פ
עבדים ולא קטנים, ואם נתנו מקבלין מהם, אבל הגוים שנתנו מחצית השקל אין מקבלין מהם, קטן שהתחיל אביו ליתן עליו מחצית 

 נו פוסק אלא נותן עליו בכל שנה ושנה עד שיגדיל ויתן על עצמו.השקל שוב אי
כל מי שאינו חייב בשקלים אף על פי שדרכו ליתן או הוא עתיד ליתן אין ממשכנין אותו, ואין  ה"יא "רמב"ם הלכות שקלים פ

 ממשכנין את הכהנים לעולם מפני דרכי שלום אלא כשיתנו מקבלין מהן ותובעין אותן עד שיתנו.
ומ"ש ואין ממשכנין הכהנים מפני דרכי שלום. משנה פ"ק דשקלים. ...  ה"טא "כסף משנה הלכות שקלים פ  – ים לוייםכהנ

 ובירושלמי כיני מתניתין אין ממשכנין הכהנים מפני )דרכי שלום( ]דרך הכבוד[:
ד שמחוייבי' לנהוג בהם כבוד כן צריך לפרש מתני' דדרכי שלום היינו מפני הכבו...  א"ביאור חדש מספיק הלכות שקלים פ

 דכיון דתנאי ב"ד הוא על העתיד לגבות הם מחלו להכהנים: ואיסורא ליכאדכתי' וקדשתו, 
מדרש אף שהמדרש אומר כי שבט לוי פטור ממחצית השקל, אפשר שזה שייך לחטא העגל בלבד אבל לא לדורות  – כהנים לויים

והחוטאים יביאו אבל מי שלא חטא לא יביא, ואיזה הוא שלא חטא, זה שבט ...  ל"כי תשא פ -אגדה )בובר( שמות פרשת תצוה 
לוי, כי אמר הנה זה יתנו, ומנין זה שנים עשר, והיו שנים עשר שבטים, חוץ משבט לוי, שלא היה במניין השבטים, כי אותו השבט 

 נבחר לה',
 

 :בדרך אגדה
שחטאו בשש שעות בחצי היום יתנו מחצית השקל שהוא ששה מחצית השקל על  (י)מדרש תנחומא )ורשא( פרשת כי תשא סימן 

גרמיסין, רבי יוחנן אמר על שעברו על עשרת הדברות לפיכך יתן כל אחד ואחד עשרה גרה שהוא מחצית השקל, רשב"ל אמר לפי 
 לפיכך יתן כל אחד ואחד מטבע, ונטל כל אחד ואחד מטבעשמכרו בכורה של רחל בעשרים כסף 

 

 י במעשה העגל עברו על מצוות שונות ועל כל אחת חיוב כפר על כלל ישראל.המדרש הבא מלמד כ

י  (יא)מדרש תנחומא )ורשא( פרשת כי תשא סימן  ֶ֣ א ּכ  ָּׂש֞ אׁש-ֶאת ת  ְתנּ֝ו...   ר ֵ֥ יׁש ְוָנָ֨ ֶ֣ ֶפר א  ֹו ּכ ֹ֧ ׁשֵ֛ , כיון ששמע משה אמר עור בעד ַנְפ
שמע משה ירד להורות ואמר בלבו מצאנו שפדיון נפש אדם עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו )איוב ב(, א"ר יהודה בר אלעאי כש

 ככר כסף שנאמר )מלכים א כ( והיתה נפשך תחת נפשו או ככר כסף תשקל כל אחד ואחד מישראל יהא נותן ככר כסף, 
ואמרנו  ואנו הוצאנו שם רעאמר הכתוב וענשו אותו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה )דברים כב(,  ממוציא שם רעא"ר יוחנן ממי למד 

 לעגל אלה אלהיך יהיה נותן כל אחד ואחד מאה כסף, 
 ואנחנו אנסנו הדברמשה שנאמר )שם /דברים כ"ב/( ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף  מן האונס למדרשב"ל אמר 

 סף, שאמר הקדוש ברוך הוא לא יהיה לך אלהים אחרים ועשינו את העגל לפיכך יהא נותן כל אחד ואחד חמשים כ
ואנו ויפתוהו למד שנאמר )שמות כב( כי יפתה איש בתולה כסף ישקול כמוהר הבתולות אף הוא בחמשים כסף,  מן המפתהוי"א 
 ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו )תהלים עח(, לפיכך יתן כל אחד ואחד חמשים כסף,  בפיהם

ואנו המרנוהו מר )שמות כא( אם עבד יגח השור או אמה כסף שלשים שקלים וגו' למד שנא משור נגחרבי יהודה בר סימון אומר 
שנאמר )תהלים קו( וימירו את כבודם בתבנית שור וגו', כל אחד ואחד יתן כסף שלשים שקלים, יודע היה הקדוש ברוך הוא מה  בשור

 .שבלבו של משה והראהו באצבעו וא"ל משה זה יתנו כזה יתנו
 

ל א ֵ֥ה֭בָ֭-ְו ְהֶי ֶגףי  ֶַֽ֖ םֶ֭נ מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא אחד החלוקים בהלכות או בענינים ביחס לנושא. זהו  - ֶהֵ֛

 החילוק בין מנין לצורך שבו משתמשים בעצם כלשהו לייצג הנמנים, ובין מנין שלא לצורך שגם שימוש בעצם כלשהו לא מונע נגף.
]ט[ ר' מנחמא ור' ביבי ור' חייא רבא בשם ר' אלי' בר יעקב, נמשלו ישר' כחול, כי תשא  -פסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים( פיסקא ב 

מה החול הזה את עושה אותו גומא מבערב ובשחרית את מוצא שנתמלאת, כך כל אלפים שחסרו בימי דוד נתמלאו בימי שלמה, שנ' 
י בן זמר' כל זמן שנמנו ישר' לצורך לא חסרו, שלא לצורך חסרו. יהודה וישראל רבים כחול וגו' )מלכים א' ד: כ(. ר' אליע' בש' ר' יוס

ּ֝ו (יב,לכי תשא שמות ) ואיזה זמן נמנו לצורך, בימי משה. ואיזה זמן נמנו שלא לצורך, בימי דוד. ר' שמואל בר נחמני בש' ר' יונתן ְתנ  ְוָנָ֨
יׁש ֶ֣ ֶפר א  ֹו ּכ ֹ֧ ׁשֵ֛ ְפק ֵ֥֭-ְול א, בימי משה. ַנְפ ֶגףּ֭ב  ֶַֽ֖ ֶהֵ֛םֶ֭נ ֵ֥הָ֭ב ְהֶי םי  ָתָֽ א   , בימי דוד. ד֭
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 לב,א:    כי תשאשמות 
י ָֽ םּ֭כ  אָ֭הָעָ֔ ְֶָֽ֣֖ר ַּי ן-ַו מ  ֶדת֭ הָ֭לֶרֶ֣ ֶׁשֶ֖ ׁש֭מ  ֵ֥ ׁש  ָ֑ר֭-ב  ָ֭הָה

ל םַ֭עָֽ ָע֝ לָ֭ה ה ָ֨ ָּק ּי  ה-ַו ּום׀ֲ֭עׂש  קֶ֣  ֭ ו י ָל א  ּו֭ רֶ֤ ּי אְמ ןַ֭ו ר ֵ֗ י-ַאֲה ּוּ֭כ  ינ ְלָפנ ָ֔  ֭ ּו ְָֽלכ ר֭י  יםֲ֭אֶׁשֶ֤ ֵ֗ ה  ּוֱ֭אֹל ֶ֣נ ֶֶ֣רץ-ָל ֶא מ   ֭ נּו ָלָ֨ ֱע רֶ֭ה ֲאֶׁשֶ֤ ׁש֭ י ֵ֗ א  ֶ֣הָ֭ה ֶׁש ׀֭מ  ֶ֣ה ֶ֭ז
ּוֶ֭מה ְענ ָיַדֶ֖ א֭ ם֭ל ֵ֥ י  ְצַרָ֔ ֹו׃-מ  ה֭לָֽ ָי ָ֭הֵ֥

 לב,כג:    כי תשאשמות 
ה יֲ֭עׂש  ּו֭ל ָ֔ ר אְמ ּי ֶ֣ י-ַו ּוּ֭כ  ָ֑ינ ּוְ֭לָפנ  ְלכֶ֖ י  ר֭ יםֲ֭אֶׁשֵ֥ ָ֔ ה  ּוֱ֭אֹל ֶ֣נ ּוֶ֭מה-ָל ְענ ָיַדֶ֖ א֭ ם֭ל ֵ֥ י  ְצַרָ֔ מ  ֶֶ֣רץ֭ ֶא מ   ֭ ּו נ ָלָ֨ ֱע רֶ֭ה ֶׁשֶ֤ יׁשֲ֭א ֵ֗ א  ֶ֣הָ֭ה ֶׁש ׀֭מ  ֶ֣ה ֹו׃֭-ֶז ה֭לָֽ ָי ָ֭הֵ֥

ּו֭ רש"י ינ ְלָפנ ָ֔  ֭ ּו ְלכ ָֽ י  ר֭ ֶׁשֶ֤ י)ראה סנה' סג,א(.  אלהות הרבה ִאיוּו להם  -ֲא יׁש֭-ּכ  ֵ֗ ָהא  ֶ֣ה֭ ֶׁש ֶ֣ה׀֭מ  , שטןכמין דמות ִמָטה הראה להם ה -ֶז
 שנושאין באויר רקיע השמים )ראה תנח' כי תשא יט(. 

ה ר' יוסף בכור שור ים-ֲעׂש  ֵ֗ ה  ֱאֹל ּו֭ ֶ֣נ ָבר, כמו "נתתיך אלהים לפרעה" )שמ' ז,א(, וכמו  - ָל  דבר"עד האלהים יבא שופט ודיין, מנהיג ודַּ
 שניהם" )שמ' כב,ח(; וחס ושלום לא נתכוונו לעבודה זרה. 

 

)ע"פ וי' כב,כז( וזולתם, וזהו  שור או כשב או עזוהנה אהרן הוא אשר הוציא הצורה הזאת, כי הם לא אמרו לו מה יעשה, ...  רמב"ן
דעו במה יבחרו ואיזה הטוב להם. והכונה לאהרן היתה, מאמר החכמים שאמרו )סנה' סג,א(: מלמד שאוו לאלוהות הרבה; כי הם לא י

ֶרבמפני שישראל היו במדבר  ה ח ֶ֣ (, והחרבן ושממות עולם יבאו מן הצפון, כדכתיב "מצפון תפתח הרעה על כל יח' כט,י)ע"פ  ְׁשָמָמָ֔
שמאל תבא מדת הדין לעולם, שאין הכונה במלך בבל בלבד, כאשר י ראה בנגלה מן הכתוב, אבל כי מן ה -יושבי הארץ" )יר' א,יד( 

" )בנוסחנו: לארבעתן; יח' א,י(, ולכן חשב לארבעתםלהשיב על כל יושבי הארץ כרעתם. והנה במעשה המרכבה "פני שור מהשמאל 
יורה דרך מקום החרבן, כי שם כחו הגדול, ובהיותם עובדים שם לאל, יערה רוח ממרום )ע"פ יש' לב,טו( כאשר  - המחריבאהרן, כי 
שיהיו העבודה והזבחים לשם המיוחד, להפיק רצון ממנו אל בעל הצורה, כי  -' מחר" )להלן,ה( להעל משה; וזהו שאמר: "חג נאצל 

ְונו אל ענינה.  ה  (:שמ"ר ג,בלמדו אותנו הענין הזה והם שגלו סודו, אמרו ) ורבותינובהיותה לפניהם יכַּ י ָרא ֵ֥ ית  ֵ֛ א  י-ֶאת ָר ֵ֥ י ֳענ  ֶ֖  ַעּמ 
ו הקדוש ברוך הוא למשה: משה, אתה רואה ראיה אחת ואני רואה שתי ראיות; אתה רואה אותן באין לסיני אמר ל -( שמ' ג,ז)

ֶכבשלי, שאתן להם את התורה, שנאמר  )ג"א קרונין(ומקבלין תורתי, ואני רואה היאך מתבוננים בי שאני יוצא בקרובין  ים ֶרֶ֤ ֵ֗ ה   ֱאֹל
ם ַתֶ֣י  ּב  ֶ֣י ר  ְלפ  ָ֑ן ַא ָא ְנ ימולין שלי, שכתוב  טטראומטין אחד מן (, ושתה' סח,יח) ׁש  ול֭-ּוְפנ  א מ ֶ֖ ַהְּׂש מ  ר֭ ֹו (, ומכעיסין אותי בו. יח' א,י)ׁשֵ֥

פרדות, כמו 'מולאות  -ארבע; 'מולין'  -(: טטראגון נזיר ח,בארבע פרדות; 'טטרא' בלשון יון 'ארבע', כמו שאמרו ) -'טטרא מולין' 
ות המרכבה. וב'ויקרא רבה' )ויק"ר י,ג(, שאמר אהרן: מתוך שאני בונה של בית רבי' )ראה שבת נב,א(; משל לארבע חיות הנושא

'חג לעגל מחר' אין כתוב  -אותו לשמו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר "ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר" )להלן,ה(  האותו, אני בונ
, ואם תשים לבך אל המסע ְגִויהבצורת כבוד חונה  - אלהיםכאן, אלא "לה'". ורבי אברהם אמר )בפירוש הארוך(, כי במקום הזה 

הראשון )ראה שמ' יד,יט(, תבין זה. ואיננו נכון בעיני, שלא נעשה העגל במלאכת חכמת המזלות, להיות בצורתו חונה כבוד או הדבר 
חלילה שרצה אל ענינה; וכבר פירשתי סוד המסע הראשון )ראה שמ' יג,כא(. ו דתם)אולי צ"ל: הדיבור(, רק שעשו הצורה לכוין בעבו

 אהרן להדמות אליו! רק ממנו יקח שיהיה מסעם מצד המדה ההיא; והמשכיל יבין. 
 
 

 יחזקאל א,י:   
ֶאל ֶ֤ה֭ י  יַ֭אְר ּוְפנ ָ֨  ֭ ָדם ֶ֣יָ֭א ְּ֭פנ  יֶהם  ּותְּ֭פנ  מֶ֣ י-ּוְד ּוְפנ  ם֭ ְעָּתָ֔ ְרַּב ְלַא  ֭ ין ָּימ  י-ַה ּוְפנ  ְעָּתָ֑ן֭ ְרַּב ולְ֭לַא א מ ֶ֖ ַהְּׂש מ  ר֭ ֹו ן׃-ׁשֵ֥ ְעָּתָֽ ְרַּב רְ֭לַא ֶֶׁ֖ש ֶ֭נ

 

ֵ֛ן  ט,י:יחזקאל כ י ָלכ  ֵ֥ ְננ  יָך ה  ֶלֶ֖ ֶאל א  יָך-ְו ֶרָ֑ י ְיא  ֞ ֶֶ֣רץ-ֶאת ְוָנַתּת  ם ֶא י  ַרֵ֗ ְצ ְרבֹות ֭ מ  ֶרב ְלָח ה ח ֶ֣ ָמָ֔ ל ְׁשָמ ּד ֵ֥ ְג ּמ  ֶ֖ה מ  נ  ו  ּול-ְוַעד ְס ׁש׃ ְּגבֵ֥ ּו  ּכָֽ
אֶמר ֭ירמיהו א,יד: ּי ֵ֥ לָּ֭כל֭'הֶ֖֭ ַו ַעֵ֥ ה֭ ֶ֣חָ֭הָרָעָ֔ ָּפַת ּת   ֭ ֹון ָּצפ מ  ָ֑י֭ ָל ֶרץ׃-א  ָאָֽ יָ֭ה ֶ֖ ְׁשב  ֭י 

 

ּו֭ לכתוב רש"יע"פ פי'  ינ ְלָפנ ָ֔  ֭ ּו ְלכ ָֽ י  ר֭ ֶׁשֶ֤ המשמעות ֲא ים-ֲעׂש  ֵ֗ ֹלה  ּוֱ֭א ֶ֣נ מיעוט  אלהים זה  )ראה סנה' סג,א(.  אלהות הרבה ִאיוּו להם - ָל

השניים, ואפשר כי תבנית הטעמים של הכתוב  ים-ֲעׂש  ֵ֗ ה  ּוֱ֭אֹל ֶ֣נ  מונח רביע מרמזת להרבה. - ָל

המונה בכתוב  ר' יוסף בכור שור ים-ֲעׂש  ֵ֗ ה  ּוֱ֭אֹל ֶ֣נ ָבר,  - תפקידים למה שביקשו ארבעה  ָל  .שופט ודיין, מנהיג ודַּ

ה  (:שמ"ר ג,בלמדו אותנו הענין הזה והם שגלו סודו, אמרו ) ורבותינו. ...  רמב"ן י ָרא ֵ֥ ית  ֵ֛ א  י-ֶאת ָר ֵ֥ י ֳענ  ֶ֖ אמר לו  -( שמ' ג,ז) ַעּמ 
תן באין לסיני ומקבלין תורתי, ואני רואה הקדוש ברוך הוא למשה: משה, אתה רואה ראיה אחת ואני רואה שתי ראיות; אתה רואה או

ֶכבשלי, שאתן להם את התורה, שנאמר  )ג"א קרונין(היאך מתבוננים בי שאני יוצא בקרובין  ים ֶרֶ֤ ֵ֗ ֹלה  ם ֱא ַתֶ֣י  ּב  ֶ֣י ר  ְלפ  ָ֑ן ַא ָא ְנ תה' ) ׁש 

ימולין שלי, שכתוב  טטרא(, ושומטין אחד מן סח,יח ול֭-ּוְפנ  א ַהְּׂשמ ֶ֖ ר֭מ  ֹו ארבע  -ן אותי בו. 'טטרא מולין' (, ומכעיסייח' א,י)ׁשֵ֥
משל לארבע חיות הנושאות ... פרדות,  -ארבע; 'מולין'  -(: טטראגון נזיר ח,בפרדות; 'טטרא' בלשון יון 'ארבע', כמו שאמרו )

    .המרכבה
יםמלת )שמ' כ"ת לב,א(  רמב"ןע"פ פי'  ֵ֗ ה  יםרביע, כתובה באותו טעם כמו מלת )תה' סח,יח(  – ֱאֹל ֵ֗ ה  ֶכבביע, ולידה מלת ר – ֱאֹל  ֶרֶ֤

מולין שלי,  טטראשומטין אחד מן ודרשת רבותינו שהעם משל לארבע חיות הנושאות המרכבה.  -לקית ו-המרמזת אל המרכבה הא
ישכתוב  ול֭-ּוְפנ  א מ ֶ֖ ַהְּׂש מ  ר֭ ֹו  ארבע פרדות; 'טטרא' בלשון יון 'ארבע', -(, ומכעיסין אותי בו. 'טטרא מולין' יח' א,י)ׁשֵ֥

ים ֵ֗ ה  י֭-יע, טטרא בלשון יון ארבע, רמז לרב – ֱאֹל ול֭-ּוְפנ  א ַהְּׂשמ ֶ֖ ר֭מ  ֹו שהוא אחד מארבע הפנים של כל אחת מארבעת החיות (, יח' א,י)ׁשֵ֥

 לקית.-הנושאות את המרכבה הא

 

ל םַ֭עָֽ ָע֝ לָ֭ה ה ָ֨ ָּק ּי  ה-ַו ּום׀ֲ֭עׂש  קֶ֣  ֭ ו י ָל א  ּו֭ רֶ֤ ּי אְמ ןַ֭ו ר ֵ֗ י-ַאֲה ּוּ֭כ  ינ ְלָפנ ָ֔  ֭ ּו ְָֽלכ ר֭י  יםֲ֭אֶׁשֶ֤ ֵ֗ ה  ּוֱ֭אֹל ֶ֣נ ׀֭-ָל ֶ֣ה ֶֶ֣רץֶ֭ז ֶא מ   ֭ נּו ָלָ֨ ֱע רֶ֭ה ֲאֶׁשֶ֤ ׁש֭ י ֵ֗ א  ֶ֣הָ֭ה ֶׁש מ 
ּוֶ֭מה ְענ ָיַדֶ֖ א֭ ם֭ל ֵ֥ י  ְצַרָ֔ ֹו-מ  ה֭לָֽ ָי קטן כעין שלוש זקף בין שני קיסרים דבר עצמתי -קטן ... רביע ... זקף-תבנית רביע ... רביע ... זקף - ָהֵ֥

חשך ואפילה וערבוביא לומר ודאי  בששה עשר בא השטן וערבב את העולם והראה דמות רש"ימאד, עוצמת ההסתר שגרם השטן כפי' 
 .מת משה, לכך בא ערבוביא לעולם. אמר להם מת משה, שכבר באו שש שעות ולא בא וכו', כדאיתא במסכת שבת )דף פט(
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 שמות )ויקהל פקודי( ויקהל לה,א 3.10

 

 
  שמות ויקהל לה,א:

ת הֶ֭אָֽ ֶׁשֵ֗ ֶ֣ל֭מ  ה  ַּיְק ל-ַו ָ֑ם-ָּכ ֶה ֲאל  ר֭ אֶמ ּי ֶ֣ לַ֭ו ֶ֖ ָרא  ְׂש ֵ֥י֭י  תְּ֭בנ  ַדֵ֛ יםֲ֭אֶׁשרֲ֭ע ָ֔ ר  ְּדָב הַ֭ה ֶּ֚ל ם׃-א  ָתָֽ א  ת֭ ֵ֥ ֲעׂש  'ַ֭ל הֶ֖ ֵ֥ה֭ ָּו ֭צ 
ֶ֣ל (לה,א) ה  ַּיְק ה ַו ֶׁשֵ֗  מדרש אגדה )בובר( שמות פרשת ויקהל פרק לה ו( בתוך(  –א  –)מסומנות )טט מונח רביע, ללמד על שש כפרות  – מ 

ה ]א[ ֶׁשֵ֗ מ  ֶ֣ל֭ ַּיְקה  א'(, אשריהם הצדיקים שיודעים לעשות פשרה בין  . זה שאמר הכתוב מי כהחכם ]ומי[ יודע פשר דבר וגו' )קהלת ח'ַו
ֶ֣לישראל לאביהם שבשמים, לפיכך אמר משה רבינו ע"ה  תבוא ועשו לי מקדש )שמות כ"ה ח'(, ותכפר על מעשה  א(–)טט , ַוַּיְקה 
וגו' ותכפר על  ותבוא קהלת משה רבינו, שנאמר ויקהל משה את כל עדת ב(–)טט העגל, שנאמר בו קום עשה לנו אלהים )שם לב א'(, 
]ותבוא אמירת משה רבינו שנאמר ויאמר אליהם משה, ויכפר על אמירת  ג(–)טט קהלת אהרן, דכתיב ויקהל העם על אהרן )שם שם(, 

תבוא אמירת זה הדבר )פסוק ד'(, ותכפר על אמירת כי זה משה  ד(–)טט אהרן[, שנאמר ויאמרו אליו קום עשה לנו אלהים )שם שם(, 
תבוא נתינת הזהב  ו(–)טט תבוא אלה הדברים, ותכפר על אמירת אלה אלהיך ישראל )שם שם ד'(.  ה(–)טט '(, האיש )שם לב א

 :התנופה, ותכפר על נתינת זהב העגל, ועליו אמר דוד ע"ה הטיבה ה' לטובים ולישרים בלבותם )תהלים קכ"ה ד'(

 

ֶ֣ל (לה,א) ה  ַּיְק ה ַו ֶׁשֵ֗ ילקוט שמעוני תורה פרשת  ו( בתוך( –א  –)מסומנות )טט לות לדורות מונח רביע, ללמד על יותר מארבע הקה – מ 

ה ה(ל)ויקהל רמז תח  ֶׁשֵ֗ מ  ֶ֣ל֭ ַּיְקה  ]לה, א[, רבותינו בעלי אגדה אומרים מתחלת התורה ועד סופה אין בה פרשה שנאמר בראשה  ַו
כות שבת כדי שילמדו ממך דורות ויקהל אלא זאת בלבד אמר הקדוש ברוך הוא עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הל

בכל שבת ושבת ולכנוס בבתי מדרשות ללמד ולהורות לישראל דברי תורה איסור והיתר כדי שיהא א(  –)טט הבאים להקהיל קהלות 
ג(  –)טט הלכות פסח בפסח ב(  –)טט שמי הגדול מתקלס בין בני, מכאן אמרו משה תקן להם לישראל שיהיו דורשין בענינו של יום 

הלכות החג בחג, אמר משה לישראל אם אתם עושים כסדר הזה הקדוש ברוך הוא מעלה עליכם כאילו ד(  –)טט כות עצרת בעצרת הל
מן הסתם לדרוש לפני ראש השנה בהלכות ר"ה ושופר ומוסר תשובה  ה( –)טט  ,המלכתם אותי בעולמי שנאמר ואתם עדי נאם ה' ואני אל

 וכן נהוג לפני חנוכה ופורים ועוד סיבות . ז( –)טט יוה"כ ותשובה  לפני יום הכפורים בהלכות ו( –)טט 

 

ואמר לכלם ענין המשכן, אשר נצטווה בו מתחלה, קודם שבור הלוחות; כי כיון שנתרצה להם   ...  רמב"ן-( ע"פ הבנה בא) רמב"ן
לקדמותם ולאהבת כלולותם )ע"פ יר' חדשה שילך השם בקרבם, הנה חזרו  יתהקדוש ברוך הוא ונתן לו לוחות שניות וכרת עמו בר

ב,ב(, ובידוע שתהיה שכינתו בתוכם כענין שצוהו תחלה, כמו שאמר "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" )שמ' כה,ח(, ולכן צוה אותם 
 מתחלה.  טוהמשה עתה בכל מה שנצ

עלה אל בני ישראל לעשות משכן משכן ומקדש של מעלה צורתם בכסא הכבוד המרומז במונח רביע, ומשה מקהיל ומלמד צורתם שלמ

 לשכינתו למטה לכעין שכינתו בכסא הכבוד.

ׁש-ל א (שמ' וי' לה,ג)( ב) ּו֭א ָ֔ רֶ֣ )א(  רמב"ןקטן, שני לימודים, ובשני רבוי מצבי עונג שבת שלא להבעיר עבורם אש, ע"פ -מונח זקף - ְתַבֲע

ה נאסרו בעשרת הדברות, ובהם נכלל אוכל נפש שפורט בפר' לא להבעיר אש למלאכות שאינן הנאת הגוף של המבעיר אלא לעבודה כי אל

לאסור הדלקה לשם הנאת הגוף בעונג שבת, נר, הטמנת חמין, מדורה לחימום הגוף, בשלח פר' המן שיעשה ביום ששי ולא בשבת )ב( 

 שלא נכללו באיסור )א( מדורה לחימום מים לרחצה בחמים, ולרבות מכך איסור הדלקת אש לכל עונג שבת,

 

ת ת-ָּכל-ֶאָֽ לתביר  – ֲעַדֵ֛ ֶ֖ א  ְׂשָר ֵ֥י֭י  בנין המשכן היא מצוה אם נאמר שכי לבנין המשכן, מרכא טפחא, יתור לרבות את בנות ישראל  – ְּבנ 

בנין המשכן הוא לשם הקרבת קרבנות ובזה היות ו לבים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמה. אנשאז  , כי נעשית רק בימי חול,שהזמן גרמה

 . ומעשר בהמה ובכורות, לכן מרבים אותן לבנין המשכן ת כגון יולדת, ותודה, ונזירה וזבה ונדרגם נשים חייבו

ת ת-ָּכל-ֶאָֽ  )א( ללמד שנשים משתתפות בבנין המשכן מענין הקרבנות ולא מצד מעשה העגל כי התנגדו למעשה זה.תביר,  – ֲעַדֵ֛

כלל הדברים כי כל חפץ ה' בנדבת המשכן ...  ,אשמות פרק להאלשיך ממעט מהתיקון על מעשה העגל את הגורם לקלקול כפי' )ב(  
לשוב על ידי כך עד ה' אלהיהם ולדבקה בו. על כן כל שלשת הדברים הראוים לאשר את נפשו החליא  לתקן את אשר עותו בעגלהיה 

קביל אל מעשה העון, ב. ובא לרפאותה, מעין כל תרופת מחלת הגופות יחוייב שם ימצאון ושם יהיו הלא המה: א. לרפאות בדבר מ
להרחיק הגורם אותו, ג. ליזהר מכל הדומה אל כיעור העון, ומה גם במעשה התיקון בל ימצא בו לכלוך עון בל תהיה מצוה הבאה 

 בעבירה וישובו עוד להתקלקל חלילה:
הוזה מאמרו יתברך  )ראשון( ֶׁשֵ֗ ֶ֣ל֭מ  ה  ַּיְק אמר )לעיל לב א( ויקהל העם על  וכו'. והוא כי כאשר חטאו היה על ידי הקהל כמה דאת ַו

אהרן, כי זולת חומר העון היה גם ברבים שהוא חילול ה', על כן גם בתיקון צריך יהיה כן בהקהל לקדש ה' במה שיעשו התיקון 
 והתשובה. וזהו ויקהל משה:

קים, כהסכמת ספר הזוהר )כי להרחיק הגורם אמר את כל עדת בני ישראל, כלומר אך לא את הערב רב כי המה היו גרמת נז ועל השנית
 תשא קצא א( ומדרש רבותינו ז"ל )תנחומא כי תשא יט( כי המה עשוהו בלהטיהם, על כן ירחקו מהם ולא יהיה להם חלק במשכן ה':

שלא יתערב איזה לכלוך עון במעשה התיקון, אמר אלה הדברים וכו' ששת ימים וכו', והוא בל יחללו שבת במעשה  ועל השלישית
 .אחת מארבעים מלאכות אשר היו כלם במשכןהמשכן ב

 
 :כב,שמות ויקהל לה

ַעל ים֭ ֶ֖ ׁש  ֲאָנ ָה ּו֭ א ָּיב ֵ֥ ים֭-ַו ָ֑ ׁש  ַ֭הָּנ
ָּכל  ֭ ָמז ְוכּו ְוַטַּבֶַ֤עת֭ ָוֶנ֝זֶם֭ ֶ֣ח֭ ּוָ֭ח א י ב  ה ֠ ב֭ יב֭ל ֵ֗ ֶ֣ ד  ׀ְ֭נ ל ְוָכל-ּכ ֶ֣ ב֭ ָהָ֔ י֭זָ ֶ֣ ל  '׃-ְּכ הָֽ ב֭ ָהֶ֖ ת֭זָ ּוַפֵ֥ ֵ֛יףְּ֭תנ נ  ה  ר֭ ֲאֶׁשֵ֥ ׁש֭ י ֕ ֭א 

ָמז ֭ ְוכּו ַעת֭ ְוַטַּבֶ֤ ָוֶנֶ֝זם֭ ֶ֣ח֭ לקבל תכשיטי נשים מכל סוג, הקיש קבלת תכשיטים ממקום ויצא להקל , כעין גרש מהפך פשטא-מונח אזלא - ָח

 מוצנע כמו כומז למקום גלוי כמו חח
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 :כח –,כז ויקהל לה שמות

ֶׁשן׃ ]כז[֭ ח ָֽ ְוַל ד֭ ֹו פֶ֖ א  יםָ֭ל ָ֑ א  ֻּל ּמ  ֶ֣יַ֭ה ַאְבנ  ת֭ ֶ֖ א  ַהםְ֭ו ֶ֣יַ֭הּׁש ָ֔ ַאְבנ  ֚ת֭ א  ּו֭ יא ָ֔ ב  ה  ם֭ ֶ֣ א  ְ֭וַהְּנׂש 
ֶאת [֭ח]כ ְוֶאת-ְו ֶׂשם֭ ן֭-ַהּב ֶ֖ ֶָ֑מ ַ֭הָּׁש

ים׃ ָֽ ַּסּמ  ֶרתַ֭ה ְקט ֶ֖ ל  ְו ה֭ ְׁשָחָ֔ ַהּמ   ֭ ֶׁש ֶמן רּ֭וְל ֕אֹו ְ֭לָמ
ֶאת ְוֶאת-ְו ֶׂשם֭ ֶָ֑מן-ַהּב ֶ֖ הטפחא אתנח,  - ַהָּׁש ְׁשָחָ֔ ַהּמ   ֭ ן ּוְלֶׁש ֶמ ֹור֭ ָמ֕א יםקטן -זקףגדול פשטא -זקף - ְל ָֽ ּמ  ַהַּס ֶרת֭ ְקט ֶ֖ ל   מרכא סלוק - ְו

ר. הצווי על שמן המאור הוא בפרשת תצוה וקודם לצווי על הבשם בפרשת כי תשא. הבשם הוא שמן המשחה, השמן הוא שמן המאו

ֶאתבסיפור על המעשה, שמן הבשם קודם לשמן המאור  ְוֶאת-ְו ֶׂשם֭ ן-ַהּב ֶ֖ ֶָ֑מ אבל בתפקיד השמנים )לה,כח( המאור קודם טפחא אתנח,  - ַהָּׁש

הלמשחה ולקטורת הסמים  ְׁשָחָ֔ ַהּמ   ֭ ן ּוְלֶׁש ֶמ ֹור֭ ָמ֕א יםקטן -זקףשטא גדול פ-זקף - ְל ָֽ ּמ  ַהַּס ֶרת֭ ְקט ֶ֖ ל   מרכא סלוק - ְו

ה֭קטן בין שני קיסרים )בין סלוק לאתנח או בין אתנח לסלוק(-גדול לפני זקף-מופעי זקף 23בתורה יש  ְׁשָחָ֔ ַהּמ   ֭ ֶׁש ֶמן רּ֭וְל ֕אֹו -זקף - ְלָמ

ה כפירש "פני מנחם" הנשיאים היו הטבעי כפרש"י ע"פ תנחומא, וכן וחסרון בעין טוב סדרמהשנוי תפקיד של קטן -זקףגדול פשטא 

 צריכים להתנדב ראשונים ולא לומר שישלימו, כי יש בזה חיסרון של עין טובה מניין להם שאחרים לא ימלאו כל הנדרש.
אמר רבי נתן )ראה ספ"ב מה(: מה ראו הנשיאים להתנדב בחנכת המשכן תחלה, ובמלאכת המשכן  -וגו'  והנשיאים הביאו)כז(  "ישר

בו תחלה? אלא כך אמרו נשיאים: יתנדבו צבור מה שמתנדבין, ומה שמחסרין אנו משלימין. כיון שהשלימו צבור את הכל, לא התנד
לכך התנדבו בחנכתו  -וגו'  הביאו את אבני השהםשנאמר "והמלאכה היתה דים" )שמ' לו,ו(, אמרו נשיאים: מה עלינו לעשות? 

 )בנוסחנו: והנשאם( כתיב )ראה תנח' פקדי יא(. והנשיאם :ולפי שנתעצלו מתחלה, נחסרה אות משמםתחלה. 
 

ֶאת ר-ְו ֕אֹו ןְ֭לָמ ֶָ֑מ  מתני'. שלשה זיתים הן, ובהן שלשה שלשה שמנים. א ,בבלי מנחות פוגדול, שלוש נקודות  -זקף - ַהָּׁש
  הראשון למנורה והשאר למנחות.... , הזית הראשון

 . הראשון למנורה והשאר למנחות... , השני
 .הראשון למנורה והשאר למנחות ..., שלישי

מתני'. הראשון שבראשון אין למעלה שתי נקודות באופן אחד ונקודה אחת באופן אחר כנאמר במשנה הבאה  –גדול -ועוד לימוד זקף
 שמן הכתית מראש האילן הוא הזך משלושה השמני הכתית והשניים האחרים פחותים ממנו. הימנו,

 

ם  (,כזלה) .ת החודשפרשבשבת של  פקודי-שמות ויקהל ֶ֣ א  ַהְּנׂש  ֶאת ... (,כחלה))כתיב חסר( ... ובפסוק הבא ְ֭ו ן-ְו ֶָ֑מ ר֭אתנח  - ַהָּׁש ֕אֹו ְלָמ
ה ְׁשָחָ֔ ַהּמ   ֭ ֶׁש ֶמן  קטן תבנית המרמזת על צורך בתיקון גדול. -גדול פשטא זקף-זקף -ּ֭וְל

הכנה. ופי' ב הנשיאו ולתפקיד המרכזי של מלמדת על הכנת המקדש לתיפקוד יחזקאל מה-לקראת ראש חדש ניסן ב ת החודששהפטרת פר

בקר -בן-המקדש בפרו חיטוי יתפקיד. בין הזה בכהן גדול מדבר ... ומשמו של רבי מנחם שבמלך מדבר הנשיאכי ( יזמה,)-ב רש"י

 פרק מה  יחזקאלכנאמר  לקראת חג הפסח הראשון אחרי הגאולהבפר חטאת בי"ד ניסן המזבח החיצון לחטאת בראש חודש ניסן, וחיטוי 
ל]יז[֭֭ ַעָֽ א-ְו י ֶ֣ ׂש  לַ֭הָּנ ֹותְּ֭בָכָֽ ַּׁשָּבתָ֔ ּוַב  ֭ ים ָדׁש  ּוֶבֳח ֶ֤ים֭ ּג  ַח ַּב  ֭ ְך ֶס ַהּנ  ְ֭ו ה  ְנָח ּמ  ַה ֹותְ֭ו ֹולֶ֣ הָ֭הע ֶיֵ֗ ְה ָֽ ּוא-י  ָ֑ל֭הָֽ ָרא  ְׂש ֶ֣ית֭י  יּ֭ב  ֶ֖ ֲעד  ֶאת-מֹו ה֭ ֲעֶׂש֞ -ַי

ֶאת ֶ֣אתְ֭ו ֶאת-ַהַחָּט הְ֭ו ְנָחֵ֗ ּמ  ֶאת-ַה ְו  ֭ עֹוָלה ית-ָה ָֽ דּ֭ב  רְּ֭בַעֵ֥ ֶ֖ יםְ֭לַכּפ  ָ֔ ל׃֭-ַהְּׁשָלמ  ָֽ א  ְׂשָר ֭֭֭ס֭י 
ח[֭֭ י ה] חַּ֭פר-ּכ  ַּקֵ֥ ׁשּ֭ת  ֶד ֶ֣דַ֭לח ָ֔ ֶאָח ְּב  ֭ ֹון אׁש ר  ה 'ָּ֭בָֽ ֶ֣י֭ דָנ ֲ֭א ר  ן-ָאַמ ֶאת-ֶּב ֭ אָתֶ֖ ּט  ח  יםְ֭ו ָ֑ מ  רָּ֭ת ׁש׃֭-ָּבָקֶ֖ ְקָּדָֽ ּמ  ַ֭֭֭ה
יט[֭֭ ֶאל]  ֭ ן ְוָנַת את֭ ָּטֵ֗ ַהַח ם֭ ַּדֶ֣ מ  ן֭ ה ֝ ַהּכ  ח֭ ָלַקָ֨ ְוֶאל-ְו ת֭ י  ַהַּבָ֔ ֶ֣ת֭ ל-ְמזּוַז ַָ֑חְ֭וַעָ֨ ְזּב  ּמ  הַ֭ל ֲעָזָרֶ֖ ֹותָ֭ה ּנֵ֥ עּ֭פ  ְרַּבֵ֛ ת֭-ַא ית׃ְ֭מזּוַזָ֔ ָֽ מ  י ַהְּפנ  ר֭ ֵ֥ ָחצ  רֶ֭ה ַע ַׁ֭֭שֶ֖

ֶאת]כ[֭֭ ם֭ ְרֶּתֶ֖ ַּפ ְוכ  י֭ ָ֑ת  ֶּפ מ  ּו ֶ֖ה֭ ֶג ׁש  ׁש֭ י ֵ֥ א  ֶדׁש֭מ  ֶ֣הַ֭בח ָ֔ ְבָע ׁש  ְּב  ֭ ה ֲעֶׂש ֶ֤ןַּ֭תָֽ ת׃֭-ְוכ  י  ַ֭֭֭הָּבָֽ
א[֭֭ ל׃֭]כ ָֽ ָאכ  ֹות֭י  ּצֶ֖ יםַ֭מ ָ֔ מ  ֹותָ֭י עֶ֣ גְׁ֭שֻב ָח֕ ח֭ ַָ֑ס ַהָּפ ם֭ ֵ֥הָ֭לֶכֶ֖ ְהֶי ֶדׁש֭י  ח ָ֔ ַל  ֭ ֹום י ר֭ ָׂשֵ֥ הָ֭ע ְרָּבָעָ֨ ַא ׁשֹוןְּ֭ב א ר  ָּ֭֭֭ב֠

עָ֭]כב[֭֭ דָּ֭כלְו ּוְבַעֶ֖ ֹו֭ ֕ד אַּ֭בֲע ּו הָ֔ ֹוםַ֭ה ּיֶ֣ ַּב  ֭ א י ׂש  ַהָּנ ה֭ את׃-ָׂשֶ֤ ָּטָֽ רַ֭ח ֶָ֑רץַּ֭פֶ֖ ֶ֣םָ֭הָא ַ֭ע
תבנית המרמזת על צורך  ,קטן-גדול פשטא זקף-זקף - חג שבעות ימיםקדמא ... - בארבעה עשרגדולה -תלישא - בראשון( כאמה,) 

להקרבת קרבן הנשיא להכשרת המזבח ומה לימי המילואים בדבהוראת שעה כי מדובר  רש"י, שינוי גדול מהסדר הרגיל כפי' בתיקון גדול

 .לעתידל כרחינו חדוש יהיה בקרבנות א רד"קולפי פי'  החיצון לקרבן פסח של הציבור בפסח הראשון לאחר הגאולה בבית השלישי יבב"א

 

ם ]כז[֭֭'רמז א ֶ֣ א  ׂש  ַהְּנ טאת מיוחדים להכשרת המקדש ע"פ רש"י יביא בהוראת שעה, קרבנות פר חאפשר לקרא והנשיא שלהם,  - ְו

 ע"פ רד"ק יהיה כך כל שנה בערב פסח וזה שינוי וחידוש גדול על הכתוב בתורה. בית השלישי.החיצון במזבח ולהכשרת ה

שהעלה )גורין( רש"י ורד"ק שדברי יחזקאל נראו סותרים את הכתוב בתורה ורצו לגונזם. זכור לטוב חנניא בן חזקיה בן גרי)ו(ן  -רמז ב' 

 מאות גרבי שמן לעליה ופירש את נבואת יחזקאל. ג' 

 ֕אֹור –טט ןְ֭לָמ ֶָ֑מ ֶאת -מרומז ב חנניא בן חזקיה בן גרי)ו(ןשל  ַהָּׁש ֶָ֑מן-ְו ָּׁש האתנח  - ַה ְׁשָחָ֔ ַהּמ   ֭ ן ּוְלֶׁש ֶמ ר֭ ֹו ָמ֕א -גדול פשטא זקף-זקף -ְ֭ל

  :קטן תבנית המרמזת על צורך בתיקון גדול

(לא ) יחזקאל בתנ"ךספר הכללת 

(ב ) ע"פ רש"י יביא בהוראת שעה, קרבנות פר חטאת מיוחדים , ישראל של)כ"ג או מלך באמצעות כהן גדול?( הנשיא ע"י גדול  לתיקון
ע"פ רד"ק יהיה כך כל שנה בערב פסח וזה שינוי וחידוש גדול על הכתוב  בית השלישי.החיצון במזבח להכשרת המקדש ולהכשרת ה

 בתורה.

 

ֶׁשֵ֭֗ :ו,לו ויקהל שמות מ  ֶ֣ו֭ ְיַצ ַאלַו ה֭ ָּׁשֵ֗ ְוא  ׁש֭ י ֶ֣ א   ֭ ר אמ  ֭ל  ֲחֶנה  ַּמ ֹולַּ֭בָֽ רּו֭קֵ֥ י ָ֨ ֲעב  ַוַּי ׂשּו-ה֭ ֶדׁש֭-ַיֲע ַהּק ָ֑ ֶ֣ת֭ ּוַמ ְתר ה֭ל  אָכֶ֖ ְמָל ד֭ ֹו ֭עֵ֛
א׃ י ָֽ ָהב  ם֭מ  ָעֶ֖ אָ֭ה ֵ֥ ָּכל  ּי  ַ֭ו

ה֭, אהנר שיעור הרב שלמה לוונשטיין שליט" לאור בעקבות ֶׁשֵ֗ ֶ֣ו֭מ  ְיַצ פרטים, מרמז על ענין של  שני, פרט קדמאה או רביעמונח  -ַו

ר ֭, יותר או שני ענינים של ארבע ארבע או מ  א ֭ל  ה  ֲחֶנ ַּמ ֹולַּ֭בָֽ ּו֭קֵ֥ יר ָ֨ ֲעב  לכתחילה כעין לכתחילה ובפועל, , קדמא מרכא זרקא סגול – ַוַּי

בבלי שבת ) ההכרזה היא על איסוף עצים וסכך לבנית סוכות, בפועל היא צווי לאו שלא לאסוף ולא להעביר מרשות לרשות בשבת –הקול 
ר ֭. של הרשויותו מספרן והגדרות גבוליהן ( ועדיין לא למדנצו ב מ  א ֭ל  ה  ֲחֶנ ַּמ ֹולַּ֭בָֽ : יחיד, רשויות ארבעמרכא זרקא סגול, מחלק ל - קֵ֥

 הללומרשות לרשות. אם לומדים ממקומות אחרים, הרביעיות  אמות ארבעבהעברה עד  פטורכן מלמד על  וכמו. רבים, כרמלית, פטור

 מות האחרים.והטעום כאן מתואם עם הכתוב במק )ארבע רשויות לשבת, ארבע אמות בהעברה( אז



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ויקרא, ג"התשע שנת השבוע פרשות דפי 4

 

 ויקרא א,א 4.1

 

ֶאל֭ויקרא א,א:  א֭ ְקָרֶ֖ ּי  ר׃-ַו אמ ָֽ ד֭ל  ֶ֖ ע  מֹו ל֭ ֶה א ֵ֥ ו֭מ  י ָלָ֔ א  ה '֭ ר֭ ֶ֤ ַדּב  ַוְי ָ֑ה֭ ֶׁש  מ 
אֶ֭אל֭ ְקָרֶ֖ ּי  ָ֑ה-ַו ֶׁש ל במחשבה, דיבור ומעשה אל הקב"ה, וזה כמו טפחא מונח, כעין תבנית שמע ישראל, שזהו ענין של קירוב של ישרא – מ 

לשון קרבן שאחד מפירושיו הוא לשון קירוב, עבודת הקרבן היא קירוב כוחות הנפש והחושים אל הקב"ה )ע"פ האדמו"ר מ"מ 

 שניאורסהאן ליקוטי שיחות כרך יז, פר' ויקרא(

 
 ויקרא א,ה:

ֶאת ט֭ ַחֵ֛ הָ֑֭-ְוָׁש ֶ֣י֭ ְפנ  ר֭ל  ַהָּבָקֶ֖ ן֭ ֭֭'ֶּבֵ֥
ּו֭ יב ְקר  ה  ֶאתְ֭ו֠  ֭ ים ֲהנ  ַהּכ ָֽ ן֭ ר ֶ֤ יַ֭אֲה ֶאת-ְּבנ ָ֨ ּו֭ ְרקָ֨ ְוזָ ם֭ ָּדָ֔ ַעל-ַה ם֭ ָּדֶ֤ ֶׁשר-ַה יבֲ֭א ָ֔ ָסב   ֭ ַח ְזּב  ּמ  ד׃-ַה ָֽ ֹוע  ֶהל֭מ ַתח֭א ֵ֥ ֶּ֭פֶ֖

ה[֭֭רש"י ַחֵ֛ט] ּו... ְוָׁש יב ר  ְק ה  ֭ ... ְו֠ ים ֲהנ  תו"כ ויקרא נדבה מקבלה ואילך מצות כהונה; למד על השחיטה שכשרה בזר )ראה   -ַהּכ ָֽ
 (.פרשתא ד,ב

ֶ֣י ְפנ  ּו֭בעזרה.  -֭'הָ֑֭֭ל  יב ְקר  ה   זו קבלה שהיא הראשונה, ומשמעה לשון הולכה; למדנו שתיהן. -ְו֠
ן ֲהר ֶ֤ יַ֭א ֭ יכול חללים? תלמוד לומר:  ְּבנ ָ֨ ים ֲהנ  ּכ ָֽ  (.שם,ו)ראה ַה

ּוֶ֭את-ֶאת ְרקָ֨ ְוזָ ם֭ ם֭-ַהָּדָ֔ ָּדֶ֤ אף בפסולים, או מה תלמוד לומר דם דם שני פעמים? להביא את שנתערב במינו או בשאינו מינו. יכול  -ַה
להלן,יא; ראה תו"כ בחטאות הפנימיות, או בחטאות החיצוניות, שאלו למעלה והיא למטה? תלמוד לומר במקום אחר: "דמו" )

 (.ח-ויקרא נדבה פרשתא ד,ז
ּו֭ ְרקָ֨ יבעומד למטה וזורק מן הכלי לכותל המזבח למטה מחוט הסיקרא, כנגד הזויות; לכך נאמר  -ְוָז ָ֔ ון בארבע שיהא הדם נת - ָסב 

ּורוחות המזבח. או יכול יקיפנו בחוט? תלמוד לומר:  ְרקָ֨ ּו֭, ואי אפשר להקיף בזריקה. אי ְוזָ ְרקָ֨ יכול בזריקה אחת? תלמוד לומר: ְוזָ
יב ָ֔  (.תו"כ שם,ט; הא כיצד? נותן שתי מתנות שהן ארבע )ראה ָסב 

 

ן  רבי יוסף בכור שור ר ֶ֤ יַ֭אֲה אמרו רבותינו )חולין כד,ב(: כהן, מאמתי פסול לעבודה? משירתת. שלא יהו זקנים מרֹותתין; כמו ש -ְּבנ ָ֨
 ֭ ים ֲהנ  הראויים לכהונה, שאינם לא חללים ולא בעלי מומין )ראה תו"כ ויקרא נדבה פרשתא ד,ו(, ולא טמאין, ולא אוננים )ראה  -ַהּכ ָֽ

והמחוסר בגדים; וכל אילו מחללין עבודה. יל"ש תורה תתקיז(, ולא שתויים, ולא יושבים ועומדים בכהונם שלבושים בגדי כהונה, 
ד-ֲאֶׁשר ָֽ מֹוע  ל֭ ֶה ח֭א ֵ֥ ַת ולא על המזבח הזהב שבהיכל )ראה רשב"ם(. ורבותינו אמרו )ראה תו"כ ויקרא נדבה פרשתא ד,יד(:  - ֶּפֶ֖

ּוכשההיכל עומד, ולא כשהוא מפורק.  ְרקָ֨ יב֭...  ְוזָ ָ֔    דרשו רבותינו )תו"כ שם,ט(: שתי מתנות שהן ארבע. -ָסב 
 

הָ֑֭)ה(  ראב"ע ֶ֣י֭ ְפנ  ָׁשַחֵ֛ט֭כמו עולת הצאן "על ירך המזבח צפונה" )להלן,יא( כנגד השולחן )ראה שמ' מ,כב,כט(. וטעם  -֭'ל  הכהן  -ְו
 וכן כתוב וימציאו בני אהרן )ויקרא ט, יב(. הדם;אחד, ויקריבו רבים  -שישחטנו 

ֶאת  ט֭ ַחֵ֛ ר֭-ְוָׁש ַהָּבָקֶ֖ ן֭ הֶָּ֑֭בֵ֥ ֶ֣י֭ ְפנ  ונח אתנח, תביר ממעט, אמנם שחיטה כשירה בזר, אבל כאן ראב"ע מפרש כי כהן תביר מרכא טפחא מ –֭'ל 

פר' כב סי' ה. )פירוש עץ יוסף, מהדורת וגשל  מאח" ויקראמדרש רבה  פ"עשוחט, משמע שמיעט ההיתר של שחיטה בזר. זה נתמך 
הכהן -כו' אל והביאום( ה,יז מאח" ויקרא. ומפרש )כהן וצריכהשוב היתה שחיטה עבודה  כ"א ה-ד-ג,יז מאח" ויקראעל .( אהתשס"
 הכהן{ ף. כך פירש הנאון מהר"שוחט שהכהן' וכו וזבחו

ֶאת ט֭ ַחֵ֛ ר֭-ְוָׁש ַהָּבָקֶ֖ ן֭ הֶָּ֑֭בֵ֥ ֶ֣י֭ ְפנ  מרמז כי כל העזרה כשרה לשחיטת עולה ולא ממש לפני ה' היינו  תביר מרכא טפחא מונח אתנח, תביר –֭'ל 

 מול פתח ההיכל, סמוך למזבח 

 

ּו יב ר  ְק ה  רבי יוסף בכור )א( בעל בחינה נעלה, הם הכהנים הראויים לכהונה )שאינם פסולים מכל מיני סיבות כפי'  –גדולה -תלישא -ְ֭ו֠

 עבודה ראשונה בקרבן שהיא חובת הכהנים מקבלה ואילך מצות כהונה רש"י( וכפי'   שור

 ֭ ים ֲהנ  ַהּכ ָֽ ן֭ ֲהר ֶ֤ יַ֭א ם-ֶאת קדמא מהפך פשטא –ְּבנ ָ֨  תו"כ ויקרא נדבה פרשתא ד,ב -פקיד שתי עבודות בדם כנאמר בקטן, בת-זקף – ַהָּדָ֔

ּו֭ רש"י עה"תוכפי'  יב ר  ְק ה   ; למדנו שתיהן.הולכהשהיא הראשונה, ומשמעה לשון  קבלהזו  -ְו֠

ןֶ֭את (ט,שמיני ט ויקרא)ודומה לו  ר ֶ֣ ַאֲה י֭ בּוְּ֭בנ ָ֨ ר  ַּיְק יו ֭-ַו֠ ָל ֭א  ָּדם  ַ֭ה
 

ַעל-ֶאת ם֭ יב-ַהָּדֶ֤ ָ֔ ָסב   ֭ ַח ְזּב  ּמ   ַה

ְר֭ ּוְ֭וָז םַ֭על-ֶאת קדמא כעין כלל הצריך לפרט –קָ֨ ָּדֶ֤ יב-ַה ָ֔ ָסב   ֭ ַח ְזּב  ּמ  יב, והפרט  ַה ָ֔ ּוצריך לכלל, באופן זה יתקים  ָסב  ְרקָ֨ יב֭...  ְוזָ ָ֔  –ָסב 
    .שתי מתנות שהן ארבע: (תו"כ שם,ט) -כנדרש ב
ַעל-ֶאתהפרט  ם֭ ָּדֶ֤ יב-ַה ָ֔ ָסב   ֭ ַח ְזּב  ּותלמוד לומר: ע"פ תו"כ  רש"ירא, כפי' קטן, מוציא מפשוטו של מק-זקף מהפך פשטא – ַהּמ  ְרקָ֨ , ואי ְוזָ

ּואפשר להקיף בזריקה. אי  ְרקָ֨ יביכול בזריקה אחת? תלמוד לומר:  ְוָז ָ֔  (.תו"כ שם,ט)ראה  שתי מתנות שהן ארבעהא כיצד? נותן  , ָסב 
ּו֭ ְרקָ֨ יבתנאי תנאי מוקדם שמתנת הדם תהיה בזריקה, אבל מתנה זאת צריכה לקיים את ה קדמא כעין –ְוָז ָ֔ , אפשר תאמר שילך סביב ָסב 

ּוהמזבח ויזרוק הדם שוב ושוב? )א( אמנם ראב"ע פירש כי כהנים רבים יקריבו הדם, אבל אפשר כי רק כהן אחד זורק לכן מלת  ְרקָ֨  ְוָז

בד. לכן כדי בלשון רבים מלמדת על מספר הזריקות ולא על מספר הכהנים לזריקה, ומיעוט רבים שתיים, לכן מדובר בשתי זריקות בל

יבלקיים את התנאי  ָ֔ שתים, הכהן זורק שתי זריקות, בשתי זויות נגדיות באופן שהדם מתפצל לשני קירות הזוית,  בתפקידקטן, -זקף – ָסב 

יב-בכך מקוים ה ָ֔  וזהו שתי מתנות שהן ארבע.  ָסב 

 
 -; עמד בדרום והושיט ידו לצפון ושחט וקבול דמן בכלי שרת בצפוןשחיטתן בצפון  - קדשי קדשיםת"ר: ... א ,בבלי זבחים כו

 כשרה.  -כאילו נכנס כולו; פרכסה ויצתה לדרום וחזרה  -שחיטתו כשרה, קיבל קבלתו פסולה; הכניס ראשו ורובו 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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קבלתו  -שחיטתו כשרה, קיבל  -; עמד בחוץ והכניס ידו לפנים ושחט וקיבול דמן בכלי שרת בפניםשחיטתן בפנים  - קדשים קלים
פסולה. שמע מינה: בשר קדשים קלים שיצא לפני זריקת  -כאילו לא נכנס; פרכסה ויצתה לחוץ וחזרה  -כניס ראשו ורובו פסולה; ה

 פסולים! -דמים 

 
 א ,רש"י מסכת זבחים כו

 לקמן ילפינן לה באיזהו מקומן )דף מט( דסמך קבלה לשחיטה. - וקיבול דמן בכלי שרת בצפון
 לאמצעה.בחלק דרומי של עזרה סמוך  -עמד 

לקמן ילפינן לה אותו בצפון ואין השוחט בצפון אבל המקבל צריך להיות בצפון הלכך  - הושיט ידו לצפון ושחט שחיטתו כשרה
 קיבל קבלתו פסולה.
 בצפון וקיבל כאילו נכנס כולו כדקי"ל בכל התורה רובו ככולו. - הכניס ראשו ורובו

ין פסול יוצא אלא מתוך המחיצות והאי וחזרה לאו דוקא אלא איידי דבעי לאחר שחיטה ויצאה לדרום וחזרה כשרה דא - פרכסה
 למיתני סיפא גבי פנים וחוץ וחזרה לאשמועינן רבותא דאע"ג דחזרה פסולה תנא רישא נמי וחזרה.

 דכתיב )ויקרא ג( בשלמים ושחטו פתח אהל מועד דהיינו תוך העזרה. - שחיטתן בפנים
 לה בפנים נפקא לן מלעמוד לפני ה' לשרתו )דברים י( אלמא כל שירות לפני ה' הוא.קב - וקיבול דמן בכלי שרת בפנים

לקמן בפרק כל הפסולין )דף לב:( ילפי' לה בן הבקר לפני ה' ולא השוחט לפני  - עמד בחוץ והושיט ידו בפנים ושחט שחיטתו כשרה
 ה'.

 כדפרישית. - קבל קבלתו פסולה
דילפינן לקמן בשמעתין בבואם אל אהל מועד עד שיבא כולו וגבי עזרה דכתיב יעמוד לפני ה' כ - הכניס ראשו ורובו כאילו לא נכנס

 בעי נמי כולו דכיון דגלי בחדא גלי בכולהו והכי אמר בשמעתין.
לאחר שחיטה ויצאה לחוץ וחזרה פסולה דאיפסלא ביוצא כדגמרי' פסול יוצא בפסחים בכיצד צולין )דף פב( מהן לא הובא  - פרכסה
 דמה אל הקודש פנימה )ויקרא י( ומבשר בשדה טריפה )שמות כב(.את 
 

ּו֭ יב ר  ְק ה  , לקבלת דם )לכל שלוש הדעות בהגדרת צפון העזרה( בבלי זבחים כו,א, )ב( בתפקיד מחיצה, גבול, ע"פ גדולה-תלישא -ְו֠

לת דם כשרה של קרבן קדשים קלים הכהן כשרה של קרבן קדשי קדשים, הכהן חייב להיות ראשו ורובו בתחום צפון של עזרת כהנים, לקב

 חייב להיות כולו בתחום צפון )תחום צפון היינו מגבול = מחיצה דמיונית בין חלק דרומי וחלק צפוני של העזרה( 
 

  אח"מ טז,יחויקרא ובין  א א,הויקרללימוד הקשר בין  א,יומא נט בבליראה 

ָׁשַחֵ֛טֶ֭אתא א,ה: ויקר '-ְו הָ֑ ֶ֣י֭ ְפנ  ר֭ל  ַהָּבָקֶ֖ ן֭ ֶּ֭֭בֵ֥
ֶאת  ֭ ים ֲהנ  ַהּכ ָֽ ן֭ ֲהר ֶ֤ יַ֭א ּוְּ֭בנ ָ֨ יב ר  ְק ה  ֶאת-ְו֠ ּו֭ ְוָזְרקָ֨ ם֭ ָּדָ֔ ַעל-ַה ם֭ ָּדֶ֤ יבֲ֭אֶׁשר-ַה ָ֔ ָסב   ֭ ַח ְזּב  ּמ  ד׃-ַה ָֽ ע  ל֭מֹו ֶה ח֭א ֵ֥ ַת ֶּ֭פֶ֖

ֶאלאח"מ טז,יח: ויקרא  א֭ ָיָצֵ֗ י-ְו ָֽ ְפנ  ר֭ל  ֶׁשֵ֥ ַחֲ֭א ֵ֛ ְזּב  ּמ  ָ֑יו֭-ַה ָל ֶ֣רָ֭ע ֶּפ ְוכ  ֭' ֭הֶ֖
ְוָנַתֵ֛֭ ר֭ י ע ָ֔ םַ֭הָּׂש ַּדֶ֣ ּומ   ֭ ר ַהָּפ ם֭ ַּדֶ֤ מ  ח֭ ָלַק֞ ַעלְו יב׃-ן֭ ָֽ ָסב  ַח֭ ֶ֖ ְזּב  ּמ  ַה ֹות֭ ְרנֵ֥ ַ֭ק

)שלכולי עלמא לא לומדים יד מרגל אלא מחוורתא כדשנינן מעיקרא בבלי יומא נט,א  סוגיה האם מקיף מזבח פנימי ביד או ברגל. -טט 

 סבר הקפה ברגל )ריה"ג(סבר הקפה ביד ומר  )ר"ע(מר  )לעיל( מצב שתיים)
ָֽ֭סבר  )ריה"ג(ובהא קא מיפלגי, מר  יב-דמזבח פנימי כ יבָסב  ָ֔ ּוֶ֭את ויקרא א ה )ע"פ דמזבח החיצון ָסב  ְרקָ֨ םַ֭על-ְוָז יב-ַהָּדֶ֤ ָ֔ ָסב   ֭ ַח ְזּב  ּמ   - ַה

 למד ממזבח חיצון שהקפתו ברגל למזבח פנימי להקיפו ברגל(
 סבר כוליה מזבח פנימי במקום חדא קרן דמזבח חיצון קאי. )ר"ע(ומר 

 ַּדֶ֤֭ ... (אח"מ טז,יח ויקרא)-טט מ  ח֭ ָלַק֞ ֭ ְו ר ַהָּפ גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר, רבי עקיבא ורבי יוסי  -ם֭

ַעל֭... מה יותר קלעל הכ"ג והם חולקים  בא להקלהגלילי אומרים שהכתוב  ן֭ יב-ְוָנַתֵ֛ ָֽ ָסב  ַח֭ ֶ֖ ְזּב  ּמ  ֹותַ֭ה ְרנֵ֥ תביר מרכא טפחא סלוק.  - ַק

יב֭-סלוק מרבה תכונה ל ָֽ יב (ויקרא א,ה)-נה להקשה ממפ הסלוקאפשר שכאן  ָסב  ָ֔  -רבי יוסי הגלילי כמו תנא קמא לומד מ ,קטן -זקף - ָסב 

ּוֶ֭את ויקרא א,ה ְרקָ֨ םַ֭על-ְוָז ָּדֶ֤ יב-ַה ָ֔ ָסב   ֭ ַח ְזּב  ּמ  קטן מורה על לימוד אחד -קטן. התבנית מהפך פשטא זקף-קדמא מהפך פשטא זקף - ַה

 ויקרא אח"מ טז,יח-ייך למזבח חיצון, אפשר שזה מופנה להקיש ממנו לכפשוטו למזבח החיצון, לימוד אחד שלא כפשוטו, אפשר שזה ש

יב ָֽ בשמות,  2פסוקים ) 13סלוק, של מזבח הפנימי. בכל אופן, רבי יוסי הגלילי למד קשר הקשה דוקא בין שני פסוקים אלו )מתוך  – ָסב 

 (.ויקרא א,הקטן שהוא -פשטא, אחד בזקףסלוק, אחד ב –סביב  11בויקרא( העוסקים בזריקת הדם על המזבח החיצון סביב.  11

 .ֶאתכתוב כך ...  (ויקרא א,ה)נחפש האם קיימים קשרים נוספים בין פסוקים אלה  ֭ ים ֲהנ  ַהּכ ָֽ ן֭ ר ֶ֤ יַ֭אֲה ּוְּ֭בנ ָ֨ יב ְקר  ה  ם֭-ְו֠ ָּדָ֔ גדולה -תלישא -ַה

ּוֶ֭את קטן-זקףקדמא מהפך פשטא  ְרקָ֨ םַ֭על-ְוזָ ָּדֶ֤ יב-ַה ָ֔ ָסב   ֭ ַח ְזּב  ּמ  קטן בין שני קיסרים -פעמיים זקף א(. )קטן-זקף קדמא מהפך פשטא - ַה

ֶאת )ב()סלוק אתנח או אתנח סלוק( מורה על ענין שחוזר וקורה וגם כעין בנין אב או היקש,  ּו֭ ְרקָ֨ ַעל-ְוזָ ם֭ יב-ַהָּדֶ֤ ָ֔ ָסב   ֭ ַח ְזּב  ּמ  קדמא  - ַה

א הולכת הדם למזבח החיצון שהיא ברגל, קטן תבנית המורה על כעין כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו. כאן המלמד הו-מהפך פשטא זקף

יבולכן זריקת הדם במזבח החיצון היא ע"י הליכה ברגל סביבו, ולכן אפשר שההקשה של  ָ֔ יבהחיצון אל  ָסב  ָֽ הפנימי תאמר שכשם  ָסב 

 שבחיצון הולך ברגל סביב כך גם בפנימי הולך ברגל סביב לחטוי הקרנות.

 
 ילקוט שמעוני תורה פרשת ויקרא רמז תמב 

ד-ֲאֶׁשר ָֽ מֹוע  ל֭ ֶה ח֭א ֵ֥ ַת -ֲאֶׁשר]א, ה[ ולא בזמן פרוקו ולא בזמן שגללה הרוח את היריעה. רבי יוסי הגלילי אומר מה תלמוד לומר  ֶּפֶ֖
ד ָֽ מֹוע  ל֭ ֶה ח֭א ֵ֥ ַת לפי שנאמר ונתת את הכיור בין אהל מועד ובין המזבח, יכול בין אהל מועד ובין המזבח היה הכיור ת"ל המזבח,  ֶּפֶ֖
 מועד ואין הכיור פתח אהל מועד, והיכן היה הכיור נתון בין האולם ולמזבח ומשוך כלפי דרום.המזבח פתח אהל 

 

ד-ֲאֶׁשר  -פי' רשב"ם ָֽ ע  מֹו ל֭ ֶה א ֵ֥ ח֭ ַת ד-ֲאֶׁשרוטעם  ע"אברולא מזבח הזהב שבתוך אהל מועד.   - ֶּפֶ֖ ָֽ ע  ל֭מֹו ֶה ח֭א ֵ֥ ַת להוציא מזבח  - ֶּפֶ֖
 הקטרת:

ח-ֲאֶׁשר ַת קרבה כשרה: אהל מועד עומד, היריעות לא מגוללות ע"י הרוח, הכיור משוך דרומה מהפתח טפחא, רבוי תנאים לקיים ה –ֶּ֭פֶ֖

 שרואה רק את המזבח החיצון.,.

ד ָֽ מֹוע  ל֭ ֶה  מרכא סלוק, סלוק בתפקיד הגבלה, ללמד כי מתן דם העולה הוא בקרנות המזבח החיצון בלבד ולא במזבח הפנימי. – א ֵ֥



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 התשעג -בהלכה ובאגדה  טעמי המקרא/©Sep-14         248/77    ZZFisher-29ד "עתשה–תשרי–ה"כ

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

 

 , ג, דבערובין בבלי  –ויקרא צו ו,ג  4.2

 ויקרא צו ו,ג 4.2.1

רויקרא צו ו,א:  ֵ֥ ַדּב  ר׃-ֶאל֭'הֶ֖֭ ַוְי אמ ָֽ הּ֭ל  ֶׁשֵ֥ ֭מ 
ר מ ָֽ א נוטריקון לאו אמור, עם טעם סלוק, מלמד להגביל בעשה הבא ללאו והוא למעט פסולים בקודש מלהיות מוקרבים ועם עלו על  ּל 

 המזבח לא ירדו אבל שלא ישרפו במערכה הגדולה, אלא ישרפו במערכה נפרדת.

 
 ,ב:ויקרא צו ו

ת ֶאָֽ ו֭ ֶאת-ַצֶ֤ ְו  ֭ ן ר  ָ֑ה֭-ַאֲה ָל ע  תָ֭ה ַרֶ֖ אתּ֭תֹו ר֭ז ֵ֥ מ ָ֔ א ו֭ל  ֶ֣י ָּ֭בָנ
ַעל֭ ה֭ מֹוְקָדָ֨ ַעל֭֩ ה֭ ָל֡ ע  אָ֭ה ו ֶ֣ ָּ֭כל-ה  ַח ֶ֤ ְזּב  ּמ  ַעד-ַה  ֭ ה ֹו׃-ַהַּל ְיָל דּ֭בָֽ ּוַק ַחּ֭תֵ֥ ֶ֖ ְזּב  ּמ  ׁשַ֭ה ֵ֥ ְוא  ר֭ ֶק ַ֭הּב ָ֔

ת֭ אתּ֭תֹוַרֶ֖ את֭ מלבי''ם -מרכא טפחא  -ז ֵ֥ ת֭ ובתבנית הטעמים של הכת אבל, תורה כלל -ממעט מז ֵ֥ ֹוַרֶ֖ אתּ֭ת , היא כעין מרכא טפחא -ז ֵ֥

 יתור לרבות, היינו מרומז למיעוטים אחדים, הנלמדים בחלק הבא של הפסוק.

ה֭ ָל֡ ע  אָ֭ה ו ֶ֣ ה  את֭ אתע''פ רבי יהודה בספרא, כל מיעוט לימוד לעצמו,   רש''י הוריות ג -שלושה מיעוטים  -ז ֵ֥ א, ז ֵ֥ ו ֶ֣ ה, ה  ָל֡  ָהע 
את֭֭ ֶ֣֭֭ פרט לנשחטה בלילה -ז ֵ֥ א֭ה  ה֭ ושנשפך דמה -ו ָל֡ ה) ושיצא דמה חוץ לקלעים ָהע  ָל֡ ע  טעם פזר, גם במשמעות של פיזור מעבר  ָה

 לקלעים(

ה ָל֡ ע  , כך כל דבר שהוא ראוי לאישים אם עלה לא ירדמה עולה שהיא ראויה לאישים אם עלתה לא תרד  ספרא -מיעוט  - הוריות ג - ָה
 נסכים שר''ג אומר לא ירדו...... מה בין רבי יהושע לרבן גמליאל, דם ו

 ומוציא את אלו שלא היה פסולן בקודש מרבה את אלו שפסולן בקודש...
 כלל שר''ע אומר כל שפסולו בקודש הקודש מקבלו, לא היה פסולו בקודש אין הקודש מקבלו וכו'

 (נסכים לעצמםכים של הקרבן, כי יש הכוונה שאלו חובות נס –טט ) עולה באה בגלל עצמה יצאו נסכים שאינם באים בגלל עצמם...  

ָ֑ה ָל ע   אתנח, מגביל שריפת הפסולים על המזבח רק למה שראוי לאישי המזבח, וממעט את הנסכים הנלווים לקרבן. – ָה

 

ה -טט  ָל֡  דרשהו לענין אחר ואם צריך גם לענינו. פזר  – ָהע 

 יציאה חוץ לקלעים,  לענינו מלמד על עולה שנפסלת בגללכאן 

 אחר כל דבר ראוי לאישים ופסולו בקודש, אם עלה לא ירד לעניין 

 (בבלי יומא מו,אראה בהמשך בענין שריפת הפסולים שעלו ולא ירדו, במדורה רביעית או חמישית על המזבח ) –טט 

 
 ויקרא צו ו,ב:

ת ֶאָֽ ו֭ ֶאת-ַצֶ֤ ְו  ֭ ן ר  ָ֑ה-ַאֲה ָל ע  תָ֭ה ַרֶ֖ אתּ֭תֹו ר֭ז ֵ֥ מ ָ֔ א ו֭ל  ֶ֣י ָּ֭בָנ
מֹוְקָדָ֭֭֨ ַעל֭֩ ה֭ ָל֡ ע  אָ֭ה ו ֶ֣ ַעלה  ָּ֭כל-ה֭ ַח ֶ֤ ְזּב  ּמ  ַעד-ַה  ֭ ה ֹו׃-ַהַּל ְיָל דּ֭בָֽ ּוַק ַחּ֭תֵ֥ ֶ֖ ְזּב  ּמ  ׁשַ֭ה ֵ֥ ְוא  ר֭ ֶק ַ֭הּב ָ֔

עושה להן מערכה בפני עצמה  -אמר רבי אלעזר משום בר קפרא, אומר היה רבי מאיר: איברי עולה שנתותרו בבלי יומא מו,א 
לא נצרכה אלא לפסולין. אמר רבי אבין:  -רכות! מאי קא משמע לן? תנינא: בכל יום היו שם ארבע מע -וסודרן, ואפילו בשבת. 

אין, ואי לא  -לא. איכא דאמרי: אחד כשירין ואחד פסולין, אי משלה בהן האור  -, אבל לא משלה בהן האור ודוקא שמשלה בהן האור
 לא.  - -

פסולים, והם מאותו סוג רבי אלעזר מחדש בדברי רבי מאיר שאף אם האיברים שנתותרו הם איברים  )הסבר ע"פ עורך המתיבתא(

שאם עלו לא ירדו אזי עושה להם מערכה בפני עצמה בראש המזבח, כי היה מקום לומר שעושים מערכה נפרדת רק לאיברים כשרים 

שנתותרו, שלא נתעכלו מבערב, קמ"ל רבי אלעזר שאף לפסולים עושים מערכה נפרדת, ועל כך מוסיף רבי אבין ודוקא שכבר אחזה 

שאז גם לפסולים עושים מערכה נפרדת, ויש אומרים שלכשירים ולפסולים שאחזה בהם האור עושים מערכה נפרדת  בם האש מאתמול

 כנראה משותפת ואחרת נשרפים במערכה הגדולה.

)ע"פ בבלי זבחים פד,א ההלכה היא שקרבן שנפסל לא יעלה על המזבח, שנאמר בהם שלא יעלו אבל אם עלו לא ירדו, ויש פסולים 

 אם עלו ירדו( שאפילו 

 

הַ֭על...  (וי' צו ו,ב) ָדָ֨ ֹוְק ַעל֭֩מ ה֭ ָל֡ ע  אָ֭ה ו ֶ֣ ַחָּ֭כל-ה  ֶ֤ ְזּב  ּמ  ַעד-ַה  ֭ ה ַּל ְיָל ֹו׃-ַה ּוַקדּ֭בָֽ ַחּ֭תֵ֥ ֶ֖ ְזּב  ּמ  ַה ׁש֭ ֵ֥ רְ֭וא  ֶק ַ֭הּב ָ֔
א (וי' צו ו,ב) שריפת הפסולים שעלו ולא ירדו נדרשת מהכתוב המתחיל–טט  ו ֶ֣ ה ה  ָל֡ ע  שבדרך מונח פזר, המרמז לכעין שני תפקידי פזר  –ָ֭ה

חידש רבי אלעזר בדברי רבי מאיר שלאיברי קרבן כשירים  בבלי יומא מו,אכלל מלמד דרשהו לענין אחר ואם צריך דרשהו לענינו, ע"פ 

שלא נגמר עיכולן עושה מערכה נפרדת בראש המזבח ולפסולים שלא נגמר עיכולן עושה מערכה נפרדת בראש המזבח, או עושה להן 

 ערכה הגדולה.מערכה משותפת ונפרדת מהמ

את-ְוָכל  (כגוי' צו ו,)ודומה הדבר ללימוד  ֭֩ ַחָּט֡ ֶׁשר א ֲא ּוָבָ֨ ּה י ָּדָמ֝ ֶהל-ֶאל מ  ֵ֛ד א ֹ֧ ע  ר מֹו ֵ֥ ֶדׁש ְלַכּפ  א ַּבּק ֶ֖ ָ֑ל ל ֶ֣ ָאכ  ׁש ת  ֶ֖ ף׃ ָּבא  ָֽ ר  ָּׂש  פ ּת 
שריפה! אף כל איסורין שבתורה ב -תנהו ענין לאיסור הנאה. אי מה כאן בשריפה  -ואם אינו ענין לאכילה   ד,אבבלי פסחים כ

ֶדׁש (כגוי' צו ו,)אמר קרא  ׁש...  ַּבּק ֶ֖ ֶ֖ ף ָּבא  ָֽ ר  ָּׂש ֶדׁשבשריפה, ואין כל איסורין שבתורה בשריפה. והאי  -, בקדש ּת  ׁש...   ַּבּק ֶ֖ ֶ֖ ף ָּבא  ָֽ ר  ָּׂש  ּת 
ׁש! דתניא, רבי שמעון אומר: מיבעי ליה לכדרבי שמעון? האי )האם קרא זה בא ללמדנו על השריפה בקדש(להכי הוא דאתא  ֶד  ... ַּבּק ֶ֖

ׁש ֶ֖ א  ף ָּב ָֽ ר  ָּׂש מנין?  פסולי קדשי קדשים ואימורי קדשים קלים, ואין לי אלא זו בלבד, על חטאת ששורפין אותה בקדשלימד  - ּת 
ׁשתלמוד לומר: )וכל(  ֶד ׁש...  ַּבּק ֶ֖ ֶ֖ ף ָּבא  ָֽ ר  ָּׂש  . ּת 

 
 (ב,גנ)וילנה , וה" זפסחים פ" ירושלמי

לוְ֭  (כגוי' צו ו,) - ע"ר...  את-ָכ  בבירה.  שישרפוע בן פסול בקדש לשאר קרבנות שאר - ַחָּט֡
 .הנ"ל בבלי פסחים-של רבי עקיבא( בתלמידו ) מעוןשבי לומד רגם כך  -טט 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ה֭...  (וי' צו ו,ב)נדרש מהכתוב בבלי יומא מו,א  -היות וב –טט  ָל֡ ָהע  א֭ ו ֶ֣ הפסולים שעלו על המזבח בראש המזבח ולא לשריפת ה 

לוְ֭  (כגוי' צו ו,) ירדו, אזי הכתוב  משמעותה, של סוגיית השריפה שריפת הפסולים על המזבחלגופה  וואינ, הוא יתר פזר – אתַחּטָ֭֡-ָכ

 .יושרפם במדורה המיוחדת בקודש כפרש" בםדרשהו לענין אחר, היינו פזר לכל אותם פסולים בקודש שלא נאמר בם כיצד לנהוג 

 

הַ֭עליש לדון מה משמעות  ָדָ֨ ֹוְק ַחָּ֭כל-ַעל֭֩מ ֶ֤ ְזּב  ּמ  עַ֭-ַה  ֭ ה ַּל ְיָל ר-דַה ֶק   ַהּב ָ֔

֭֩ ה֭קטנה( -)תלישאתרסא  – ַעל ָדָ֨ ֹוְק ָּ֭כל-ַעלקדמא  –מ ַח ֶ֤ ְזּב  ּמ  ַעד-ַה  ֭ ה ַּל ְיָל ֶקר-ַה קטן . התבנית קדמא מהפך -מהפך פשטא זקף – ַהּב ָ֔

פשטא עשויה לפעול בתפקיד כעין מידה של רבי אלעזר ברבי יוסי דבר שחבירו שלפניו מלמד עליו או הוא מלמד על חבירו שלפניו. אם 

אוב זה מלמד על הכתוב שלפניו  כת ו ֶ֣ ה֭ה  ָל֡ ע   מה הוא מלמד עליו. ָה

 

התשובה לטעם קדמא במלת  ָדָ֨ ֹוְק  (ב,ירושלמי מגילה פ"א הי"א )וילנה טו-נמצאת ב מ

ָ֑ה֭...  (וי' צו ו,ב) קרייה מסייע לר' יוסי בן חנינה... ָל ע  תָ֭ה ַרֶ֖ אתּ֭תֹו וא מרכא טפחא אתנח, -ז ֵ֥ ֶ֣ ה֭ה  ָל֡  מונח פזר – ָהע 

 בני נח מקריבין ... שהיו
 . משמע הידועה מעיקרא ומה"א קדריש.העלה קה"ע
א פנ"מ ו ֶ֣ ה֭ה  ָל֡ ע  אתוְ֭֭(יא,זוי' צו ) וכשבאו לגבי שלמים כתיב בבני נחמשמע שכבר היתה קריבה  .ָה ת ז ֵ֥ ַרֶ֖ ֹו ֶַ֣בח ּת ים ֶז ָ֑ מ  ְּׁשָל מרכא  – ַה

ר טפחא מונח אתנח, יב ֲאֶׁשֵ֥ ֶ֖ ר  הָֽ֭ ַיְק ֶׁשֵ֥֭אלא  מרכא טפחא סלוק, –֭'ַל יב רֲא ֶ֖ ר   משמע מכאן ולהבא ולא הקריבום בני נח. ַיְק
ה ֹוְקָדָ֨ אקדמא, מלמד שקרבן  – מ ו ֶ֣ ה֭ה  ָל֡  . הולך ובא מבני נח בבני נחשכבר היתה קריבה ידוע מעיקרו  ָהע 

 
 :ב,ויקרא צו ו

ת ֶאָֽ ו֭ ֶאת-ַצֶ֤ ְו  ֭ ן ר  ָ֑ה֭-ַאֲה ָל ע  תָ֭ה ַרֶ֖ אתּ֭תֹו ר֭ז ֵ֥ מ ָ֔ א ו֭ל  ֶ֣י ָּ֭בָנ
ה֭֭ מֹוְקָדָ֨ ַעל֭֩ ה֭ ָל֡ ע  אָ֭ה ו ֶ֣ ָּ֭כל-ַעלה  ַח ֶ֤ ְזּב  ּמ  ַעד-ַה  ֭ ה ֹו׃-ַהַּל ְיָל דּ֭בָֽ ּוַק ַחּ֭תֵ֥ ֶ֖ ְזּב  ּמ  ׁשַ֭ה ֵ֥ ְוא  ר֭ ֶק ַ֭הּב ָ֔
 
 טפחא מרכא סלוק - יאכל בו-ערל לא-כלטפחא מונח אתנח  - זאת חקת הפסחדמיון לשמות בא ...  *

הדם לכפר על  פלוגתא האם הפסח נפסל אם כהן מחשב בזריקת ב,א,בבלי פסחים סא) ערל וגו' פרט-זאת וגו' כלל, כל מכילתא *

 (מיעוט ערלים בחבורה או רק אם כל החבורה ערלים.
  -רש"י 

 הרי הענין בא ללמד על הקטר חלבים ואיברים שיהא כשר כל הלילה א' *
 וללמד על הפסולין איזה אם עלה ירד ואיזה אם עלה לא ירד ב'  *
  לרבות הוא באשכל תורה  ג' *
ופרטי יכול להיות בשיטת ר"ע ? רבוי ומיעוט ואז יתאים לאופן הכללי  כללי -לכן מה שאמרה המכילתא בזאת חקת הפסח -טט  *

 שטפחא באה לרבות

שהמזבח יקדשם. ופסולין ר"ל שהיה פסולם  - שפת"חלומר תורה אחת לכל העולים ואפילו פסולין אם עלו )שפת"ח( לא ירדו.  *

 בקדש.

ת֭ - טט * ַרֶ֖ אתּ֭תֹו את הרחוק ביותר וזה , ממעטים רבוי ומיעוטבמידת . כלשון המכילתא כללכרש"י או  לרבותמרכא טפחא  –ז ֵ֥

ה֭֭-ל לפרש"ייתאים  ָל֡ ָהע  א֭ ו ֶ֣ )תפקיד הפזר לרבות אם אינו לענינו דרשהו  וכיוצא בהןלמעט את הרובע והנרבע  -מונח פזר  -ה 

 לענין אחר( שלא היה פסולן בקדש שנפסלו קודם שבאו לעזרה.

 

ַעל ה֭ מֹוְקָדָ֨ ָּ֭כל-ַעל֭֩ ַח ֶ֤ ְזּב  ּמ  ַעדַהַּל ֭-ַה  ֭ ה ֶקר-ְיָל   - ַהּב ָ֔

ה֭֭הנלמד מכעין כלל הצריך לפרט הבא מספר מדורות, -מלמדת שיעור ומחיצה, שיעור  קטנה-תלישאַעל֭֩ ֹוְקָדָ֨ , פותח הכלל קדמא –מ

ַחָּ֭כל-ַעלמדורה שניה  הצריך לפרט והוא המדורה הראשונה. ֶ֤ ְזּב  ּמ  ַעד-ַה  ֭ ה ָל ַּל ְי ֶקר-ַה חַ֭מדורה שלישית  ַהּב ָ֔ ֶ֖ ְזּב  ּמ  ַה ׁש֭ ֵ֥ ֹוְ֭וא  דּ֭בָֽ ּוַק  ּתֵ֥

 צו ו' ה' קראויעל לפחות שלוש מדורות אש על המזבח.  המדורה הרביעית אפשר שנלמדת ממלמד 

 

 מוקד המסוים לעולה, או אם נתנה על כל מוקד תשרף?האם העולה על 

 זבחאבל נותר ועוד פסולין נשרפים במדורה בעזרה שאינה המ ,מלמד שפסולין בקודש, המזבח מקדשם ונשרפין על המזבח

 

 : סיכום

להוסיף מדורה נפרדת לקרבנות כשרים שלא נגמר  -מחיצה  מספר מדורות, -מלמדת שיעור ומחיצה, שיעור  קטנה-תלישאַעל֭֩

 עיכולן, ומקרבנות כשירים כאלה דורש ע"י

ַעל ה֭ ֹוְקָדָ֨ ַחָּ֭כל-מ ֶ֤ ְזּב  ּמ  ֭ -ַה ה ַּל ְיָל לא  על המזבח, וליםלרבות פסמהפך פשטא, מלמד שאם קדמה עליתן של הקרבנות  קדמא –ַה

 אלא ישרפו בראש המזבח. כיצד? ירדו

ה ָל֡ ָהע  א֭ ו ֶ֣ שלא  פסולים לקרבנות, מקרבנות כשירים שלא נגמר עיכולן ושורפן במערכה נפרדת בראש המזבח לומד מונח פזר – ה 

 הגדולה. מהמערכה ונפרדת משותפתלהן מערכה  עושההמזבח או  בראשנגמר עיכולן עושה מערכה נפרדת 

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 בלי עירובין בב 4.2.2

 
ימעט,  -ימעט, רבי יהודה אומר: אינו צריך. והרחב מעשר אמות  -. מבוי שהוא גבוה למעלה מעשרים אמה משנהא ,בבבלי עירובין 

 אין צריך למעט.  -ואם יש לו צורת הפתח אף על פי שהוא רחב מעשר אמות 
 

י יהודה מכשיר. מאי שנא גבי סוכה דתני פסולה וגבי מבוי פסולה, ורב -. תנן התם: סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה גמרא
תני תקנתא. ואיבעית אימא: דאורייתא נמי תני תקנתא, אלא: סוכה דנפישין  -תני פסולה, מבוי דרבנן  -סוכה דאורייתא  -תני תקנתא? 

 תני תקנתא.  -פסיק ותני פסולה, מבוי דלא נפישי מיליה  -מיליה 
 

י (יט,ח ' ויראבר)בשם האבודרהם, הלכות חנוכה, דורש מהקרא הרב שטרום, מאורות הדף  ָֽ י-ַעל-ּכ  ָֽ ָרת  ל֭ק  ֵ֥ ּוְּ֭בצ  א ןָּ֭בֶ֖ ֵ֥ ל, גי' מלת ּכ  ֵ֥ עולה  צ 

 אמה.  20טפח שהם  120-רמז ל 120

שלשה דברים הם אם נתנו אדם למעלה מעשרים אמה פסולים. ואלו הן מבוי, נר ...  סדר הדלקת נר חנוכהספר אבודרהם חנוכה 
י (יט,ח ' ויראבר)סוכה, ושלשתן יש להם רמז מן הפסוק. מבוי שנאמר חנוכה,  ָֽ י-ַעל-ּכ  ָֽ ָרת  ל֭ק  ֵ֥ ּוְּ֭בצ  א ןָּ֭בֶ֖ ֵ֥ . הקורה תהיה עד צל טפחים ּכ 
ל (ד,ו ישעיה). סוכה שנאמר וצל טפחים הם עשרים אמה באמה בת ששה טפחיםולא יותר  ֵ֥הְ֭לצ  ְהֶי ֵ֛הּ֭ת  ֻסָּכ ֶרב-ְו ח ָ֑ ם֭מ  ָמֶ֖ . חנוכה יֹו

֭   (דבמדבר נשא ז,פ) ֹום י ַחְּ֭ב ְזּב ֵ֗ ּמ  ַה ֶ֣ת֭ ַּכ ֲחֻנ את׀֭  עולה למנין ק"כ.ז ֶ֣
קאי על האהל דאהל יהיה נקדש בכבודי, ופי' רש"י . ונקדש בכבודי פרק כט )מג(תצוה ר' חיים פלטיאל שמות בעקבות כך מצאנו המקור הבא 

 רש דכתיב והכהנים יתקדשו, פי' הנגשים אל יי יתקדש.בכבודי כדאמר הוא אשר דבר יי לאמר בקרובי אקדש, ולא אשכחן שדבר רק הנה, מי' יש במד
י (יט,ח ' ויראבר)ליקוט טעמים. ג' עניינים למעלה מכ' אמה פסולים מבוי סוכה נר חנוכה וכולם רמוזים בתורה. מבוי דכתיב  ָֽ ן֭-ַעל-ּכ  ֵ֥ ּכ 

י ָֽ ָרת  ל֭ק  ֵ֥ ּוְּ֭בצ  א . וכן סוכה דכתיב וסוכה ת ששה טפחיםוצ"ל טפחים הם כ' אמה באמת ב, הקורה תהיה עד צל טפחים ולא יותר ָּבֶ֖
 , בגי' ק"ך.ם"ח ביו"המזבתהיה לצל, ונר חנוכה דכת' זאת חנוכת 

 

היט,ח:  וירא בראשית ּנ  א-ה  ר֭ל ָֽ ֶׁשֶ֤ ֹותֲ֭א יָ֭בנֵ֗ ֶ֣ ְׁשּת  י֭ ֝ א֭ל  ָאה-ָנָ֨ י ֹוצ  אָֽ ׁש֭ י ָ֔ א   ֭ ּו ְדע ָ֑ם-ָי יֶכ ינ  ע  ֹובְּ֭ב ןַּ֭כּטֶ֖ ֶהָ֔ ּוָ֭ל ַוֲעׂשֶ֣ ם֭ יֶכָ֔ ל  ֲא  ֭ ֶהן ֶאְת ֶ֤א֭ ָּ֭נ
הָ֭֭ ים֭ ֶ֤ ׁש  ֲאָנ קָ֭ל ַאלַר֠  ֭ ל י-א  ָֽ רּ֭כ  ָדָבָ֔ ּו֭ ֲעׂשֶ֣ י׃-ַעל-ַּת ָֽ ָרת  ל֭ק  ֵ֥ אּוְּ֭בצ  ןָּ֭בֶ֖ ֵ֥ ּ֭כ 

 ו: –ה ישעיהו ד,
ה[֭ ה֭֡] א֭ לָּ֭֩כל֭'ּוָבָרֶ֣ ַהר-ַע ֹון֭ ַעל-ְמכָ֨ ֹ֝וןְ֭ו ּי ַעל-צ  י֭ ֵ֥ הּ֭כ  ְָ֑יָל הָ֭ל ָהָבֶ֖ ׁשֶ֭ל ֵ֥ ּה֭א  ַג ֵ֛ ְונ  ן֭ ָׁשָ֔ ְוָע  ֭ ֹוָמם ׀֭י ֶָֽ֤֖ן֭ ָעָנ ָה֭ ָרֶאֵ֗ ְק ה׃֭-ָּכל-מ  ֻחָּפָֽ ד֭ ֹו ָּ֭כבֶ֖

ו[֭ ל] ֵ֥הְ֭לצ  ְהֶי ֵ֛הּ֭ת  ֻסָּכ ָמֶ֖֭-ְו ֹו ר׃֭פי ָּמָטָֽ ֶרםּ֭ומ  ֶַֽ֖ ֶּז מ  ר֭ ֹו ְסּתָ֔ ּוְלמ   ֭ ֶסה ֶרבּ֭וְלַמְח ח ָ֑ ֭ם֭מ 
יז,פד:  נשאבמדבר  ְרק  ְז ָֽ מ  ה֭ ֵ֗ ר  ֶ֣יםֶ֭עְׂש ְׁשּת  ֶסף֭ תֶּ֭כ֝ ר ָ֨ ָ֑לַ֭קֲע א  ְׂשָר י  ֶ֣י֭ יא  תְ֭נׂש  ֶ֖ א  ֹו֭מ  תָ֔ א  ֶ֣ח֭ ָּמַׁש ה   ֭ ֹום י ַחְּ֭ב ְזּב ֵ֗ ּמ  ַה ֶ֣ת֭ ַּכ ֲחֻנ את׀֭ ֶ֣ים֭-ז ֶ֣ ְׁשנ   ֭ ֶכ ֶסף

ה׃ ָֽ ר  יםֶ֭עְׂש ֵ֥ ְׁשּת  ב֭ ֹותָ֭זָהֶ֖ רַּ֭כּפֵ֥ ָׂשָ֔ ָ֭ע
 

ק (יט,ח ' ויראבר) לתלשא, בתפקיד אחד של שיעור אחריה הנלמד מגי' מלת  – ַר֠ ֵ֥ טפח לאמה  6אמה )כאשר  20טפח היינו  120עולה  צ 

י-בבנין(, ללמד על גובה עליון ל ָֽ ָרת   קורת מבוי שהוא מדאורייתא רשות היחיד. – ק 

 

 יונה ד,ה:   על אותה דרך אפשר כי הפסוק  –טט 
ן מ   ֭ ה ֹוָנ י א֭ ֶ֤ צ  ּי  הַ֭מה-ַו ֶאָ֔ ְר ֶ֣ר֭י  ַע֚דֲ֭אֶׁש ל֭ ַּבּצ ָ֔  ֭ ָה ְחֶּת י ֶֶׁ֤שבַּ֭ת הַ֭וּי  ֻסָּכֵ֗ ם֭ ָׁש֝ ֹו֭ ׂש֭֩לָ֨ רַ֭וַּיַע ָ֑י ע  ֶדםָ֭ל ֶּקֶ֣ מ  ֶֶׁ֖שב֭ ּי  רַ֭ו י ע ָ֔ ר׃-ָה י ָֽ ֶ֖הָּ֭בע  ֶי ְה ּ֭י 

 

֭֩ ַעׂש םבתפקיד שיעור  תרסא, – ַוַּי ָׁש֝ ֹו֭ הכלל מלמד להגביל גובה  לָ֨ ְחֶּת יָה ֭כשרה להיכר  ֻסָּכֵ֗ ֶֶׁ֤שבַּ֭ת ּי  לישיבה  ַו ּצ ָ֔  120עולה שלה גי' צ"ל  ַּב

 טפח לאמה בבנין( 6אמה )כאשר  20טפח היינו 

֭֭֩(ד,ה ישעיה) ו: –ה ישעיהו ד,-הפסוקים מ תרסא, בתפקיד שיעורים של )א( זויות מצהר השמש בימי התקופה בירושלים, )ב( גודל  – ַעל

ל (ד,ו ישעיה)טפחים, )ג( גובה סוכה  7על  7סוכה קטנה  ֵ֥הְ֭לצ  ֶי ְה ֵ֛הּ֭ת  ָּכ ֻס    ְו

 

י (יט,ח ' ויראבר) ָֽ ָרת  ל֭ק  ֵ֥  אמה(.  20טפח =  120)תוך גובה קורה או סוכה של גי'( צ"ל )-ב – ְּבצ 

י (יט,ח ' ויראבר) ָֽ ָרת  ל֭ק  ֵ֥ טפח  120בשנוי מעט של האיות בצ"ל קורת"י = )במידה של מחסירין ומוסיפין( צ"ל בקורת"י =  צ"ל גי'  – ְּבצ 

 ת היחיד()רשו "ת האח"דש  רְ =  718אמה, בקורת"י גי'  20שהן 

 

ּו (טיט, ' ויראבר), כדי שמבוי יקרא מבוי עליו להיות באורך ארבע אמות. אפשר כי הרמז לכך הוא בפסוק ב –בבלי עירובין ה,א -ב רֶ֣  ׀ ַוּי אְמ
ְלָאה-ֶּגׁש רּו ֭ ָהֵ֗ אְמ ּי ָֽ ֶאָחֶ֤ד ַו א ָה גּור ֭-ָּבָֽ ט ָל ְׁשּפ ֶ֣ ֹוט ַוּי  ה ָׁשפָ֔ ע ַעָּת֕ ַרֵ֥ ָ֑ם ְלָךֶ֖֭ ָנ ֶה ּו מ  רָ֨ ְפְצ ּי  יׁש ַו ֶ֤ א  ֹוט ֭ ָב ל ד ְּב א ָ֔ ּו ְמ ׁשֶ֖ ְּג ּי  ַֽ ר ַוָֽ ְׁשּב ֵ֥ ֶלת׃ ל  ָּדָֽ  ַה
ּו ( ְמרֶ֣ ה-ֶּגׁש מונח פסק )לפי הכתר הממוחשב זה אינו מונח לגרמיה(  – ׀ ַוּי א ְלָא רביע, לוט עמד סמוך או מתחת לקורת המבוי או ליד  – ָהֵ֗

לו לפנות דרך בתוך המבוי  הלחי של המבוי המרומז בטעם פסק, או שהפסק מרמז לגוד אחית )מחיצה יורדת מהקורה(  ואנשי סדום אמרו

 של לפחות ארבע אמות לפתח ביתו.  

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 בבלי עירובין ג 4.2.3

 באמה בת ששה. -באמה בת חמשה. אמת כלאים  -אמר אביי משמיה דרב נחמן: אמת סוכה ואמת מבוי ...  ג,בבבלי עירובין 
שמעון אומר: אינו כרם, וחכמים אומרים: והא איכא רצופים בארבע אמות דלקולא, דתנן: כרם הנטוע על פחות מארבע אמות, רבי 

 .כרבנן, דאמרי הוי כרם -את האמצעיים כאילו אינם!  (רמב"ם כלאים ז,ג) כרם, ורואין
שסמוכה שורה לשורה יותר ממה שנתנו חכמים שיעור, שאם אין בין שורה  פירוש הדבר( –)טט גפנים רצופין  - והא איכא רצופיןרש"י 

, הואיל ואין לו כל צרכו להילוך עגלה, ומותר לזרוע בכולן לר' שמעון, ובהנך אמות אתיא מילתיה דרב לשורה ארבע אמות אינו כרם
 אמרינן אינו כרם עד דאיכא גדולות. - ארבע אמות קטנותנחמן לקולא, דאי איכא 
 .אינו כרם, ומותר לזרוע לשם -שאין בין שורה לשורה ארבע אמות  - על פחות מארבע אמות

 הנטועין בתוך ריוח הראוי להיות בין שורה לשורה. - אמצעייםורואין את ה
 .הלכך, לא הוזכרו אמות בכלאים לענין רצופים - דאמרי כרם סבירא ליה לרב נחמן. - כרבנן

 
היו שלש שורות אף על פי שיש ביניהן פחות מארבע הרי אלו כרם ורואין את האמצעיות כאילו אינם, וכן אם היו  רמב"ם כלאים ז,ג

 .ש שורות ובין כל שורה ושורה שמונה אמות או יותר הרי זה זורע בין השורותשל
  דרך אמונה הלכות כלאים פרק ז הלכה ג

כו'. דעת רבנו שאפי' כרם גדול ששורותיו ]או הגפנים בתוך השורה עצמה[ רחוקים זה מזה ח' אמה אין  וכן אם הי' שלש שורות)כב( 
ה"ד )מא( ואפי' אם הי' מצד א' ב' שורות שאין ביניהן ח' אמות ומצד השני שורה א' וביניהן  מצטרפין ודינו כגפן יחידית כדבסמוך

הפסק פחות מט"ז אמה אינו נידון בדין קרחת הכרם דלקמן הי"א אלא מרחיק מהב' שורות ד"א ומהשורה האחת ו' טפחים וזורע 
סר ביניהן קרחת עד ט"ז אמה כדלקמן ]ואם נטוע בערבוביא באמצע אבל אם היו ב' שורות מכל צד שסמוכות תוך ח' אמה אז )מב( או

שיעורו עד י"ח אמה ורביע כדלקמן ה"ח[ דכיון שכבר יש שיעור כרם מצטרפין עמו. וכ"ז דעת רבנו והסכים לה )מג( המאירי 
נו ג' כנגד ג' כנגד ג' כזה והנמוק"י, אבל דעת הראב"ד )מד( ושאר הראשונים )מה( שאם הי' כרם גדול דהיינו ג' שורות של ג' ג' ]היי

/במקור יש ציור/[ או יותר מצטרפין עד ט"ז אמה דהיינו בין שההפסק בין השורות או בשורה עצמה בין גפן לגפן עד ט"ז אמה )מו( 
ז חוץ ממקום גפנים מצטרפין והוי כרם שמרחיקין חוצה לו ד' אמות וגם אסור לזרוע ביניהן כדין קרחת הכרם אבל אם יש ביניהן ט"
אמה או יותר אין מצטרפין והוי כגפן יחידית )מז( ויכול לזרוע בין השורות ובין גפן לגפן וחוץ לכרם ובלבד שירחיק ו' טפחים מכל 

 גפן

הסבר אחד ע"פ הרב משה קובלסקי, מאורות הדף, אם שורות הכרם נטועות בפחות מארבע אמות בין השורות, הכרם נחשב כחרב,  –טט 

 ץ לכרם ובלבד שירחיק ו' טפחים.ולכן מותר לזרוע חו

, שאם שורות הכרם רחוקות ט"ז אמה זו מזו וכן הגפנים רחוקות ט"ז דרך אמונה הלכות כלאים פרק ז הלכה גהסבר על רמב"ם ע"י 

 אמה ועוד מקום הגפנים עצמם )שרחבם נאמד בכאמה וחצי( אזי מותר לזרוע במרחק ששה טפחים מהגפן.

֭  (בר' א,יא)מרחק של ששה טפחים בלבד מהגפן היא אחת מהקולות המרומזות בקרא אפשר כי קולא זאת בזריעה ב י ר  הְּ֭פ ֶׂש י֭ע ֶ֤ ֞ ֶ֣ץְּ֭פר  ע 
ֹו ינָ֔ מ   .ְל

 

 בבלי עירובין ד 4.2.4

 
שיעורין? דאורייתא הוא! דכתיב  -אמר רבי חייא בר אשי אמר רב: שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני.  א,דבבלי עירובין 

לכדתנן: הנכנס לבית המנוגע, וכליו על  -ושערה וגו' ואמר רב חנן: כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר. חטה  ארץ חטה (דברים ח)
הוא טמא מיד, והן  -הוא והם טמאין מיד. היה לבוש כליו, וסנדליו ברגליו, וטבעותיו באצבעותיו  -כתיפיו, וסנדליו וטבעותיו בידיו 

דתנן: עצם כשעורה מטמא במגע  -ולא פת שעורין, מיסב ואוכל בליפתן. שעורה  טהורין עד שישהא בכדי אכילת פרס, פת חיטין
 כדי רביעית יין לנזיר. -ובמשא, ואינו מטמא באהל. גפן 

ארץ זית שמן  (דברים ח)כדתנן: כל כלי בעלי בתים שיעורן כרימונים.  -כגרוגרת להוצאת שבת, רמון  -תאנה ב ,דבבלי עירובין 
 -יה כזיתים. כל שיעוריה סלקא דעתך? והאיכא הני דאמרן! אלא אימא: ארץ שרוב שיעוריה כזיתים. דבש )ודבש( ארץ שכל שיעור

 ככותבת הגסה ליום הכיפורים. ותיסברא, שיעורין מיכתב כתיבי? אלא: הלכתא נינהו, ואסמכינהו רבנן אקראי.
 

 יב: –בראשית א,יא 
א׀ ֶּדֵ֭֗׀֭י  ֭ ָהָא ֶרץ א֭ ֶ֤ ְדׁש  יםַּ֭תָֽ ֵ֗ ה  ֶמרֱ֭אֹל א ְרעֹוַוּי ֶ֣ ר֭זַ ֹוֲ֭אֶׁשֵ֥ ינָ֔ מ  ְל  ֭ י ר  ֶׂשהְּ֭פ י֭ע ֶ֤ ֞ ר  ֶ֣ץְּ֭פ ע  ע֭ ַר ַע֭זֶָ֔ י ֶ֣ ר  ַמְז ֶׂ֚שב֭ א֭ע  ֹוַ֭על-ֶׁש ֶָ֑רץ-בֶ֖ ָ֭הָא

י֭ ה  ְַֽי ן׃-ַוָֽ ָֽ ֭כ 
א׀֭יב׀ ֹוצ ָ֨ ֶרץ ַוּת ֶׁשא ָהָא֝ ֶֶׂ֣שב ֶּד֠ יעַ֭ ע  ֶ֤ ר  הּו ֶז ַרע ֭ ַמְז ינ ָ֔ מ  ֹ֧ץ ְל ע  ֶׂשה ְו י-ע ָֽ ֵ֛ ר  ר ְּפ עֹו ֲאֶׁשֵ֥ ֹו-ַזְר ָ֑הּו בֶ֖ ינ  מ  ְרא ְל ֵַֽ֥ ַּי ים ַו ֶ֖ ה  י ֱאֹל ֹוב׃-ּכ   טָֽ
א׀֭יב׀ ֹוצ ָ֨ ֶרץ ַוּת ֶׁשא ָהָא֝ גדולה )=תלשא(, בדרך כלל טעם תלשא ותרסא מקדימים לקדמא ואזלא ואילו כאן -לישאאזלא תוקדמא  – ֶּד֠

א׀֭יב׀קדמא ואזלא מקדימה לתלשא. אפשר כי  ֹוצ ָ֨ ֶרץ ַוּת בטעם  המרומזים, בתפקיד כעין כלל מלמד שכל שיעורי תורה אזלאוקדמא  – ָהָא֝

ֶׁשאתלשא במלת  ֵֶ֥פן֭( ח,ח עקבדברים )ישראל היינו -וכן בטעם תרסא, יהיו נמדדים בפירות שנשתבחה בהן ארץ ֶּד֠ ֶג ְו ה֭ ָרָ֔ ּוְׂשע   ֭ ה ָּט ח  ֶרץ֭ ֶאֶ֤
ֶרץ ֹוןֶ֭א ּמָ֑ ֶ֖הְ֭ור  ָנ א  ׁש׃-ּוְת ְדָבָֽ ןּ֭ו ֶמ ֵ֥יתֶׁ֭שֶ֖ אמר רבי חייא בר אשי אמר רב: שיעורין א ,דבבלי עירובין -וזהו הנדרש בבבלי סוכה ד, וב ז 
ארץ חטה ושערה וגו' ואמר רב חנן: כל הפסוק  (דברים ח)שיעורין? דאורייתא הוא! דכתיב  - לכה למשה מסיני.חציצין ומחיצין ה

 הזה לשיעורין

א׀֭יב׀ ֹוצ ָ֨ ֶרץ ַוּת ֶׁשא ָהָא֝ להי"ם היינו הדיינים -ר"ת ו"ה חלק משם הוי"ה של ד' אותיות, המרמז לרחמים, ס"ת א"צ צ"א עולים בגי' הא – ֶּד֠

"ו מרמזת להמשכת התורה מהוי"ה לחכמים, לתת בידם הכח להנהגת התורה ומצוותיה על הארץ באמצעות התורה חכמי התורה. אות ו

שבעל פה וכלי ההסקה שלה. בין כלים אלה יש שיעורים מחיצין וחציצין שהם הלכה למשה מסיני, והחכמים קובעים אותם לפי המציאות 

 התורה וכל שיעור חכמים כך הוא. וקובעים גזירות שהן כעין מחיצות כדי לקיים מצוות

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ויקרא שמיני ט,א  4.3

 

לשמיני ט,ב:  יקראו רֶ֭אָֽ אֶמ ּי ֶ֣ ןַ֭קח-ַו ר ֵ֗ לֶּ֭בן-ַאֲה ֶֶ֣ג ָך֭ע  ם-ְל֠ ָ֑ מ  י מ  הְּ֭ת ָלֶ֖ ע  לְ֭ל י  ַאֵ֥ ֵ֛אתְ֭ו ַחָּט רְ֭ל '׃ָּ֭֭בָקֹ֧ הָֽ ֵ֥י֭ ְפנ  ב֭ל  ֶ֖ ר  ְ֭וַהְק
ג[֭֭ד:  –שמיני ט,ג  יקראו רְ֭קחֶ֤֭-ְוֶאל] אמ ָ֑ ֶ֣ר֭ל  ַדּב  לְּ֭ת ֶ֖ ָרא  ְׂש י  ֵ֥י֭ ירְּבנ  ְׂשע  י-ּו֭ ֶֹ֧בׂשְּ֭בנ  ָוֶכ ל֭ ֶג אתְ֭וע ָ֨ ַחָּטָ֔ ְל  ֭ ים ּז  ה׃֭-ע  ָלָֽ ע  םְ֭ל ֶ֖ מ  י מ  ֵ֛הְּ֭ת ָׁ֭שָנ

ד[֭ הָ֭֔] ֶ֣י֭ ְפנ  ל   ֭ ַח ְזּב  ים֭ל  ֵ֗ מ  ְׁשָל ל֭ל  י  ָוַא֝ ר֭ ֹו ׁשָ֨ הֶ֖֭֭'ְו ֹום֭ ַהּיָ֔ י֭ ֶ֣ ןּ֭כ  ֶָ֑מ ָּׁש ֶ֣הַ֭ב לּוָל הְּ֭ב ָחֶ֖ ְנ מ  ם׃֭'ּו יֶכָֽ ל  הֲ֭א ָאֵ֥ ְר ֭נ 
 

לשמיני ט,ז:  יקראו ֶאָֽ ה֭ ֶׁש֝ ֶמר֭מ  א ב֭אֶ֭-ַוּי ָ֨ ןְ֭קַרֶ֤ ר ֵ֗ הֶ֭את-לַאֲה ַוֲעׂש ֞  ֭ ַח ְזּב  ּמ  ְוֶאת-ַה  ֭ ָך אְת ָ֑ם֭-ַחָּטָֽ ֶ֣דָ֭הָע ּוְבַע ֭ ְדָךֶ֖ רַּ֭בַע ֵ֥ ְוַכּפ  ָך֭ ָלֶתָ֔ ֭ע ֶ֣
ֶאת ה֭ הָֽ֭-ַוֲעׂש ֞ ֵ֥ה֭ ָּו ר֭צ  םַּ֭כֲאֶׁשֶ֖ ָדָ֔ ֶ֣רַּ֭בֲע ְוַכּפ   ֭ ָעם ןָ֭ה ְרַּבֶ֤ ֭׃'ָק
ֶאת ה֭ ָך ֭-ַוֲעׂש ֞ אְת , לעומת הצווי הכללי על חטאת בקר בן שנתיים-גרשיים פשטא, כעין יצא מכלל חטאת כהן משיח, כי מביא עגל בן – ַחָּטָֽ

ם (וי' ד,ג)-בקר, שהוא בן שלוש שנים ולא להביא איל לעולה, כנאמר ב-כהן משיח להביא פר בן ֶ֣ ֹ֧ן א  ה  יחַ֭ ַהּכ  ֵ֛ א ַהָּמׁש  ֱחָטֶ֖ ֶ֣ת ֶי ַמ ָ֑ם ְלַאְׁש ָע  ָה
יב ֡ ר  ְק ה  ֶ֣ל ְו ֭֩ ַע אתֹו ר ַחָּט א ֲאֶׁשָ֨ ֶ֣ר ָחָט֝ ן ַּפ ר-ֶּב ים ָּבָקֵ֥ ֵ֛ מ  הֶ֖֭ ָּת את׃֭'ַל ַחָּטָֽ    ,ְל

ָ֑ם֭( )ז  ראב"ע ָע ֶ֣דָ֭ה ַע ּוְב ֭ ְדָךֶ֖ רַּ֭בַע ֵ֥  קרבןואחר כן תעשה  ,בעדךשהיא מצוה שתכפר על נפשך ועל כל הקהל; ובפר חטאת תכפר  -ְוַכּפ 
 כי לא יוכל אדם לכפר על אחר, עד היותו טהור מכל אשר חטא.  ;בעדםותכפר  העם

   החייב. שיבא זכאי ויכפר על - העם ובעדואחר כך  ,בעדך וכפר)ז(   ר' יוסף בכור שור

ֶאת ה֭ ָעם ֭-ַוֲעׂש ֞ ןָ֭ה ְרַּבֶ֤ כי לא יוכל אדם לכפר על אחר, עד  ראב"עכעין יצא להקל ולא להחמיר, כסוף פי'  גרשיים מהפך פשטא, – ָק
   שיבא זכאי ויכפר על החייב. - ר' יוסף בכור שור היותו טהור מכל אשר חטא.

 הסבר זה משתלב בתבנית הטעמים הרחבה יותר כדלהלן

אמֶ֭ ּי ָ֨ הַו ֶׁש֝ ֶאתקדמא ואזלא ...  – ר֭מ  ה֭ ָעם ֭-ַוֲעׂש ֞ ןָ֭ה ְרַּבֶ֤ תבנית של כעין קל וחומר, שבה הלמד אינו עולה   גרשיים מהפך פשטא, – ָק

בחומרתו על המלמד. אפשר שרוצה לומר שהעם ככלל יש בו רבים וצדקותם בד"כ לא מגיעה לצדקות אהרן הכהן, לכן לכאורה הכפרה 

ותר מכפרת אהרן הכהן על עצמו, ובא הכתוב ללמד שאהרן מכפר על עצמו בעגל בן שנתיים לחטאת ואיל עליהם הייתה צריכה להיות י

 )שהוא כבש בן שנתיים( לעולה, ועל העם בשעיר בן שנה לחטאת וכבש בן שנה לעולה.

 

ןֶ֭אל :שמיני ט,ח יקראו ֲהר ֶ֖ בַ֭א ַרֵ֥ ְק ּי  ַחֵ֛טֶ֭את-ַו ְׁש ַָ֑חַ֭וּי  ְזּב  ּמ  אתֲ֭אֶׁשר-ַה ַחָּטֶ֖ לַ֭ה ֶג ֵ֥  .ימי המילואיםשל יום שמיני עבודת כ"ג ב ֹו׃לָֽ֭-ע 

ֹו׃-ֲאֶׁשר ֹו-ֲאֶׁשר)ח(   ראב"עכפי' סלוק, מגביל, היינו  – לָֽ  משלו היה; וכן פר יום הכפורים )ראה וי' טז,ו(.   - לָֽ
 

ייקרא שמיני י,א: ו ָֽ ּוְ֭בנ  חֶ֣ ְק ּי  ֵ֥֭-ַו ׂש  ַוָּי ׁש֭ א ָ֔  ֭ ן ּוָ֭בה  ְּתנֶ֤ ּי  ַו ֹו֭ ְחָּתתֵ֗ ַמ ׁש֭ י ֶ֣ א  א֭ ֝הּו י ֲאב  בַ֭ו ןָ֭נָדָ֨ ֲהר  ֶרתַא֠ ָהְ֭קט ָ֑ י ֶלֶ֖ מּוָ֭ע ֭י
ם׃֭ ָתָֽ א  ֶ֖ה֭ ָּו א֭צ  ר֭ל   הֲ֭אֶׁשֹ֧ ֶׁ֣שָ֭זָרָ֔ א  ה ֭' ֶ֤י֭ ְפנ  ּו֭ל  יב ֝ ר  ַּיְק ַ֭ו

ָֽי ּוְ֭בנ  חֶ֣ ְק ּי  ן֭-ַו ר  ֲה , בעלי בחינה נעלה, וגם תפקיד מחיצה, שנכנסו למחיצת הקודש בלי שנצטוו על כך, עקרו איסור גדולה-מונח תלישא -ַא֠

 לטובה, הדבור לא היה יפה ולכן השיב הקב"ה נראה מי קובר מי. אף שמחשבתם היה?..  הח"ח על תו"כמחיצה, 

 וגו' ... עכשיו נמצאו בניך גדולים ממני וממך שבהם הבית נתקדש הוא אשר דבר ה' בקרובי אקדשובפסוק ג ... 

ָֽי ּוְ֭בנ  חֶ֣ ְק ּי  ן֭-ַו ר  ֲה צטוו על כך, עקרו איסור מחיצת גדולה, בתפקיד מחיצה ועקירת איסור, שנכנסו למחיצת הקודש בלי שנ-מונח תלישא -ַא֠

 קודש

ֹו֭ ְחָּתתֵ֗ ַמ ׁש֭ י ֶ֣ בר קפרא בשם ר' ירמיה בן אלעזר אמר בשביל  תורה שלמה ]ד[-. מצאנו במונח רביע, בתפקיד של לפחות ארבע – א 
 וגו'   ארבעה דברים מתו בני אהרן, על הקריבה, ועל ההקרבה, על אש זרה, ועל שלא נטלו עצה זה מזה

 ...   שהורו הלכה ולא המתינו למשה רבם שידרוש להם   תורה שלמה תו"כ
... אלא ממה שמצוה את אהרן וא"ל יין ושכר אל תשת, אנו יודעין מתוך כך שלא מתו אלא מפני היין. )אסתר רבה  תורה שלמה ]יג[

 פ"ה,א( 
 נשאו נשים( ויש עוד דרשה שלא סנהדרין נב,א) בשביל שהיו מבקשין שררה ורבנות מתו...  תורה שלמה ]יד[

 

ם׃ ָתָֽ א  ֶ֖ה֭ ָּו א֭צ  ר֭ל    פי שלא היה ראוי.  -על-כפולה סלוק, נעשה מעשה אף-דרגא מרכא – ֲאֶׁשֹ֧

ָֽיג(  -)א  רשב"ם ּוְ֭בנ  חֶ֣ ְק ּי  א֭-ַו ֝הּו י ֲאב  בַ֭ו ָדָ֨ ןָ֭נ ר  ֲה קודם שיצא האש מלפני י"י כבר לקחו איש מחתתו להקטיר קטורת לפנים על  -ַא֠
, שאעפ"י שבשאר ימים אשר לא צוה אותם משה ביום הזהת לאיברים, ונתנו בהן אש זרה מזבח הזהב, שהרי קטורת של שחר קודמ

כת' ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, היום לא ציוה ולא רצה משה שיביאו אש של הדיוט, לפי שהיו מצפים לירידת אש גבוה, 
השמים, כמו שאמר אליהו ואש לא תשימו, לפי  ולא טוב היום להביא אש זרה, כדי להתקדש שם שמים שידעו הכל כי אש בא מן

 שהיה רוצה לקדש שם שמים בירידת האש של מעלה:
א֭ מרכא כפולה להורות על אש אשר לא הייתה ראויה ביום השמיני ולכן משה לא צוה להביא אש של הדיוט לפי שהיו מצפים לירידת  –ל  

 אש גבוה.

ֶ֖ה ָּו א֭צ  ר֭ל    ין קבוצת פרטים )נדב ואביהוא( הפועלת ביחד באופן לא ראוי.    דרגא מרכא כפולה טפחא, כע – ֲאֶׁשֹ֧

ן֭תולדות כז,כה בראשית -שמעתי סברה המקשרת מעשה בשמיני ל י  ֶַֽ֖ ַי ֹו֭ א֭ל  ֹ֧ב  ָּי מרכא כפולה לרמז כי היו שתויי יין ולא ראויים לעבוד  – ַו

 באותה עת )מקור לא ידוע(.

 

ֵ֥֭]ב[֭׃֭ויקרא שמיני י,ב:  ְפנ  ּל  ׁש֭מ  ֵ֛ א  א֭ צ  ֵ֥ הֶַ֖֭וּת  הָֽ֭֭'י֭ ֵ֥י֭ ְפנ  ּו֭ל  ת ֻמֶ֖ ַוָּי ֹוָתָ֑ם֭ א אַכל֭ ֭׃֭'ַוּת ֶ֣
'֭( לד)ספרא שמיני פרשה א  הֶ֖ ֵ֥י֭ ְפנ  ּל  ׁש֭מ  ֵ֛ א֭א  צ  ֵ֥ ַוּת  מלמד שיצא אש מבית קדשי הקדשים ושרף נשמתם, אבא יוסי בן דוסתאי ]ב[֭

אַכל֭וטמו של זה, אומר שני חוטים של אש יצאו מבית קודש הקדשים ונחלקו לארבעה ונכנסו שנים בחוטמו של זה ושנים בח ַוּת ֶ֣
ָ֑ם֭ ֹוָת םנשמתם נשרפה ולא בגדיהם שנאמר א ָתָ֔ ְּבֻכֳּתנ   ֭ ֻאם ָּׂש ּוַ֭וּי  ְרבֵ֗ ְק ַּֽי  ַוָֽ ה[֭ , בכתונותם, בכתונת הנישאים, או יכול בכתונות הנושאים ]

ָ֑םתלמוד לומר  ֹוָת א ל֭ אַכ ּו֭ה( , אותם ולא בגדיהם, ואומר ולבני אהרן תעשה כתנות כתנות לכהנים ולא כתנות ללוים. )לַוּת ֶ֣ ת ֻמֶ֖ ]ב[ַ֭וָּי
'׃ הָֽ ֵ֥י֭ ְפנ  רבי אליעזר אומר לא מתו אלא בחוץ מקום שהלוים מותרים ליכנס לשם, שנאמר ויקרבו וישאום בכותנותם אם כן למה ל 
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'׃נאמר  הָֽ ֵ֥י֭ ְפנ  ּו֭ל  ת ָּיֻמֶ֖ 'נגפן מלאך ודחפן לחוץ והוציאם רבי עקיבא אומר לא מתו אלא בפנים שנאמר ]ב[ַ֭ו הָֽ ֵ֥י֭ ְפנ  ּו֭ל  ת ֻמֶ֖ אם כן  ׃]ב[ַ֭וָּי
םלמה נאמר  ָתָ֔ ְּבֻכֳּתנ   ֭ ֻאם ָּׂש ַוּי  ּו֭ ְרבֵ֗ ְק ּי  ַֽ ַוָֽ ה[֭  מלמד שהטילו חנית של ברזל וגררום והוציאם לחוץ. ]

 

אֹוָתָ֑ם ל֭ אַכ  אותם ולא בגדיהם, מונח אתנח, להגביל לאכילת גופם - ַוּת ֶ֣

'׃ הָֽ ֵ֥י֭ ְפנ  תּו֭ל  ֻמֶ֖ ַוָּי מגביל  סלוק טעםציאם  ... אומר לא מתו אלא בחוץ. רבי אליעזר ... נגפן מלאך ודחפן לחוץ והומרכא סלוק,  טפחא – ]ב[֭

'מרכא מרבה לומר שגם הקדש נחשב כאן  ,לומר שבקה"ק נגפו הָֽ ֵ֥י֭ ְפנ  תּו.  ל  ָּיֻמֶ֖ מקום שהלוים מותרים טפחא, פותחת טפח להתאפיין שבקדש מתו  - ַו
 ליכנס לשם

'׃רבי עקיבא אומר לא מתו אלא בפנים שנאמר  הָֽ ֵ֥י֭ ְפנ  ּו֭ל  ת ָּיֻמֶ֖ מגביל המיתה לקה"ק, כאילו טעם טפחא לא  מרכא סלוק, טפחא – ]ב[ַ֭ו

 מפריד.

 

ֶאל: ד,ויקרא שמיני י ה֭ ֶׁשֵ֗ מ  א֭ ְקָרֶ֣ ּי  ן-ַו ר ָ֑ דַ֭אֲה ּד ֶ֣ ל֭ ֶ֖ א  י ֻעּז  ֵ֥י֭ ןְּ֭בנ  ְלָצָפָ֔ ֶא ֶ֣ל֭ ְוֶא  ֭ ל א  יָׁש ָֽ ֭מ 
ֶאת֭ ּו֭ ְׂשאֶ֤ ּו֭ ְר֞ב ם֭ק ֠ ֶהֵ֗ ֲאל  ר֭ אֶמ י-ַוּי ֶ֣ ֶ֣תְּ֭פנ  א  מ   ֭ יֶכם ֶדׁשֶ֭אל-ֲאח  ה׃-ַהּק ָ֔ ֲחֶנָֽ ַּמ ּוץַ֭לָֽ חֶ֖ ֭מ 

ן ר ָ֑ דַ֭אֲה  מונח אתנח - ּד ֶ֣

ֶאל)כה( ספרא שמיני פרשה א  ה֭ ֶׁשֵ֗ א֭מ  ָרֶ֣ ְק ּי  ד[ַ֭ו ֶאת-] ּו֭ אֶ֤ ּוְׂ֭ש ְר֞ב ם֭ק ֠ ֶהֵ֗ ל  ֶמרֲ֭א א ַוּי ֶ֣ ן֭֭ ר ָ֑ ַאֲה ד֭ לּ֭ד ֶ֣ ֶ֖ א  י ֻעּז  ֵ֥י֭ ןְּ֭בנ  ֶ֣לֶ֭אְלָצָפָ֔ ֶא ְו  ֭ ל ָׁשא  י ָֽ -מ 
יֶכם ֭  הם מי נטמאו להם הלויים.. )כו( מיכן אמרו אין מטמאים למתים שהרי אלעזר ואיתמר כהנים היו ולא נטמאו לֲאח 

 

ם֭ ֶהֵ֗ ֲאל  ר֭ אֶמ ּי ֶ֣  אל מחוץ למחנהד' נשיאה בכותונתם, ג' גרירה, ב' לקרוב ע"י חניתות, א'  :אמירותלפחות ארבע  –מונח רביע  -ַו
  פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( ויקרא פרשת שמיני דף כח עמוד א

ֶאל ה֭ ֶׁשֵ֗ א֭מ  ָרֶ֣ ְק ּי  ֵ֥י-ַו ןְּ֭בנ  ֶ֣לֶ֭אְלָצָפָ֔ ֶא ְו  ֭ ל ָׁשא  י ָֽ ן֭מ  ר ָ֑ דַ֭אֲה ּד ֶ֣ ל֭ ֶ֖ יא  לפי ]שאין[ שהכהנים מטמאים למתים. ואמר להם ללוים להטמא.  ֻ֭עּז 
ּוויאמר אליהם  ְר֞ב  אמר להם לפי שהיו יראים ליקרב לכך עליו שני טעמים בקריאתו:  ששני פעמים. בשני טעמים מלמד ק ֠

 

ְר֞בּו֭ ו אליהם להיכל אלא הטילו בהם חנית של ברזל וגררום מלמד שלא קרב - הטוריםבעל  -גדולה גרשיים בתבה אחת -תלישא - ק ֠
 והוציאו אותם לחוץ.

ֶאת ּו֭ ֭ -ְׂשאֶ֤ יֶכם י מהפך פשטא -ֲאח  ֶ֣תְּ֭פנ  א  ׁש֭-מ  ֶד ּוץ֭-ֶאלקטן -קףמונח ז -ַהּק ָ֔ חֶ֖ ה׃ טפחא –מ  ֲחֶנָֽ ַּמ  סלוק – ַלָֽ

ְר֞בּו֭  ודש וכבוד הבריות, אחד בתפקיד מחיצה.גדולה בתפקיד אלפניה ולאחריה, אחד בתפקיד עקירת איסור מפני כבוד הק-תלישא - ק ֠

ְר֞בּו֭ ֶאתגדולה גרשיים בתבה אחת, וקוראים קודם גרשיים ואח"כ תלשא, ולפי שהטעמי המלים הבאות אח"כ -תלישא - ק ֠ ּו֭ אֶ֤ יֶכם ֭-ְׂש  ֲאח 

הותרה הכנסה כן הם מהפך פשטא, אפשר כי מרמז ליוצא להקל ולא להחמיר, לבצע עקירת איסור מפני כבוד הקודש וכבוד הבריות. ל

בעל לשאת ממנו המתים.  ע"פ )כלומר מעבר למחיצה שבד"כ אוסרת הכנסה כזאת( מיידית של כלי טמא או שעתיד להטמא לקדש 
אם אינה כבר טמאה עתידה חנית ברזל  שלא קרבו אליהם להיכל אלא הטילו בהם חנית של ברזל וגררום והוציאו אותם לחוץ. הטורים

 ואם היא עשוייה כחץ בעל שני חלקים, באחד מהם יש בית קבול ולכן במגע במת יטמא. .להיטמאות במגעה במתים
 רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ג הלכה כא

אחד טמא שנכנס למקדש טהור, או טהור שנכנס למקדש שיש בו טומאה, כגון שהיה מת תחת אהל במקדש ונכנס הוא תחת האהל 
כאחת, נכנס למקדש ונטמא שם אחר שנכנס אפילו טימא עצמו שם במזיד ימהר ויבהל ויצא ה"ז חייב כרת שהרי ביאתו וטומאה באין 

 בדרך קצרה. 
 

 או דם חטאת משנה העוסקת בבגדים הנטמאים? רמב"ם זבחים פרק טבול יום 

 נית.פתרון מיוחד להוצאת המתים מהקדש. מפני כבוד האדם הכנס ע"פ בעל הטורים חנית ברזל לקדש, כעין התרת איסור זמ *

ֶאת * ּו֭ י-ְׂשאֶ֤ ֶ֣תְּ֭פנ  א  מ   ֭ יֶכם ֶדׁש֭-ֲאח  . לימוד אחד כפשוטו ולימוד אחד יצא מפשוטו. כפשוטו שהוציאו מהפך פשטא מונח ז"ק -ַהּק ָ֔

את המתים מהקדש, יצא מפשוטו שלא נכנסו הלויים לקדש אלא גררום בקדש בכותונותם ע"י כלי שלא מקבל טומאה, ואח"כ 
 נשאום 

ֶאת * ּו֭ אֶ֤ ְר֞בּוְׂ֭ש ֭ אֲ֭-ק ֠ יֶכם מוציאו היה כהן מת בקדש אם היה שרץ להקל ולא להחמיר. צא עניין גרשיים מהפך פשטא, כעין י –ח 

כדי להקל שלא יטמאו הכהנים ולהקל אינו מת מצוה לכהן כי יש לויים אך הם אסורים להכנס בקדש לכן  בקדשבכלי, אדם מת 

 ום הלויים מהקדש בכלי אף שיקבל טומאה.שלא יכנסו הלויים לקדש למקום שאסור להם, נשאום היינו גרר
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 ויקרא תזריע יב,א 4.4

 

 
 ,ג:יג תזריע ויקרא

ֶאת ֶ֣ן֭ ה  ֶ֣הַ֭הּכ  ָא ֹור-ְוָר ַגעְּ֭בע ֶָֽ֖֣ ֶּנ א֭-ַה ּו הָ֑ ַעת֭ עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג ֹוֶ֭נ ָׂשרָ֔ רְּ֭ב ֹו עֶ֣ מ   ֭ ק מ  ָע  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ה֭ ֶ֤ ּוַמְרא  ן֭ ָלָבֵ֗ ֭׀ ְֶ֣ך֭ ָהַפ ע֭ ֶּנַ֝ג רַּ֭ב ָעָ֨ רְ֭וׂש  ָּבָׂש ַ֭ה֠
ֹו׃ תָֽ א  א֭ ֵ֥ ּמ  ְוט  ן֭ ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ָאֵ֥ ְ֭וָר

ר )ב(פ"ב א "ספרא תזריע פ ָעָ֨ ׂש  ע, מיעוט שיער שתי שערות, ְו ֶּנַ֝ג , להביא את מה שבתוכו ושוכב חוצה לו פרט לשחוצה לו, ושוכב ַּב
עבתוכו,  ן֭ ַּבֶּנַ֝ג ׀ָ֭לָבֵ֗ ְֶ֣ך֭ לא הקודם, מיכאן אמרו אם בהרת קדמ' לשיער לבן טמא ואם שיער לבן קדם לבהרת טהור ואם ספק טמא, ָהַפ

 כהה. רבי יהושע אומר

 

ר )ב(פ"ב א "ספרא תזריע פ ָעָ֨ ׂש  ע, מיעוט שיער שתי שערות, ְו ֶּנַ֝ג , להביא את מה שבתוכו ושוכב חוצה לו פרט לשחוצה לו, ושוכב ַּב
 ... בתוכו,

ה֭ל א( יג,דואמר ), ... שער הוא רבוי סתמות שהיא לא פחות משנים...  התוה"מ )מה( ְׂשָעָרֶ֖ ָ֑ן֭-ּו ְֶ֣ךָ֭לָב לא לרבותא שאף שער אחד ָהַפ
 .הפך מ"מ יסגיר

ר ָעָ֨ הלפחות שתי שערות,  – ְוׂש  ָרֶ֖  שערה אחת – ּוְׂשָע

ֶאת ֶ֣ן֭ ה  ֶ֣הַ֭הּכ  ָא ֹור-ְוָר ַגעְּ֭בע ֶָֽ֖֣ ֶּנ ר֭-ַה ָּבָׂש ע-תלשא בלימוד לאחריה, בתפקיד מחיצה המסמנת גבולות המראה הלבן ללמד ש –ַה֠ רַּ֭בֶּנַ֝ג ָעָ֨  ְוׂש 

הנגע אף על גב שארכו של השער עשוי להימשך  תוך גבולותהכתוב אחרי טעם תלשא שרשיו )שתי שערות לפחות( חייבים להיות ב

 ולמעט שאם שרשי השער מחוץ לגבולות המראה ושוכבות לתוך המראה אינן סימן טומאה. - פרט לשחוצה לו  למחוץ לגבולות הנגע. 

 

ֹו (יג,ל)בנגע ראש וזקן נדרשת דרשה דומה  ספרא תזריע פרשה ה פ"ז )ה( -ב ת שבתוכו ושוכב חוצה לו להביא א )המלה מרבה(, ּובֵ֛
ֹו) )אף שאין הנגעים דומים כי בנגע ראש וזקן השער הצהוב יכול חוצה לו ושוכב בתוכו,  )שער ששורשיו( פרט לש תביר, ממעט( -, ּובֵ֛

 להקדים את המראה, ואילו בנגע הגוף המראה חייב להקדים לשער הלבן כנדרש להלן(

 

ֶּנַ֝גע...  )ב(פ"ב א "ספרא תזריע פ ֶ֣֭ ַּב ןָ֭הַפ לא הקודם, מיכאן אמרו אם בהרת קדמ' לשיער לבן טמא ואם שיער לבן קדם לבהרת ְך֭׀ָ֭לָבֵ֗
כהה משמעו  בבלי נזיר סהע"פ  הח"ח)במצב ספק מי קדם למי, רבי יהושע מטהר,  טמא, רבי יהושע אומר כהה )מי קדם למי(טהור ואם ספק 

 .טהור(
ע  ֶּנַ֝ג ן֭ ַּב ָלָבֵ֗ ֭׀ ְֶ֣ך֭ ַ֝געטעמים של הקרא תבנית ה -לא הקודם, ָהַפ רַּ֭בֶּנ ָעָ֨ -קדמא ואזלא, בתפקיד סדר קדימות, קדמא = קדם מראה ה – ְוׂש 

ַ֝געּבַ֭ ר-שינוי ל ואזלא = והולך אחריו  ֶּנ ָעָ֨ ן֭-ש ׂש  ָלָבֵ֗ ֭׀ ְֶ֣ך֭  .ואם שיער לבן קדם לבהרת טהור אז המראה טמא. ָהַפ

 

 ..)בספק טהור( מר כההטמא, רבי יהושע או )מי קדם למי(ואם ספק  ...  מ"ב-דיון בדין הספק ב
 וכן נמצא במשניות הבאות:

בהרת כחצי גריס ואין בה כלום נולדה בהרת כחצי גריס ובה שתי שערות הרי זו להחליט מפני שאמרו אם מי"א ד פ"משנה נגעים 
ן טומאה, )טיהר השער מלהיות סימ  ואם ספק טמא ורבי יהושע קיההבהרת קדמה לשער לבן טמא ואם שער לבן קדם לבהרת טהור 

 ומסגירו(
ועוד אחר ואיזה זה מי שהיתה בו בהרת כגריס והסגירה בסוף שבוע והרי  כל ספק נגעים טהור חוץ מזה מ"אה פ"משנה נגעים 

 היא כסלע ספק שהיא היא ספק שאחרת באה תחתיה טמא: 
 

אהא איתמר: אם בהרת קדמה  -רב  אלא כי איתמר דרב יהודה אמרב ,בבלי נזיר סה-הסבר לדעת ר' יהושע כי הספק טהור נמצא ב
טמא ור' יהושע אמר: כיהה; מאי כיהה? אמר רב יהודה: כיהה וטהור;  -טהור, ספק  -טמא, ואם שער לבן קודם לבהרת  -לשער לבן 

ֹו (יג,נט)ודילמא כיהה וטמא! אמר רב יהודה אמר רב, אמר קרא:  אָֽ ֹוְ֭לַטְּמ אֵ֥ ֹו֭ רֶ֖  ., הואיל ופתח בו הכתוב בטהרה תחילהְלַטֲה
 

דדרך שערות לבוא שחורות והנגע   תוס' בבבלי נדה יט,א הסבר התוספות לדברי חכמים תורת נגעים הרב שפיצר סי' לז-ונמצא ב
מלקה אותן והופך ללבן ... ובתוספתא )פ"ב סוף ה"א( קתני אף שער שחור סוף הבהרת הופכתו, ולפיכך נראין הדברים דהבהרת 

ֹו (יג,נט) כמו ר' יהושע . אפשר כי תנא קמא דרש , עכ"לקדמה אָֽ ֹוְ֭לַטְּמ אֵ֥ ֹו֭ רֶ֖ ולכן מסקנתו  , הואיל ופתח בו הכתוב בטהרה תחילה.ְלַטֲה

)ספק הקדמת השער הלבן, וספק פשיון בהסגר(. ור' יהושע חולק על  ועוד אחרה וץ מזח כל ספק נגעים טהור מ"אה פ"משנה נגעים -ב

 א ספק שער לבן קדם למראה, ורבי' יהושע מטהר.ת"ק בספרא ובמשנה נגעים פ"ד מי"א ופ"ה מ"א שת"ק מטמ

)ספק הקדמת השער הלבן, וספק  ועוד אחר כל ספק נגעים טהור חוץ מזה מ"אה פ"משנה נגעים -נלמד בשלבים את דברי ת"ק ב

 פשיון בהסגר(. 

ֹו (יג,נט)-בכאשר מסתכלים  אָֽ ֹוְ֭לַטְּמ אֵ֥ ֹו֭ ֲהרֶ֖   טמא.  על כל מלה בנפרד זה החלטה על מצב ברור טהור או ְלַט
ֹו (יג,נט)כאשר מסתכלים על שלוש המלים  אָֽ ֹוְ֭לַטְּמ אֵ֥ ֹו֭ רֶ֖ , כאשר כל ספק נגעים טהורהמשנה פותחת בכלל ביחד זה מצב ספק.  ְלַטֲה

ֹוטעם מלת הרבוי מרומז ב ֹו֭-טפחא, בתפקיד רבוי. כאן מצטרף תפקיד נוסף של טעם טפחא כפותחת טפח להתאפיין מ - ְלַטֲהרֶ֖  -אֵ֥

ֹוספק  מרכא, רבוי של מצבי ֹו. וטעם מלת  ְלַטְּמאָֽ אָֽ סלוק, מגביל הכלל הנ"ל ללמד שיש שתי ספקות )ספק הקדמת השער  - ְלַטְּמ

כתב כי ספק הקדמת שער לבן היא טומאה  ט"ב ה"רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ-הלבן, וספק פשיון בהסגר( הנותרות טמאות. ו

 מספק.

 

ְֶ֣ך )ג(פ"ב א "ספרא תזריע פ ָהַפ ַ֝גע֭ רַּ֭בֶּנ ָעָ֨ ןְ֭֭וׂש  מיכן אמרו שתי שערות עיקרן משחיר וראשן מלבין טהור עיקרן מלבין וראשם ׀ָ֭לָבֵ֗
רבי מאיר  )כדי שיקרוץ בזוג(אומרים כשיעור )היינו ר' שמעון( משחיר טמא, וכמה יהא בלבנונית, רבי מאיר אומר כל שהוא, וחכמים 

 [שער]שער לבן טמא, ושאינו )העיקר הקרוב לעור( ם, אלא חוד הם נידוני)בכל אורך השערה( אומר שלא יהא בני אדם מדמין שבגולם 
 לבן טהור.



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 .ס"מ( 1.92 – 1.90, ומשוער שלא להלכה כשמינית אצבע )( שיעור כדי שיקרוץ בזוגיג,גבפסוק ) שיעורין אלאחריו של הכתובראה הסבר לעיל 

 

ן֭ )ד(פ"ב א "ספרא תזריע פ כולם ולא אוציא שיער צהוב, ודין הוא ומה אם שיער לבן לא אדום ולא ירוק ולא שחור אוציא את ָלָבֵ֗
שאינו סימן טומאה בנתק הרי הוא סימן טומאה בנגע, שער צהוב שהוא סימן טומאה בנתק אינו דין שיהא סימן טומאה בנגע תלמוד 

רלומר  ָעָ֨ ן ...  ׂש   ולא צהוב. ָלָבֵ֗

ר ]מט[ התוה"מ ָעָ֨ ן ׂש  וממעט ( נגעים שער לבן ארבע פעמים )פה, )יג,י( )יג,כ(, )יג,כה( . ולא מראה אחרת. וזכר לדבר בפרשת ָלָבֵ֗
)יג,כו( נאמר כי לא הופיע סימן -)יג,כא( ו-בפסוקים אלו מצוין כי הופיע סימן טומאה שער לבן, ואילו ב –טט . אדום  ירוק שחור צהוב

 .  הטומאה שער לבן

 

ק ֭ )ה(פ"ב א "ספרא תזריע פ מ  ָע  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ה֭ ֶ֤ ק ֭ממשו עמוק , אין ַמְרא  מ  ָע  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ה֭ ֶ֤ ְרא  ֭ ֭, אין מראה שער לבן עמוק,ַמ ע ַהֶּנ ַג ה֭ ֶ֤ ְרא  לרבות ַמ
אלו מראה רביעי,  ּו  , אין לו מראה חמישי. הָ֑

 ע"פ הח"ח

֭ מלות הסמיכות  (א) ַהֶּנ ַגע ה֭ ֶ֤ ְרא  ק ֭הן יחידה אחת ביחס למלת ַמ )של  אין ממשוולכן המראה נראה עמוק ולא הנגע , לכן דורש  ,ָעמ 

 )דרשה זאת נלמדת מהתוכן( עמוק ( הנגע

ק ֭ (ב) מ  ָע  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ה֭ ֶ֤ ומכאן נדרש כי לובן השער יכול להיות כלשהו כדי  אין מראה שער לבן עמוק, -מיתור מלת נגע לומד , ַמְרא 

 שיהווה סימן טומאה, בניגוד למראה שצריך להיות לפחות לבן כקרום הביצה. 

֭  (ג) ע ֶּנ ַג ַה ה֭ ֶ֤ ֹו (יג,ב)כי בתורה כתיב  מראה רביעי, )לנגע צרעת(לרבות לו ַמְרא  אָֽ ֶ֤ת֭ ֶרת֭-ְׂשא  ֶהָ֔ ֹוַ֭ב אֶ֣  ֭ וכאן מרבה רביעית ַסַּפ ַחת
ומהכא נפקא לן טפילה לבהרת כדלעיל פ"א הלכה ד' )דלמה לי לכתוב ומראה הנגע לכתוב ומראהו עמוק, אלא לרבות 

ספחת לבהרת מהימצאות מלת ספחת הדורש  בבלי שבועות ודורש מראה ספחת לבהרת מכאן לעומת  תו"כ תולדה לבהרת(. 

 בין שאת ובין בהרת.

א (ד) ּו   אין לו מראה חמישי.כי  אתנח, מגביל ללמד –, הָ֑

 

ֹו...  (יג,ג) ֹורְּ֭בָׂשרָ֔ עֶ֣ מ   ֭ ק מ  ָע  ֭ ע הַ֭הֶּנ ַג ֶ֤   קטן,-פך פשטא פשטא מונח זקףמה - ּוַמְרא 

פשוטו של מקרא ואחת היוצאת מפשוטו של תרמז לדרשה אחת העשויה להיות כפך פשטא מהקטן מרמז על שתי דרשות, והתבנית -זקף

ֶּנ ַגע ֭מקרא. ושתיהן נדרשות מיתור מלת   ואלו הן: ַה

ק ֭֭השער)א( יוצא מפשוטו של מקרא ומלמד על   מ  ָע  ֭ ַהֶּנ ַגע ה֭ ֶ֤ ְרא  ומכאן נדרש כי  אין מראה שער לבן עמוק, -לומד  ַהֶּנ ַגע ֭מיתור מלת , ַמ

 ן טומאה, בניגוד למראה שצריך להיות לפחות לבן כקרום הביצה.לובן השער יכול להיות כלשהו כדי שיהווה סימ

֭ )ב( פשוטו של מקרא   ע ַהֶּנ ַג ה֭ ֶ֤ ְרא  ֹו (יג,ב)כי בתורה כתיב  מראה רביעי, )לנגע צרעת(לרבות לו ַמ אָֽ ת֭ ֶ֤ א  ֶרת֭-ְׂש ֹוַ֭בֶהָ֔ אֶ֣  ֭ וכאן מרבה ַסַּפ ַחת
תוב ומראה הנגע לכתוב ומראהו עמוק, אלא לרבות תולדה רביעית ומהכא נפקא לן טפילה לבהרת כדלעיל פ"א הלכה ד' )דלמה לי לכ

  לבהרת(. 

 
 ,ג:יג תזריע ויקרא

ֶאת ֶ֣ן֭ ה  ֶ֣הַ֭הּכ  ָא ֹור-ְוָר ַגעְּ֭בע ֶָֽ֖֣ ֶּנ א֭-ַה ּו הָ֑ ַעת֭ עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג ֹוֶ֭נ ָׂשרָ֔ רְּ֭ב ֹו עֶ֣ מ   ֭ ק מ  ָע  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ה֭ ֶ֤ ּוַמְרא  ן֭ ָלָבֵ֗ ֭׀ ְֶ֣ך֭ ָהַפ ע֭ ֶּנַ֝ג רַּ֭ב ָעָ֨ רְ֭וׂש  ָּבָׂש ַ֭ה֠
תָֽ֭ א  א֭ ֵ֥ ּמ  ְוט  ן֭ ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ָאֵ֥ ֹ֭ו׃ְוָר

א׃ יג,יא: תזריעויקרא  ּו הָֽ א֭ ֶ֖ מ  יָ֭ט ֵ֥ ּוּ֭כ  ּנ ֶרָ֔ ְסּג  אַ֭י ָ֑ן֭ל ֶ֣ ה  ַהּכ  ֹו֭ ְּמאֶ֖ ְוט  ֹו֭ ֹורְּ֭בָׂשרָ֔ ְּבעֶ֣  ֭ וא ֶנת֭ה  ֶׁשֶ֤ ַעת֭נֹו ָ֭צַרָ֨
א֭ (יג,ג) ספרא תזריע פ"א פ"ב )ו( ּו הָ֑ ַעת֭ ַרֶ֖ עָ֭צ ֵַַֽ֥ג ֹוֶ֭נ רָ֔ ֹורְּ֭בָׂש עֶ֣ מ   ֭ ק ָעמ   ֭ ע הַ֭הֶּנ ַג ֶ֤ א  ָ֑֭ (יג,יא)מה תלמוד לומר לפי שנאמר ּוַמְר ה  ַהּכ  ֹו֭ אֶ֖ ְּמ ןְ֭וט 

ּו ּנ ֶרָ֔ ּג  ַיְס א֭    )צרוע מוחלט לא מתיחסים כלל לנגע חדש שנולד בו עד שיסיים תהליך טהרה מההחלט(למדנו שאין מסגירין את המוחלט.  ל ֶ֣
א֭ (יג,יא)מנין שאין מחליטין את המוסגר ואין מסגירין את המוסגר ואין מחליטין את המוחלט, תלמוד לומר  )ז( ֶ֖ מ  יָ֭ט ֵ֥ ּוּ֭כ  ּנ ֶרָ֔ ְסּג  אַ֭י כל ל ֶ֣

 שנקרא עליו טמא אין זקוק עליו.

 

הנגעים שהכהן רואה בתחילה הוא ממשיך לבודקן עד שהמצורע יתטהר. במשך התקופה הזאת  רע"ב משנה נגעים פ"ג מ"אע"פ פירוש 

ְסּג֭  (יג,יא)תלמוד לומר  תו"כ תז' פ"א פ"ב )ז(אינו נזקק לראות כל נגע אחר שהופיע אחרי הראיה הראשונה. זה משמעות  אַ֭י י֭ל ֶ֣ ֵ֥ ּוּ֭כ  ּנ ֶרָ֔
א֭ ֶ֖ מ   לא תתיחס לנגע שהופיע אחרי ראיה ראשונה עד להבראת הראשון.  כל שנקרא עליו טמא אין זקוק עליו.ָט

 

ּנּו (יג,יא) ֶרָ֔ ְסּג  אַ֭י אקטן בתפקיד של שני בזמן )= שבא אחר הראשון(, ללמד -מונח זקף – ל ֶ֣ ֶ֖ יָ֭טמ  ֵ֥ מרכא טפחא, לרבות נגעים במצבי – ּכ 

א (יג,יא)חר הראיה הראשונה טומאה שונים שנולדו א ּו סלוק, מגביל טומאת הצרוע לנגעים שנראו לראשונה, ולא להתיחס לנגעים  – הָֽ

 שנולדו אחר הראיה הראשונה עד הבראת הנגעים שנראו בראיה הראשונה והאדם עבר את תהליך הטהרה.

 
בזה ומוסגר בזה ומוחלט בזה ובזה תלמוד  יכול לא יאמר הרי את מוסגר בזה ומוחלט בזה מוחלט )ח(ספרא תזריע פרשה א פ"ב 

ע֭ (יג,ג) לומר ֵַַֽ֥ג ּו... ֶנ ה ָאֵ֥ ַעת ְוָר הּו...  ָצַרֶ֖ ָרָאֵ֥  ... ְו

ע֭ (יג,ג)תלמוד לומר   תו"כ תז' פ"א פ"ב )ח(   ֵַַֽ֥ג הּו... ֶנ ָרָאֵ֥ ַעת ְו ַרֶ֖ ּו...  ָצ ה ָאֵ֥ א (יג,ג). תו"כ דורש המלים בדילוג מהקרא  ְוָר ּו הָ֑ ַעת֭ עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג  ֶנ

ַהּכ֭  ּו֭ ה ָאֵ֥ ןְוָר ֶ֖ ַעת֭. המלים הרצופות ה  עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג ַעת֭מדברות על נגע אחד, הטעמים של ֶנ עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג מרכא טפחא מרבים נגעים שהיו באדם  –ֶנ

ע֭ (יג,ג) בעת הגעתו הראשונה לכהן. לפי דרשת תו"כ  ֵַַֽ֥ג הּו... ֶנ ַעת ְוָרָאֵ֥ הּו...  ָצַרֶ֖ , כל נגע שהיה באדם בעת הגעתו הראשונה לכהן ְוָרָאֵ֥

 ו ותוצאת הבחינה מתיחסת אליו בלבד. מדרשה זאת גם ממועטים נגעים שנראו באדם, אחר הגעתו הראשונה לכהן.יראה לעצמ

מלמד על נגע אחד בראיה הראשונה של הכהן ולא תהיה התיחסות לנגעים אחרים שיופיעו  (יג,יא)פסוק  ח(-תו"כ תז' פ"א פ"ב )ו סיכום

ֵַֽ֥ (יג,ג)אח"כ עד שיבריא הנגע הראשון. פסוק  ַעתֶ֭נ ַרֶ֖ עָ֭צ מרכא טפחא, יתור לרבות נגעים, מלמד כי אם היו מספר נגעים בראיה  –ַג

ּוא, סיומם תלוי בכל אחד לעצמו דבר המרומז בטעם יתחיל בעת ובעונה אחתהראשונה המעקב אחריהם  אתנח המגביל כל נגע לעצמו  – הָ֑

ור תהליך הסגר, נגע שהחלט יעבור את תהליך ההיטהרות בלי תלות בנגעים אחרים שנראו עמו בעת ובעונה אחת. נגע שהוסגר יעב



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 והקרבנות. 

א׃ויקרא תזריע יג,יא:  ּו הָֽ א֭ ֶ֖ מ  יָ֭ט ֵ֥ ּוּ֭כ  ּנ ֶרָ֔ ְסּג  אַ֭י ָ֑ן֭ל ֶ֣ ה  ַהּכ  ֹו֭ ְּמאֶ֖ ְוט  ֹו֭ ֹורְּ֭בָׂשרָ֔ ְּבעֶ֣  ֭ וא ֶנת֭ה  ֶׁשֶ֤ ַעת֭נֹו ָ֭צַרָ֨
 

 בקרא הבא תבניות הטעמים נדרשות על מראה הנגע בעור בשר שטוח ובראשי איברים. 

ג [֭]ֶ֤ ַמְרא  ֹוּ֭ו ָׂשרָ֔ רְּ֭ב ֹו עֶ֣ מ   ֭ ק מ  ָע  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ּואה֭ הָ֑ ַעת֭ עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג  – ֶנ

 .שאם היה בראש חוטמו שופע הילך הילך בראש אצבעו שופע הילך והילך אינו טמא כאחת כולו...  תו"כ תז' פ"א פ"ב )ח(
עֹור֭(ג,יג) ר-ְּב ָּבָׂש הנגע כמו שהוא בעור הבשר שיראה את  התוה"מ )סד(תלשא, )א( רמז למחיצה ברורה לגבולות המראה כפי'  – ַה֠

ֶ֣ה֭וְ֭ראשי איברים בקרא  24מספר  -.  )ב( רמז לשיעור  ויראה את הבשר שסביבו גם כן ֶ֣ן֭הַָ֭רָא ה  ע֭הַ֭-תאֶּ֭כ  ֶַָֽ֣֖ג ֹורּבְֶּ֭נ ֭-ע רַה֠  – ָּבָׂש

 תו"כ תז' פ"א פ"ב )ט(גימטריאת ר"ת ו' ה' א' ה' ב' ה' עולה עשרים וארבעה רמז למשנה 

מזים לשם הפלאים אהו"ה ור"ת א' ה' ב' ה' מצטרפים למלת אהב"ה, ומשניהם בא ללמד כי ה' נותן כן ראשי התבות ו' ה' א' ה' מר-כמו

ו֭ (יג,מהראה )באדם נגע צרעת בדרך פלאית מתוך אהב"ה אליו כדי להחזירו בתשובה מעבירות שלוקין עליהם בנגע צרעת. ) י ָגָד֞ ְּב
ּו ְהיֶ֤ ֭ ֭י  ֹו ׁש ְור א  ֭ ים ֻרמ  ּועְַ֭פ ֶ֣הָ֭פרָ֔ ֶי ְה , בתפקיד רגילות, אדם לוקה בצרעת על דברים רעים קטן-מונח זקףפשטא פשטא  פךגרשיים מה – י 

 ((תנחומא ישן)נקרא גם  מדרש תנחומא )בובר( פרשת מצורע סימן י-שהוא רגיל בהם, כנלמד ב

 

הּו֭(ג,יג)] ט(תו"כ תז' פ"א פ"ב ) ָרָאֵ֥ ה ראשי אצבעות משום מחי מטמאיםמיכן אמרו עשרים וארבעה ראשי איברים שבאדם שאינן [ ְו
דדים באשה, רבי יהודה אומר אף של איש ר' אלעזר אומר היבולות  וראשיידים ורגלים וראשי אזנים וראש החוטם וראש הגויה 

 מסביר כי בראשי איברים לא גדל שער, לכן מדובר רק במחיה.( הח"ח) אינן מטמאין משום מחיה. והמסמרותוהדלדולים 

 

וגו' ופירש בע ראשי איברים באדם שאינן מטמאין משום מחייה ראשי אצבעות ידים ורגלים עשרים וארמשנה נגעים פ"ו מ"ז 

ן( ג,יגהרע"ב וכן ברמב"ם דכתיב ) ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה דבעינן שיראה את הנגע עם המחיה כולה כאחד. וכשיש כגריס בראש החוטם או  ְוָרָאֵ֥
 . ראשי אצבעות הוא שופע אילך ואילך ואינו יכול לראות כולו כאחד

 

ןנאמר  (יג,כא,כו)בנגע שחין  ה ֵ֗ ַהּכ  ה֭ ֶָּ֣נ ֶא ְר י  ֭׀ ם ֶ֣ א  שאם היתה בראש אצבעו או בראש חוטמו  החפץ חיים:פי' וכולה כאחת ודרש תו"כ  ְו
ּו֭  (יג,ג) שופעת אילך ואילך טהורה, כדרשינן בעור הבשר ה ן (יג,ג) כולו כאחת.ְוָרָאֵ֥ ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ראיה שכולה כאחת ושולל ראית  – ְוָרָאֵ֥

ן֭. תבנית הטעמיםמ"ח-אי אפשר לראותו בבת אחת, שזה בראשי איברים המרומזים בתחילת הפסוק כהסבר בנגע ש ֶ֖ ה  ּכ  הּוַ֭ה ָרָאֵ֥  – ְו

מרכא טפחא בתפקיד כעין יתור לרבות על לשון היחיד איברים רבים שאי אפשר לראותם בבת אחת. בנגעי השחין והמכוה כתובה 

ם׀וְ֭ (יג,כא,כו)דרישת ראיה בבת אחת במלים  ֶ֣ ן֭א  ה ֵ֗ ּכ  ֶָּ֣נהַ֭ה ְרֶא , אבל בתבנית טעמים מונח רביע, ומועלית השערה כי בנוסף לדרך  י 

)כי כל האיברים  ארבעה צדדים השופעים הילך והילךכעין וקצה איבר בעל ההסקה מהתוכן כמו בנגעי העור, זה ציור המתאר 

 ור בטעמי המקרא. מעוגלים(. אילו שני מקורות לראשי איברים אחד בהסקה מהתוכן אחד בצי

 מרכא טפחאראה 

 

ֹו֭ (יג,ג) רָ֔ רְּ֭בָׂש ֹו עֶ֣ מ   ֭ ק מ  ָע  ֭ ע ַהֶּנ ַג ה֭ ֶ֤ ְרא  , היינו אפשר לראות בבת אחתפשטא פשטא בתפקיד קטן, -מהפך פשטא פשטא מונח זקף - ּוַמ

ראות הנגע הנגע בבת אחת. אבל בראשי איברים שהם בדרך כלל צרים הגריס שופע לצדדים ואינו מטמא משום מחיה כי אי אפשר ל

ןבבת אחת. תבנית הטעמים מרמזת על המשך הפסוק  ֶ֖ ה  ּוַ֭הּכ  ה ָרָאֵ֥  הנדרש במשנה שראשי איברים אינן מטמאים. ְו

 

ק ֭֭)יג,ג(-מתוך רצון לרכז את האפשרויות השונות לגבי תבנית הטעמים פשטא פשטא שבקרא ש מ  ָע  ֭ ע ֶּנ ַג מובא כאן הקטע הבא עוסק  ַה

)יג,ג( -. ונראה כי תבנית הטעמים פשטא פשטא שב)ד( "א פ"אספרא תזריע פ )יג,ב( לפי-שייך ל בענין צבע עורו של הנבדק והוא

 מהווה הסבר לענין צבע עורו של הנבדק. 

עֹור... ( יג,ב) ספרא תזריע פרשה א )ד( ֹו-ְב ָׂשרֶ֖ גרמני, ב, מיכן אמרו בהרת עזה נראית )האדם שבו המראה( , בעור בשר של נראהְּב
)ת"ק כל אדם כמות שהוא, עשוי להתקבל כי אדם בהיר מאד לא יטמא גם במראה בהיר ביותר, אדם כהה מאד יטמא גם  זהכושי עבכהה, והכהה 

)ע"פ הראב"ד  רבי ישמעאל אומר בית ישראל הריני כפרתן הרי הן כאשכרוע לא שחורים ולא לבנים אלא בינוניים )ה(. במראה חלש(

ורות שחורות לבנות ובינוניות מביא סם בינונית ומקיפו צירים סממנים שהם צרים , רבי עקיבא אומר יש לצירק הבינוני נבדק(
ֹור( יג,ב), רבי יוסי אומר כתוב אחד אומר ()כולם נבדקים לעומת צורה בצבע בינוני מבחוץ ותראה כבינוני ֹו-ְבע רֶ֖  וכתוב אחר אומר  ְּבָׂש

עֹור( יג,ג) ר-ְּב ָׂש ָּב ֹור (יג,ב) ר רואה הגרמיני בבשרו להקל נמצא' מקיים, מצינו שמראות נגעים להקל, אבל לא להחמיַה֠ ֹו-ְבע רֶ֖  ְּבָׂש

ֹור( יג,ג), והכושי בבינונית להקל נמצאת מקיים )אדם בהיר מאד לא יטמא גם במראה בהיר ביותר( ר-ְּבע ָּבָׂש )אדם כהה מאד משווים לצורה  ַה֠

)באומד לצבע בינוני, לעומת ר"ע שכולם נבדקים  בינוניבוזה וחכמים אומרים זה  בצבע בינוני להקל לגביו כי אחרת יטמא גם במראה חלש(

 משנה נגעים פ"ב מ"א דברים האלו מובאים כל  .(לעומת צורה בצבע בינוני
 

ֹו(יג,ג) ָׂשרָ֔ רְּ֭ב ֹו עֶ֣ מ   ֭ ק מ  ָע  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ה֭ ֶ֤ ַמְרא  היינו לכל הנבדקים בשווה  רגילותבתפקיד  פשטא פשטאקטן, -מהפך פשטא פשטא מונח זקף - ּו

משנה נגעים בצבע האשכרוע )מיצוע בין קצוות לבן וכושי(. כשיטת חכמים ורבי עקיבא ורבי ישמעאל כהסבר הרע"ב )הכל כבינוני 
 (. )ולראב"ד המובא בתוי"ט ובחפץ חיים על תו"כ לרבי ישמעאל הגרמני והכושי אינם נבדקים כלל(.פ"ב מ"א

 

ֹו׃ (יג,ג) (י)פ"ב א "פתז'  כ"תו תָֽ א֭א  ֵ֥ ּמ  , הכהןמתוך נגעו עד שלא בא אצל  טומאה סימני התולשינו מטמא את אותו הוא מטמא ואְוט 
אמרו לו  מהותוך הסגירו  (סימני טומאה התולש) (שם מקום)רבי יהושע בהולכים לנדבת  ואת אמר רבי עקיבא שאלתי את רבי ישמעאל

להם ראיות מפני מה עד  מביאלתי אצל הכהן טהור לאחר חלוטו טמא התח בא עד שלא (סימני טומאה התולש)לא שמענו אבל שמענו 
. (עד שיחליט אותו) הסגרו טהור עד שיטמאנו הכהן בתוךאף  סימני טומאהלא מפני שלא ראה כהן  )האם( טהור שלא בא אצל כהן

 אתה אומר,  יפה טהור עד שיטמאנו הכהן אמרו לו הסגירואחד עומד לפני כהן ואחד עומד בתוך  אחרינא לישנא
 

ן֭( יג,ג)מאה לפני )א( תלש סימני הטו ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ָאֵ֥ ֶמרְּ֭בֶנַגע( דב' כ"ת כד,ח)עבר על ) ְוָר ָּׁשֹ֧ ד-ס֭ה  רְ֭מא ֶ֖ מ ֵ֥ ְׁש ַעת֭ל  ָּצַרֵ֛  וגו' אבל( טהור  ַה



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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י ֭( יג,ה))ב( תלש סימני הטומאה בתוך ימי הסגרו, לכן לא יתקיים  ע  י ְּׁשב  ַה ֹום֭ ּיֶ֣ ַּב  ֭ ן ה  ּכ  ֶ֣הּוַ֭ה ָרָא ביום הבדיקה השניה ולכן )עבר אבל(  ְו

 ינהג כיוצא מהסגרטהור ו

 אומר כשיולד נגע אחר וטהר ממנו, וחכמים אליעזר, ר' (של מוחלט שתלש סימני טומאה) מאימתי הוא טהרתו...  (י)פ"ב א "פתז'  כ"תו
 .מכגריסעד שתפרח בכולו, או תתמעט בהרתו  אומרים

ן֭( יג,ג))ג( התקיים בתחילה  ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ן ֭( יג,האו ) ְוָרָאֵ֥ ה  ֶ֣הּוַ֭הּכ  ָרָא מאימתי הוא לאחר חלוטו, סימני הטומאה והאדם עבר ותלש והחליטו, ְו

  מכגריס )הנוכחית(או תתמעט בהרתו )ב(  ,יפרח בכולולשיטת חכמים )א( אם מראה אחר  טהרתו

 

 קודם שקצצה דלא נשתייר בו שיעור נגע .בהרתו מכגריסאו עד שתמעט  הח"חהחכמים אומרים )ונראה שרבי אליעזר מודה להם( ע"פ 
 . שיעור נגע אין לו טהרה עולמית דקנסינן ליה לעולם וממילא היה טהור מתחלה ולא אהני מעשיו אבל אי בשעה שקצצה הוי ביה

 תפרח בכולו, )נגע אחר(ש עד אומרים אומר כשיולד נגע אחר וטהר ממנו, וחכמים אליעזרר'  טהרתו אפשרית כך:

 

א ֵ֥ ּמ  ורק אז לכשיטהר יסיים גם עם הנגע הראשון שקצץ , יך לעבור נגע אחר שבו יוחלטמרכא, מרבה אפשר שמכוו , שהקוצץ צר – ְוט 

אממנו סימני הטומאה וזה מתרבה מהמלים  ֵ֥ ּמ  ֹו ְוט  תָֽ  שצריך לעבור מצב טומאת צרעת אחר כדי להיטהר מהנגע שקצץ סימניו. א 

ֹו׃ תָֽ  סלוק מגביל את המראה שמטמא הכהן לזה שעם סימנים בלבד. – א 

 

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 התשעג -בהלכה ובאגדה  טעמי המקרא/©Sep-14         248/87    ZZFisher-29ד "עתשה–תשרי–ה"כ

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

 י מות טז,אויקרא אחר 4.5

 
 ויקרא אחרי מות טז,ב:

֝ה'ֶ֭אל ר֭ אֶמ ּי ָ֨ ֶ֭אל-ַו ר  ַּדּב  ה֭ ֶׁשֵ֗ יָך ֭-מ  ח  ןָ֭א ר ֶ֣  ַאֲה
אְ֭בָכל-ְוַאל֭ ֶאל-ָיב ֶ֤  ֭ ת ֶכת-ע  ר ָ֑ יתַ֭לָּפ ֶ֖ ּב  מ  ׁש֭ ֶד ַ֭הּק ָ֔
ַעל-ֶאל֭ ר֭ ֶרתֲ֭אֶׁשֶ֤ ַּכּפ ֝ יַ֭ה ַעל-ְּפנ ָ֨ ה֭ ָרֶאֶ֖ ן֭א  ָעָנָ֔ ֚יֶּ֭ב ּותּ֭כ  ָימָ֔ א֭ ל ֶ֣ ְו  ֭ ן ָאר  ֶרת׃-ָה ַּכּפ ָֽ ַ֭ה
 

֝ה'ַוּי ָ֭֨אור החיים  ר֭ טעם לשון אמירה, לצד שהאזהרה באה בתוקף, שאם יבוא ימות, כמו שדרש רבי אלעזר בן עזריה, לזה הודיעו כי אין זה אלא חיבה , אֶמ
 יתירה, כדרך הרופא שמשתדל לזרז החולה לבל ימות, וכדמיון רבי אלעזר בן עזריה והוא מה שרמז בלשון אמירה: 

ֶאלדיבור הנוגע לאהרן לבדו, לא דבר ה' עם אהרן, אלא אל משה, והוא אומרו  או ירצה כי ה' גדל ורמם את משה שגם ֝ה'֭ ר֭ אֶמ ּי ָ֨ -ַו
ה ֶׁשֵ֗  וידבר ה' אל משה ואל אהרןשאפילו במקום שאמר הכתוב  (במדב"ר יד,יט)ותמצא שאמרו ז"ל ( דברים כו,יח) וה' האמירךעל דרך , מ 

ואם היה ה' מדבר עם אהרן לא היה צריך לצוותו על ידי אהרן לא נאמרה לאהרן,  הכוונה בו למשה שיאמר לאהרן, וזה לך האות שאפילו מצות
 שליח: 

 
תנו רבנן, כיצד סדר משנה? משה למד מפי הגבורה, נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו. נסתלק אהרן וישב לשמאל ב ,נדבבלי עירובין 

ין משה ואיתמר לשמאל אהרן. רבי יהודה אומר: לעולם אהרן משה. נכנסו בניו ושנה להן משה פירקן, נסתלקו בניו, אלעזר ישב לימ
לימין משה חוזר. נכנסו זקנים ושנה להן משה פירקן, נסתלקו זקנים, נכנסו כל העם ושנה להן משה פירקן. נמצאו ביד אהרן ארבעה, 

ק אהרן שנו להן בניו פירקן. ביד בניו שלשה, וביד הזקנים שנים, וביד כל העם אחד. נסתלק משה, ושנה להן אהרן פירקו. נסתל
. וקל ארבעה פעמים. מכאן אמר רבי אליעזר: חייב אדם לשנות לתלמידו נמצא ביד הכל ארבעהנסתלקו בניו, שנו להן זקנים פירקן. 

  .על אחת כמה וכמה -כך, הדיוט מפי הדיוט  -וחומר, ומה אהרן שלמד מפי משה, ומשה מפי הגבורה 

 

ֶאת  (לא,יט וילך 'דב)שנאמר  -יב אדם לשנות לתלמידו עד שילמדנו רבי עקיבא אומר: מניין שחי ּה֭ ָדֵ֥ ַלְּמ י-ְו ָֽ ל-ְּבנ  ֶ֖ א  ְׂשָר . ומנין עד שתהא י 
ָ֑םשנאמר  -סדורה בפיהם  יֶה ֶּ֣הְּ֭בפ  ָמ י ים֭ (כא,א 'מש 'שמ)שנאמר  -. ומניין שחייב להראות לו פנים ׂש  ֶ֖ רָּ֭תׂש  ֶׁשֵ֥ יםֲ֭א ְׁשָּפט ָ֔ ּמ  ַה  ֭ ה א  ֶּל ְו

ם יֶהָֽ ְפנ  במובן שיהיו עיניך רואות את מוריך ותלמד מההדגשות בפני המלמד ותנועות גופו והתלהבותו של המלמד והמלים הנוספות לסבר  מלת פנים) ל 

כדי לחלוק כבוד לאהרן ובניו, וכבוד לזקנים. ללמד שה' רוצה שילמדו מאחרים( ) -! (שילמדו הכל ממשה בלבד) . וליגמרו כולהו ממשההענין(
ל אהרן וניגמר ממשה, וליעיילו בניו וליגמרו מאהרן, וליעיילו זקנים ולילפו מבניו, וליזלו וליגמרינהו לכולהו וניעו )הגמרא מציעה(

יבוא אהרן וילמד פעם אחת ממשה, יבואו בני אהרן וילמדו פעם אחת מארן, יבואו זקנים וילמדו פעם אחת מבני אהרן, יבואו העם וילמדו פעם ) ישראל

 .לקים וזה מסייע לדבריו להתקבל(-עדיף ללמוד ממשה כי למד מא) מסתייעא מלתיה -דמשה מפי הגבורה גמר כיון  -! אחת מהזקנים(

 

֝ה' ר֭ אֶמ ּי ָ֨ ה-ֶאלקדמא ואזלא, כעין כלל מלמד כי  – ַו ֶׁשֵ֗  -רביע, אפשר )א( כי ה' לימד למשה ארבע פעמים )כמסקנה אפשרית מ – מ 

בר ה' ארבעה פעמים, )א( אהרן )ב( בני אהרן )ג( הזקנים )ד( עם ישראל. מרומזת ( )ב( מלמד כי משה מסר את דב,נדבבלי עירובין 

 ארבעה פעמים. מכאן אמר רבי אליעזר: חייב אדם לשנות לתלמידו נמצא ביד הכל ארבעה ב,נדבבלי עירובין מכאן מסקנת 

ֶ֭אלמשמעות הכתוב  ר  ָך ֭-ַּדּב  י ָאח  ן֭ ר ֶ֣ . במסירה לאהרן שיאמר לאהרןאלא אל משה  שאפילו מצות אהרן לא נאמרה לאהרןהיא  ַאֲה

משה מוסיף הסבר על דבר ה' כמרומז בתבנית זרקא מונח סגול בתפקיד מוסיף מענינו על ענינו כגון בהדגשות פניו ותנועות גופו 

מהמלמדים והתלהבותו והסבריו הנוספים, וכשם שמוסיף לאהרן כך מוסיף ברבוי הולך וגדל לבניו, לזקנים, לבני ישראל. וכל אחד 

 יוסיף כך ללומדים ממנו.

 

ֶאת לא,יט: וילךדברים   ֭ ּוָ֭לֶכם ְתבֶ֤ הּ֭כ  ַעָּתֵ֗ ּהֶ֭את-ְו ָדֵ֥ ַלְּמ אתְ֭ו ַהּז ָ֔ ה֭ יָרֶ֣ ּׁש  י-ַה ָֽ ָ֑ם֭-ְּבנ  ֶה י ֶּ֣הְּ֭בפ  יָמ לׂ֭ש  ֶ֖ א  ְׂשָר ֭י 
ְהֶיה ָֽ ַעןּ֭ת  ל׃-ְלַמָ֨ ָֽ א  ְׂשָר ֵ֥י֭י  ְבנ  דּ֭ב  ֶ֖ ע  אתְ֭ל ַהּז ֵ֛ ה֭ ָרֵ֥ י ּׁש  יַ֭ה ֝ ּ֭ל 

 

א-ְוַאלאור החיים  לת דיבור, מלבד מה שכתבנו למעלה, נראה עוד לומר כי לצד שקדם משה ואמר לאהרן ביום א' , אמר וא"ו בתחיָיב ֶ֤
וגו', משמעות הדברים יגידו כי למזבח יקרב ולא לפנים מן המזבח, ואמרו מאורי עולם  קרב אל המזבח ועשה (לעיל ט,ז)למשיחתו 

י קדם לו על הכניסה עשה, לזה הוסיף כאן לאו על הדבר ואמר כי לאו הבא מכלל עשה עשה, ומעתה הר ,(חולין פא)שהם רבותינו ז"ל 
ַאל א-ְו  : ָיב ֶ֤

ל ת ֭-ְבָכ א  (ז,גט), אבל יש עת שיבא בה, והוא מה שאמר אחר כך ע  אתָ֭יב ֵ֥ ַאלוגו' אחת בשנה, וטעם שהקדים  ְּבז ֵ֛ אְ֭בָכל-ְו ֭ -ָיב ֶ֤ ת קודם ע 
לא יבא בכל עת  ואם יבא בעת אחרההיא אשר אנכי מצוך,  בעתאז יזכה לבא , לא יבא בכל עתמצות ביאתו אחת בשנה, לומר אם 

ת ֭-ְבָכל, ודקדק לומר אפילו בעת הרשיון , דרשו רבותינו ז"ל )בתו"כ( שבא לאסור אפילו ביום הכיפורים עצמו לא יכנוס אלא ע 
 לדברים הרשומים בכתב אמת, להקטיר ולהזות: 

 

ַאל ולדרך זה הרווחנו דקדוק נכון אחר בתוספת וא"ו של א-ְו , לומר מלבד אזהרת ימות השנה עוד מוסיף לומר שאפילו ביום ָיב ֶ֤
ׁש֭-ֶאלכיפורים עצמו לא יבא, ואזהרת שאר ימים דרשוה ז"ל )שם( מהפסוק עצמו שאמר  ֶד ֶכתולא הספיק לומר ַהּק ָ֔ ר ָ֑ יתַ֭לָּפ ֶ֖ ּב  , מ 
 , ובמקומות אחרים הארכתי בהוכחת הדברים: ומובן המקום אשר יצוה עליו, ואל יקשה בעיניך הקדמת הוא"ו, כי כן דרך הכתוב

 

ַאל אְ֭בָכל-ְו ֶאל-ָיב ֶ֤  ֭ ת ֶכת-ע  ר ָ֑ יתַ֭לָּפ ֶ֖ ּב  מ  ׁש֭ ֶד    קטן טפחא אתנח-מהפך פשטא זקף – ַהּק ָ֔

אְ֭בָכל-ְוַאל תו"כ )ח(שתי דרשות ע"פ  ת ֭-ָיב ֶ֤ ׁש֭-ֶאל. זה יום הכיפורים. ע  ֶד  לרבות שאר ימות השנה. ַהּק ָ֔
 ל ימות השנה )לפי בבלי מנחות לצורך עבודה ובדרך כניסה עם הפנים מערבה( )א( שלא יבוא כ"ג אל קה"ק בכ

ַאל אור חיים)ב( ע"פ  אְ֭בָכל-ְו ת ֭-ָיב ֶ֤ לא יבא בכל עת אפילו בעת  ואם יבא בעת אחרההיא אשר אנכי מצוך,  אז יזכה לבא בעת,  ע 
ת ֭-ְבָכל, ודקדק לומר הרשיון ילו ביום הכיפורים עצמו לא יכנוס אלא לדברים , דרשו רבותינו ז"ל )בתו"כ( שבא לאסור אפע 

 הרשומים בכתב אמת, להקטיר ולהזות: 

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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  פרשה אתורת כהנים  –ספרא 
ֶכת )י( ר ָ֑ יתַ֭לָּפ ֶ֖ ּב  רַ֭על-ֶאל. יכול על כל הבית במיתה תלמוד לומר קדש( –היכל ) להזהיר על כל הבית מ  ֶׁשֶ֤ ֶרתֲ֭א ַּכּפ ֝ ַה י֭ א֭-ְּפנ ָ֨ ְול ֶ֣  ֭ ן ר  ָהָא

ּות מָ֔ ֶרת֭-ֶאל . הא כיצדָי ַּכּפ ֝ יַ֭ה  במיתה. ושאר כל הבית באזהרה: ְּפנ ָ֨
ֶכת ר ָ֑ יתַ֭לָּפ ֶ֖ ּב  ית֭הכתוב הוא סמיכות, אבל אם טעם טפחא במלת  – מ  ֶ֖ ּב  הוא רק בתפקיד מפסיק הקריאה אינה סמיכות. לכן אפשר מ 

ֶכת )י(כי טעם טפחא הוא בתפקיד של רבוי ובתפקיד שינוי משמעות, כדרשת תו"כ  ר ָ֑ יתַ֭לָּפ ֶ֖ ּב  שינה משמעות  להזהיר על כל הבית. מ 

ֶכת )י( ר ָ֑ יתַ֭לָּפ ֶ֖ ּב   שפשוטו קדש הקדשים וריבה אזהרה לביאה לכל הבית ביום הכפורים, שלא תהא ריקנית.  מ 

ֶכת ר ָ֑ רַ֭על-ֶאלאתנח, מגביל ביאה ריקנית וכתוצאה מכך את המיתה, למעבר לפרכת אשר  –  ַלָּפ ֶׁשֶ֤ ֶרתֲ֭א ַּכּפ ֝ ַה י֭ ֭ -ְּפנ ָ֨ ן ר  , ולא ָהָא

הוציאו לו את הכף ואת המחתה וחפן מלא חפניו ונתן ,מ"א ה"משנה מסכת יומא פ)ב( , וכת אחרת, )א( כגון בכניסה למשכןפר
לתוך הכף הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו וכך היתה מדתה נטל את המחתה בימינו ואת הכף בשמאלו היה מהלך בהיכל עד 

וביניהן אמה ר' יוסי אומר לא היתה שם אלא פרוכת אחת  ן קדש הקדשיםלבין שתי הפרוכת המבדילות בין הקדש ובישמגיע 
בלבד שנאמר )שמות כ"ו( והבדילה הפרוכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים החיצונה היתה פרופה מן הדרום והפנימית מן 

 וגו'  הצפון
במיתה; רבי יהודה  -כת אל פני הכפרת בארבעים, מבית לפר -וטהורים שנכנסו לפנים ממחיצתן להיכל כולו ב ,כזבבלי מנחות 

֝ה֭'( וי' אח"מ טז,ב)במיתה. במאי קא מיפלגי? בהאי קרא:  -בארבעים, ואל פני הכפרת  -אומר: כל היכל כולו ומבית לפרכת  ר֭ אֶמ ּי ָ֨ ַו
ֶאל-ֶאל ֭ ר  ַּדּב  ה֭ ֶׁשֵ֗ ָך ֭-מ  י ח  ןָ֭א ר ֶ֣ אְ֭בָכל-ְוַאלַ֭אֲה ת ֭-ָיב ֶ֤ ֶאל-ֶאל ע  ֶכת֭ ר ָ֑ יתַ֭לָּפ ֶ֖ ּב  מ  ֶדׁש֭ ַעל-ַהּק ָ֔ ר֭ ֶרתֲ֭אֶׁשֶ֤ ַּכּפ ֝ ַה י֭ ּות-ְּפנ ָ֨ ָימָ֔ א֭ ְול ֶ֣  ֭ ן ר   ָהָא

 רבנן סברי: אל הקודש בלא יבא, מבית לפרכת ואל פני הכפרת בלא ימות; 
, ואל ( הפרוכותבין שתי אזהרה לבא בין ) בלא יבא הקרובה לקדש()ור' יהודה סבר: אל הקודש ומבית לפרכת )אם יש שתי פרוכות יובן( 

 .בלא ימות קרובה לארון העדות(עבר לפרוכת הוהעובר מ)פני הכפרת 

 

ֶנתויקרא אחרי מות טז,ד:  י-ְּכת ָֽ ס  ְכְנ ָֽ מ  ּו ׁש֭ ְלָּבֵ֗ י  ֶדׁש֭ ד֭ק ֝ ַעל-ַּבָ֨ ּו֭ יֶ֣ ְה י  ֭ ד  ף֭-ַב ָ֑ ְצנ  י  ד֭ ֵֶ֥פתַּ֭בֶ֖ ְצֶנ מ  ּוְב ר֭ ַיְחּג ָ֔  ֭ ד ֵ֥טַּ֭ב ַאְבנ  ּוְב  ֭ ֹו ר ְּ֭בָׂש
י֭ ְגד  םֶ֭את-ּב  י  ַּמֵ֛ ץַּ֭ב ַחֵ֥ םְ֭וָר ֶדׁש֭ה ָ֔ ם׃-ק ֶ֣ ָׁשָֽ ֹוּ֭וְלב  ָׂשרֶ֖ ְּ֭ב

י ויקרא צו ו,ג טעמים מקבילה ראה תבנית ְכְנס  ָֽ מ  דּ֭ו ֹוַ֭בֵ֗ ּדֶ֣ ן֭מ  ה ֝ ַהּכ  ׁש֭ ָלַבָ֨ ַעל-ְו ֶׁ֣ש֭ ְלַּב י  ֭ ד  ֭ -ַב ֹו ר ְּ֭בָׂש
יםֶ֭את ֶ֣ ר  ֶאת-ְוה  ׁש֭ ֵ֛ לָ֭הא  רּ֭ת אַכֵ֥ ֶׁשָ֨ ֶׁשןֲ֭א ַעל-ַהֶּדֵ֗ ה֭ ָלֶ֖ ע  ַח׃֭֭-ָה ָֽ ְזּב  ּמ  ַה ל֭ ֶצ ֶ֖ א  ֹו֭ ָׂש֕מ ַָ֑חְ֭֭ו ְזּב  ּמ   ַה

 

ׁש֭ ספרא י ְלָּבֵ֗ ׁש֭י  ֶד י֭בד מנין לרבות שאר בגדי כהונה גדולה ובגדי אחיו הכהנים ת"ל שיהיו משל קדש. אין לי אלא אלו בלק ֝ ְגד  -ּב 
ׁש֭ ֶד  לכל הבגדים שיהיו משל קדש. בנין אבק ֶ֣
י֭ – התורה והמצוה יג ם"המלבי ְגד  ם-ּב  ֶדׁש֭ה ָ֔ י֭. הוא מוסב למטה שיען שהם ק ֶ֣ ד  ְג ׁש֭-ּב  ֶד לכן ירחץ בשרו בעת לבישתן. וכן היה ק ֶ֣

ףמלת דעת בעל הטעמים ששם האתנח על  ָ֑ ְצנ   .י 
 ( שכל מקום שאמר נתינת טעם על הדין יבא הטעם מאוחר,בפר' תזריע ס' נגאמנם כבר כללתי )

 )כגון( "ולא יתן עליו לבונה כי חטאת הוא"  "פתות אותה  פתים מנחה היא"
 "וטהרו הכהן מספחת היא" וכדומה.

ורחץ במים את בשרו בגדי קדש הם. כי בצד אחד מה  , וע"כ דרשו שמה שלא אמרנדרש תמידאל הדין  וכל מקום שהקדים הטעם
ישכתוב  ְגד  ׁש֭-ּב  ֶד , שבא ללמד שיעשו משל קדש. באשר לא אמר, רק כתנת בד קדש, הוסיף שכל הבגדים למעלה )אלפניו(נמשך גם ק ֶ֣
 יהיו משל קדש. )כהן הדיוט(בין של כ"ה  )כהן גדול(בין כ"ג 

ף ָ֑ ְצנ  י אתנח -.י  ד  ְג ם֭-ּב  ה ָ֔ ׁש֭ ֶד  קטן, והוא תאור/טעם ואחריו הלכה, תבנית אפשרית ללימוד אלפניו ולאחריו.-ףמונח זקאתנח( ) –ק ֶ֣

 

 אחרי ראויקמבררת מקור חמש טבילות ועשר קידושי ידיים ורגליים של כהן גדול ביוה"כ. לפניה הפסוקים  הגמרא יומא ל"ב א' וב'
 ". ורחץבהן מוזכר " דכ" זט" מות אחרי ראד' וויק זט" מות

 הוא שפסוק ד' הוא המקור לטבילות ולקידושין. לשיטת רבין לימוד א' אופ

לטבילות קודם ללבישת בגדי לבן ופסוק כ"ד לטבילות קודם ללבישת בגדי  שפסוק ד'הוא  לשיטת תנא דבי רבי ישמעאלאופן לימוד ב' 

 זהב. 

כ"ד פנוי ללמוד קידוש ידיים ורגליים.  אז הקראפסוק ד' אחרי הדיון בפסוק כ"ד הגמרא אומרת ואם כל הטבילות נלמדות מ

 ביחד שצריך קידוש קודם פשיטת הבגדים לטבילה וקידוש אחרי לבישת הבגדים האחרים.  מפסוקים כ"ג וכ"דבנוסף נלמד 

 

ֶנת ׁש֭-ְּכת ָֽ ֶד ד֭ק ֝  כעין כלל מלמד, לטבילות ואולי גם לבגדי כהנים שהם משל קודש.   -ַּבָ֨

ׁש֭ (א) ְלָּבֵ֗ ( רבנן הוסיפוה ליוה''כ)הנלמדת מטבילה בכל יום, שטבילה ראשונה בחול הטבילות בקודש. אחרי  מרמז למספר ,רביע -י 

ֶנתתהיינה עוד ארבע טבילות בקדש, ואחרי כל טבילה  ׁש֭-ְּכת ָֽ ְלָּבֵ֗ ׁש֭י  ֶד ד֭ק ֝  די זהב;גבין לבגדי לבן בין לבנה, ראשו ַּבָ֨

 ות וקידושין. אולי רבי מרבה מזרקא מונח סגול גם לגבי בגדים, גם לטביל (ב) 

 )אם כן זה דומה ללימוד שלו מול רבי ישמעאל בהקמת והפרת נדרי בת ואשה(

ֶאתעכשיו נסביר אליבא דרבי סוף פסוק ד'  ם֭ י  ץַּ֭בַּמֵ֛ ַחֵ֥ ם׃-ְוָר ָׁשָֽ ֹוּ֭וְלב  ָׂשרֶ֖  ְּב

ולענ"ד וד משהו מרבה על בשרו ע - בשרו-את כל גופו, – בשרו מרכא טפחא, יוצר קבוצה לרחצה, חברי הקבוצה: –בשרו -...אתורחץ

 אלו ידים ורגליים, והגמרא מרבה שערותיו  אליבא רבי

ֶאת ם֭ י  ץַּ֭בַּמֵ֛ ַחֵ֥ ֹו֭-ְוָר רֶ֖ ֹו֭-ֶאתקבוצת פרטים שלא על כל אחד חלה אותה הלכה. מרכא תביר טפחא,  –ְּבָׂש רֶ֖ כולל שערותיו וידיו ורגליו. ְּבָׂש

 ד שני עניינים:רוצה ללמו כיזה יסביר את שאלת הגמרא מדוע לא אמר תיבת טבל ותירוצה 
 רחצה באופן של קידוש ידיים ורגליים  (ב)רחצה בטבילה לכל הגוף  (א)
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 כא,א ויקרא אמר 4.6

 בדרך מוסר ה: –ויקרא אמר כב,ד 

ָ֑ר֭֭ ָה ְט י  ֶ֣ר֭ ֲאֶׁש ד֭ לַ֭עֶ֖ י אַכָ֔ א֭ ל ֶ֣  ֭ ים ָדׁש  בַּ֭בֳּק ֹו֭זָָ֔ אֶ֣  ֭ ַע ר ּו אָ֭צ ּו הֶ֤ ןְ֭ו ֲהר ֵ֗ עַ֭א ֶַָֽ֣֖ר ֶּז מ  יׁש֭ ֞ יׁש֭א  ֶ֣ ד׀֭א  ֭׀
ְּבָכל  ֭ ַע ג  ַהּנ  א-ְו מ  ׁשֲ֭אֶׁשר-ְט י ָ֔ א  ֹו֭ אֶ֣ ׁש֭ ֶפ ְכַבת-ֶנָ֔ ׁש  ּו֭ ּנ ֶּמֶ֖ מ  א֭ ֵ֥ צ  ע׃-ּת  ַַָֽֽר ָ֭ז

ֹו֭ א־לָ֑ ְטָמ ֶ֣ר֭י  ֶרץֲ֭אֶׁש עְּ֭בָכל־ֶׁשֶ֖ ַּגָ֔ י  ֶ֣ר֭ ֶׁש ֲא  ֭ ׁש י א  ֹו־ ה׀֭א ֭׀
ֹו֭ ־לָ֔ א ְטָמ י  ֶ֣ר֭ ֶׁש ֲא  ֭ ָדם ֹוְ֭בָא ל אֶ֤ ֹו׃֭ ְלכ ֶ֖ ָאתָֽ ֻ֭טְמ

 יבלת באצילי ידיו בבלי עירובין צו
 מעשה בחמש אצבעות )חמש גבורות(מקום חיבור היד לגויה, תחילת השתלשלות שבסופה עולם  - אציל

 מומי כהנים בבלי עירובין קד
קבוצה של פסוקים שהן כעין כלל הצריך לפרט, או כלל ופרט המגדירים ומפרטים מומי כהנים קבועים היא  :ה –ויקרא אמר כב,ד 

ֹו)כב,ה(  הפוסלים לעבודת המקדש. סיפא פסוק ,וחולפים א־לָ֔ ְטָמ י  ֶ֣ר֭ ֲאֶׁש  ֭ ָדם ֹוְ֭בָא ל אֶ֤ ֹו ְלכ ֶ֖ ָאתָֽ נראה כחוזר וכולל. מה מרבה הכלל  ֻטְמ

 בתרא?

כיון שלא הייתה לשונו נקיה חקרו  - רש"יע"פ  -"  לא תימא שמץ פסול אלא שחץ פסול"  ב,בבלי פסחים ג-ניתנת ב אפשר שהתשובה

 ום רוחני ואמוניהיינו בעל מום נסתר כאן מ -ומצאו שהוא גס רוח ובעל גאוה שאינו מודה בכל העבודות שעל כהן לעשות, טט 

 לא מאמין בכל צווי התורה כפי שהורו חז"ל, שאינו בעל מידות של ענוה והתבטלות לה'כגון 

 
 :יג,אמר כב ויקרא

֭ -ּוַבת ּה ֶ֣יןָ֭ל ֭א  ע  ְוזֶַר ה֭ רּוָׁשֵ֗ ֶ֣הּ֭וְג ָמָנ ֶי֝הַ֭אְל ְה י֭ת  ָ֨ ןּ֭֩כ  ה  ּ֭כ 
ֶאל ה֭ ָׁשָב֞ ָ֑ל֭-ְו ָהּ֭ת אכ  י ֶ֖ ָאב  ֶחם֭ ֶּלֵ֥ ָה֭מ  י עּוֶרָ֔ ְנ ּכ   ֭ ָה ָאב  י ית֭ ֶ֤ ּ֭ב 

ֶ֖ר֭ל א-לְוכָ֭ ֹו׃-ָז לּ֭בָֽ אַכ ֭י ֵ֥
 אנציקלופדיה תלמודית כרך ד, ]בת כהן[ טור תשנה 

, שהוא זמן יצירת עד ארבעים יוםלערב,  )של בית אביה הכהן(טובלת ואוכלת בתרומה  - 48בו ביום -היתה נשואה לישראל ומת בעלה 
הוכר עוברה,  ..., , אבל אחר ארבעים יום לא תאכל49הולד, שאפילו אם היא מעוברת, עד ארבעים יום אינו אלא מים בעלמא ולא עובר

, שאם אכלה תרומה אחר ארבעים יום עד שהוכר עוברה משתלמת קרן וחומש כדין זר שאכל 51היא מקולקלת למפרע עד ארבעים יום
52תרומה בשוגג

. 
 אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך ד, ]בת כהן[ טור תשנה 

. גמ' שם; רמב"ם 51 . גמ' שם ורש"י ותוס'.50 . גמ' שם ורש"י; רמב"ם שם. וע"ע יולדת.49 . רש"י.48 ה"ג. פ"ח מעה"ק. יבמות סט ב; רמב"ם 47
. רש"י, ועי' דרך מצותיך להמל"מ ח"ג שתמה שהרי בת כהן שנישאת לישראל אינה משלמת את החומש, עי' לעיל מתרומות פ"ז מ"ג. ועי' 52 שם.

 .מות פ"ז ה"דרש"ש יבמות סח ב ומרה"פ לירושלמי יב

ן֭֩-ּוַבת ה   קטנה, ענין של שיעור של ארבעים יום שהוא זמן יצירת הולד, אפשר כי כאן המקור לקביעה זאת לכל התורה.-תלישא –ּכ 

 

֭֩-ּוַבת ן ה  ָה֭קטנה רמז לשיעור זמן הנמצא במלה -תלישא - ּכ  י ֶרָ֔ ְנעּו מלא וי"ו לומר שאין בין נערות לבגרות אלא ו' חדשים  בעה"טכפירש ּכ 

 ( א,בבלי כתובות לטבד )בל
 

ֶ֣יןָ֭לּה ֭ א  ֭ ע  זרקא מונח סגול, כעין מוסיף מהענין על הענין, ללמד אם קיים זרע זרעה בין כשר בין פסול )נכדים וכו'( עושה לה  – ְוֶזַר

 מחיצה מלחם אביה ולא תאכל עוד ממנו, 

הָ֭קטן במלת -אבל בשני מצבים הבאים שאפשר מרומזים בטעם זקף י ֶרָ֔ עּו ְנ הֶ֭אלעליה הקלה המרומזת בתבנית הטעמים של  יחול ּכ  ָׁשָב֞ -ְו
 ֭ ָה יתָ֭אב  י ֶ֤ גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר, )א( היה לה זרע או זרע זרעה ומת )ב( אין לה זרע אבל קיים זרע זרעה  –ּב 

 ב סט א()נכדים וכו'( משפחה ונכרית שאינו נקרא זרע ולכן אוכלת מלחם אביה )גם בבבלי יבמות סח 
 

ָ֑ל ָהּ֭ת אכ  י ֶ֖ ָאב  ֶחם֭ ֶּלֵ֥ ֶחםע"פ תו"כ והתורה והמצוה ממלת  מ  ֶּלֵ֥ ן֭֩-ּוַבתיש ללמוד שלא כל לחם אביה היא תאכל. אפשר כי  מ  ה  -תלישא –ּכ 

קטנה, גם בתפקיד הודעה על כעין מחיצה בלחם אביה כי אוכלת רק מתנות כהונה בגבולין )תרומה, זרוע לחיים וקיבה( ולא שוק וחזה 

 פה ושאר קדשים שהוא זוכה בם משולחן גבוה; התנו
 אנציקלופדיה תלמודית כרך ד, ]בת כהן[ טור תשנה 

בת כהן שנישאת לישראל ונתאלמנה או נתגרשה ואין לה זרע ממנו, אף על פי שחוזרת לתרומת בית אביה, אינה חוזרת לאכילת חזה 
, או שנאמר: ובת כהן 55, במורם מן הקדשים לא תאכל54לא תאכל , שנאמר: ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים53ושוק

, אם מפני ש"מלחם" משמעו ולא כל לחם, 57, הא אינו מדבר אלא בקדשי הגבול56וגו' ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל
אביה תאכל משמעו לחם  או שמלחם 59, חוזרת היא לתרומה ואינה חוזרת לחזה ושוק58פרט לחזה ושוק, שלחם משמע כל מאכל

, או: מלחם וגו', לחם 61פרט לחזה ושוק, שמשולחן גבוה הוא זוכה - 60והיינו תרומה, שקנויה לכהנים להיות שלהם -הקנוי לאביה 
. 64, בזמן שאתך63התנופה ואת שוק התרומה תאכלו וגו' אתה ובניך ובנתיך אתך( טור תשנוא"ת ) , או שנאמר: ואת חזה62ולא בשר
, בכלל מורם מן הקדשים הם, ואסורים 65תודה* ובכור-נזיר* והלחמים שעמו ולחמי-זה ושוק בלבד, אלא אף זרוע בשלה מאילולא ח

. בירושלמי יש חולקים וסוברים שאוכלת אף בחזה ושוק, ואמרו: מלחם אביה תאכל, לרבות חלות 66לה עולמית, אחר שנישאת לזר
 .67תודה ורקיקי נזיר

 ית הערות כרך ד, ]בת כהן[ טור תשנה אנציקלופדיה תלמוד
. יבמות שם ופז א דרשת רבינא בר שילא, ועי' 55 . ויקרא כב יב.54 . יבמות סח ב; רב בירושלמי יבמות פ"ט ה"ח; רמב"ם תרומות פ"ו ה"ז.53

ה"ט; ועי' מנ"ח מצוה רפג  . יבמות פז א, דרשת רבה בר אבוה; רמב"ם שם59 . רש"י.58 . תו"כ שם.57 . שם יג.56 רש"י שם; רמב"ם שם.
שהרמב"ם כתב שתי הדרשות שמלחם ולא כל לחם אין איסור לאו, רק לאו הבא מכלל עשה, אלא שהוא מגלה על הכתוב בתרומת הקדשים לא 

. 61 כהונה.. רש"י. וע"ע מתנות 60 תאכל שהוא אף בחוזרת, וכן כל האמוראים הוצרכו לדרשות האחרות להוכיח על הכתוב בתרומת הקדשים וכו'.
. 66 . ע"ע בכור בהמה טהורה שהוקש לחזה ושוק.65 . שם, דרשת רבא.64 . ויקרא י יד.63 . שם, דרשת רב ספרא.62 יבמות שם דרשת רב פפא.

ל בנה, . ירושלמי יבמות פ"ט ה"ח ר' שמעון בן יוחי ור' יוחנן. ועי' יפ"ע יבמות סח ב שר"ל שהמדובר בירושלמי הוא כשחוזרת בשבי67 מנ"ח שם.
 ול"מ כן בירושלמי שהרי הביאו הפסוק מלחם אביה.
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ָ֑ל ָהּ֭ת אכ  י ֶ֖ ָאב  ֶחם֭ ֶּלֵ֥ הָ֭ – מ  י ֶ֖ ָאב  ֶחם֭ ֶּלֵ֥ 60תרומה, שקנויה לכהנים להיות שלהםעל  מרכא טפחא, כעין יתור לרבות – מ 
אף זרוע בשלה  

 . 66עולמית, אחר שנישאת לזר , בכלל מורם מן הקדשים הם, ואסורים לה65תודה* ובכור-נזיר* והלחמים שעמו ולחמי-מאיל
ָ֑ל  ֶחםאתנח, מגביל את המאכלים שבת כהן השבה לבית אביה אוכלת, וזה מתאים עם הדרשה ממלת  – ּת אכ  ֶּלֵ֥  ולא כל לחם. מ 

 

ְהֶי֝ה י֭ת  ָ֨ ֶאל ... ּכ  ה֭ ָׁשָב֞ ָה ֭-ְו ָאב  י ית֭ ֶ֤ שאין הבא מן קדמא ואזלא ... גרשיים מהפך פשטא, אפשרות ללימוד בכעין קל וחומר עם דיו  – ּב 

 הדין )הלמד( עולה על הנידון )המלמד(. 

ת: יב,אמר כב ויקראהפסוק  ל׃-ּוַבָ֨ ָֽ א֭ת אכ  ים֭ל ֵ֥ ֶ֖ ׁש  ַהֳּקָד ת֭ ּוַמֵ֥ ְתר אּ֭ב  ו ֕ ָ֑ר֭ה  יׁשָ֭ז ֶ֣ ֶ֖הְ֭לא  ְהֶי י֭ת  ֵ֥ ןּ֭כ  ה ָ֔ ּ֭כ 
 מנתק בת כהן מתרומה וקדשים של בית אביה הכהן. נאמר כי זה הפסוק המלמד.

 וזרע אין לה, מתנתקת מתרומה וקדשים של בית אביה. נאמר כי זה הלמד. מזה נלמד כי בת כהן שנשאה לכהן ומת

הֶ֭אל-ּוַבת: יג,אמר כב ויקראבא הפסוק  ָׁשָב֞ ְו  ֭ ּה ֶ֣יןָ֭ל א  ֭ ע  ְוזֶַר ה֭ ָׁשֵ֗ ְגרּו ֶ֣הּ֭ו ָמָנ ֝הַ֭אְל ֶי ְה י֭ת  ָ֨ ןּ֭֩כ  ה  ָה֭-ּכ  י ֶ֖ ָאב  ֶחם֭ ֶּלֵ֥ מ  ָה֭ י ֶרָ֔ ְנעּו ּכ   ֭ ָה ָאב  י ית֭ ֶ֤ ּב 
ָ֑ל֭ לפי ההצעה של קל וחומר עם הגבלת דיו, גם בת כהן שהייתה נשואה לכהן ומת, אפשר כי לא ומחזירה לאכילה בבית אביה, אבל ּת אכ 

 תחזור לאכול קדשים בבית אביה, רק תרומה. 

שאוכלת אף בחזה ושוק, ואמרו: מלחם אביה תאכל,  )שבת כהן שהייתה נשואה לזר(בירושלמי יש חולקים וסוברים  א"ת-ומה שהבאנו מ
. ירושלמי יבמות פ"ט ה"ח ר' שמעון בן יוחי ור' יוחנן. ועי' יפ"ע יבמות סח ב שר"ל 67כתב בהערה  .67י נזירלרבות חלות תודה ורקיק

 והפסוק מלחם נדרש למעט קדשים. שהמדובר בירושלמי הוא כשחוזרת בשביל בנה, ול"מ כן בירושלמי שהרי הביאו הפסוק מלחם אביה.

 ן.וכל מי שיכול להאיר הסוגיה מוזמן להציע פתרו

 

"כל דבר שהיה . ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין להוגו'  ובת כהן כי תהיה לאיש זרוגו'  ויליד ביתו יג[ –]יא  מוסף רש"י
בכלל ויצא לידון בדבר החדש אי אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש". כמו שאמר הכתוב וכהן כי יקנה 

אכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו, ובתו בכלל יליד ביתו היתה בין פנויה בין נשואה, ויצא לידון בדבר חדש, נפש קנין כספו הוא י
ת (יב,אמר כב ויקרא) שלאחר שנישאת לזר אינה אוכלת בתרומה, דכתיב א֭-ּוַבָ֨ ים֭ל ֵ֥ ֶ֖ ׁש  תַ֭הֳּקָד ַמֵ֥ ּו ְתר אּ֭ב  ו ֕ ה  ָ֑ר֭ ׁשָ֭ז י ֶ֣ א  ֶ֖הְ֭ל ְהֶי י֭ת  ֵ֥ ןּ֭כ  ה ָ֔ ּכ 

ל׃ ָֽ   ת אכ 

אה הכתוב מן הכלל, אי אתה יכול להחזירה לכללה, אפילו היא אלמנה או גרושה, אם לא יחזירנה הכתוב לכללה הואיל והוצי
הֶ֭אל-ּוַבת֭(גי,אמר כב ויקרא) בפירוש, דכתיב ָׁשָב֞ ְו  ֭ ֶ֣יןָ֭לּה א  ֭ ע  ְוֶזַר ה֭ ּוָׁשֵ֗ ּוְגר ֶ֣ה֭ ָמָנ ַאְל ֝ה֭ ְהֶי י֭ת  ָ֨ ןּ֭֩כ  ה  ֶחם֭-ּכ  ֶּלֵ֥ מ  ָה֭ י ֶרָ֔ עּו ְנ ּכ   ֭ ָאב  יָה ית֭ ֶ֤ ּב 

ָה֭ י ֶ֖ ָ֑לָ֭אב   (רש"י על ברייתא דרבי ישמעאל)ּת אכ 

 

ן֭֩-ּוַבת ה  ֶ֣ה֭-ּוַבתואומרו  אור החייםקטנה, -תלישא –ּכ  ָמָנ ֝הַ֭אְל ֶי ְה י֭ת  ָ֨ ןּ֭֩כ  ה  וגו', מדבר הכתוב בבחינת נשמה לנשמה, שאין מגיעה ּכ 
ן֭֩-ּוַבתטעם דביקות הרע כל עיקר, אלא שהיא בורחת והולכת לה כמו שאמרנו, והוא מה שנתן  ה  לומר כי בחינה זו מעולה תלשא ּכ 

 ולזה אין זר אתה   ביותר
גדולה במנהג אשכנזים, לרמז על דבר מובחר, ראש, מקור. אור -ההשערה בעיון זה היא כי אחד מתפקידי טעם תלשא, הנקרא תלישא

ן֭֩-ּוַבתטעם החיים פירש  ה  -כהן בתלישא-בה בת. בהנחה שלא הייתה לאור החיים גירסה ש תלשא לומר כי בחינה זו מעולה ביותרּכ 

. אפשר לומר כי דבר מובחר, הדומה להשערה בחינה מעולהקטנה מרמזת על תפקיד -גדולה ותלישא-כשם כללי לתלישא תלשא, אזי גדולה

 קטנה מרמזת לבחינה מעולה.    -בחינה נעלה היא כעין מחיצה לעצמה. )י' אייר התשס"ט( לא שיערתי כי גם תלישא

 
 יט: – ז,טויקרא אמר כב

םֶ֭את ָאְכָלֶ֖ הְּ֭ב ְׁשָמָ֔ ןַ֭א ֹוֶ֣ ֲע  ֭ ֹוָתם א ּו֭ יא ֶ֤ ּׂש  ה  ם׃֭פ-]טז[ְ֭ו ָׁשָֽ ְמַקְּד ֭' הֶ֖ י֭ ֵ֥ ֲאנ  י֭ ֵ֛ ָ֑םּ֭כ  יֶה ְדׁש  ָ֭ק
'ֶ֭אל]יז[֭֭ הֶ֖ ר֭ ֵ֥ ַדּב  ְי ר׃֭-ַו אמ ָֽ הּ֭ל  ֶׁשֵ֥ ח[֭֭֭֭מ  י ל] ֶאָֽ ר֭ ֶאל-ַּדּב ָ֨ ןְ֭ו ֲהר ֝ ָּכל-ַא  ֭ ל ֶא וְ֭ו י ית֭-ָּבָנֵ֗ ּב ָ֨ מ  ׁש֭֩ י א  ׁש֭ י ֶ֣ א  ָ֑ם֭ ֶה ֲאל  ֭ ְרָּתֶ֖ ָאַמ לְ֭ו א ָ֔ ְׂשָר ֶ֣י֭י  ְּבנ 

ְׂשָר֭ ןי  מ  לּ֭ו ְלָכל-א ֝  ֭ ֹו ְרָּבנ יבָ֭ק ֶ֤ ר  ַיְק ר֭ לֲ֭אֶׁשָ֨ א ֵ֗ ְׂשָר ֶ֣רְּ֭בי  ּוְלָכל-ַהּג   ֭ ֶהם י ר  ְד ֶׁשר-נ  םֲ֭א ְדבֹוָתָ֔ ה׃-נ  ָלָֽ 'ְ֭לע  הֶ֖ יבּו֭ ֵ֥ ר  ַ֭יְק
יט[֭֭ ים׃] ָֽ ּז  ע  ּוָב ים֭ ֶ֖ ָׂשב  רַּ֭בְּכ רַּ֭בָּבָק֕ יםָ֭זָכָ֔ ֶ֣ מ  ָ֑םָּ֭ת ְנֶכ ְרצ  ָֽ ֭ל 

 :ויקרא אמר כב יז
'ֶ֭אל הֶ֖ ר֭ ֵ֥ ַדּב  ְי ר׃-ַו אמ ָֽ הּ֭ל  ֶׁשֵ֥  מרכא סלוק מרכא טפחא - ֭מ 

בדבר זה. ומכל מקום למדנו  גם מצוות לא תעשהשיש לומר לישראל שיש כאן . לאו אמורלימד על כל הפרשה כולה שיהא בלא תעשה ... 

 .לאו הבא מכלל עשה נידון כלאולעניננו שלשיטת רבי יהודה 

 " אני ה' מקדישכםיים "מספסוק לב -" וכמעט בסוף הענין בכי אני ה' מקדשםמסתיים ב"֭פסוק טז-היות ו -טט 

 בחיבור מרכא טפחא - אני ה'בשני הפסוקים 

פותח במרכא טפחא אפשר שמרמז להקיש שבגלל הקדושה והחביבות של ה'  פסוק יז -כיון ש אך פרשה פתוחהמסיים  פסוק טז אמנם 

 שה נידון כלאו., שלשיטת רבי יהודה לאו הבא מכלל עזהירות יתרה -" לאו אמור לאמרלישראל יהיה בפרשה זאת "

 

 

ים׃֭,יט:ויקרא אמר כב ָֽ ּז  ע  ּוָב ים֭ ֶ֖ ָׂשב  רַּ֭בְּכ רַּ֭בָּבָק֕ ים֭זָָכָ֔ ֶ֣ ָ֑םָּ֭תמ  ְנֶכ ְרצ  ָֽ ֭ל 
תמים זכר בבקר הביאו דבר הראוי לרצות אתכם לפני, שיהא לכם לרצון; 'אפיימנט' בלעז. ואיזהו הראוי לרצון?  - לרצנכם)יט(   רש"י

 מות וזכרות, ואינו נפסל במום אלא בחסרון אבר )ראה תו"כ אמור פרשתא ז,ב(.אבל בעולת העוף אין צריך ת - בכשבים ובעזים

ָ֑ם ְנֶכ ְרצ  ָֽ  )סלוק( אתנח ללא טפחא, מגביל ללא שנוי כלשהו, היינו ע"פ רש"י שלימות הראוי לרצות, הראוי לרצון. – ל 

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 כה,א ויקרא בהר 4.7

 

ׁש֭ בהר כה,ט: ויקרא ֶד ַּבח ֶ֣  ֭ ה ּוָע רְּ֭תר ֹוַפֶ֤ ׁ֭ש ְרָּת֞ ֲעַב רְּ֭בָכל]ט[ְ֭וַה ֹוָפֶ֖ ׁש ּו֭ יר ֵ֥ ֲעב  יםַּ֭ת ָ֔ ר  ֻּפ ּכ  ַה  ֭ יֹום ׁשְּ֭ב ֶד רַ֭לח ָ֑ ֹו ָעׂשֶ֖ יֶּ֭ב ע ָ֔ ְּׁשב  ם׃-ַה ְרְצֶכָֽ ַ֭א
ר֭֭(טבהר כה, 'וי))ט( תורה תמימה  ֹוַפֶ֤ ׁ֭ש ְרָּת֞ ֲעַב רתניא, הפכו ותקע בו לא יצא, מאי טעמא, כדרב מתנה, דאמר  -ְוַה ֹוַפֶ֤ ׁש ֭ ְרָּת֞ ֲעַב  - ְוַה

 ]ר"ה כ"ז ב'[: מא(דרך העברתו בעינן
ְר֭ ֲעַב רְ֭וַה ֹוַפֶ֤ ׁש ֭ ֶ֣ו (ויקהל לו,ו שמ')נאמר כאן והעברת שופר, ונאמר להלן  -ָּת֞ ְיַצ ה ַו ֶׁשֵ֗ רּו מ  י ָ֨ ֲעב  ֹול ַוַּי ה֭  קֵ֥ ֲחֶנ ַּמ , מה להלן בקול אף כאן ַּבָֽ
 ל"ד א'[: ר"ה] מב(בקול

ר֭ ֹוַפֶ֤ ׁש ֭ ְרָּת֞ ֲעַב  כ"ו א'[: ר"ה]מג( שופר אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה שופרות -ְוַה
"ל כדרך שהאיל מעבירו בראשו מחיים, ולאפוקי אם הפכו ותקע בו במקום הרחב פסול ]וסימן לדבר מן ר מא(תורה תמימה הערות 

 :לענין שופר ביובל גם לענין שופר בר"הלכל הדינים המבוארים כאן  דילפינןהמצר קראתי יה[, ועי' בסמוך 
דה אומר בראש השנה תוקעין בשל זכרים וביובלות בשל שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות רבי יהו ]ד[או  ה"ג מ"משנה ראש השנה פ

]ד[ בתקיעה, כלומר מנין התקיעות. ובברכות, ר"ל מנין הברכות שבתפלה, ויתבאר מנינן. ואמרו לעיל ששופר פירוש המשנה לרמב"ם  יעלים: 
  כפופים. )אילים(ש השנה של זכרים של ראש השנה של יעל, אינה הלכה. וכן אין הלכה כר' יהודה. ופסק ההלכה שופר של יובל ושל רא

לאפוקי דלא נימא שהכונה להעבירו ביד להראות לכל. ונראה דאיצטריך לגז"ש זו אף על פי דבלא"ה סתם שופר ענינו בא  מב(
לתקיעה, אך הו"א משום דכ"מ דכתיב שופר כתיב גביה קול כמו בתרועה ובקול שופר, ה' בקול שופר, הקשיבו לקול שופר, והיכי 

א כתיב קול כתיב גביה תקיעה כמו תקעו שופר בציון, ביום ההוא יתקע בשופר, אם יתקע שופר בעיר, וכדומה, אבל פעל העברה דל
בשופר לא מצינו, ולכן הו"א דהכונה להעביר את גוף השופר להראותו לעם, ומצינו ענין כזה בהשאת משואות ובהרמת נס, לפיכך 

֭ (טבהר כה, 'וי)קום מְ בִ )שם קול, ויעבירו קול במחנה, כך פירושו הכא, והוי כמו דכתיב קמ"ל דכמו דמצינו סמוך לפעל העברה  ְרָּת֞ ֲעַב ְוַה
ר ֹוַפֶ֤  שופר: קולוהעברת ( ׁש

פסול דהו"ל שופר ודבר אחר. ועיין בר"ן  אם ניקב וסתמו או שצפהו זהב, וכן אם דיבק שברי שופרותכגון שופר בתוך שופר, וכן  מג(
 ראה להלן עיון במשנה. ר רחמנא ולא חצוצרות, ופי' שופר לשון שפופרת שבתולדתו הוא חלול ולא בקדחו:יש מפרשים דשופר אמ

 

י֭תורה תמימה  ע ָ֔ ְּׁשב  ׁשַ֭ה ֶד , ומניין ליתן את האמור של זה בזה ושל מה(מה ת"ל, ללמד שיהיו כל תרועות של חודש שביעי זה כזה -ַּבח ֶ֣
 ]שם ל"ד ב'[: מו(שלש שהן תשע, שיעור תקיעה כתרועה, שיעור תרועה כשלשה שברים, הא כיצד, לגז"שזה בזה, ת"ל שביעי שביעי 

)טט  ר"ל כל דיני תקיעת שופר ביוהכ"פ של יובל ינהגו גם בתקיעות דר"ה ששניהם חלים בחודש השביעי (המתורה תמימה הערות 

ה֭(כד,גכ אמר 'וי)ראה  רּוָעֶ֖ ֹוןְּ֭ת רֵ֥ ְכ  :(ז 
י֭ ע ָ֔ ְּׁשב  ׁשַ֭ה ֶד ח ֶ֣ , )א( מרבה את המלה "השבעי" לכאילו שתי מלים, ואז אחת מופנה לגזרה בתפקיד של שתייםקטן, -ףמונח זק –ַּב

. שיהיו כל תרועות של חודש שביעי זה כזה :לענין שופר ביובל גם לענין שופר בר"הלכל הדינים המבוארים כאן  דילפינןשווה 

 נה(. –)ראה הסבר ע"פ תבניות טעמים על בבלי סוכה נג 

י (טכה, בהר 'וי) ע ָ֔ ְּׁשב  ׁשַ֭ה ֶד ַּבח ֶ֣  ֭ ה רּוָע רְּ֭ת ֹוַפֶ֤ פעל העברה קטן, הוציא הכתוב מפשוטו וכיוון שבד"כ -מהפך פשטא מונח זקף – ׁש
 בא ללמד שכאן פעולת העברה משמעה תקיעה.  בשופר לא מצינו, ולכן הו"א דהכונה להעביר את גוף השופר להראותו לעם,

יםתורה תמימה  ָ֔ ר  ֻּפ ּכ  ַה  ֭ יֹום יםלא בלילה, ו -ביום  - ְּב ָ֔ ֻּפר  ּכ  ַה  ֭ ֹום י  ]תו"כ[: מז(ואפילו בשבת - ְּב
ר֭ ֹוָפֶ֖ ּוׁ֭ש ר י ֵ֥ ֲעב   ]ר"ה ל' א'[: מח(מלמד שכל יחיד ויחיד חייב לתקוע -ַּת

 דדי היה לכתוב ביום העשור לחודש, ומדתלה הדבר ביוהכ"פ דוקא ש"מ דכל אימת שהוא חל ואפילו בשבת: (זמהערות 
ר֭(טבהר כה, 'וי)"ד כדכתיב הנה עיקר קיום מצוה זו מסורה לב מח( ֹוַפֶ֤ ׁש ֭ ֲעַבְרָּת֞ ַה , ולשון זה מורה דמוסב על ב"ד, וכמשכ"ל אות ל"ז, ְו

רומפרטי המצוה שכל יחיד יתקע כדכתיב  ֹוָפֶ֖ רּוׁ֭ש י ֵ֥ ֲעב  , ורק על ב"ד החובה להודיע לצוות על התקיעה והשמטת קרקע ]היינו ַּת
היא כונת הגמ' בר"ה ט' ב', זו מסורה לב"ד, וזו היא כונת הרמב"ם בפ"י החזרת שדות קנויות לבעליהן[ ואיסור זריעה וקצירה, וזו 

 ה"י משמיטין מצוה זו מסורה לב"ד תחלה, והכ"מ לא העיר המקור לזה ולא פירש דבריו.
, שביובל תוקעין בין בזה הם חלוקיםוהנה אף על פי דלכל דיני הפרשה שוה שופר של יובל לשופר של ר"ה כפי שנתבאר למעלה 

ד שקדשו בו את החודש בין בב"ד שלא קדשו בו את החודש וכל יחיד ויחיד חייב לתקוע כל זמן שב"ד יושבין ושלא בפני ב"ד, בב"
ובר"ה שחל להיות בשבת לא היו תוקעין אלא בב"ד שקדשו בו את החודש ואין כל יחיד ויחיד תוקע אלא בפני ב"ד כדי שיזהירוהו 

ששו לזה ולהצריך לתקוע רק בפני ב"ד, משום דא"כ אתה עוקר לגמרי מצות שופר מגבולין, שלא יוציאנו לרה"ר, אבל ביובל לא ח
ם-ְּבָכלוהתורה אמרה  ְרְצֶכָֽ  , משא"כ בר"ה אפשר לקיים המצוה בחול, ודו"ק:ַא

רְּ֭בָכלכתב שר"ת  בעה"ט-אין תוקעין בר"ה שחל בשבת פרט למקום בי"ד, זו תקנת רבנן. ו –טט  ֹוָפֶ֖ רּוׁ֭ש י ֵ֥ ֲעב  לומר "ת הן שב ַּת
 . יוצא שבעה"ט לומד הסוגיה באופן שונה מתורה תמימה.דוקא תקיעת יובל שהוא בבית דין דוחה שבת

ר ֹו ׂשֶ֖ יםֶּ֭בָע ָ֔ ר  ֻּפ ּכ  ַה  ֭ יֹום ׁשְּ֭ב ֶד רְּ֭בָכלקטן והמלים הם תיאור, ואחריהם באה ההלכה -)אתנח( פשטא זקף – ַלח ָ֑ ֹוָפֶ֖ רּוׁ֭ש י ֵ֥ ֲעב  -ַּת
ם ְרְצֶכָֽ לאחריו ולאלפניו. היות ומהרישא נדרש לתת את הלכות ראש השנה בהלכות יום  , תבנית טעמים העשויה לרמז ללימודַא

הכפורים של שנת יובל והלכות יובל בהלכות ראש השנה, הווא אמינא שהם זהות לגמרי. בא הלימוד לאחריו ללמד הלכות מיוחדות 

 ליובל ולהגביל ההשוואה המלאה בין ר"ה ובין יובל.  

ּו֭֭(טבהר כה, 'וי) יר ֵ֥ ֲעב  רַּת ֹוָפֶ֖ מרכא טפחא, יתור לרבות שבשנת היובל כל יחיד ויחיד תוקע היינו תוקעין בגבולין ולא רק בבית  – ׁש

 שו את שנת היובל.דהדין שק

ל ם-ְּבָכ ְרְצֶכָֽ רהכתוב  – ַא ֹוָפֶ֖ ׁש ּו֭ יר ֵ֥ ֲעב  מרבה תקיעת שופר בגבולין וטעם סלוק מגביל רק לארץ ישראל ולא לחו"ל ואילו בראש  ַּת

 ופר גם בחו"ל כי הכתוב לא הזכיר מקום תקיעה כלל.השנה יתרבה תקיעת ש

 :לענין שופר ביובל גם לענין שופר בר"הלכל הדינים המבוארים כאן  דילפינן ... ה מא(הערויקרא כה  תורה תמימה 
 העוסקים בראש השנה כה: –,כג כג אמרויקרא -לכן נעזר בהמשך ב

 של כל שנה.הירושלמי הבא מלמד על הלכות שופר ליובל ולראש השנה 
  ודף נט טור א /ה"ה"ו ג "השנה פ ראש)וילנא( ירושלמי 

ניקב וסתמו אם עיכב את התקיעה פסול ואם  (נושא ג)דיבק שיברי שופרות פסול  (נושא ב)שופר שנסדק ודיבקו פסול  (נושא א) מתני'
 לאו כשר:



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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התקיעה כשר, אז הווה אמינא שגם בנסדק ודיבק אע"פ שלא מעכב ע"פ קה"ע המשנה כולה ע"פ ר' נתן היות ובסוף אמר שאם סתם ולא מעכב ) גמ'

דיבק שיברי שופרות פסול עוד היא דר' נתן ניקב וסתמו. ר' חייה בשם ר' יוחנן  .למי נצרכה לר' נתן (התקיעה יהיה כשר, מלמד כי פסול
 .אם לאו כשר דר' נתן היא דתני ניקב וסתמו בין במינו בין שלא במינו אם היה מעכב את התקיעה פסול

במינו כשר שלא במינו פסול. ר' חייה בשם ר' יוחנן כיני מתני' אם היה מעכב את התקיעה פסול ואם לאו כשר ר'  )סתמו(ר' נתן אומר 
 שסתמו אבל אם לא סתמו כשר שכל הקולות כשירין בשופר.  והואאבא בר זמינא בשם ר' זעירה 

שופר קדוח מהו  רבר קדוח מהו אמר ליה כזה תוקעין ביבנה רבי בא בעי קומי אבא בר בא שאל לרבי שופ אמריעקב בר אחא  רבי
 טב  אמר ליה כזה תוקעין בעייני

  "הג מ"פירוש המשנה לרמב"ם מסכת ראש השנה פ
]ה[ נסדק פסול, אם נסדק לארכו. אבל אם נסדק לרחבו אם נשאר בארכו אחרי המקום הסדוק שעור שופר והוא כדי שיאחזנו בידו 

לכאן ולכאן הרי זה כשר. ויש בנקיבתו חלוקי דינים, והוא, שצריך לסתום הנקב, ואם סתמו במינו ונשתייר בו רובו שלם בלי נקב  ויצא
 ולא עכבו הנקבים את התקיעה כמו שביאר הרי זה כשר. ואם סתמו שלא במינו פסול.

 

של שני שופרות והתורה צוותה  קולורמת להישמעות סתימת הנקב ג אור שמחהע"פ  – היה מעכב את התקיעה פסול ואם לאו כשר אם

֭  (טבהר כה, 'וי) ה ָע רְּ֭תרּו ֹוַפֶ֤ ׁש ֭ ְרָּת֞ ֲעַב  אחד.  שופרקול  הישמעות ְוַה

, הנקבאף על פי שנפגם או נצרד קולו מחמת  אור שמחהע"פ אבא בר זמינא בשם רבי זעורה והוא שסתמו אבל אם לא סתמו כשר  רבי

 כן אין שנוי הקול מעכב.   משוםו הקולות כשירין בשופר שכלכשר 

ה ֭ רּוָע רבתפקיד של אחד, לרמז לקול פשוט אחד לפני התרועה, מכאן גם תמיכה למשמעות מלת פשטא,  – ְּת ֹוַפֶ֤ בלשון יחיד שופר  ׁש

 אחד.

 ֭ ה רּוָע רְּ֭ת ֹוַפֶ֤ -בו תורה תמימה-מהפך פשטא, מוציא הכתוב מפשוטו של העברה להראותו ומרמז לקיום גזירה שוה כמובא ב - ׁש
 הערה מג(

ה ֭֭(טבהר כה, 'וי) רּוָע רְּ֭ת ֹוַפֶ֤ ׁ֭ש ְרָּת֞ ַהֲעַב תבנית . להחמיר, כאן התוכן עוסק בשופר וקולו ולאגרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל  – ְו

 . כירושלמי הבא:, כשרולא סתמו על פי שנפגם או נצרד קולו מחמת הנקב שאףהטעמים מלמדת להקל בשופר עם נקב 
אבל אם לא סתמו כשר שכל הקולות כשירין  )שאז יש לברר תנאים שונים כדי להכשיר(שסתמו  והוא' זעירה ר' אבא בר זמינא בשם ר

 בשופר.
  שולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקפו סעיף ז והוא

תקוע בזה, כי יש )כו( >ו< אם ניקב, אם לא סתמו * )כז( >ז< אף על פי שנשתנה קולו, כשר ))כח( מיהו אם יש שופר אחר אין ל
אומרים * >ח< שאין לתקוע ח בשופר ]ח[ נקוב( )כל בו ותשובת הרא"ש(; )כט( ואם סתמו שלא במינו, אף על פי שאינו מעכב את 
התקיעה לאחר סתימה, שחזר קולו )ל( לכמות שהיה בתחלה, פסול אפילו נשתייר בו רובו; ואם סתמו במינו, )לא( >ט< אם נשתייר 

לא עכבו הנקבים שנסתמו את התקיעה, * אלא חזר קולו לכמות שהיה קודם שניקב, כשר, ואם חסר אחת משלש )לב( רובו שלם ו
אלה, פסול. ואם הוא )לג( ט שעת הדחק, )לד( שאין שופר אחר מצוי, )לה( >י< יש להכשיר בסתמו במינו אם נשתייר רובו, אפילו לא 

 .שלא במינו, אם נשתייר רובו וחזר קולו לכמות שהיה בתחלה קודם שניקבחזר קולו לכמות שהיה; )לו( וכן יש להכשיר בסתמו 

 

 לכתחילה סותם שלא במינו פסול, סותם במינו יש דיון -טט 

ואם סתמו במינו, )לא( >ט< אם נשתייר )לב( רובו שלם ולא עכבו הנקבים שנסתמו את התקיעה, * אלא חזר ... )כו( >ו< אם ניקב, 
 ואם חסר אחת משלש אלה, פסול. ניקב, כשר,קולו לכמות שהיה קודם ש

ראפשר כי תבנית הטעמים מרכא טפחא של  ֹוָפֶ֖ ּוׁ֭ש ר י ֵ֥ ֲעב  שולחן ערוך אורח חיים הלכות -פועלת בתפקיד יתור לרבות קולות כנאמר ב ַּת

אוהו בית דין ברייתא בפרק ר היה קולו עב מאד או )כה( דק מאד, כשר, שכל הקולות כשרים בשופר. ראש השנה סימן תקפו סעיף ו

 ( ו בית יוסף אורח חיים סימן תקפו) )כז:(:
 וה"ה אם היה ]נב[ צרוד ויבש: -)כה( דק מאד  משנה ברורה סימן תקפו ס"ק כה

ג[ כד: –,כג כג אמרויקרא  ר֭֭]כ ֵ֥ ַדּב  ר'֭הֶַ֖֭וְי אמ ָֽ הּ֭ל  ֶׁשֵ֥ ד[֭׃ֶ֭אל־מ  יע ָ֭֜]כ ְּׁשב  ׁשַ֭ה ֶד ח ָ֨ רַּ֭ב אמ ָ֑ ל֭ל  ֶ֖ א  ְׂשָר י  ֵ֥י֭ ־ְּבנ  ֶאל ֵ֛ר֭ ׁשַּ֭דּב  ֶד ֶ֣דַ֭לח ֵ֗ יְּ֭בֶאָח
ׁש׃ ֶד ־ק ָֽ ָרא ְק מ  ה֭ רּוָעֶ֖ ֹוןְּ֭ת רֵ֥ ְכ ֹון֭ז  ַׁשָּבתָ֔  ֭ ֶ֤הָ֭לֶכם ְהֶי ָֽ  י 

ג[ ר֭]כ אמ ָֽ ד[...  ּל  ר֭]כ אמ ָ֑  נוטריקון לאו אמור במצוות העשה שאחריהן, עם הגבלה שמרומזת בטעם סלוק וטעם אתנח במלים האלה. ל 

 דיבק שיברי שופרות פסול (נושא ב)שופר שנסדק ודיבקו פסול  (נושא א)ה"ו ג "השנה פ ראש-אפשר כי שני הלאווים הם כנאמר במשנה 

ּוָעֶ֖האפשר כי תבנית הטעמים מרכא טפחא של  ֹוןְּ֭תר רֵ֥ ְכ  פועלת בתפקיד לרבות שימושים לתוכן להלכות אחדות ז 

 רועהמדאורייתא תקיעה בכל מקום, מרבנן רק במקום בית דין ובשאר מקומות זכרון ת –)א( ר"ה בשבת 

 באותו מקום יהיה זכרון תרועה –)ב( מצב של שופר פסול 

 זכרון התרועה המקורית –)ג( ניקב ולא סתמו 

ה֭ רּוָעֶ֖ ֹוןְּ֭ת רֵ֥ ְכ רבנן למדו מכאן רמז ששבת דוחה תקיעת ראש השנה )שמא יעבירנו(, ומוצע הסבר לפי הפשט שירמז לקול שופר  –ז 

  ח הלכות ראש השנה סימן תקפו סעיף ז"ע אוו"ש -ק להלכה בשנשתנה קולו ממה שהיה, שבכל אופן כשר. כנפס
 )כו( >ו< אם ניקב, אם לא סתמו * )כז( >ז< אף על פי שנשתנה קולו, כשר 

רּוָעֶ֖ה)ד( אפשר כי תבנית הטעמים מרכא טפחא של   ֹוןְּ֭ת רֵ֥ ְכ פועלת בתפקיד יתור לרבות מצב סתימה שיהיה כשר בהתקים שלושה  ז 

 שם ח"ע אוו"שתנאים הבאים כפסק 

ואם סתמו במינו, )לא( >ט< אם נשתייר )לב( רובו שלם ולא עכבו הנקבים שנסתמו את התקיעה, * אלא חזר ... )כו( >ו< אם ניקב, 
 ואם חסר אחת משלש אלה, פסול. קולו לכמות שהיה קודם שניקב, כשר,

ר֭֭(טבהר כה, 'וי)הצעה למקורות לשלושה התנאים  ֹוַפֶ֤ ׁש ֭ ְרָּת֞ ֲעַב ַה ר֭(טבהר כה, 'וי)ְו ֹוָפֶ֖ ׁש ּו֭ ר י ֵ֥ ֲעב  רּוָעֶ֖ה֭(כד,גכ אמר 'וי) ַּת ֹוןְּ֭ת רֵ֥ ְכ  ז 

ה֭(כד,גכ אמר 'וי)ובשעת הדחק התקיעה היא בבחינת  רּוָעֶ֖ ֹוןְּ֭ת רֵ֥ ְכ ֭֭(טבהר כה, 'וי)לתקיעה בכל התנאים, נסתפק רק בשני תנאים  ז  ְרָּת֞ ַהֲעַב ְו
ר֭ ֹוַפֶ֤ ר֭(טבהר כה, 'וי)ׁש ֹוָפֶ֖ ׁש ּו֭ יר ֵ֥ ֲעב    ַּת

 ואם הוא )לג( ט שעת הדחק, ח הלכות ראש השנה סימן תקפו סעיף ז"ע אוו"ש -כנפסק להלכה ב

 ירושלמי ר"ה-)כ)לד( שאין שופר אחר מצוי, )לה( >י< יש להכשיר בסתמו במינו אם נשתייר רובו, אפילו לא חזר קולו לכמות שהיה;  א( -)טט 
 שכל קולות כשירין(

 )ואילו לכתחילה היה פסול( .ם נשתייר רובו וחזר קולו לכמות שהיה בתחלה קודם שניקב)לו( וכן יש להכשיר בסתמו שלא במינו, א (ב -)טט 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 במדבר, ג"התשע שנת השבוע פרשות דפי 5

 ,אבמדבר א 5.1

 
 נא: –א,נ ר דבבמ

דֶ֭את]נ[֭ ֶ֣ ַהְפק  ה֭ ַאָּת֡ ַעל-ְו ם֭֩ ּי  ְלו  ֶ֣לָּ֭כל-ַה ְוַע ת֭ ֻד֝ ןָ֭הע  ַּכָ֨ ְׁש ֶ֣לָּ֭כל-מ  ַע ְו  ֭ יו ָל ֭ -ֲאֶׁשר-ּכ  ֹו ֭ל
ּו֭ אֶ֤ ְׂש ה֭י  ָּמ ְוֶאת-ֶאתה ֝  ֭ ְׁשָּכן ּמ  ּו׃-ָּכל-ַה ֲחנָֽ ַי ן֭ ְׁשָּכֶ֖ יבַ֭לּמ  ֵ֥ ָסב  ּוְ֭ו ָ֑ה ָׁשְרֻת םְ֭י ֶ֖ ה  וְ֭ו י ָלָ֔ ּ֭כ 

א] ַהּקָ֭֭[נ ֵ֥ר֭ ַהָּז ָ֑םְ֭ו ּי  ו  ַהְל ֹו֭ תֶ֖ א  ּו֭ ימ ֵ֥ ָיק  ן֭ ְׁשָּכָ֔ ַהּמ   ֭ ת ֲחנ  ּוַבָֽ ם֭ ָ֔ ּי  ו  ַהְל  ֭ ֹו ת דּו֭א  י ֶ֤ ר  יֹו ן֭ ָּכֵ֗ ְׁש ַעַ֭הּמ  ס ֶ֣ ְנ ת׃ּוב  ָמָֽ יּו ב֭ ֶ֖ ֭ר 
ָּמה]נ[֭ ֶאת ה ֝ ּו֭ ְׂשאֶ֤ ׁשְ֭-י  ֭ ַהּמ  -, כי בנשאם את המשכן וכל כליו ימנעו את הכתוב בלהחמיר להקל ולאיצא , כעין אזלא גרש מהפך פשטא -ָּכן

ת׃]נא[  ּוָמָֽ ב֭י ֶ֖ ר  ַהָּק ֵ֥ר֭ ַהָּז  תורה תמימה )נא(אפילו דוד המלך שנמשח בשמן המשחה כמו כ"ג, זר הוא ואסור בעבודת הלויים והכהנים.  ְו

שבת ל"א בבלי ] (בבד כוכבים להלל, מקרא זה על מי נאמר, אמר ליה, אפילו על דוד מלך ישראלאמר ליה ההוא עו -והזר הקרב יומת 
 אמנם הגמרא הזאת עוסקת בין היתר בגר שרצה להיות כ"ג, אבל היא גם מתאימה לכאן.[: א'

 במדבר א,נגודומה לו בפסוק 

 
 :נג,אבמדבר 

ְול ֭ ת֭ ֻדָ֔ ֶ֣ןָ֭הע  ַּכ ְׁש ְלמ   ֭ יב ָסב  ּו֭ ֲחנֶ֤ םַ֭י ֞ ּי  ו  ְל ַעל-אְוַה ֶצף֭ ֶ֣הֶ֭קָ֔ ְהֶי ָ֑ל-י  ָרא  ְׂש ֶ֣י֭י  תְּ֭בנ  ַדֶ֖ ֲ֭ע
םֶ֭את֭ ָ֔ ּי  ו  ַהְל  ֭ ּו ר ְמ ּות׃-ְוָׁשָֽ דָֽ ןָ֭הע  ַּכֵ֥ ְׁש ֶרת֭מ  ְׁשֶמֶ֖ ֭מ 

 ֭ יב ָסב  ּו֭ ֲחנֶ֤ םַ֭י ֞ ּי  ו  ְל תְוַה ֻדָ֔ ֶ֣ןָ֭הע  ַּכ ְׁש  קטן-מונח זקףגרשיים מהפך פשטא  -ְ֭למ 

 ֭ יב ָסב  ּו֭ ֲחנֶ֤ םַ֭י ֞ ּי  ו  ְל ֶצף֭-ְול אוההסבר בהמשך יר, להקל ולא להחמיצא , כעין גרשיים מהפך פשטא -ְוַה ֶ֣הֶ֭קָ֔ ְהֶי אם תעשו כמצותי  - רש''י -י 

ֶצף-ל א ֶ֣הֶ֭קָ֔ ְהֶי  ''''כי יצא הקצףשיכנסו זרים בעבודתם זו יהיה קצף, כמו שמצינו במעשה קרח  ואם לאו ,י 

 

ְול א ת֭ ֻדָ֔ ֶ֣ןָ֭הע  ַּכ ְׁש ְלמ   ֭ יב ָסב  ּו֭ ֲחנֶ֤ ֶצף-ַי ֶ֣הֶ֭קָ֔ ְהֶי איש  250 -דבר החוזר וקורה, כגון בקורח ועדתו שפעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין  – י 

 איש, ואולי גם המעשה באנשי בית שמש שחזו בארון העדות בחזרתו משדה פלשתים.   250-הביאו איש מחתתו ושמו בהם אש ונשרפו ה
 

ֶאת :נד,אבמדבר  '֭ הֵ֛ ֹ֧ה֭ ָּו ר֭צ  ֶׁשָ֨ לֲ֭א כ  ָ֑לְּ֭כ֠ א  ְׂשָר ֶ֣י֭י  ּוְּ֭בנ  ׂשֶ֖ ַַּֽיֲע ּו׃֭פ-ַוָֽ ׂשָֽ ןָ֭ע ֵ֥ הּ֭כ  ֶׁשֶ֖ ֭מ 
ד֭( א,מדבמ' ) רָּ֭֩פַקָ֨ ֲאֶׁש ים֭ ֡ ד  ַהְּפֻק ה֭ ֶֶּ֣ל  קטנה קדמא-מונח פזר תלישא -א 

ֶאת( במ' א,נ) ד֭ ֶ֣ ַהְפק  ה֭ ַאָּת֡ ם֭֩-ְו ּי  ו  מונח זרקא  - לו-אשר-כליו ועל כל-ועל כלמא ואזלא דק -משכן העדת -עלקטנה -פזר מונח תלישא -ַהְל

 מונח סגול

ָ֑ל( במ' א,נד) א  ְׂשָר ֶ֣י֭י  ּוְּ֭בנ  ֲעׂשֶ֖ ַּי ַֽ לַ֭וָֽ כ   גדולה -לישאת -  ְּכ֠

מכאן תקנו המשמרות ... הכהנים שומרים מבפנים והלוים מבחוץ כך שנינו בברייתא של ל"ב מדות מדבר שאינו מתפרש ...  רמב"ן נג
אלה פקודתם  (דבה"י)והיכן שמענו  כ"ד משמרותבמקומו ומתפרש במקום אחר ... אבל לא שמענו שצוהו הקב"ה שיעשה את בניו 

ושנינו עוד במסכת תמיד ...  למדנו שהן מצוה לדורות ואינם במשכן בלבד והפסוקים כמשפטם ביד אהרן לעבודתם לבא לבית ה' 
 .בדברי הימים מפורשים בענין המשמרות וכל התקון

 (במ' א,נ ) כ"ד משמרות כהונה ולויהקטנה, עשוי ללמד על -פזר מונח תלישאהלוים -ואתה הפקד את  

 (במ' א,נד )מעמדות ישראל -שיעור כ"ד משמרות -גדולה -תלישא - ויעשו בני ישראל ככל 

  כ"ד משמרות אופן של של שלש מעמדות בשעת קרבן תמיד, ונתפרש שזה באחד גדול, ענין -זקף - תשמרו( במ' פי' כח,ב)ומה שכתוב
 נד  -במדבר א נ -בכנלמד 

ל כ   ות ישראל.מעמד -שיעור כ"ד משמרותעל שיעורים ומחיצות, אפשר מלמד  –גדולה -תלישא ְּכ֠

 הפקדת הלוים על המשכן וכל כליו -מחיצה ארבע מחנות של שלושה שבטים ודגלים,  -מחיצה מפקד,  -שיעור 

 

ָ֑ל :נד,אבמדבר  א  ְׂשָר ֶ֣י֭י  ּוְּ֭בנ  ׂשֶ֖ ַַּֽיֲע ֶאתַ֭֭וָֽ ֭' הֵ֛ ֹ֧ה֭ ָּו ר֭צ  ֶׁשָ֨ לֲ֭א כ  ּו׃֭פ-ְּכ֠ ׂשָֽ ןָ֭ע ֵ֥ הּ֭כ  ֶׁשֶ֖ ֭מ 
ָ֑ל א  ְׂשָר ֶ֣י֭י  ּוְּ֭בנ  ׂשֶ֖ ַַּֽיֲע לקים, ללמד כי המשכן וכליו מייצגים מעשה בראשית, בצירוף -א בראשית ברא א, תבנית בר' א,טפחא מונח אתנח - ַוָֽ

 אותיות שנבראו בהן שמים וארץ.

ל כ  '...  גדולה-תלישא – ְּכ֠  לקשר צירופי או חשבוני כל שהו., תבנית של אפשרות תביר – הֵ֛

ר֭ ֲאֶׁשָ֨ ל֭ כ  לת , כאשר נצרף גי' המלה תלשא קדמא, תלשא בתפקיד בחינה נעלה, כדברים שיצאו מכתר דאצילו –ְּכ֠ כ  גי' ע' , עם האות  – ְּכ֠

ָ֑להראשונה של שם הוי"ה היא י' נקבל ע"י, רמז לעתיק יומין.  ָרא  ְׂש ֶ֣י֭י  ּוְּ֭בנ  ׂשֶ֖ ַּיֲע ַֽ  רצון הבחינה הנעלה ביותר. ַוָֽ

ר  , עשו כפי שצוה ה' למשה ולא כסדר שמשה אמר לבצלאלקדמא – ֲאֶׁשָ֨

'ֶ֭את הֵ֛ ֹ֧ה֭ ָּו ה-צ  ֶׁשֶ֖ , קבוצת פרטים מצטרפת, שמשה צוה ובצלאל כביכול שמע, וגם צירוף אותיות מעשה בראשית דרגא תביר טפחא – מ 

 אמר רב יהודה אמר רב: יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ.כגמרא 
הוא למשה:  אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: בצלאל על שם חכמתו נקרא. בשעה שאמר לו הקדוש ברוךא ,בבלי ברכות נה

לך אמור לו לבצלאל עשה לי משכן ארון וכלים, הלך משה והפך, ואמר לו: עשה ארון וכלים ומשכן. אמר לו: משה רבינו, מנהגו של 
להיכן אכניסם?  -אדם בונה בית ואחר כך מכניס לתוכו כלים, ואתה אומר: עשה לי ארון וכלים ומשכן! כלים שאני עושה  -עולם 

וש ברוך הוא: עשה משכן ארון וכלים. אמר לו: שמא בצל אל היית וידעת! אמר רב יהודה אמר רב: יודע היה שמא כך אמר לך הקד
וימלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת, וכתיב התם  (שמות ל"ה)בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ. כתיב הכא 

בדעתו תהומות נבקעו. אמר רבי יוחנן: אין הקדוש ברוך הוא נותן  (משלי ג')ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה וכתיב  (משלי ג')
יהב חכמתא לחכימין ומנדעא לידעי בינה. שמע רב תחליפא בר מערבא ואמרה  (דניאל ב')חכמה אלא למי שיש בו חכמה, שנאמר 

 . ובלב כל חכם לב נתתי חכמה (ל"א שמות)דכתיב  -קמיה דרבי אבהו, אמר ליה: אתון מהתם מתניתו לה, אנן מהכא מתנינן לה 
 

ּו ָעׂשָֽ ן֭ ֵ֥  רבוי והגבלה, לא הוסיפו ולא גרעו. –מרכא סלוק  - ּכ 
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ֹוןֶּ֭בןבמדבר ב,ג:  .1 ׁשֶ֖ הַ֭נְח ּוָדָ֔ ְיה ֶ֣י֭ ְבנ  ל   ֭ א י ְוָנׂש  ָתָ֑ם֭ א  ְב הְ֭לצ  ָדֶ֖ הּו ֵ֥הְ֭י ֲחנ  לַ֭מ ֶג ָחהֶּ֭דֵ֛ ְזָרָ֔ מ  ה֭ ְדָמ ֶ֣ ק   ֭ ים נ  ח  ב׃֭-ְוַה ָדָֽ יָנ ַ֭֭עּמ 
ל֭מַ֭. במדבר ב,י: 2 ֶג רֶּ֭בןֶּדֶ֣ ּו יצֶ֖ ל  ןֱ֭א אּוב ָ֔ ֶ֣יְ֭ר ְבנ  ל   ֭ א י ׂש  ְוָנ ָתָ֑ם֭ א  ְב ָנהְ֭לצ  ָמֶ֖ י ֵ֛ןּ֭ת  ּוב  א ֹ֧הְ֭ר ר׃֭-ֲחנ  ּו אָֽ י ד  ְׁ֭֭ש
עֶּ֭בן. במדבר ב,יח: 3 ָׁשָמֶ֖ י ל  םֱ֭א י  ַרָ֔ ֶאְפ ֶ֣י֭ ְבנ  ל   ֭ א י ְוָנׂש  ה֭ ָָּ֑מ ָי ם֭ ָתֶ֖ א  ְב םְ֭לצ  י  ַרֵ֛ ֶאְפ ֵ֥ה֭ ֲחנ  לַ֭מ ֶג ד׃֭-ֶּדֶ֣ ּו הָֽ י ַ֭֭עּמ 
ןָ֭צפ ֶ֖֭. במדבר ב,כה: 4 ָדֵ֛ ֵ֥ה֭ ֲחנ  ֶגלַ֭מ רֶּ֭בןֶּדֶ֣ ֶעֶ֖זֶ י ןֲ֭אח  ֶ֣יָ֭דָ֔ ְבנ  ל   ֭ א י ׂש  ְוָנ ָתָ֑ם֭ א  ְב י׃֭-ָנהְ֭לצ  ַׁשָּדָֽ י ָֽ ַ֭֭עּמ 
יי,יד:  בהעלתך. במדבר 5 ָֽ ֹ֧הְ֭בנ  ֲחנ  לַ֭מ ֶג ֶּדֶ֣ ע֭ ַּס֞ ּי  ל-ַו ַעָ֨ ָתָ֑םְ֭ו א  ְב ֶ֖הְ֭לצ  ָנ ׁש  א הָּ֭בר  ּוָדֵ֛ ֹוןֶּ֭בן-ְיה ׁשֶ֖ ֹוַ֭נְח אָ֔ ב׃֭-ְצָב ָדָֽ יָנ ַ֭֭עּמ 
ֶ֖֭י,יח:  בהעלתך. במדבר 6 ּוב  ְרא ֵ֥ה֭ ֲחנ  לַ֭מ ֶג ֶּדֵ֛ ע֭ לְוָנַסֵ֗ ָתָ֑םְ֭וַעָ֨ ְבא  רֶּ֭בן-ןְ֭לצ  ּו יצֶ֖ ֱאל  ֹו֭ אָ֔ ר׃֭-ְצָב ּו אָֽ י ד  ְׁ֭֭ש
יי,כב:  בהעלתך. במדבר 7 ָֽ ֵ֥הְ֭בנ  ֲחנ  לַ֭מ ֶג עֶּ֭דֵ֛ ַסֵ֗ ל-ְוָנ ָ֑םְ֭וַעָ֨ ָת א  ְב םְ֭לצ  י  ַרֶ֖ עֶּ֭בן-ֶאְפ ָמֶ֖ יָׁש ל  ֹוֱ֭א אָ֔ ד׃֭-ְצָב ּו הָֽ י ַ֭֭עּמ 
יי,כה:  בהעלתך. במדבר 8 ֶ֣הְ֭בנ  ֲחנ  ַמ ל֭ ֶג ֶּד֚ ע֭ ףְ֭לָכל-ְוָנַסֵ֗ ֵ֥ ּס  ַא ןְ֭מ לַהָֽ֭-ָדָ֔ ַעָ֨ ָתָ֑םְ֭ו א  ְב תְ֭לצ  ֶ֖ ֲחנ  ֶזרֶּ֭בן-ַּמ ֶעֶ֖ י ח  ֹוֲ֭א אָ֔ י׃֭-ְצָב ָּדָֽ יַׁש ַ֭עּמ 
 

ָתָ֑ם. במדבר ב,ג: 1 א  ְב הְ֭לצ  ָדֶ֖ ְיהּו ֵ֥ה֭ ֲחנ  לַ֭מ ֶג תביר מרכא טפחא אתנח, מרכא טפחא, יתור לרבות על על מחנה יהודה את הענן, תביר  – ֶּדֵ֛

בדגל מחנה יהודה.  (יששכר וזבולון)לבני יהודה ולא לשאר השבטים ירמז להתקפלות הענן על גבי בני יהודה, אתנח מגביל את הענן רק 

ָֽי . במדבר בהעלתך י,יד:5אבל  ֹ֧הְ֭בנ  ֲחנ  לַ֭מ ֶג ֶ֖ה-ֶּדֶ֣ ָנ ׁש  א הָּ֭בר  הּוָדֵ֛  לשתי סדרותאפשרות  מונח דרגא תביר טפחא, – ְי

ה֭ ָנ ָמֶ֖ י ןּ֭ת  ֵ֛ ּוב  ְרא ֹ֧ה֭ ֲחנ  לַ֭מ ֶג ם֭מונח דרגא תביר טפחא,  –ֶּדֶ֣ י  ֶאְפַרֵ֛ ֵ֥ה֭ ֲחנ  לַ֭מ ֶג םֶּ֭דֶ֣ ָתֶ֖ א  ְב ן֭מונח מרכא תביר טפחא,  –ְלצ  ֵ֥הָ֭דֵ֛ ֲחנ  לַ֭מ ֶג ֶּדֶ֣
ָתָ֑ם֭ א  ְב הְ֭לצ  ָנ  מונח מרכא תביר טפחא, אפשרות לשתי סדרות,  –ָצפ ֶ֖

נאמר שנסעו תמיד או בצורת תיבה או בצורת קורה. אפשר כי מרמז לנסיעת ארבעה מחנות ישראל למטה,  ירושלמי עירובין פ"ה ה"א-ב

 במדבר בהעלתך י,בם למעלה כנאמר בזוהר וארבעה מחנות עליוני
 זוהר כרך ג )במדבר( פרשת בהעלותך דף קנה עמוד א 

ת֭תא חזי   ר ֶ֣ ֹוְצ ֲחצ  ֭ י -בגין דאינון מסטרי תרי דקאמרי ממזרח ומדרום אינהו זמינין לתברא דינין ולאכפייא לון ועל דא אינון מְׁשּת 
ֶסף ַחְתֶכֵ֥֭ (במ' בהעלתך י,י) ובגין כך ֶּכָ֔ ְמ ֹוםׂ֭ש  יָ֨ ּ֭וְב יֶכם  ֲעד  ְבמֹו ּוָֽ ת֭וגו' ם֭ ר ֵ֗ ְצ ֲחצ  ְעֶּתֶ֣םַּ֭ב  בין לעילא בין לתתאסתם ּוְתַק

ב' חצוצרות מבחינת רחמים שבמזרח ומבחינת החסד שבדרום, מזומנים לשבור הדינים ולהכניעם, על כן החצוצרות  מתוק מדבש

֭מכסף שהוא בחסד, ולכן כתוב  יֶכם  ד  מֹוֲע ְב ּוָֽ ם֭ ַחְתֶכֵ֥ ְמ ׂש  ֹום֭ יָ֨ תּוְתַקְעֶּתֶ֣וגו' ּוְב ר ֵ֗ ְצ ֲחצ  כדי  (כלומר לא מפורש)סתם  –סתם  םַּ֭ב

 בין למטה בנסיעות מחנות ישראל.בין לתתא  שהיו תוקעים בין למעלה בנסיעות מחנות המלאכיםבין לעילא  להורות

ֶסף תֶּ֭כָ֔ ר ֶ֣ ֹוְצ ֲחצ  ֭ י ְׁשּת  ֭ ָךֵ֗ ֶ֣הְ֭ל ׂש  והקריאה מכוונת  קטן, כעין מידת כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש שהתקיעות-רביע ... זקף – ֲע

סדרות )במדבר ב,ג -ולנסיעות מחנות ישראל. הסדרות מרומזות בתבניות הטעמים מונח דרגא או מונח מרכא ב נסיעות מחנות המלאכיםל

  (סדרות של נסיעה) בהעלתך י,יד, (של מחנות

 

 סדרות בהליכת השבטים:

 הליכה כתיבה

 כל מחנה הלך שבט אחר שבט או אפשר כי מדגל מחנה ראובן נלמד כי כאשר הלכו כתיבה, 

 אפשר כי מדגל מחנה אפרים נלמד כי כאשר הלכו כתיבה, כל מחנה הלך במשולש
 אפשר כי מדגל מחנה דן המאסף לכל המחנות שאם הלכו כתיבה היה על דגל דן ללכת פרוש בין קצה אפרים ובין קצה ראובן

 (תורה תמימה הערות במדבר פרק ב הערה ז
ונסע דגל מחנה דן מאסף לכל המחנות, והיינו שהיה נוסע באחרונה, וזה הוא כמ"ד כקורה, דאלו למ"ד  במחנה דן כתיב זה,

כתיבה היה מחנה דן בצפון, כמש"כ. ומפרש בירושלמי, דלמאן דס"ל כקורה לא קשה אליביה הדרשה כאשר יחנו כן יסעו, משום 
כפי שיבא בדרשה הבאה, ולמ"ד כתיבה לא קשה אליביה הדרשה דהוא מוקים פסוק זה לענין אחר מה חנייתן עפ"י הדבור וכו', 

מאסף לכל המחנות, משום דשבטו של דן שהיה מרובה באוכלוסין היה מתפשט והולך אחורי כל המחנות כדי שיהיה מרובע 
ע בס' ברבוע שלם, וכל מי שהיה מאבד דבר היה מחזירו לו, והיינו דכתיב מאסף לכל המחנות, אע"פ שהלכו לצבאותם, וע"

 התוה"מ: 
דמפני שהיה מרובה באוכלוסין היה מתפשט והולך אחורי כל המחנות כדי שיהיה  (תורה תמימה הערות במדבר פרק י הערה יז

בפסוק  (ב' י"ז)מרובע ברבוע שלם, והיינו דכתיב מאסף לכל המחנות אע"פ שהלכו לצבאותם, ועיין מש"כ לעיל ריש פ' במדבר 
 :ירושלמי )עירובין פ"ה,ה"א ]כב,ג[ לדרשה זוכאשר יחנו כן יסעו השייך 

 

 הליכה כקורה

דגל אפרים ודגל דן ללא קדושה סוגרת. אפשר כי ביהודה  (קדושה)דגל יהודה דגל ראובן הלויים והמשכן  (קדושה)לוי וארון התייר בראש 

 גלל "פסל מיכה" מיעוט קדושה, ראובן מוקף בקדושה, אפרים ודן רק מצד אחד, חלק מדן מחוץ לענני הכבוד ב
 צה -לבדוק מנחות צג 

 מס' סוטה? –מעבר הירדן היה בשורה 

 
 על גבי בני יהודה כמין קורה. ונמשךהיה עמוד הענן מתקפל : כיון שהיו ישראל נוסעים, (יג)שנינו ב'מלאכת המשכן'  - ה' יסעו פי על )יח(רש"י ט,

כיון  - פי ה' יחנו ועל. (ספ"ב מד), ונסע דגל מחנה יהודה. זו בספרי (במ' י,לה)'" תקעו והריעו ותקעו. ולא היה מהלך עד שמשה אומר: "קומה ה
, עמוד הענן היה מתמר ועולה ונמשך על גבי בני יהודה כמין סוכה; ולא היה נפרש עד שמשה אומר: "שובה ה' רבבות אלפי יםשהיו ישראל חונ

 . (,כגלהלן)ו"ביד משה"  פי ה' על; הוי אומר: (במ' י,לו)ישראל" 
 

בנסוע  בניוכיון שנוסע דגל יהודה, נכנסו אהרן ובניו ופרקו את הפרכת וכסו בה את הארון, שנאמר: "ובא אהרן ו - המשכן והורד )יז(רש"י י,
כוסין ; ובני גרשון ובני מררי פורקין המשכן וטוענין אותו בעגלות ונוסעין; והארון וכלי הקדש של משא בני קהת עומדים מ(במ' ד,ה)המחנה" 

את  והקימוהדברים המקודשים.  נושאי - המקדש נשאי (כא).  (להלן,כא)ונתונין על המוטות עד שנסע דגל מחנה ראובן; ואחר כך "ונסעו הקהתים" 
ה כשהיה הענן שוכן; וסימן החנייה נראה בדגל מחנ המשכן אתבני גרשון ובני מררי שהיו קודמים להם מסע שני דגלים, היו מקימין  - המשכן

באים מאחריהם עם שני דגלים האחרונים. והיו בני גרשון ובני מררי מקימין את המשכן. וכשבאים בני קהת  תיהודה והם חונים, ועדיין בני קה
 - באםטרם  - עדאותו  - המשכןמקימי  - והקימומוצאים אותו על מכונו, ומכניסין בו הארון והשלחן והמנורה והמזבחות. וזהו משמעות המקרא: 

: לפי שהיה שבטו של דן מרובה באוכלוסים היה נוסע באחרונה, א ]כב,ג[(ה"ה,פ"תלמוד ירושלמי )עירובין  - לכל המחנת מאסף (כה)ל בני קהת.  ש
; ואית דאמרי: (במ' ב,יז), ומפיק לה מן "כאשר יחנו כן יסעו" : כתיבה היו מהלכיןראיתא כמאן דאמוכל מי שהיה מאבד דבר היה מחזירו לו. 

  לכל המחנות. מאסף, ומפיק לה מן ורה היו מהלכיןכק



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ה[טו:  – ה,אבמדבר  ָ֑ם֭] ְּתֶכ א  ּו֭ דֶ֖ ַעְמ רַ֭י ֲאֶׁשֵ֥ ים֭ ֲאָנׁש ָ֔ ֹותָ֭ה ְׁשמֶ֣  ֭ ה רֶּ֭בןְ֭֭וא  ֶּל ּו יצֶ֖ ֱאל  ן֭ ּוב ֕ ְרא ר׃-ל  ּו אָֽ י ד  ְׁ֭ש
ו[֭ לֶּ֭בן] ֶ֖ א  י מ  ְׁשֻל ֹון֭ ְמ֕ע ׁש  י׃-ְל ָּדָֽ יַׁש ָֽ ר  ּו ֭צ
ֹוןֶּ֭בן]ז[֭ הַ֭נְחׁשֶ֖ הּוָד֕ י ב׃-ל  ָדָֽ יָנ ַ֭עּמ 

ח[֭ ּׂשָ֭] ָ֨ לֶּ֭בןְלי  ֶ֖ א  רְ֭נַתְנ ר׃-שָכָ֔ ָעָֽ ּו ֭צ
בֶּ֭בן]ט[֭ ָאֶ֖ י ֱאל  ן֭ ְזבּוֻל֕ ן׃-ל  ֹלָֽ ֭ח 

י[֭ עֶּ֭בן] ָׁשָמֶ֖ י ֱאל  ם֭ י  ַר֕ ֶאְפ ףְ֭ל ס ָ֔ יֹו ֶ֣י֭ ְבנ  ד-ל  ּו הָ֑ י ּמ  לֶּ֭בןַ֭֭ע ֶ֖ יא  ְמל  הַּ֭ג ְמַנֶּׁש֕ ּור׃-ל  הצָֽ ָד ְּ֭פ
א[֭ י ןֶּ֭בן] ָדֶ֖ י ֲאב  ן֭ ָ֔ מ  ְנָי ָ֨ י׃-ְלב  ָֽ נ  ע  ְד ּ֭ג 

יב[֭ ֶזרֶּ֭בן] ֶעֶ֖ י ח  ןֲ֭א ָד֕ י׃-ְל ָּדָֽ יַׁש ָֽ ַ֭עּמ 
ג[֭ י לֶּ֭בן] ֶ֖ א  י ע  רַּ֭פְג ן׃-ְלָאׁש ֕ ָרָֽ ָ֭עְכ

ד[֭ י ףֶּ֭בן] ָסֶ֖ ְלָי ֶא ד֭ ל׃-ְלָג֕ ָֽ א  עּו ְּ֭ד
ו[֭ עֶּ֭בן]ט יַרֶ֖ יֲ֭אח  ְפָּתל ָ֔ ַֽן׃-ְלַנָ֨ יָנָֽ ֭ע 

קטן -גדול, קדמא זקף-גדול, זקף-גדול , זקף-תבנית טעמי הפסוקים, שלוש קבוצות: זקףאים יבשמות הנשטו  –במדבר א,ה בפסוקים 

קטן במלה אחת כעין מידה מוקדם והוא מאוחר בענין )שיש מסבירים שזה סוג -יים שהם אחד, קדמא זקףגדול בתפקיד שת-זקףבמלה אחת. 

ןמבטא חיבור שני נקודות היינו חיבור בין כגון  גדול-זקףגדול(. ושתי התבניות מבטאות ענין אחד -של זקף ּוב ֕ אב השבט ובין נשיא ְרא

רֶּ֭בןשבט הנוכחי  ּו יצֶ֖ ל  ר-ֱא ּו יאָֽ כעין מידה מוקדם והוא מאוחר בענין, כאן נשמת אב השבט )המוקדם כגון  טן במלה אחתק-קדמא זקף, ְׁשד 

ר שָכָ֔ ָּׂש ָ֨ לֶּ֭בן( מעוברת בנשמת נשיא השבט הנוכחי )המאוחר כגון י  ֶ֖ א  ר-ְנַתְנ ּוָעָֽ  ( בקשר הדוק העושה אותם לאחד. צ

רגלים כבר בהליכתם היו בעצה רעה ולכן קטן, לומר שהמ-בפרשת המרגלים רובם כתובים בזקף טו –במדבר שלח יג, ד -לעומתם ב

נחלש העיבור בין אב השבט ובין הנשיא וכאשר בחזרתם גילו מחשבתם הרעה פרחו נשמות השבטים הקדושים ונשארו יחידים. )מעובד 

 לך(-למלבי"ם בפר' שלח ארץ חמדהעם הרב יהושע ישראלי ע"פ פי' 

 

י-ְׁשַלח]ב[֭טו:  –ך יג,ב ל-חבר שלדמב ׁש ֵ֗ ֲאָנ ֭ ָךֶ֣ ֶאתְל  ֭ ּו ָיֻת ר ְו ןֲ֭אֶׁשר-ם֭ ַע ֶֶ֣רץְּ֭כַנָ֔ ד֭-ֶא יׁשֶ֭אָח֝ ָ֨ ָחד֭֩א  ׁשֶ֭א י ֶ֣ א  ָ֑ל֭ א  ְׂשָר ֶ֣י֭י  ְבנ  ן֭ל  ֶ֖ ת  י֭נ  ֵ֥ ֲאנ 
ם׃֭ יאָ֭בֶהָֽ ֵ֥ לָ֭נׂש  ּוּ֭כ ֶ֖ ח ְׁשָלָ֔ ּת   ֭ ו י ָת ֲאב  ֶ֤ה֭ ַמּט  ןַ֭על]ג[ְ֭ל ָרֶ֖ רָּ֭פא ְדַּבֵ֥ ּמ  ה֭מ  ֶׁשֵ֛ ם֭מ  ָתֵ֥ ח֭א  ְׁשַלָ֨ הָ֑֭-ַוּי  י֭ ֶ֣ י֭'ּפ  ָֽ יְ֭בנ  ֵ֥ ָראׁש  ים֭ ֲאָנׁש ָ֔ ֶ֣ם֭ ל֭-ֻּכָּל ֶ֖ א  ְׂשָר י 

ָֽ֭ ה׃֭ה  ד[ָּ֭מ ַעֶּ֭בן] ּו ּמֶ֖ ַׁש ן֭ ּוב ָ֔ א ֶ֣הְ֭ר ּט  מֹוָתָ֑םְ֭לַמ הְׁ֭ש ֶּל ֶ֖ ר׃֭-ְוא  ּו ּכָֽ ה[ַ֭ז טֶּ֭בן] ָׁשָפֶ֖ ֹון֭ ְמעָ֔ ֶ֣הׁ֭ש  י׃֭-ְלַמּט  ָֽ ֹור  ו[֭ח בֶּ֭בן] ֶ֖ הָּ֭כל  הּוָדָ֔ ֶ֣הְ֭י ַמּט  ה׃֭-ְל ְיֻפֶּנָֽ
לֶּ֭בן]ז[֭ ָאֶ֖ ְג י  ר֭ שָכָ֔ ָּׂש ֶ֣ה֭י  ּט  ף׃֭-ְלַמ ָֽ ס  ֹו ן[֭ח]י ַעּ֭ב  ֵ֥ ׁש  ם֭הֹו י  ָרֶ֖ ֶאְפ ה֭ ֵ֥ ּט  ּון׃֭-ְלַמ ָ֭֔]ט[֭נָֽ מ  ְנָי ֶ֣ה֭ב  ַמּט  יֶּ֭בןְל ֶ֖ א׃֭-ןַּ֭פְלט  ּו י[ָ֭רפָֽ ן֭] ּוֻלָ֔ ֶ֣הְ֭זב ּט  ְלַמ

לֶּ֭בן ֶ֖ יא  ּד  י׃֭-ַּג ָֽ ד  א[֭סֹו י יֶּ֭בן] ֶ֖ ָ֑הַּ֭גּד  ְמַנֶּׁש ֶ֣ה֭ ףְ֭לַמּט  ֶ֖ ס  ֹו ה֭י ֵ֥ ַמּט  י׃֭-ְל ָֽ ס  יב[֭סּו לֶּ֭בן] ֶ֖ א  י ַעּמ  ן֭ ֶ֣הָ֭דָ֔ ּט  י׃֭-ְלַמ ָֽ ַמּל  ג[ְּ֭ג רֶּ֭בן]י ּו רְ֭סתֶ֖ ׁש ָ֔ ֶ֣הָ֭א ַמּט  -ְל
ל׃֭ ָֽ א  יָכ ד[֭מ  י יֶּ֭בן] ֶ֖ ְחּב  יַ֭נ ל ָ֔ ֶ֣הַ֭נְפָּת ַמּט  ָֽ֭-ְל ס  ו[֭י׃ָ֭וְפ ן]ט לֶּ֭ב ֶ֖ א  אּו דְּ֭ג ֶ֣הָ֭גָ֔ ּט  י׃-ְלַמ ָֽ ָ֭מכ 

 

חּו ארץ חמדה –מלבי"ם  ְׁשָלָ֔ ּת   ֭ ו ָתי ֲאב  ֶ֤ה֭ ַמּט  דְ֭ל ָח֝ ׁשֶ֭א י ָ֨ א  ד֭֩ ֶאָח ׁש֭ י ֶ֣ מבואר בדברי האר"י ז"ל כי נשמת השבטים נתלבשו .  א 
ד֭לְ֭ במרגלים כ"א בנשיא שלו, ונשמת לוי נתלבש ביהושע כי לוי לא שלח מרגל בפועל. ועז"א ֶאָח֝ ׁש֭ י ָ֨ יו ֭א  ָת ֲאב  ֶ֤ה֭ ּט  דוקא כי האבות  ַמ

י הם השבטים נתלבשו בהם. ואומר ָֽ יְ֭בנ  ֵ֥ ׁש  ָּמה׃-ָרא ָֽ ל֭ה  ֶ֖ א  ְׂשָר  .שבטי יה לישראל עדותהראשים הנצבים לראש פנה  י 
יתהלים קכב,ד:  ְבט  ׁש  ים֭ ְׁשָבט ֡ ּו֭ ל  םָ֭ע ָּׁשָ֨ הָֽ֭-ֶׁש ֶ֣ם֭ ֹותְ֭לׁש  דֵ֗ ה  ָ֑לְ֭ל֝ א  ְׂשָר י  ּותְ֭ל דֶ֣ ֭׃'ָי ּה֭ע 

יםמקדש, אפשר כי טעמי המקרא פשט הפסוק מדבר בעליה לרגל ל ְׁשָבט ֡ ּו֭ ָעל  ם֭ ָּׁשָ֨ קדמא גלגל פזר, מרמזים כך: פזר מרמז  – ֶׁש

לדרשה לענין אחר מפשט העליה לרגל, גלגל )במובן של כעין גלגול נשמות( מרמז לתיקון של המעשה שארע בזמן קודם המרומז 

 ת השבטים מעוברות במרגלים והם כשלו בשליחותם.בטעם קדמא, וזהו עליית המרגלים לתור את ארץ כנען, שהיו נשמות אבו

ן֭ ... [ד] וראה דבר פלא כי בכולם כתיב ארץ חמדה –מלבי"ם  ּוב ָ֔ א ֶ֣הְ֭ר ּט  ה[ְ֭לַמ ֹון֭] עָ֔ ְמ ׁש  ֶ֣ה֭ ַמּט  ה֭[֭ח]וכן כולם חוץ  בזקף קטןְל ֵ֥ ַמּט  ְל
ם֭ י  ו וע"ז הטעם מפסיק לומר שלא . והוא מבואר במ"ש האר"י ז"ל כי ביהושע נתלבש נשמת לוי שאינו משבטבטפחאכתיב ֶאְפָרֶ֖

אפרים בעצמו הלך כמו בשאר השבטים רק שהיה הנשיא ממטה אפרים וההולך היה נשמת לוי רק במנשה הלך יוסף מצד שבטו וע"ז 
א[֭ -)טט כתיב למטה למנשה י ָ֑ה] ְמַנֶּׁש ֶ֣ה֭ ַמּט  ףְ֭ל ֶ֖ ס  ֹו ה֭י ֵ֥ ַמּט   . (ְל

 
-כוונתו היה על אותם המרגלים שירגלו ארץ מרגלים אתם  ץבראשית מק... בשם האריז"ל מה שאמר יוסף לאחיו  - מאור ושמש

סוסי -זכור נשמת ראובן, לגדי בן-ישראל דהיינו שהיה למרגלים עיבור נשמות השבטים ... נשמות צדיקים כדי לסייעם ... לשמוע בן
היה צריך לעיבור נשמה נון לא הוצרך להמשיך נשמת השבט כי יהושע היה צדיק גדול ולא -נשמת יוסף הצדיק, אבל ליהושע בן

כאשר הטעו המרגלים אזי תיכף פרחה מהם נשמות השבטים הקדושים  אך,אעפ"כ הוסיף לו אות אחד על שמו שלא ילכד במצודתם. 
כלב היה דעתו ומחשבתו זכה להשי"ת ולא פרחה ממנו נשמת  אךונשארו יחידים והמרגלים הטעו עצמם אל הסט"א להוציא דבה. 

ּו( לך יג,כב-מדבר שלחביהודה, לכך נאמר ) לֶ֣ ֲע ֶגב֭  ַוַּי ֶּנ א ַב ָּיב ֶ֣ ֹון ֭-ַעד ַו א, שזה הפסוק נאמר על כלב לבדו כי נאמר ֶחְבר ָּיב ֶ֣ לשון יחיד ...  ַו
ּו לֶ֣ ֲע  שהיה בתוכו בסוד העיבור כנ"ל. )יהודה(לשון רבים כי זאת נאמר על כלב ועל נשמת שבטו  ַוַּי

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 א:י,שלח יג במדבר

א[֭ י [ֶ֣֭ ּט  ףְ֭לַמ ֶ֖ ס  יֹו ה֭ ֵ֥ ּט  יֶּ֭בןְלַמ ֶ֖ ּד  ָ֑הַּ֭ג ְמַנֶּׁש י׃-ה֭ ָֽ ּוס   ס

 )יהושע בן נון(. והיה די לאפרים בכבוד נשיאו)אפרים ומנשה(,  או שחלק כבוד לשניהם...  רמב"ן
 ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא קלג 

 לפחד. אבינו מת במדבר, ר' עקיבא אומר נאמר כאן מדבר ונאמר להלן מדבר מה מדבר האמור כאן צלפחד אף מדבר האמור להלן צ
והוא לא היה בתוך העדה זו עדת מלינים. הנועדים על ה' זו עדת מרגלים. בעדת קרח זו עדה של קרח. כי בחטאו מת שלא החטיא 

תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו, ר' נתן אומר יפה כח נשים מכח ... אחרים עמו. ובנים לא היו לו שאלו היה לו בן לא היינו תובעות. 
 . ים נתנה ראש ונשובה מצרימה )במדבר יד ד( ונשים אומרות תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינואנשים אנשים אומר

 פני דוד במדבר פרשת שלח 
יא( למטה יוסף למטה מנשה. אפשר שהזכיר יוסף שהיה מחבב את הארץ כמ"ש והעליתם את עצמותי וכן ארונו צף שיקחהו משה 

פנחס וזהו להגדיל המדורה על נשיא זה שלא נסתכל ביוסף שחיבב הארץ והבנות רבינו ע"ה וכן בנות צלפחד וכמו שפירש"י בפ' 
הלכו בדרך אביהם יוסף ואדם לא זכר ונתחבר בעצה רעה למרגלים. ורבינו האר"י מפרשה על דרך אמת דיוסף עצמו נתחבר במנשה 

 :בנשיא זה ולא בהושע נשיא אפרים וכו' ע"ש ויאורו עיניך
 משך חכמה במדבר פרק יג 

)יא( למטה יוסף למטה מנשה וכו'. פירוש, שהיה גלוי ברוח הקודש למשה, שמטה מנשה חציו יהא בעבר הירדן וחציו בארץ, ולכן  
שלח איש מחצי השבט שחלקם בארץ ומחבבים ארץ ישראל, וזה מידת יוסף שחיבב ארץ ישראל, וכמו שאמרו במדרש שלא כפר 

 תם את עצמותי מזה" וכו' )בראשית כ, כה(. וכל זה לא הועיל!.בארצו ואמר "גונבתי מארץ העברים", "והעלי
 אגרא דכלה במדבר פרשת שלח 

א[֭ י ָ֑ה] ְמַנֶּׁש ֶ֣ה֭ ּט  ףְ֭לַמ ֶ֖ ס  יֹו ה֭ ֵ֥ ּט  הנה ייחס מנשה ליוסף, ולא עשה כן לאפרים, והנה בליקוטי תורה למרן האר"י ז"ל כתב כי הי"ב שבטי ישורון בעצמם . ְלַמ
ו כל אחד באיש משבטו, אך יוסף לא היה יכול להתעבר בשני אנשים, ונתעבר רק בהמרגל ממנשה, וביהושע שהוא מאפרים ובכבודם נתעברו בי"ב האנשים הלל

דהנה כתבו המקובלים נתגלגל לוי, על כן אמר רק במנשה למטה יוסף. ודברי מרן ז"ל ברוח הקודש אין צריכין חיזוק, אעפי"כ רשות לכל אחד לדרוש בתורה, 
תורה הטעם שראובן וגד וחצי מנשה לא לקחו בארץ ישראל, מפני שהיה בהם איזה נדנוד פגם בתחילת יצירתם,  וגם מרן בליקוטי

ב מיקרי חשש דהיינו ראובן היה יעקב סובר שהיא רחל )הגם שאנחנו בעניינו כתבנו בפרשת ויצא על זה שיעקב תיקן כל זאת במחשבתו, עכ"ז לגבי קדושת יעק
 זלפה ליעקב בלי ידיעתו ועצתו, מה שאין כן בבלהה נתייעצה רחל עמו. נדנוד פגם(, וכן גד ניתן

והנה יוסף לקח את אסנת בת דינה, והנה אסנת היתה חציה מקדושת דינה וחציה משכם הארור ]פרקי דר"א פל"ח[, ויוסף כולו קודש. 
לארץ ישראל, והנה חצי השבט הזה יתייחס ביותר לאסנת, על כן חצי שבט מנשה נשאר מחוץ , חלק רביעי בחשש פגםוהנה שני בנים היה להם, והיה 

והנה שליחות המרגלים היה לארץ ישראל דוקא מעבר לירדן, ונבחר לשליחות מאותו החלק וחציו שנטל חלק בארץ ישראל יתייחס ליוסף. 
א[֭שיתייחס ליוסף, וז"ש  י ָ֑ה] ְמַנֶּׁש ֶ֣ה֭ ַמּט  ףְ֭ל ֶ֖ ס  ֹו ה֭י ֵ֥ ַמּט  ולו יתייחס ליוסף. ובזה יונח לנו שבפרשת במדבר ]א י[ ובאפרים לא הוצרך לפרט כן כי כ, ְל

 .אמר לבני יוסף לבני אפרים ולא אמר כן במנשה, כי שם נתייחסו, ואמר באפרים שכולו יתייחס ליוסף
ף ֶ֖ ס  יֹו ה֭ ֵ֥ ַמּט  מנשה מרכא טפחא, יתור לרבות את חיבת הארץ של יוסף, ולרבות חיבת הארץ של בני מנשה ושל בנות מנשה כדי שנציג  – ְל

ֶ֣הבמשלחת התיור של הארץ ימלא שליחותו בחיבוב הארץ,ולא יסטה אחר דעה אחרת.  ַמּט  מונח, מרבה שני חלקים במטה מנשה,  – ְל

ָ֑ה  אתנח, בתפקיד מגביל שהנציג היה מהצד של יוסף ולא של אסנת וחלק השבט שנחל בא"י ממערב לירדן.  – ְמַנֶּׁש

 

יֶּ֭בןוכן רואים משם הנציג  ֶ֖ ּד  י-ַּג ָֽ ס  )צירוף הוי"ה בעולם המעשה, שבו(, קו"ל  (52) ה, שם ב"ן-ו-ה-= א (17) טו"ב( 136 52 17)גי'  – סּו

 = צו"ם = ממו"ן הם סול"ם לתפלה ותשובה וצדקה להעביר את רוע הגזרה( 136)

=  93+  43( = 93ה )( וחסיד"43ידידי"ה ), עני"ו=עונ"י: )קישוטי כלה ל"ו.(, מצ"ה=עה"כ )קישוטי כלה מ"ה.(אוצר גי' ריר"פ ז"ל 

 קל"ו, חזקיה"ו: מלך יהודה

יֶּ֭בן ֶ֖ ּד  י-ַּג ָֽ ס   )סלוק( טפחא אתנח –)אתנח( טפחא סלוק תבנית טעמים הדומה לתבנית "שמע ישראל"  – סּו

ן י-ֶּב ָֽ ס  י֭סלוק, מגביל,  – סּו ֶ֖ ּד  של טפחא, בתפקיד פסקא טעמא, מצד אחד מהווה חלק אחד עם הכתוב אחריו, כפי שמרומז בגימטריאות  –ַּג

המלים, מצד אחר הוא משנה משמעות לרעה וע"י טפחא בתפקיד התפשטות התכונה לכתוב לפניו ברישא של הפסוק. ואפשר כי מלמד על 

השפעת חלק שכם הארור, המרומז במלת סוס מנאף, )ראה ירמיהו ה,ח, יחזקאל כג,ד( השפיע באופן כלשהו על נציג מנשה, ונסחף לדבת 

 דים על ה' כדי.הארץ של עדת המרגלים הנוע

לר' נחמיה דאמר שכל או חלק מבני יעקב נשאו בנות כנען או בנות עמים אחרים, יובן מדוגמת הנציג של מנשה על ההשפעה השלילית של 

 מוצא נשות בני יעקב על המרגלים. 
דה א' לאחיותיהם נשאו השבטים לה( ]ויקומו כל בניו וכל בנותיו[ וגו' ר' יהולז,)אלבק( פרשת וישב פרשה פד -בראשית רבה )תיאודור

, על הדה דר' נחמיה כל בנתיו כמה בנות היו לו חדא הוות ליה ולווי קברה, אלא אין ר' נחמיה א' כנעניות היוהה"ד ויקומו כל בניו וכל בנתיו וגו', 
 אדם נמנע לקרוא לחתנו בנו ולכלתו בתו.

 ,לקחו כנעניות היו מעיר שכםאלו כלותיו, וא"ר נחמיה  ויקומו כל בניו וכל בנותיו ,להוישב לז 'שכל טוב )בובר( בר
רבי נחמיה אומר כנעניות היו. ויתכן שלא הקפיד רבי נחמיה בייחוסן, שלא נתכוון אלא לומר שנשאו מנשי ארץ כנען, רמב"ן בראשית פרק לח 

בפרשת ויחי יעקב )להלן נ יג( כתב רש"י ז"ל וישאו ו...  אבל היו מן הגרים והתושבים הבאים מכל הארצות או עמוניות ומואביות ומיתר העמים,
בן אותו בניו, ולא בני בניו, שכך צום אל יטענו במטתי אחד מבניכם לפי שהם מבנות כנען )במדב"ר ב ח(. ויהיה זה לפי ששאול בן שמעון ושלה 

 אחד מבני בניכם שיש בהם מבנות כנען: יהודה היו מבנות כנען, ולכן יוציא את כלם, אבל בנסחאות שלנו בבראשית רבה מצינו בכלן,
אזהרת אברהם על יצחק כתיב בצווי אברהם לאליעזר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני )פ' חיי(,  (הערה ג ,בלח וישב תורה תמימה בראשית 

, צ"ל דבאמת הי' אותו המקרה ותהרי שנשאו כנעניואזהרת יצחק ליעקב מפורש ס"פ תולדות. והנה אף על פי דכתיב )פ' ויגש( ושאול בן הכנענית, 
כיוצא מן הכלל, וראי' לזה מהא גופה שציין הכתוב שהוא בן כנענית, כדבר התמוה ויוצא מן הכלל, ואם הי' הדבר חזון נפרץ ביניהם לא עמד 

, וקאי על כלותיו, וצ"ל יות היוכנענהכתוב על זה. ואמנם עדיין צ"ע ממש"כ רש"י לעיל בפסוק ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, ר' נחמי' אמר, 
דמדרשות חלוקות הן. אך צ"ע בעיקר דרשת הגמרא בת גברא תגרא ממה דכתיב בד"ה א' ב', בני יהודה ער ואונן ושלה נולדו לו מבת שוע 

 רא שלפנינו:הכנענית פרקמטיתא, מלשון סוחרית, וזה מכוון לדרשת הגמ -ממש, אמנם בתרגום רב יוסף שם תרגם  משמע כנעניתהכנענית, 
 

ֶאלירמיהו  ה,ח:  ׁש֭ י ֵ֛ א  ּו֭ יָ֑ יםָ֭ה ֶ֣ יםַ֭מְׁשּכ  ֶ֖ ֻיָּזנ  ְמ ים֭ ֵ֥ ס  לּו׃-סּו ָהָֽ ְצ י  ּו֭ ה ֶ֖ ע  ֶׁשת֭ר  ֵ֥ ֭א 
 ... ינאפו בלילה עם נשי רעיהם ... רד"ק משכים; היוהללו המזויינין בקושי אבר תשמיש, בכל בקר  כסוסים - מיוזנים משכים היו סוסים)ח( רש"י 

היחזקאל  כג,כ:  ְּגָבָ֔ רְּ֭בַׂשרַ֭וַָּֽתְע ֶׁשֶ֤ ָ֑םֲ֭א ֶה י ְגׁש  ַל ָֽ ֶ֖לּ֭פ  ם׃-ַע ָמָתָֽ ְר ים֭ז  ֶ֖ ס  סּו ת֭ ְרַמֵ֥ םְ֭וז  ָרָ֔ ְּבָׂש  ֭ ים ֹור  ֲ֭חמ
לשון ריבוי תשמיש;  - סוסים וזרמתאבר תשמיש.  - בשרם חמוריםבשר  אשרפלגשותם, להיות להם לפלגש.  על - על פלגשיהם ותעגבה)כ( רש"י 

 .  הזרע, כמו "זרם מים" )חב' ג,י(קילוח  - זרמתשמרבים בתשמיש משאר כל זכרים שבבהמה. 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 במדבר נשא ד,כא 5.2

 

ֶאת במדבר נשא ה,טו: ׁש֭ י ֶ֣ א  יאָ֭ה ָ֨ ב  ה  ֶאל-ְו ֹו֭  ְׁשּת ן ֭-א  ה  ֶאתַ֭֭הּכ  א֭ י ֶ֤ ב  ה  ים-ְו ָ֑ ר  ע  חְׂ֭ש ַמ הֶ֭קֶ֣ יָפֶ֖ ָהא  ת֭ ֵ֥ יר  יָהֲ֭עׂש  ָעֶלָ֔  ֭ ּה ְרָּבָנ ָ֭ק
א֭ א-ל ָֽ ל ָֽ ֶמןְ֭ו ֶׁשֵ֗ ו֭ י ָעָל֝ ק֭ צ ָ֨ י-י  ָֽ הּ֭כ  ָנָ֔ ְלב   ֭ ו י ָעָל ן֭ ֶ֤ ּת  ְנַחֶ֤ת֭קְ֭-י  ן׃מ  ֹוָֽ ָע ֶרת֭ ֶּכֵ֥ ַמְז ֹון֭ רֶ֖ ָּכ ת֭ז  ְנַחֵ֥ מ  א֭ ּו הָ֔  ֭ ת א  ָ֭נ

יא (טו,נשא ה 'במ) ,אבבלי סוטה ז ָ֨ ב  ה  ׁשֶ֭אתקדמא  – ְו י ֶ֣ ֶאל-ָהא   ֭ ְׁשּתֹו ן ֭-א  ה   מהענין על הענין  מונח זרקא סגול, מוסיף – ַהּכ 

 עת בגדיהשעסקו בה כהנים אחדים בזה אחר זה, ומה שמוסבר שעשו הגרלה מי יטפל בה אולי זה לשלב קרי (א)

א (טו,נשא ה 'במ) )היינו קודם להבאה לבית המקדששבירושלים וגו'  הגדול לבית דיןהיו מעלים אותה  המשנהבלשון  (ב) י ָ֨ ב  ה  , קדמא – ְו

 הגמרא בעמוד ב' לומדת ענין בית הדין הגדול מזקן ממרה, ואפשר לומר שהדבר מתואם עם טעמי קרא זה.לבית הדין הגדול( 

א֭ועוד  י ָ֨ ב  ה  ׁש, קודם להגעה לבית הדין, קדמא –ְו י ֶ֣ א  אבל .  (ולא שליח)מביא את אשתו  (עצמו)כלשון רבי יהודה מן תורה האיש , מונח - ָה

יׁשהיינו מוסיפים על  אבל אמרו חכמים מוסרין לו שני תלמידי חכמים ֶ֣ א  ֶאל-ֶאתבכתוב  זרקא סגולע"פ תפקיד  ָה ֹו֭  ְׁשּת ן ֭-א  ה  שני , ַהּכ 

  תלמידי חכמים שיוכלו להתרות בו ולמנעו מלהתקרב אל אשתו. אנשים וע"פ התוספות שני

 

ֹו ֭-ֶאתאפשר כי מלת  ְׁשּת  . במדבר נשא ה,כ: -שגורמים לאיש להביאה לבית הדין הגדול לדונה כסוטה והנדרש בה רבה מצבי אשמא 

 

יעַ֭ במדבר נשא ה,כא: ָ֨ ְׁשּב  ה  ן ְו ֵ֥ ה  ת ַהּכ  ָּׁשה֭ -ֶאָֽ א  ֶ֣ת ָהָֽ ַע ְׁשֻב ָאָלה ֭ ּב  ָאַמֶ֤ר ָה ּכ֭  ְו ן ַ֭ה ה ה  ָּׁשָ֔ א  ן ָלָֽ ּת ָ֨ ְך֭֭'הֵ֥֭ י  ֹו הְּ֭בתֶ֣ ָעֶ֖ ְׁשֻב ְול  ה֭ ָאָלֵ֥ ְךְ֭ל ֹוָתֵ֛ א
ְָ֑ך֭ הֶַ֤֭֭עּמ  ת֭ ֶאת-ֶאת֭'ְּבת ָ֨ ְו ֶלת֭ ֶפָ֔ נ   ֭ ְך כ  ר  ה׃-ְי ְֶַֽ֖ךָ֭צָבָֽ ְטנ  ּ֭ב 

ַע֭ י ָ֨ ְׁשּב  ןְוה  ֵ֥ ה  ָהָאָלה ֭ ַהּכ  ֶ֣ת֭ ְׁשֻבַע ּב  ֹ֭֮ ה ָּׁש א  ־ָהָֽ ת ירה את כל קדמא מרכא זרקא מונח סגול, כעין לכתחילה ובפועל. לכתחילה צריך להעב  –ֶ֭אָֽ

 .לפני מחיית השם במים )ראה ה,כז(התהליך אלא אם תודה 

ָהָאָלה ֭ ֶ֣ת֭ ְׁשֻבַע ּב  ֹ֭֮ ָּׁשה א  ־ָהָֽ ת זרקא מונח סגול, כעין מוסיף מהענין על הענין, )א( למאן דאמר ששתי השבועות חד הן אז יש כאן תנאי   –ֶ֭אָֽ

סיף לה קללה. )ב( למאן דאמר שאלו שתי שבועות שונות מוסיף לה ברכה, על אמירת שקר מו –כפול ותוצאות שונות: על אמירת אמת 

 הסבה לכך שבסוטה יש שני ענינים: )א( ענין של איסור המעשה )ב( ענין ממוני של גביית כתובתה.

ַע֭֭)כא(,תורה תמימה ה  י ָ֨ ְׁשּב  ןְוה  ֵ֥ ה  , אחת שבועה שיש עמה אלה ואחת שבועה (קיזאמר רבא, שתי שבועות האמורות בסוטה למה - ַהּכ 
 :א[,יח סוטה] (קיחאין עמה אלה, היכי דמי שבועה שיש עמה אלה, אמר רב אשי, משביעני עליך שלא נטמאת ואם נטמאת יבאו בךש

ן )טטבפ' י"ט  (תורה תמימה הערה קיז ה ֵ֗ ּכ  ּהַ֭ה ָת֝ א  ַע֭ י ָ֨ ְׁשּב  ַע֭֭טט) ובפ' כ"א שבועה שאין עמה אלה( ְוה  י ָ֨ ְׁשּב  ןְוה  ֵ֥ ה  שבועה שיש עמה  ַהּכ 

 :שבועות מיוחדות הן , וס"ל דב'אלה(
ר"ל שבועה על האשה שתגיד האמת ושבועה על הקללה ]האלה[ שתבא עליה אם הגידה שקר, וכדמפרש. ועיין משכ"ל   ח(הערה קי
 אות קי"א:
ודע דבעיקר הדבר דמפרש שאין בענין פרשה זו תנאי כפול צריך באור, דהא לכאורה כופל התנאי בזה כמו שאמר אם ...  א(הערה קי
כב ואם לא שטית הנקי, ושוב כתיב ואת כי שטית וכי נטמאת והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה ואמר יתן ה' אותך לאלה לא ש

וגו', הרי זה תנאי כפול. אך הענין הוא דכל שקלא וטריא זו אתיא אליבא דמ"ד בסוגיא דסוטה י"ח א' דשתי שבועות יש בענין זה. 
שאין עמה אלה ]ע"ל פ' כ"א[, ר"ל שבועה על האשה שתגיד האמת ושבועה על הקללה  אחת שבועה שיש עמה אלה, ואחת שבועה

חכמים דס"ל דשבועה לא פירש קללה אלא מכלל ברכה, ולכן  (פסוק זה)]האלה[ שתבא עליה אם הגידה שקר, אבל בשבועה ראשונה 
והנה כן קיי"ל כר' מאיר דבעינן תנאי כפול  -ן. וקיצור דברים אלו באו ברש"י בסוגיי אחת בשני הפסוקים באמת יש בזה תנאי כפול,

ולא אמרינן מכלל לאו אתה שומע הן. ואמנם מבואר בשבועות ל"ו ב' דזה סבירא ליה לר"מ רק במילתא דממונא אבל במילתא 
 ... דאיסורא ס"ל גם הוא דמכלל לאו אתה שומע הן, ושאני סוטה דאיסורא דיש בו ממונא הוא, והוא גביית כתובתה.

 

ְך מדבר נשא ה,כב:ב ָ֑ לָ֭יר  ֶ֣ ַלְנּפ  ְו ֶטן֭ ֹותֶּ֭בֶ֖ ְךַ֭לְצּבֵ֥ י  ַעָ֔ מ  ְּבָֽ  ֭ ָהא  ֶּלה ים֭ ֶ֤ ר  ָאֲר םַ֭הְמ י  ַּמָ֨ אּוַ֭ה ן׃ּ֭֭֠וָב ָֽ מ  ָא ֭׀ ן֭ ֵ֥ מ  הָ֭א ָּׁשֶ֖ א  הָ֭ה ְמָרֵ֥ ְ֭וָא
אּו  זעזוע במקור הנפש בגלל מחיית חיי האשה, גדולה בתפקיד עקירה-תלישא -ּ֭֠וָב

אּו  ,יחתורה תמימה הופי' (ה,יח)-גדולה בתפקיד שיעור, כנדרש ב-תלישא - ּ֠וָב

י )א( ֵ֥ ים מ  ֶ֖ ָּמר  ים׃ ַה ָֽ ֲרר  ארד יכול שחור כדיו, ת"ל מי, הא כיצד, מראה מים ומראה ארד,  (קאתניא, יכול מראה מים ת"ל ארד -  ַהְמָאָֽ
 ]ירושל' סוטה פ"ב ה"ב[: (שיערו חכמים חצי לוג מים מן הכיורקב

י (ב) ֵ֥ ים מ  ֶ֖ ר  ים׃ ַהָּמ ָֽ ר  ֲר ָאָֽ כנגד רמ"ח אברים שבה ונגד  (496=  248+  248)גי' רמ"ח + רמ"ח = תצ"ו  המארריםחומא, מנין א"ר תנ -  ַהְמ
 ]שם פ"ה ה"א[: (קגרמ"ח אברים שבו

 (כפי' קהתי)צ"ע כי נלמד במסכת אהלות כי מספר איברי איש ואשה אינו שווה  –טט 

 

ָכַתבֶ֭את במדבר נשא ה,כג: ר-ְו֠ ֶָ֑פ ּס  ןַּ֭ב ֶ֖ ה  הַ֭הּכ  ֵֶּ֛ל ָהא  ת֭ ֹלֵ֥ הֶ֭אלָ֭֭הָא ים׃-ּוָמָחֶ֖ ָֽ ָּמר  יַ֭ה ֵ֥ ֭מ 
ָכַתב  זעזוע במקור בגלל אפשרות למחיית שם השם, גדולה בתפקיד עקירה-תלישא -ְ֭ו֠

 

ּהֶ֭את: במדבר נשא ה,כז ְׁשָקֶ֣ ם-ְוה  ָֽ א  ֶ֣ה֭ ְיָת ָה םְ֭ו י  ַּמֵ֗ יָׁשּה ֭-ַה לְּ֭בא  ֶַ֣ע לַ֭מ ְמע ֶ֣ ַוּת  ֭ ה  ְמָא ְט ֭נ 
ֶ֣֭֭ ְוָצְבָת ים֭ ָ֔ ר  ְלָמ  ֭ ים ר  ֲר ְמָאָֽ םַ֭ה י  ַּמֶ֤ ּהַ֭ה ּוָ֭ב֝ א ָּ֑הּוָבָ֨ ָכ ר  ְי ה֭ ְוָנְפָלֶ֖ ּה֭ ְטָנָ֔ ּה׃֭֭ה֭ב  ַעָּמָֽ ֶרב֭ הְּ֭בֶקֵ֥ ָאָלֶ֖ הְ֭ל ָּׁשֵ֛ הָ֭הא  ְיָתֹ֧ ָה ְ֭ו
 

ּהֶ֭את ְׁשָקֶ֣ ם-ְוה  ָֽ א  ֶ֣ה֭ ְיָת ָה םְ֭ו י  ַּמֵ֗ ָׁשּה ֭-ַה י א  לְּ֭ב ֶַ֣ע לַ֭מ ְמע ֶ֣ ַוּת  ֭ ה  ָא ְטְמ ֭נ 
 זרקא מונח מונח סגול טטוד"ל

ואין משקין אתה אף על פי שאינה מודה  קודם שנמחק השם אם תאמר איני שותה ואצא בלא כתובה שומעין לה – שפתי חכמים
 השם ואומרת אצא ממנו בלא כתובה ואיני שותה אין שומעין לה כיוון שנמחק השם. (נמחק)בטומאה! אך אם כבר נמחה 
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( שלחיך פרדס רמונים. שיר השירים דהרי זה נזיר. ממאי דהדין שילוח ריבויא הוא? דכתיב: ) -הרי עלי לשלח פרע א בבלי נזיר ג,
ל֭( במדבר ו' ה( ושולח מים על פני חוצות! תנא פרע פרע יליף, כתיב הכא: ) איוב האימא: מידי דעבורי, כדכתיב: ) ֵ֥ ּד  הַּ֭ג ְהֶיָ֔ ָֽ ׁש֭י  ָקד ֶ֣

ע ַר ( ופרע לא ישלחו. ואיבעית אימא: האי שולח מים נמי ריבוי הוא, )כדמתרגם רב יוסף:( )יחזקאל מד כ, וכתיב התם גבי כהן הדיוט: ֶּפֶ֖
 ין ליה מיא לפירא ורבי. דכד משק

ּוֶ֭אתיחזקאל  מד,כ:  ְסמֶ֖ ְכ י  ֹום֭ סֵ֥ ּוָּ֭כ ָ֑ח ַׁשּל  אְ֭י ַרע֭ל ֶ֣ ּוֶפֶ֖ חּו֭ ַגּל ָ֔ אְ֭י ל ֶ֣  ֭ ם׃-ְור אָׁשם ֶהָֽ י אׁש  ָ֭ר
ה ְהֶיָ֔ ָֽ ׁש֭י  ַרעָ֭֭קד ֶ֣ לֶּ֭פֶ֖ ֵ֥ ָ֑חּו֭מרכא טפחא, יתור לרבות, מופנה ללימוד בכעין גזרה שוה אל  –ַּגּד  ַׁשּל  אְ֭י ַרע֭ל ֶ֣ עטפחא, מונח אתנח.  ּוֶפֶ֖ ַר  ֶּפֶ֖

עֶ֭פֶּ֖֭ו ּוַר ָ֑ח ְיַׁשּל  א֭  שתיהן בטפחא,התומך בלימוד בגזרה שוה.  ֭ל ֶ֣

ג[֭ ְוָכל֭] ָ֑ה֭ ְׁשֶּת א֭י  ר֭ל ֶ֣ ָכֶ֖ ׁש  ֶמץ֭ ְוח ֵ֥ ן֭ י  ֵַֽ֛ ֶמץַ֭י יר֭ח ֵ֥ ַיּז ָ֔  ֭ ר ָכ ׁש  ןְ֭ו י  ֶָֽ֖֤ ַּי ל׃֭-מ  ָֽ א֭י אכ  ים֭ל ֵ֥ ֶ֖ ׁש  יב  ים֭ו  ֵ֥ ח  יםַ֭ל ֵ֛ ֲעָנב  הַ֭ו ְׁשֶּתָ֔ א֭י  ל ֶ֣  ֭ ים תֲ֭עָנב  ַרֶ֤ ְׁש ד[֭֭֭מ  [֭
לֲ֭֩אֶׁשָ֭֨ ּכ  ֹו֭מ  ְזרָ֑ ֶ֣י֭נ  מ  לְ֭י ֵ֛יםְ֭וַעדּכ ֶ֖ ְרַצּנ  ַח מ  ן֭ י  ַהַּיֵ֗ ֶֶ֣פן֭ ֶּג ה֭מ  ָעֶׂש֝ ל׃֭-ר֭י  ָֽ א֭י אכ  ֶ֖ג֭ל ֵ֥ ה[ָ֭֭֭ז ר֭ל א-ָּכל֭] ַע ֹוַּ֭תֶ֖ רָ֔ ְז ר֭נ  ֶֶָֽ֣֖ד ֶנ  ֭ י מ  ַעל-ְי ר֭ ֲעב ֶ֣ ֹו֭-ַי ׁשָ֑ ר א

ֶׁשר-ַעד םֲ֭א ֝ מ  אתַ֭הָּי ל ָ֨ ר֭-ְמ ֶ֤י ֹו׃֭לַַ֭יּז  ׁשָֽ ר א ר֭ עְׂ֭שַעֵ֥ ַר לֶּ֭פֶ֖ ֵ֥ הַּ֭גּד  ְהֶיָ֔ ָֽ ׁש֭י  ֭֭֭ה 'ָ֭קד ֶ֣ ו[ ֹו֭-ָּכל֭] רֶ֖ י יַ֭הּז  ֵ֥ ַעללְַ֭ימ  '֭ א׃֭-הָ֑ ָיב ָֽ א֭ ת֭ל ֵ֥ ֶ֖ מ  ׁש֭ ֵֶ֥פ ֭]ז[ֶ֭֭֭נ
ֹו֭ל א תָ֔ ֶ֣ח  ַא ּוְל  ֭ ו י ֹוְ֭לָאח  ּמֵ֗ וּ֭וְלא  י ֶ֣ ָאב  וַ֭על-ְל י ֹלָהֶ֖ רֱ֭א ֵַֽ֥זֶ י֭נ  ֵ֛ ָתָ֑םּ֭כ  םְּ֭במ  אָ֭לֶהֶ֖ ַּטָּמֵ֥ ֹו׃֭-י  ׁשָֽ ח[֭֭֭ר א ּוא֭֭] ׁש֭הֶ֖ ד ֵ֥ ֹוָ֭ק ְזרָ֑ ֶ֣י֭נ  מ  לְ֭י '׃֭לַּ֭כ ֶ֖  הָֽ

שידור מכולם, ורבנן אמרי: אפילו לא נזר אלא בחד גמ'. מתני' דלא כר' שמעון; דתניא, ר"ש אומר: אינו חייב עד ֭ ב ,בבלי נזיר ג
ַעד( במדבר נשא ו דמנהון הוי נזיר. מ"ט דר"ש? אמר קרא: ) ֵ֛יםְ֭ו ְרַצּנ  ַח ן֭מ  י  ַהַּיֵ֗ ֶֶ֣פן֭ ֶּג מ  ה֭ ָעֶׂש֝ ר֭י  ֶׁשָ֨ לֲ֭֩א ּכ  ֶ֖ג֭-מ  ל׃ָז ָֽ א֭י אכ  . ורבנן מ"ט? ֭֭֭ל ֵ֥

ר( במדבר נשא ו גאמר קרא: ) י ַיּז ָ֔  ֭ ר ָכ ׁש  ןְ֭ו י  ֶָֽ֖֤ ַּי רי הכתיב: . ור' שמעון נממ  י ַיּז ָ֔  ֭ ר ָכ ׁש  ןְ֭ו ֶָֽ֤֖י  ַּי ! ההוא מיבעי ליה: לאסור יין מצוה כיין מ 
 )כוס יין לקידוש ולהבדלה(הרשות. מאי היא? קדושתא ואבדלתא, 

 הסבר שיטות רבי שמעון ורבנן –טט 

 פילו לא נזר אלא בחד מנהון הוי נזיר.ורבנן אמרי: א, )מכל איסורי נזיר יין, תגלחת, טומאת מת(דתניא, ר"ש אומר: אינו חייב עד שידור מכולם 
ֵ֛יםְ֭וַעד( במדבר נשא ו דמ"ט דר"ש? ) ְרַצּנ  ַח ן֭מ  י  ַּיֵ֗ ַה ֶֶ֣פן֭ ֶּג ה֭מ  ֶׂש֝ ָע ר֭י  ֶׁשָ֨ לֲ֭֩א ּכ  ֶ֖ג֭-מ  לָז ָֽ י אכ  א֭ קטנה, קדמא ואזלא מונח רביע -תלישא ׃ ל ֵ֥

 תביר טפחא מרכא סלוק. 

 

ה֭ב ,רש"י מסכת נזיר ג ָעֶׂש֝ ר֭י  ֲאֶׁשָ֨ ל֭֩ ּכ  ההא נוזר משמע שצריך שי -מ  ָעֶׂש֝ ר֭י  לֲ֭֩אֶׁשָ֨ ּכ   שאינו נזיר אלא א"כ נוזר מכולם. מ 
 תוספות מסכת נזיר דף ד עמוד א 

או יאמר סתמא דמשמע כל מילי דנזירות קיבל עליה ואם בא לפרש חרצן וזג צריך לפרש כולם גם תגלחת  - עד שיזיר מכולן
 וטומאה.

ן֭ י  ַהַּיֵ֗ ֶֶ֣פן֭ ֶּג מ  ה֭ ָעֶׂש֝ ר֭י  לֲ֭֩אֶׁשָ֨ ּכ  )טט מכולהו צריך להזיר וא"ת ואכתי תגלחת וטומאה לא שמעינן וי"ל כיון דגלי לן ביין אלמא ד -מ 

 ה"ה שצריך לקבל גם תגלחת וטומאה ונפקא לן מלישנא דקרא מכל. כל הפרטים( –
 לר"ש היות ופירט בגפן הוא הדין למה שלא פירט, דהיינו תגלחת וטומאת המת. לפי הרא"ש

יר( שא ו גבמדבר נורבנן מ"ט? אמר קרא: ) ַיּז ָ֔  ֭ ָכר ׁש  ןְ֭ו ֶָֽ֤֖י  ַּי  קטן-מהפך פשטא זקף – מ 

יר( ו גנשא במדבר ור' שמעון נמי הכתיב: ) ַיּז ָ֔  ֭ ר ָכ ׁש  ןְ֭ו ֶָֽ֤֖י  ַּי  ! ההוא מיבעי ליה: לאסור יין מצוה כיין הרשות. מאי היא? קדושתא ואבדלתא,מ 
אלא כי הא דאמר רבא: שבועה שאשתה, וחזר ואמר   זה רק מרבנן( )לר"ת וכי מושבע מהר סיני?הרי מושבע ועומד עליו מהר סיני! בבלי נזיר ד,א 

 )הנזירות דוחה השבועה(הריני נזיר, אתיא נזירות חיילא על שבועה. 

ןורבנן נמי הא מיבעי ליה: לאסור יין מצוה כיין רשות! א"כ, לימא קרא  ֶָֽ֤֖י  ַּי ָכר ֭, מאי מ   ? שמעת מינה תרתי. ְוׁש 

ר ֭ (במדבר נשא ו ג)הסבר רבנן, הקרא  ָכ ׁש  ןְ֭ו י  ֶָֽ֖֤ ַּי יר מהפך פשטא – מ   קטן )ענין של שתיים(, הנזירות מלמדת שתי הלכות:  -זקף – ַיּז ָ֔

ןא'  י  ֶָֽ֖֤ ַּי  כי הנזירות דוחה השבועהלאסור יין מצוה כיין רשות! לימוד כפשוטו.  מ 

֭ ב'  ר ָכ ׁש   חלה עליו נזירות שלימה שהוא יתר, לימוד שלא כפשוטו, קבל נזירות מדבר אחד מאיסורי הנזיר )פסוקים ד ה ו(ְו

 ור"ש? היינו טעמא דכתב שכר, לאלופי שכר שכר למקדש, 
ָכר ֭( במדבר נשא ו ג), הקרא  הסבר רבי שמעון  ׁש  ןְ֭ו ֶָֽ֤֖י  ַּי יר מהפך פשטא – מ   קטן )ענין של שתיים(, הנזירות מלמדת שתי הלכות:  -זקף – ַיּז ָ֔

 ת דוחה השבועהכי הנזירולאסור יין מצוה כיין הרשות. א' לימוד כפשוטו 
 ב' לימוד שלא כפשוטו, להקיש לענין עבודת כהנים בשיכרות רק מיין

רַ֭אל( ויקרא שמיני י טדכתיב: ) ָכ֞ ׁש  ןְ֭ו י  ֶָֽ֖֣ ְך֭-ַי ָּתֵ֗ א  ָך֭ ֶ֣י ּוָבֶנ ה׀֭ ַאָּתֶ֣ ֭׀ ְׁשְּת ֶ֣ ֶאלּת  ֵ֛ם֭ ֲאֶכ ם׃-ְּבב  יֶכָֽ ת  ר  םְ֭לד  עֹוָלֶ֖ ת֭ ָ֑תּוֻ֭חַּקֵ֥ ֻמ אָ֭ת דְ֭ול ֶ֣ ֶ֖ מֹוע  ל֭ ֶה , א ֵ֥
 יין הוא דליתסר, אבל שאר משקין המשתכרין לא; -ר, אבל שאר משקין לא, אף גבי מקדש נמי יין הוא דליתס -מה גבי נזיר 

 חייב.   -ולאפוקי מדר' יהודה, דתניא, ר' יהודה אומר: אכל דבילה קעילית, ושתה דבש וחלב, ונכנס למקדש  
 ים.רבי יהודה לא משווה נזיר לכהן בעבודת ביהמ"ק כי הוא אוסר גם במשקאות משכרין אחר

ה׃֭ רד"ק שופטים ה כהחלב משכר ראה  ֶחְמָאָֽ ה֭ יָב ֵ֥ ְקר  ה  ים֭ ֶ֖ יר  ּד  ֶפלַ֭א ֵ֥ ס  הְּ֭ב ֶ֣בָ֭נָתָָ֑נ ָל ָח ל֭ ָׁשַאֶ֖ ם֭ י  והשקתהו חלב הנותר אחר ... ַמֵ֥
  החמאה כי הוא מכביד הלב וטורף הדעת  וגו'

פטור.  -אומר: האוכל נבילה ביום הכפורים  איבעית אימא: ר"ש לית ליה איסור חל על איסור; דתניא, ר"ש )דרך אחרת לענות לרבי שמעון( 
יר )תוספות מסביר שלא שנשבע לשתות אלא נשבע שלא לשתות ונזר, הפסוק ַיּז ָ֔  ֭ ר ָכ ְוׁש  ן֭ ֶָֽ֤֖י  ַּי גורם שיש בנזיר שני איסורים שלא שלא כדרך הלימוד של  מ 

 ר"ש בכל התורה כולה שאיסור לא חל על איסור.
ָכר ֭הסבר אחר לרבי שמעון על  ן( במדבר נשא ו ג)א , הקר ְוׁש  ֶָֽ֤֖י  ַּי ָכר ֭֭מ  ׁש  יר פשטא מהפך – ְו קטן )ענין של שתיים(, הנזירות מלמדת -זקף – ַיּז ָ֔

 שתי הלכות ע"פ השיטמ"ק והרא"ש:  

ן֭א'  י  ֶָֽ֖֤ ַּי  כי הנזירות דוחה השבועהלאסור יין מצוה כיין הרשות. לימוד כפשוטו מ 

֭ ב'  ָכר שני איסורים, שלא כדרך הלימוד של ר"ש בכל התורה כולה שאיסור לא חל על  לימוד שלא כפשוטו, שאם נשבע שלא ישתה חליםְוׁש 

 איסור.
ן֭( במדבר נשא ו דולרבנן נמי הכתיב: ) י  ַ֭הַּיֵ֗ ֶֶ֣פן ֶּג ה֭מ  ָעֶׂש֝ ר֭י  ֲאֶׁשָ֨ ל֭֩ ּכ  ַעדמ  םְ֭ו ֵ֛י ְרַצּנ  ַח ל׃-מ  ָֽ א֭י אכ  ל ֵ֥ ֶ֖ג֭ ! אמרי לך רבנן: התם לימד על איסורי נזיר ָז

 רא מלמד על צירוף איסורים של דברים היוצאים מן הגפן לכדי שיעור כזית להתחייב במלקות.()לרבנן הקשמצטרפים זה עם זה. 

ל֭֩תבנית הקרא כעין פרט וכלל ופרטים בתראה. פרט קדמאה  -טט  ּכ  הקטנה, כלל -תלישא֭-מ  ָעֶׂש֝ ר֭י  ֭קדמא ואזלא,  – ֲאֶׁשָ֨ ן י  ַּיֵ֗ ֶֶ֣פןַ֭ה ֶּג מ 
ד ַע םְ֭ו ֵ֛י ַחְרַצּנ  ֶ֖ג֭-מ  ל׃ָז ָֽ א֭י אכ   ם בתראה  ופרטי - ל ֵ֥

)לר"ש אין צירוף כלל בתורה, כי כל איסור עומד לעצמו ור"ש? לית ליה צירוף; דתניא, ר"ש אומר: כל שהו למכות, לא אמרו כזית אלא לענין קרבן. 
דם, נבילה מתחייב  בכל שהו. לכן על כל לאו שבתורה שיש בו מלקות מספיק לעבור בכל שהו להתחייב במכות, והעובר בכזית באכילה כגון ביוה"כ, חלב,

 בקרבן(
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ֶאת֭[ט]  ֭ ַרְבָּת ְק ת-ְוה  ֶאָֽ ֭ ְלָּתָ֔ ְקַה ָ֨ ְוה  ָ֑ד֭ ֹוע  ֶהל֭מ ֶ֖י֭א ֶ֣ ְפנ  ם֭ל  ָ֔ ּי  ו  ְל ל׃-ָּכל-ַה ָֽ א  ְׂשָר ֵ֥י֭י  תְּ֭בנ  ַדֶ֖ ֲ֭ע
י[֭ ַרְבָּתֵ֥֭] ְק ה  ֶ֖ם-ֶאת ְו ּי  ְלו  ֶ֣י ַה ְפנ  י֭'הָ֑֭ ל  ּוְ֭בנ  ְמכֹ֧ ֵ֛ל֭-ְוָס ָרא  ְׂש םַ֭על-ֶאתי  ֶהֶ֖ י ד  ם׃-ְי ָֽ ּי  ְלו  ַ֭ה

י ֶאת[֭א] ן֭ ר ָ֨ יףַ֭֩אֲה נ  ה  הָ֭֔-ְו ֶ֣י֭ ְפנ  ל   ֭ ה ּוָפ ֶ֤םְּ֭תנ ּי  ו  ֶאת֭'ַהְל ד֭ ֲעב ֶ֖ ָה֕יּוַ֭ל ָ֑לְ֭ו ָרא  ְׂש ֶ֣י֭י  תְּ֭בנ  ֶ֖ א  הָֽ֭-מ  ת֭ ַדֵ֥  בני קהת – ׃'ֲעב 

ג[֭ י ֶאת]  ֭ ְדָּת ַמ ֲע ּו-ְוַהָֽ םְּ֭תנ ָתֵ֛ א  ֭ ַנְפָּתֵ֥ ה  וְ֭ו ָ֑י ֶ֣יָ֭בָנ ְפנ  ל  ןְ֭ו ר ֶ֖ ֵ֥יַ֭אֲה ְפנ  ם֭ל  ָ֔ ּי  ו  הַָֽ֭הְל הַ֭ל  , הבכורבני גרשון – ׃֭'ָפֶ֖
ד[֭ י ת] ֶא  ֭ ַּדְלָּת ְב ה  ׃֭-ְו ם ָֽ ּי  ו  ַהְל י֭ ֶ֖ ּו֭ל  י ָהֵ֥ ְו ָ֑ל֭ ָרא  ְׂש י  ֶ֣י֭ ְּבנ  ְך֭ ֹו ּתֶ֖ מ  ם֭ ּי ָ֔ ו  ַ֭הְל

ו[֭ י]ט ֲחר  ַאָֽ ֶאת-ְו ד֭ ֲעב ֶ֖ םַ֭ל ָ֔ ּי  ו  ְל ּוַ֭ה א ָיב ֶ֣  ֭ ן ה׃-כ  ּוָפָֽ םְּ֭תנ ָתֶ֖ ֭א  ַנְפָּתֵ֥ ה  םְ֭ו ָתָ֔ ְרָּתֶ֣֭א  ַה ְוט  ָ֑ד֭ מֹוע  ל֭ ֶה  רירמבני  – א ֶ֣

י֭֩נְ֭[֭ז]ט תָּ֭כלּכ  ַרָ֨ ְט ָ֑לַּ֭תַחתּ֭֩פ  א  ְׂשָר ֶ֣י֭י  ְךְּ֭בנ  ֹו ּתֶ֖ מ  י֭ ל ָ֔  ֭ ה ה  ָּמ ים֭ ֵ֥ יםְ֭נֻתנ  ָ֨ י׃֭֭-ֻתנ  ָֽ ם֭ל  ָתֶ֖ א  י֭ ְחּת  לָ֭לַקֵ֥ א ָ֔ ְׂשָר ֶ֣י֭י  ְּבנ  מ   ֭ ל רּ֭כ  ֹו ֶחםְּ֭בכֵ֥  ֶר֝
הֶ֭אתט[֭י]֭ ֶאְּתָנָ֨ ֶאת-ָו ד֭ ֲעב ֞ ַל  ֭ ל ָרא  ְׂש ֶ֣י֭י  ְּ֭בנ  ֹוְך  ּת מ  יו֭ ןּ֭וְלָבָנֵ֗ ר ֶ֣ ְלַאֲה ֭׀ ֶ֣ים ֝םְ֭נֻתנ  ּי  ְלו  תּ֭בְ֭-ַה ַדֶ֤ יֲעב  ָֽ ַעל-נ  ר֭ ֶ֖ ּוְלַכּפ  ד֭ ֹוע ָ֔ ל֭מ ֶה ְּבא ֶ֣  ֭ ל א  ְׂשָר -י 

י ָֽ ֵֶׁ֥שתְּ֭בנ  ֶגףְּ֭בֶג ֶנָ֔  ֭ ל ָרא  ְׂש ֶ֤י֭י  ְבנ  ֝הּ֭ב  ֶי ְה א֭י  ְול ָ֨ ָ֑ל֭ א  ְׂשָר ֶ֣י֭י  לֶ֭אל-ְּבנ  ֶ֖ א  ְׂשָר ׁש׃-י  ֶד ַ֭הּק ָֽ
֭

 תוספת כרך ג )ויקרא, במדבר, דברים( דף שג עמוד א  -זוהר 
ר ָ֭֨ (בהע' ח,יא מ'ב) סימן ט דף קנא ע"ב ַאֲה יף֭֩ נ  ה  ֶאתְו הָ֭֔-ן֭ ֶ֣י֭ ְפנ  ל   ֭ ה ּוָפ ֶ֤םְּ֭תנ ּי  ו  ְל , ר' יהודה שאיל לר' אבא למה היה הכהן מניף את 'ַה

הלוים אמר לו מלה"ד לתינוק כשהוא בוכה וכועס מה עושין כדי לפייסו א"ל רבי יהודה מניפין אותו ומנענעים אותו כדי לשתקו א"ל 
עו אזניך מה שפיך מדבר כך היא מדת הגבורה כועסת ורוגזת ר' אבא יהודה יהודה מלה זאת באה לידך ולא חקרת בה והלא ישמ

ם׃֭(,המטויחי  'בר)דכתיב  ֶהָֽ י ת  ר  ְמכ  ס֭ ָמֶ֖ יָ֭ח ֵ֥ יםְּ֭כל  ָ֑ ח  יַ֭א ֶ֖ ו  ל  ֹוןְ֭ו ְמעֵ֥ ּור (,זמטויחי  'בר) וכתיב  ׁש  רֶ֤ י ַאָּפם ֭ ָא ֶ֣ ז ּכ  ם ָעָ֔ ָרָתֶ֖ ֶעְב י ְו ֶ֣ ָָ֑תה ּכ  ָׁש  ָק
ם ֶ֣ ק  ַחְּל ב ֲא ק ָ֔ ַיֲע ם ְּב ֶ֖ צ  י פ  ׃ ַוֲא ל ָֽ ָרא  ְׂש י  הכהן שהם מתגברים ומתקשים באפם ועברתם לצאת לעשות דין לכלות ולהכרית בני העולם אזי  לפי ְּ֭ב

כדי לשכך ולשקט רוגזה וכעסה כדי שישתברו השערות מכל  שהוא החסד העליון מניף אותו הצד של הלוים שהיא מדת הגבורה
כדי שישקוט הצד של גבורה שלהן כדי שלא יתעורר  שוליהן ולא יתגברו ולא יתחזקו, כעין דוגמא זו הכהן שמניף את הלוים תנופה

הדין בעולם, בא ר' יהודה ונשק את ידיו, וכשיתעוררו הדינין בעולם כל הדינים הנמצאים בכל יום ויום אברהם אבינו ע"ה הוא דוחה 
ם֭(תה' ז,יב)אותה לחוץ ואינם עומדים לפניו הדא הוא דכתיב  י ה  ֹל ֶ֣ט ֱא  פ  ֹו יק ׁש ָ֑ ּד  ל ַצ ֝א ֵ֗ ֵ֥ם ְו ע  ל ז  ֹום׃-ְּבָכ  יָֽ

 
 מדרש אגדה )בובר( במדבר פרק ח 

ֶאת (בהע' ח,ט מ'ב)  ֭ ַרְבָּת ְק ה  ם-ְו ָ֔ ּי  ְלו  יד (יא,יד וי' מצורע). כשם שנאמר במצורע, ַה ֞ מ  ֶהֱע ֶ֣ן ְו ה  ר ַהּכ  ה ֵ֗ ְמַט , כך צוה משה שיקריבו אותם ַהָֽ
ת֭(בהע' ח,ט מ'ב)לפני אהל מועד:  ֶ֭אָֽ ְלָּתָ֔ ְקַה ָ֨ ה  ָר֭-ָּכל-ְו ְׂש ֵ֥י֭י  תְּ֭בנ  ַדֶ֖ לֲע ָֽ ד֭ (בהע' ח,יט מ'ב). לפי שהיו הלוים כפרה לישראל. שנאמר א  ֲעב ֞ ַל

י-ֶאת ָֽ תְּ֭בנ  ַדֶ֤ רַ֭על-ֲעב  ֶ֖ דּ֭וְלַכּפ  מֹוע ָ֔ ל֭ ֶה ְּבא ֶ֣  ֭ ל א  ְׂשָר ָ֑ל-י  א  ְׂשָר י  ֶ֣י֭ וגו', ומי שהיה מקריב קרבנו היה מביאו באהל מועד, לכך צוו  ְּבנ 
ְמכּו (טו,ויקר' ד) לם דבר של ציבור,בפר הע כשם שנאמרשיקהלו את כל עדת בני ישראל באהל מועד, ו ָס י ְו֠ ְקנ ָ֨ ה ז  ָדֹ֧ וגו', כך צוה  ָהע 

ַרְבָּתֵ֥֭֭(בהע' ח,י מ'ב) ְק ה  ֶ֖ם-ֶאת ְו ּי  ְלו  ֶ֣י ַה ְפנ  יף (בי,יד וי' מצורע) בקרבן מצורע וכשם שנאמר, 'הָ֑֭ ל  ֵ֥ נ  ה  ם ְו ָתֵ֛ ה א  ּוָפֶ֖ ֵ֥י ְּתנ ְפנ  כך צוה על   ׃'הָֽ֭ ל 
יףַ֭֩אהֲ֭֭(בהע' ח,יא מ'ב)הלוים  נ  ה  ֶאתְו ן֭ ֭ -ר ָ֨ ּוָפה ֶ֤םְּ֭תנ ּי  ו  הַָ֭֔הְל ֶ֣י֭ ְפנ  ֭(נשא ז,ט מ'ב) , תנופה זו על בני קהת שיהיו נושאים את הארון, שנאמר'ל 

י ָֽ ת-ּכ  ַדֶ֤ ֶדׁש ֭ ֲעב  ם ַהּק ָ֨ ֶהָ֔ ל  ף ֲע ֶ֖ ׃ ַּבָּכת  ּו א ָּׂשָֽ ֶאת (בהע' ח,יא מ'ב) ,י  ד֭ ֲעב ֶ֖ ּוַ֭ל ָה֕י הָֽ֭-ְו ת֭ ַדֵ֥  , זה הארון: 'ֲעב 
 

ֶאת ]יג[  ֭ ְדָּת ֲעַמ ם-ְוַהָֽ ָ֔ ּי  ְלו  הַָֽ֭֭ה הַ֭ל ּוָפֶ֖ םְּ֭תנ ָתֵ֛ א  ֭ ַנְפָּתֵ֥ ה  ְו ו֭ ָ֑י ֶ֣יָ֭בָנ ְפנ  ל  ְו ן֭ ר ֶ֖ ֵ֥יַ֭אֲה ְפנ  . תנופה זו נעשית לבני גרשון, לפי שהיה בכור, והבכור 'ל 
 קדש, לכך לא נאמר לפני ה': 

 

ם֭ ]טו[ ָתֶ֖ א  ֭ ַנְפָּתֵ֥ ה  םְ֭ו ָתָ֔ א  ְרָּתֶ֣֭ ַה היה הארון, לכך לא נאמר בו וגו'. תנופה זו נאמר לבני מררי, לפי שלא היה בכור, וגם עבודתו לא ְוט 
 לפני ה': 

 

י ֶאת[֭א] ן֭ ר ָ֨ יףַ֭֩אֲה נ  ה  הָ֭֔-ְו ֶ֣י֭ ְפנ  ל   ֭ ה ּוָפ ֶ֤םְּ֭תנ ּי  ו  ֶאת֭'ַהְל ד֭ ֲעב ֶ֖ ָה֕יּוַ֭ל ָ֑לְ֭ו ָרא  ְׂש ֶ֣י֭י  תְּ֭בנ  ֶ֖ א  הָֽ֭-מ  ת֭ ַדֵ֥  ׃'ֲעב 
הָ֭֔יד,יא:  מצורעויקרא  ֶ֣י֭ ְפנ  ָתָ֑ם֭ל  רְ֭וא  ֶ֖ ַּטה  ּמ  ַה ׁש֭ י ֵ֥ ָהא  ת֭ ֵ֛ א  ר֭ ְמַטה ֵ֗ ֶ֣ןַ֭הָֽ ה  ּכ  דַ֭ה י ֞ ֶהֱעמ  ד׃֭'ְו ָֽ מֹוע  ל֭ ֶה ח֭א ֵ֥ ַת ֶּ֭פֶ֖

ֶאת (בהע' ח,ט מ'ב)מדרש אגדה )בובר( במדבר פרק ח   ֭ ַרְבָּת ְק ה  ם-ְו ָ֔ ּי  ו  יד (יא,יד וי' מצורע). כשם שנאמר במצורע, ַהְל ֞ ֱעמ  ֶה ֶ֣ן ְו ה  ּכ   ַה
ר ְמַטה ֵ֗  , , כך צוה משה שיקריבו אותם לפני אהל מועד:ַהָֽ

יד (יא,יד וי' מצורע) ֞ מ  ֱע ֶה ֶ֣ן ְו ה  ְמַטה ֵ֭֗ ַהּכ  גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו, כפרת המצורע )שצרעתו היא  – רַהָֽ

סיבה רוחנית( בפתח אוהל מועד מלמדת על מירוק השורש הרוחני בכל הכפרות, והן קורות בפתח אוהל מועד ורק אח"כ יבוא המכופר אל 

רוגזה וכעסה כדי שישתברו השערות מכל שוליהן ולא יתגברו ולא ( שג,א דף תוספת כרך ג -זוהר )העזרה. וכן כפרת הלויים, מעבירה מהם 
 יתחזקו, 

ת֭(בהע' ח,ט מ'ב) ֶ֭אָֽ ְלָּתָ֔ ְקַה ָ֨ ה  ל-ָּכל-ְו ָֽ א  ְׂשָר ֵ֥י֭י  תְּ֭בנ  ַדֶ֖ ְלָּתָ֭֔ . לפי שהיו הלוים כפרה לישראל.ֲע ְקַה ָ֨ קטן במלה אחת, כעין -קדמא זקף – ְוה 

 מידה מוקדם והוא מאוחר בענין. 

כבר בלידתו קיבל כהונה  דברים רבהולפי  לוי ניתן כמעשר לה' כבר מלידתו, מדרש תנחומא קרח סי' יבלפי (ע' ח,טזבה מ'ב)-בהסבר ל

ולויה. אבל ביציאת מצרים קידש הקב"ה את הבכורים בישראל בהצלתם ממכת בכורות. לפיכך, קדשו בכורי ישראל לה' והיו מיועדים 
ו לכל משפחה היה מי שיכפר עליה. אלא שהבכורים מישראל השתתפו במעשה העגל וזכות לעבוד עבודת ה' ולכפר על בני ישראל, היינ

זאת אבדה מהם. ואילו שבט לוי נענה לקריאת משה מי לה' אלי וזכה להיות המכפר, עתה בשלב המאוחר כל עדת בני ישראל מעבירה את 

 עבודת ה' ללויים, שנמנו בפר' נשא כנגד בכורי ישראל. 

דֶ֭את (בהע' ח,יט מ'ב) ֲעב ֞ י-ַל ָֽ תְּ֭בנ  ַדֶ֤ ל ֭-ֲעב  ָרא  ְׂש גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר, כי הלויים והכהנים מתמידים  – י 

 בהקפדה על טהרתם להיות מוכנים לעבודת ה' שהוא ענין מורכב ורוב שאר בני ישראל אינם יכולים לעמוד בכך בהתמדה.

י֭ ן [֭א] ֲהר ָ֨ יףַ֭֩א נ  ה  , והפרטים (קדמא ללא אזלא), כעין כלל הצריך לפרט (תרסא)תבנית טעמים של כעין פרט קדמאה  תרסא קדמא, – ְו

בני קהת ועבודתם בכתף ישאו כלי  –כי פסוק זה מכווין לפרט מיוחד  מדרש אגדה )בובר( במדבר פרק חשהכלל צריך להם. פירש 
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צריך לפרט מלמדת כנאמר בזוהר כי תכלית ההנפה היא לכל המשכן וביניהם ארון העדות, אבל תבנית הטעמים המרמזת לכעין כלל ה

֕יּו֭(בהע' ח,יא מ'ב)-כמרומז ב (גם בני גרשון ובני מררי)הלויים  ָה  גדול, בתפקיד שלוש, אלו שלוש משפחות הלוי-זקף - ְו

י ן [֭א] ֲהר ָ֨ יףַ֭֩א נ  ה    (כעין מחיצה, תכונה)ת צד פעולת מניעה, תרסא בתפקיד עקיר –תרסא קדמא, קדמא בתפקיד פעולה מקדימה  – ְו

הכהן שהוא החסד העליון מניף אותו הצד של הלוים שהיא מדת  סימן ט דף קנא ע"ב, א 'שג ע 'תוספת כרך ג ד -זוהר  -ככתוב ב
 כדי שישקוט הצד של גבורה שלהן כדי שלא יתעורר הדין בעולם,...  כדי לשכך ולשקט רוגזה וכעסה הגבורה

י ֕יּו[֭א] דענין של שלוש משפחות הלוי גדול, -זקף –ְוָה ֲעב ֶ֖ הָֽ֭-ֶאת֭טפחא, בתפקיד פותח טפח להיות מתואר ע"י – ַל ת֭ ַדֵ֥ . וטפחא ללא 'ֲעב 

ֶאתמרכא בתפקיד שמתפשט ענין  ד֭ ֲעב ֶ֖ הָֽ֭-ַל ת֭ ַדֵ֥ ֕יּואלפניו אל  'ֲעב  . אפשר כי בא ללמד כי אמנם עבודות כל אחת משלוש משפחות הלוי ְוָה

דֶ֭אתקות יותר מכלי המשכן, אבל כולן באותה חשיבות של במשכן שונות וקרובות יותר ורחו ֲעב ֶ֖ הָֽ֭-ַל ת֭ ַדֵ֥  .   'ֲעב 

ת-ֶאת ַדֵ֥ לבני קהת בנשיאת כלי המשכן הפנימיים, )ב( כל משפחה  (א)סלוק מגביל,  – 'הָֽ֭-מרכא מרבה הגבלות הבאות מטעם סלוק ב – ֲעב 

שוררים )ג( לכל בני הלויים שהם בלבד יעסקו במשכן וכליו ולא בני מוגבלת לתפקידיה וכן לעתיד לבוא כגון הפרדה בין שוערים ובין מ

 כי גבורתם הוכוונה ע"י הכהן להייטיב לעולם ולא להזיקו. לפי שהיו הלוים כפרה לישראלישראל האחרים 
 

 : התמדת לויים בקדושתם לעומת אי התמדת בכורים בקדושתםנושא
 במדבר ג,ט:

ֶאת  ֭ ה ֲהר ֶ֖֭-ְוָנַתָּת םְ֭לַא ָ֔ ּי  ו  ל׃ַ֭֭הְל ָֽ ָרא  ְׂש ֵ֥י֭י  תְּ֭בנ  ֶ֖ א  מ  ֹו֭ לָ֔  ֭ ה ה  ָּמ ם֭ ֵ֥ ּונ  םְ֭נת ָ֨ ּונ  וְ֭נת ָ֑י ּוְלָבָנ  ן֭
ֹו לָ֔  ֭ ה ה  ָּמ ם֭ ֵ֥ ּונ  םְ֭נת ָ֨ ּונ   , תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועלקטן-קדמא מרכא פשטא זקף - ְנת

 . במדבר בהעלתך ח,טז:    1

טְ֭ ַחתּ֭֩פ  ָ֑לַּ֭ת א  ְׂשָר ֶ֣י֭י  ֹוְךְּ֭בנ  ּתֶ֖ מ  י֭ ל ָ֔  ֭ ה ים֭ה  ָּמ ֵ֥ יםְ֭נֻתנ  ָ֨ יְ֭֩נֻתנ  תָּ֭כלּכ  י׃֭֭-ַרָ֨ ָֽ ם֭ל  ָתֶ֖ א  י֭ ְחּת  לָ֭לַקֵ֥ א ָ֔ ְׂשָר ֶ֣י֭י  ְּבנ  מ   ֭ ל רּ֭כ  ֹו ֶחםְּ֭בכֵ֥ ֶ֭ר֝
י ל ָ֔  ֭ ה ה  ָּמ ים֭ ֵ֥ יםְ֭נֻתנ  ָ֨  , תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועלקטן-קדמא מרכא פשטא זקף - ְנֻתנ 

 ח,יז: בהעלתךבמדבר 
יָ֭כל ֶ֤ י֭ל  ֶ֣ ֶ֤֭-ּכ  ת  ּכ  ֹוםַ֭ה יֵ֗ ָ֑הְּ֭ב ָמ ּוַבְּבה  ם֭ ָאָדֶ֖ לָּ֭ב ָרא ָ֔ ְׂש ֶ֣י֭י  ְבנ  ּב   ֭ ר ֹו י׃-יָ֭כלְּבכ ָֽ ם֭ל  ָתֶ֖ י֭א  ְׁשּת  ְקַּדֵ֥ ה  ם֭ י  ַרָ֔ ְצ מ  ֶֶ֣רץ֭ ְּבֶא  ֭ ר ֹו ְּ֭בכ

 . במדבר בהעלתך ח,יט:    2

הֶ֭את ֶאְּתָנָ֨ ֶאת-ָו ד֭ ֲעב ֞ ַל  ֭ ל א  ְׂשָר ֶ֣י֭י  ְּ֭בנ  ֹוְך  ּת מ  ו֭ י ןּ֭וְלָבָנֵ֗ ר ֶ֣ ְלַאֲה ֭׀ ֶ֣ים ֝םְ֭נֻתנ  ּי  ְלו  י-ַה ָֽ תְּ֭בנ  ַדֶ֤ ַעל-ֲעב  ר֭ ֶ֖ ּוְלַכּפ  ד֭ ֹוע ָ֔ ל֭מ ֶה ְּבא ֶ֣  ֭ ל א  ְׂשָר ֶ֣י֭-י  ְּבנ 
ָ֑֭ א  ְׂשָר יי  ָֽ ֵֶׁ֥שתְּ֭בנ  ֶגףְּ֭בֶג ֶנָ֔  ֭ ל א  ְׂשָר ֶ֤י֭י  ְבנ  ֝הּ֭ב  ְהֶי א֭י  ֶאל-לְ֭ול ָ֨ ל֭ ֶ֖ א  ְׂשָר ׁש׃֭֭-י  ֶד ַ֭הּק ָֽ

ֶאת ד֭ ֲעב ֞ י-ַל ָֽ תְּ֭בנ  ַדֶ֤ ל ֭-ֲעב  א  ְׂשָר  גרשיים מהפך פשטא – י 
 . במדבר קרח יח,ו:    3

ֶאת  ֭ י ֶ֤הָ֭לַק ְחּת  ּנ  ה  י֭ ֵ֗ ֲאנ  ם-ַו ָ֑לָ֭לֶכ֞ ָרא  ְׂש ֶ֣י֭י  ְךְּ֭בנ  ֹו ּתֶ֖ מ  ם֭ ָ֔ ּי  ו  ַהְל ֶ֣ם֭ יֶכ הֲָ֭֭֔אח  ַלָֽ  ֭ ים ֶ֤הְ֭נֻתנ  ֶאתַמָּתָנ ד֭ ֲעב ֕ ד׃-'ַ֭ל ָֽ מֹוע  ל֭ ֶה א ֵ֥ ת֭ ַדֶ֖ ֲ֭עב 
ים ֭ ֶ֤הְ֭נֻתנ  ַמָּתָנ ם֭  גרשיים מהפך פשטא – ָלֶכ֞

 

י֭֭֩)ח,טז(  רבי...  ולא קדשו -בשלשה מקומות הוזהרו על הבכורות ליקדש  בבלי בכורות ד,בקטנה, בתפקיד עקירה ע"פ -תלישא - ּכ 

רב מרדכי לרב אשי: אתון הכי מתניתו לה,  ליה אמר....  ,ופסקו (ה,אבבלי בכ' ) לקיש אמר קדשואמר קדשו ולא פסקו, וריש  יוחנן
  בכורות במדבר קדשווריש לקיש אמר  ,קדשו בכורות במדבר לאיוחנן אמר  רבי אנן איפכא מתנינן לה:

י֭֭֩)ח,טז( ל ָ֭֔קטנה, בתפקיד בעל בחינה נעלה המרמז להנדרש מהמלים -תלישא - ּכ   ֭ ה כל מקום שנאמר   ספרי בהעלתך סי' צבע"פ  יה  ָּמ
  " הרי זה לעולם ולעולמי עולמיםלי"

 בבלי בכורות ד,ב 
תא שמע: נמצאת אתה אומר, בשלשה מקומות קדשו בכורות לישראל, במצרים ובמדבר ובכניסתן ישראל לארץ; במצרים מהו אומר 

ֶּדׁש֭(שמות בא יג,ב) – י-ַק ל ל ָ֨ ר-ָכ ֹו יָ֭כל (במ' בהע' ח,יז), במדבר הוא אומר: ְּב֝כ ֶ֤ י֭ל  ֶ֣ ל-ּכ  ָרא ָ֔ ְׂש ֶ֣י֭י  ְבנ  ּב   ֭ ר ֹו , בכניסתם לארץ הוא אומר: ְּבכ
ה֭(שמות בא יג,יא) ָי֞ ָה י ְו ָֽ ֲאָךֶ֤֭-ּכ  ְרָּתֵ֥֭֭(שמות בא יג,יב)֭'ה ֭ ְיב  ֲעַב ל ְוַה ר-ָכ ֶט ֶחם-ֶּפָֽ בשלשה מקומות הוזהרו על ! אמר רב נחמן בר יצחק: ֶרֶ֖

לא קדוש? הא קאמרי' דקדוש! ה"ק: מהן קדשו ומהן לא קדשו; מתקיף לה רב פפא: , ובמצרים נמי ולא קדשו -הבכורות ליקדש 
רבי יוחנן אמר קדשו ולא ! אלא, אי איתמר הכי איתמר: פקוד כל בכור זכר לבני ישראל (במדבר ג)ובמדבר לא קדשו? והכתיב: 
מאי טעמא? אמר ר' אלעזר: ר'  -ר' יוחנן כדאמר טעם אלא ל -, בשלמא ריש לקיש ופסקו)בכ' ה,א( פסקו, וריש לקיש אמר קדשו 

י   (במדבר ג,יג)יוחנן חזאי בחילמא, דמילתא מעליתא אמינא: אמר קרא  ֵ֥ ּו ל  יֶ֖ ְה מאי  והיה כי יביאך והעברתבהוייתן יהו. ורבי יוחנן  - י 
 עביד ליה? ההוא מיבעי ליה לכדתנא דבי רבי ישמעאל: עשה מצוה זו שבשבילה תיכנס לארץ. 

, וריש לקיש אמר רבי יוחנן אמר לא קדשו בכורות במדברמרדכי לרב אשי: אתון הכי מתניתו לה, אנן איפכא מתנינן לה:  אמר ליה רב
  קדשו בכורות במדבר

 

ים (ח,טז), רש"י פי' 15ליקוטי שיחות יג ע'  –נקודות משיחות קודש האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן  ֵ֥ יםְ֭נֻתנ  ָ֨ נתונים למשא,  – ְנֻתנ 
ֶאת (ג,ט) במדבר . לא פרש כן בפרטותנתונים לשיר  ֭ ה ֹו-ְוָנַתָּת לָ֔  ֭ ה ה  ָּמ ם֭ ֵ֥ ּונ  םְ֭נת ָ֨ ּונ  וְ֭נת ָ֑י ןּ֭וְלָבָנ ֲהר ֶ֖ םְ֭לַא ָ֔ ּי  ו  ויש לומר, דהנה שם . ַהְל

ֹו (ג,ט)נאמר  בעבודה שלהם. אין לפרש איפוא, שהכפל קאי על  לכהנים, והכונה לעבודת שמירת המשכן, שבה הוטל על הלוים לסיע לָ֔
י  (ח,טז)חובת הלוים עצמם. אך כאן נאמר  משא ושיר, שהם  .משא ושיר –, ולכן אפשר לפרש שהכונה גם לעבודת הלוים ל ָ֔

 

ֹו (ג,ט) לָ֔  ֭ ה ה  ָּמ ם֭ ֵ֥ ּונ  םְ֭נת ָ֨ ּונ   קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל, -קדמא מרכא פשטא זקף - ְנת

י֭(ח,טז)  ל ָ֔  ֭ ה ה  ָּמ ים֭ ֵ֥ יםְ֭נֻתנ  ָ֨  נית בתפקיד לכתחילה ובפועל,   קטן, תב-קדמא מרכא פשטא זקף - ְנֻתנ 

תפקיד הלוים מצד עצמם הוא משא ושיר. המשא  לכתחילהלפי שאחרי כיבוש הארץ לא היה יותר ללוים תפקיד נשיאה, אפשר לומר כי 

 פסק אחרי הקמת משכן שילה ואח"כ בית המקדש. 

לעבודת שמירת המשכן, שבה הוטל על הלוים  נותר תפקיד השירה מצד עצמם של הלוים, ותפקיד הלוים שלא מצד עצמם הוא בפועל
 .(שלא בעזרת כהנים)בעבודה שלהם  לכהניםלסיע 
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 לך יג,א-במדבר שלח 5.4

הֶ֖֭]יז[֭ פ כא: –לך טו,יז -במדבר שלח ר֭ ֵ֥ ַדּב  ר׃֭-ֶאל֭'ַוְי מ ָֽ א הּ֭ל  ֶׁשֵ֥ ֭מ 
ח[֭ י ֶאל]  ֭ ר ֶאל-ַּדּב   ֭ ֲאֶכם ָ֑םְּ֭בב ָֽ ֶה ֲאל  ֭ ְרָּתֶ֖ ְוָאַמ ל֭ א ָ֔ ְׂשָר י  ֶ֣י֭ ר-ְּבנ  ֶרץֲ֭אֶׁשֵ֥ ָאָ֔ ָּמה׃ָ֭֭ה םָׁ֭שָֽ ֶאְתֶכֶ֖ א֭ י ֵ֥ ב  מ  ֵ֛י֭ ֲ֭אנ 
יט[֭ הָֽ֭] הַ֭ל רּוָמֶ֖ ּוְ֭ת ימ ֵ֥ ֶָ֑רץָּ֭תר  ֶֶ֣חםָ֭הָא ֶּל מ  ם֭ ְלֶכֶ֖ ֲאָכ הַּ֭ב ָהָי֕ ֭׃֭'ְו

ּה׃֭]כ[֭ ָתָֽ ּו֭א  ימ ֵ֥ ןָּ֭תר  ֶ֖ ןּ֭כ  ֶר ּג ָ֔ ֶ֣ת֭ ַמ רּו ְת ָ֑הּ֭כ  ּוָמ ּוְ֭תר מ י ֶ֣ ר  הָּ֭ת ַחָּלֶ֖ ם֭ ֶכָ֔ ת  ס ֶ֣ ר  ֲע  ֭ ית אׁש  ֭ר 
א[֭ הֶ֖֭]כ ּוַ֭ל ְּתנֵ֥ םּ֭ת  יֶכָ֔ ת  ס ֶ֣ ֲער   ֭ ית ׁש  א ר  ד֭ ֭'מ  ָ֑הְ֭ל ָמ ם׃֭סְּתרּו יֶכָֽ ת  ֭ר ֶ֖

 אילו דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח בחיטים ובשעורים ובכוסמין ובשיבולת שועל ובשיפון וגו' ירושלמי פסחים פ"ב מ"ד
הָֽ֭֭(טו,יט שלח מ'ב)כתיב ירושלמי פסחים פ"ב ה"ד  הַ֭ל ָמֶ֖ רּו מּוְ֭ת י ֵ֥ ר  ֶָ֑רץָּ֭ת ָא ֶֶ֣חםָ֭ה ֶּל מ  ם֭ ְלֶכֶ֖ ֲאָכ הַּ֭ב ָהָי֕ דברים הייתי אומר יהו כל ה ׃֭'ְו
ֶֶ֣חם֭חייבין בחלה תלמוד לומר  ֶּל ֶֶ֣חם֭ולא כל לחם אם מ  ֶּל )של דגן הדומים שאר מינין לא כל לחם אין לי אלא לחטים ולשעורי' בלבד מ 

ם֭]כ[֭? תלמוד לומר מניין בפרטיהם לחטה ושעורה( ֶכָ֔ ת  ס ֶ֣ ֲער   ֭ ית ׁש  א  ריבה וריבה את הכל ר 
 . אפילו אורז ודוחן ושאר מינים:לההייתי אומר יהו כל הדברים חייבין בחקרבן העדה 

ֶֶ֣חם֭תלמוד לומר  - ֶּל  ולא כל לחם אם מלחם לא כל לחםמ 

ֶָ֑רץ֭אין לי אלא חטים ושעורים. שהן נקראים   ֶֶ֣חםָ֭הָא ה ֭ (ח,ח עקב 'דב)דכתיב ֶּל ָּט ח  ֶרץ֭ הֶ֭אֶ֤ ָרָ֔ . ומניין לרבות כוסמין ושבולת ּוְׂשע 
 שועל ושיפון:

ם֭( טו,כ שלח מ'ב)שאר מינין מניין תלמוד לומר  - ֶכָ֔ ת  ס ֶ֣ ר  ֲע  ֭ ית אׁש   ריבהר 

לאפוקי שאר מינים לא דמיין לפרטא שהן מסריחין, אי נמי הני  דדמי לפרטא בכל צד שהן מחמיצין.  )היינו אלו(וריבה את הכל 
 .)מיני חטה ושעורה בצורה אחרת( תלתא הן מינים של הפרט ממש

ם֭]כ[֭אם  ... פני משה ֶכָ֔ ת  ס ֶ֣ שך לכן בהמ)ו :ואפילו חוץ מחמשת המיניןבה אני את הכל, מכל שתעשו עריסותיכם רבוי הוא נימא מרֲער 

 (מי מחמיץ ומי מסריח שרבנן ערכו בדיקותנאמר של הירושלמי 
רבי יוסה בשם רבי שמעון תני רבי ישמעאל בן רבי יונה רבי זעורא רבי שמעון בן לקיש בשם רבי  ... ירושלמי פסחים פ"ב ה"ד

א אזלית לקיסרין ושמעית רבי אחווא בר זעורא אמר ואנא הוה אמר לה בשם ר' ישמעאל נאמר לחם בפסח ישמעאל אמר רבי מנ
ונאמר לחם בחלה מה לחם שנאמר בפסח דבר שהוא בא לידי מצה וחמץ אף לחם שנאמר בחלה דבר שהוא בא לידי מצה וחמץ 

  כל המינין אינן באין לידי מצה וחמץ אלא לידי סירחוןושאר  מצה וחמץ אלא חמשת המינין בלבדשאין לך בא לידי  ובדקו ומצאו
 מחלוקת בתוצאת הבדיקה)=קצח=קימל( על צמח קרמית 

)ג"א  ויבדקוהרבי יוחנן בן נורי אמר קרמית חייבת בחלה שהיא באה לידי מצה וחמץ ורבנין אמרי אינה באה לידי מצה וחמץ 
בדקוה ורבנין אמרין  באה לידי מצה וחמץומצאו אותה שהיא  בדקוהורי אמר על עיקר בדיקתה הן חולקין רבי יוחנן בן נ ויבדקנה(.

 ולא מצאו אותה שהיא באה לידי מצה וחמץ
 שלח מ'ב) -טט ) דלחם לחם דבסמוך: )לא קבל במסורת(. משמיה דנפשיה הך גזרה שוה ושמעית רב אחווא בר זעירא אמרקרבן העדה 

ֶָ֑רץ...  (טו,יט ֶֶ֣חםָ֭הָא ֶּל אַכל-ל א ג(אה טז,ר 'בד)...  מ  יםּ֭ת ָֽ ֵ֛ מ  ָי ַעֵ֥ת֭ ְב ׁש  ץ֭ מ ָ֔ ָח  ֭ ו ָעָלי ֶ֤ל֭ י-ת אַכ נ  ע ָ֑ ֶֶ֣חם֭ ֹותֶ֭ל ּצֶ֖ וַ֭מ י  ( ָעָלֵ֥

י. נאמר לחם בפסח :)שמעאל(היית אומר דבר זה בשם ר"י)רבי מנא( . ואני ואנא וכו' נ  ע ָ֑ ֶֶ֣חם֭  :ֶל
ֶָ֑רץ֭(טו,יט שלח מ'ב). ונאמר לחם בחלה ָא ֶֶ֣חםָ֭ה ֶּל מ  ם֭ ֲאָכְלֶכֶ֖ הַּ֭ב ָי֕ ָה  :ְו

אַכל-ל א ג(ראה טז, 'בד). שנאמר ר שהוא בא לידי מצה וחמץדב יםּ֭ת ָֽ ֵ֛ מ  ַעֵ֥תָ֭י ְב ׁש  ץ֭ מ ָ֔ ָח  ֭ יו ָל ֶ֤לָ֭ע י-ת אַכ נ  ע ָ֑ ֶֶ֣חם֭ ֹותֶ֭ל ַמּצֶ֖ ו֭ י ָלֵ֥  :ָע
הוא . קצח שקורין נייל"א והוא כעין דוחן ושיחור וי"מ שקרמית . פי' בדקו החכמים ומצאו שאין בא לידי חימוץ רק אלו ה' מינין:ובדקו ומצאוה"ג 

 . לקרמית אם היא באה לידי מצה וחמץ:ויבדקנהופריך  מין שנמצא בשיפון ובערוך פירש שהוא מין עשב:
 . ריב"ן סובר שבדקו ומצאו שהוא בא לידי חמץ ומצה וחכמים סוברים שבדקו ומצאו שאינו בא לידי חימוץ:ומשני על עיקר בדיקתה הן חלוקין

 כו[ אנציקלופדיה תלמודית כרך ז, דגן ]טור ר
, וכשהם שבלים נקראים 1א. במצות בתורה. דגן בלשון תורה הוא חמשה מיני התבואה: חטים, שעורים, כוסמין, שבולת שועל ושיפון

, אין חייבים מן 4, דגנך3. ולפיכך בתרומות ומעשרות שנאמר בהם: ודגן2תבואה בכל מקום, ואחר שדשים וזורים אותם נקראים דגן
, אין זה 6, ואפילו הסוברים שאף שאר המינים חייבים בתרומות ומעשרות מן התורה5אלא מחמשת המיניםהתורה להפריש ]טור רכז[ 

. ויש 7מפני שאף שאר המינים נכללים בכלל דגנך, אלא מפני שהם סוברים שדגנך האמור שם הוא לאו דוקא, והוא הדין כל הדומה לו
הוא רק חמשת המינים, ולדעת ר' מאיר דגן משמעו כל דבר הנדגן,  בדבר: לדעת חכמים דגן שמחלוקת תנאיםמהראשונים סוברים 

היינו כל מין שעושים ממנו כרי, ואף כל מיני קטניות בכלל, שכן עושים מהם כרי, ואף הם חייבים מן התורה בתרומות ומעשרות, 
8מלבד פירות האילן שאינם בכלל דגן
. 

 

ֶ֣֭֭(טו,כ שלח מ'ב) הָּ֭תר  ָּלֶ֖ םַ֭ח ֶכָ֔ ת  ס ֶ֣ ֲער   ֭ ית ׁש  א ָ֑ה֭ר  רּוָמ ּוְ֭ת התרומה בפסוקים אלו היא הפרשת חלה, מעיסה העשויה ללחם ושיעור נפח  ימ

)טט התרומה מהעיסה או אחרי  מראשיתה. כלומר: קודם שתאכלו ממנה - תרימולגלגלת" )שם,טז(.  מר)כ( "עו רש"י עה"תהקמח בעיסה כפי' 

שלא נאמר בה שיעור, ולא כתרומת מעשר  - גרן כתרומתטורטיל' בלעז. ' - חלהלשם ה'.  - תרומה תרימואחת  חלהחלקה  ראשית ,האפיה( 
שנאמר בה שיעור. אבל חכמים נתנו שיעור: לבעל הבית אחד מעשרים וארבעה, ולנחתום אחד מארבעים ושמנה )ראה משנה חלה ב,ז(.  )כא( 

מקצתה ולא  - מראשיתאשונה שבעיסות? תלמוד לומר: למה נאמר? לפי שנאמר "ראשית עריסותיכם" )לעיל,כ(, שומע אני ר - ערסתיכם מראשית
 .  שיהא בה כדי נתינה )ראה שם( - תתנולפי שלא שמענו שיעור לחלה, נאמר  - תרומהלה'  תתנוכולה )ראה ספ"ב קי(. 

הָֽ֭֭(טו,יט שלח מ'ב) הַ֭ל רּוָמֶ֖ ּוְ֭ת ימ ֵ֥ ֶָ֑רץָּ֭תר  ֶֶ֣חםָ֭הָא ֶּל ם֭מ  ְלֶכֶ֖ ֲאָכ הַּ֭ב ָי֕ ָה ֭׃֭'ְו
המלת  ָהָי֕ מרמז על שלוש הוויות )דברים מהותיים( המחייבים הפרשת בתפקיד שלוש, גדול -ין בהוויתו, במהותו, טעם זקףמשמעה ענ – ְו

 אפשר כי מדובר בהגדרת לחם, הגדרת מיני צמחים מהם נעשה קמח, הגדרת עריסה )עיסה( .חלה

 : עיסה מקמח שמחמיץ )ולפסח שומרים שלא יחמיץ( והנאפית בתנורהגדרת לחם

ֶָ֑רץ...  (טו,יט שלח מ'ב)הנאמר  ָא ֶֶ֣חםָ֭ה ֶּל י (ראה טז,ג 'בד) .נלמד מלחם עוני למצה מ  נ  ע ָ֑ ֶֶ֣חם֭ , הלחם נעשה מקמח מחמישה מינין הבאים לידי ֶל

ם (ישעיהו כח,כה):-חימוץ, הכתובים ב א   ֭ ֹוא ק֭-ֲהל ר ָ֑ ְז י  ן֭ ַכּמ ֶ֣ ְו ח֭ ַצ ֶקֶ֖ יץ֭ ֵ֥ פ  ה  ְו ֭ ָה י ָפֶנָ֔ ֶ֣ה֭ ָּו ְסָמָׁ֭֔ש  ה֭נ  ָרֶ֣ ע  ּוְׂש  ֭ ָרה ׂשֹו ֶ֤ה֭ ָּט ם֭ח  ָׂשָ֨ ֶמתְו ְוֻכֶּסֶ֖ ׃֭ן֭ ֹו  ְּגֻבָלתָֽ

י. נאמר לחם בפסחקרבן העדה  נ  ע ָ֑ ֶֶ֣חם֭ ֶָ֑רץ֭(טו,יט שלח מ'ב). ונאמר לחם בחלה :ֶל ָהָא ֶֶ֣חם֭ ֶּל ם֭מ  ְלֶכֶ֖ ֲאָכ הַּ֭ב ָי֕ ָה  :ְו
אַכל-ל א ג(ראה טז, 'בד). שנאמר דבר שהוא בא לידי מצה וחמץ יםּ֭ת ָֽ ֵ֛ מ  ַעֵ֥תָ֭י ְב ׁש  ץ֭ מ ָ֔ ָח  ֭ יו ָל ֶ֤לָ֭ע ֶ֣חֶ֭-ת אַכ ֹותֶ֭ל ַמּצֶ֖ ו֭ י ָלֵ֥ יָע נ  ע ָ֑  :ם֭

 . פי' בדקו החכמים ומצאו שאין בא לידי חימוץ רק אלו ה' מינין:ובדקו ומצאוה"ג 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ה (וי' בחקתי כו,כו) ַמּט  ֭ יָ֭לֶכם  ֶ֣ ר  ְב ׁש  ד֭-ְּב רֶ֭אָחָ֔ ּו ּנֶ֣ ְּבַת  ֭ ְמֶכם יםַ֭לְח ֶ֤ ֶֶׂ֣שרָ֭נׁש  ּוֶ֭ע ָאפ ְו֠  ֭ לחם הנאפה בתנור וטעם תלשא מרמז לשיעור  –)טט ֶלֶחם

 נפח הקמח בעיסה זאת(

 : יני צמחים מהם נעשה קמחהגדרת מ

ישראל -ישראל ולדעה אחרת כל הגדל בארץ-ע"פ האנצ' התלמודית לדעה אחת תרומות ומעשרות מובאים ממינים שנשתבחה בהן ארץ
 חייב בתרומות ומעשרות. 

 )א( הגדרת מקום הצמחים שעל פיהם נלמד

ֶרץ  מד שכל הפירות מלמדים שיעורי תורהמהפך, מוציא הפסוק מפשוטו על פירות שנשתבחה בהן הארץ ולל – ֶאֶ֤

ה ֭ (ח,ח עקב 'דב)-ע"י כעין היקש, מארץ ב ָּט ח  ֶרץ֭ הֶ֭אֶ֤ ָרָ֔ ֶָ֑רץ֭...  (טו,יט שלח מ'ב)-מקיש להארץ ב ּוְׂשע  ָהָא ֶֶ֣חם֭ ֶּל ֶֶ֣חם֭ומלמד על מלת מ  ֶּל
 שהוא מחטה ושעורה (,ח,ח עקב 'דב)בקרא זה מהנלווה לארץ בפסוק 

 )ב( הצמחים  

ה ֭ ָּט ה ח  ָרָ֔ ְׂשע   הכוסמין מין חטים, ושבולת שועל ושיפון מין שעורים דגןערך  אנציקלופדיה תלמודית –קטן -שטא זקףפ – ּו

תוס' פסחים שם, ועי' ירושלמי חלה פ"א ה"א ופ"ד ) ויש מפרשים הכוסמין הוא אף מין חטים, אבל הוא גם מין שעורים( פסחים לה א וש"נ)

 (ה"א ופ"מ ומרה"פ שם

ה ֭ ָּט הכוסמין,  –זן אחד שהוא מין חטה  פשטא, מרבה לחטה – ח  ָרָ֔ ְׂשע  קטן בתפקיד שתיים, מרבה לשעורה שני זנים שהם מין -זקף – ּו

 שבולת שועל, שיפון, אבל יש הסוברים כי כוסמין גם מין חטים וגם מין שעורים. –שעורה 

ה ֭ (ח,ח עקב 'דב)אבל היינו אומרים שגם משאר הפירות שבפסוק  ָּט ח  ֶרץ֭ הֶ֭אֶ֤ ָרָ֔ ֵּ֥֭֭וְׂשע  ֶג ֹוןְו ּמָ֑ ר  ֶ֖הְ֭ו ָנ א  ּוְת ׁש׃ֶ֭פן֭ ְדָבָֽ ֶמןּ֭ו ֶׁשֶ֖ ֵ֥ית֭ ־ז  ֶרץ  .ֶא

 מוציא פירות ונשארים חטה ושעורה ובעלי תכונות דומות להם  –יחויב הפרשת חלה, בא לימוד של דגן, דגנך 

ואפילו הסוברים שאף שאר המינים חייבים בתרומות מוציא פירות ונשארים חטה ושעורה ובעלי תכונות דומות להם,  –דגן 
, אין זה מפני שאף שאר המינים נכללים בכלל דגנך, אלא מפני שהם סוברים שדגנך האמור שם הוא לאו 6מעשרות מן התורהו

בדבר: לדעת חכמים דגן הוא רק חמשת המינים,  שמחלוקת תנאים. ויש מהראשונים סוברים 7דוקא, והוא הדין כל הדומה לו
כל מין שעושים ממנו כרי, ואף כל מיני קטניות בכלל, שכן עושים מהם כרי, ואף ולדעת ר' מאיר דגן משמעו כל דבר הנדגן, היינו 

8הם חייבים מן התורה בתרומות ומעשרות, מלבד פירות האילן שאינם בכלל דגן
. 

 

)ג( תכונת החמצה: רבנן בדקו הפירות שגמר מלאכתם בכרי ומצאו שרק קמח מחמשה מיני דגן מחמיץ במים. לכן עיסה שלהם בשיעור 

 מסוים חייבת בחלה.

ית ֭֭ אׁש  ם֭ר  ֶכָ֔ ת  ס ֶ֣ ר  )היינו כוסמין, וריבה את הכל ריבה  קרבן העדהכעין מידה ריבה וריבה את הכל.  במלה אחת,קטן -מונח זקף –ֲ֭ע

( לא דמיין לפרטא שהן מסריחין, אי )כגון דוחן ואורזלאפוקי שאר מינים  דדמי לפרטא בכל צד שהן מחמיצין.  שבלת שועל, שיפון(
 . )מיני חטה ושעורה בצורה אחרת( מי הני תלתא הן מינים של הפרט ממשנ

ם ֶכָ֔ ת  ס ֶ֣ ר  ֲע  ֭ ית אׁש  הכוסמין הוא אף מין חטים, אבל   תוס' פסחים לח,א-קטן, טעם מונח בתבנית זאת עשוי לרמז ל-פשטא מונח זקף – ר 
פשר להביא מכוסמין, שבלת שועל ושיפון, מכך משמע ר' יהודה בן פזי אומר כי עומר א ירושלמי חלה פ"א ה"א-,בהוא גם מין שעורים

כי כוסמין מין שעורה, ובהמשך יש דעה כי השיפון מין כוסמין. אז אם כוסמין מין חטה אז גם השיפון מין חטה. אבל אם הכוסמין מין 

 יםשעורה אז גם השיפון מין שעורה. הנפקא מינה הוא )א( לכלאיים )ב( לצירוף עיסות מקמחים מצמחים שונ

 

 :הגדרת עריסה )עיסה(

 בצק העשוי מקמח מחמשת מיני דגן )כא( סע' סע' ז'. פי"ד הפרשת חלה. הכשרות, יצחק יעקב פוקס, התשס"ב

)כא( שו"ע יו"ד שכד,ב והם: חיטים, שעורים, כוסמין, שיפון, שבולת שועל. ולמבואר בשו"ע שם, חיטים אינם מצטרפים לשעורים, שיפון 

 מצטרפים זה לזה. וגו' –לת שועל אינה מצטרפת לחיטים ולשיפון. אכן, לרמב"ם, כוסמין שיפון ושבולת שועל ושבולת שועל. ושיבו

 לכן טעמי המקרא ירמזו לתערובות עיסה ממינים שונים המצטרפים לשיעור הפרשת חלה.

ם֭(טו,כ שלח מ'ב) ֶכָ֔ ת  ס ֶ֣ ֲער   ֭ ית ׁש  א  פרשת חלה.צירופי קמח ממינים שונים לשעור עיסה החייבת בה – ר 

ית ֭ אׁש  םפשטא בתפקיד אחד, רמז לחטה ועוד מין הוא כוסמין,  – ר  ֶכָ֔ ת  ס ֶ֣ קטן, בתפקיד שתיים, רמז לצירוף שעורה עם שני  -זקף – ֲער 

 מינים שבולת שועל ושיפון.

ם ֶכָ֔ ת  ס ֶ֣ ר  ולת שועל שאינה מצטרפת קטן, עשוי לרמז למצב ביניים, כאן דעות שונות לגבי שיב-מונח, מונח בתבנית פשטא מונח זקף – ֲע

לחיטים ולשיפון, לחיטים מובן כי שבולת שועל לכל הדעות היא מין שעורה, אבל אי צירוף לשיפון הוא בעיה, האם שיפון הוא מין חטה. 

 מצטרפים זה לזה. לפי זה הכוסמין מין שעורה!!! –אכן, לרמב"ם, כוסמין שיפון ושבולת שועל 

 

עֲ֭֭(טו,כא שלח מ'ב)  ֭ ית ׁש  א ר  םמ  יֶכָ֔ ת  ס ֶ֣ ם, מלמד שלא מכל עריסה )עיסה( מפרישים חלה.  ר  ֶכָ֔ ת  ס ֶ֣ מונח, מונח בתבנית פשטא מונח  – ֲער 

לא יפריש. מלאכת שלמה מביא  –במי פירות, למד"א לא מחמיץ קטן, עשוי לרמז למצב ביניים, כאן דעות שונות )א( עיסה שנילושה -זקף

כתב שלדעת השו"ע, בני ספרד יברכו.  ומטה יהודה )עייאש( או"ח תסב,הם, חייב בחלה, דעת המהרש"א שהיות ומינין אלו מחמיצין במי
פטורה, נאפית חייבת בחלה  –)ב( יש המחייב חלה עיסה מקמח א"י שיצא לחו"ל, ויש הפוטר. )ג( עיסה שנילושה במחשבת בישול והיא עבה. בושלה 

 . )בצירוף בכלי או מפה, וההפרשה בברכה( חייבת בהפרשת חלה –ית פטורה, נאפ –בברכה. )ד( בלילה רכה במחשבת בישול בושלה 
 פירות חוצה לארץ שנכנסו לארץ חייבים בחלה יצאו מכאן לשם ר' אליעזר מחייב ור' עקיבא פוטר:  [מ"א] ב "משנה מסכת חלה פ

 עיסה שנילושה במי פירות חייבת בחלה ונאכלת בידים מסואבות:  ... ב[מ"] 
 תמן תנינן תפוח שריסקו ונתנו לתוך עיסה וחימצה הרי זו אסורהה"ד ב "ילנא( מסכת פסחים פתלמוד ירושלמי )ו

. כשהוא מרוסק לתוך העיסה של חולין וחמצה הואיל ומחמת שרסקו ונתנו . של תרומה:תפוח . בתרומות פ"י:תמן תנינןקרבן העדה 
 :דמי פירות אין מחמיצין. אסורה תני רבי יוסי מתיר ה"ג ה"ז התרומה נתחמצה אסורה לזרים:

 :של התפוח וסברי רבנן דכמים הן ומחמיצין. במחמץ במימיו . כי פליגי:מה פליגין

 –, מן הדין )במעט שמן(בצק שנילוש על דעת לבשלו כולו או לטגנו סע' ח' .פי"ד הפרשת חלה. הכשרות, יצחק יעקב פוקס, התשס"ב
ירא שמים מפריש  –ה )ע"י גלגול ולא ע"י עירבוב בכף כמו בבצקים נוזליים( פטור מחלה. )שו"ע יו"ד שכט,ד( אכן, כשבלילתו עב

 חייב כולו בהפרשה עם ברכה –ממנה בלא ברכה. נאפה אפילו חלק מן הבצק 
פטורה מהפרשת חלה. אמנם כאשר נאפת בתנור י"א שחייבת בהפרשה  –בלילה רכה או נוזלית המיועדת לבישול או לטיגון  סע' ט'

 בצירוף בכלי או מפה, וההפרשה בברכה()לאחר אפיה 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 במדבר קרח  טז,א 5.5
 :יז –טז טז, קרחבמדבר 

ֶמר א ַוּי ֶ֤ ֶׁשה ֭ ]טז[֭ ַרח-ֶאל מ  ְתָךָ֭֔-ְוָכל ַאָּתה ֭ ק ָ֔ ָדֶ֣ ֶ֣י ֱהיֶּ֖ו ֲע ְפנ  ר׃֭'הָ֑֭ ל  ָמָחָֽ ן֭ ֲהר ֶ֖ ְוַא ֵ֛ם֭ ָוה  ה֭ ַ֭אָּתֵ֥
ם ַרְבֶּת֞ ְק ה  ֶרתְ֭ו ְקט ָ֔  ֭ ֶהם י ל  ֲע ם֭ ּוְנַתֶּתֶ֤ ֹו֭ ְחָּתתֵ֗ יׁשַ֭מ ֶ֣ ּו׀֭א  חֶ֣ ּוְק ה ֭֭]יז[֭ ֶ֤י֭ ְפנ  ת֭֭'ל  ְחּת ָ֑ ַמ ם֭ י  אַתֶ֖ ּוָמ ים֭ ֵ֥ ּׁש  מ  ֹוֲ֭ח ְחָּתתָ֔ ַמ ׁש֭ י ֶ֣ ֭א 

ֹו׃֭ ְחָּתתָֽ ַמ ׁש֭ י ֵ֥ א  ן֭ ר ֶ֖ הְ֭וַאֲה ַאָּתֵ֥ ְ֭ו
ֵ֛ם )טז( רש"י ... והר"א מזרחי פירש שלא נחשוב שמלת הם מורה על אנשים אחרים חוץ מן הנזכרים לעיל שהם  שפת"ח. עדתך – ָוה 
ת (,יזטז מ' קרחב) י כתיב אחריואיש, דומיא דאהרן שהוא חוץ מהנזכרים, שהר 250 ְחּת ָ֑ םַ֭מ י  אַתֶ֖ ּוָמ ים֭ ֵ֥ ּׁש  ׁש֭ ֲחמ  י ֵ֥ א  ן֭ ר ֶ֖ ְוַאֲה ה֭ ַאָּתֵ֥ ְו

ֹו ְחָּתתָֽ ן֭(,טזטז)שהם , ַמ ר ֶ֖ ְוַאֲה ם֭ ֵ֛ ה  הָ֭ו ת. פירוש ר"א מזרחי מתואם עם טעמי המלים הנזכרים לעיל, לא זולתם ַאָּתֵ֥ ְחּת ָ֑ אתנח,  – ַמ

ֹו ְחָּתתָֽ הנזכרים ולא זולתם, ולפי' אברבנאל לא דתן ואבירם שלא עירערו על הכהונה אלא  סלוק, שהם מגבילים רק למחתות האנשים - ַמ

 על משה. 

 
 :   ח,יט,כטז,י קרחבמדבר 

ח[֭ י ְואַ֭] ה֭ ֶׁשֵ֥ מ  דּ֭ו ֶ֖ ע  מֹו ל֭ ֶה א ֵ֥ ח֭ ּוֶּ֭פֵַ֛ת ַעְמדֵ֗ ֶרתַ֭וַּי םְ֭קט ָ֑ ֶהֶ֖ י ל  ּוֲ֭ע מ י ֵ֥ ׂש  ַוָּי ׁש֭ א ָ֔  ֭ ֶהם י ל  ֲע ּו֭ ְּתנֶ֤ ּי  ֹוַ֭ו ְחָּתתֵ֗ יׁשַ֭מ ֶ֣ ֞חּו֭א  ְק ּי  ן׃ַ֭ו ר ָֽ ֲ֭ה
יט[֭ ּיַ֭] ֶאתַו  ֭ ַרח ם֭ק ָ֨ יֶהֵ֥ ֲעל  ל֭ ל-ְקה ָ֨ הֶ֭אל-ָּכ ָדָ֔ ֶ֣ע  אְ֭כבֹוד-ָה ָרֵ֥ ַוּי  ָ֑ד֭ ֹוע  ֶהל֭מ ח֭א ֶ֣ ַת ס֭-ָּכל-ֶאל֭'הֶ֖֭-ֶּפֶ֖ ה׃֭ ָדָֽ ע  ָ֭ה

הָ֭֔]כ[֭ ֶ֣ר֭ ַדּב  ל-ֶאל֭'ַוְי ְוֶאָֽ ה֭ ֶׁשֵ֥ ר׃-מ  אמ ָֽ ן֭ל  ר ֶ֖ ַ֭אֲה
 

ַרח ... )א( רש"י ח֭ק ָ֔ ַּקֶ֣ ּי  נתקנא ראה קרח לחלק על משה?  מהו...  לקח עצמו לצד אחר, להיות נחלק מתוך העדה על הכהונה לעורר - ַו
: "ובני קהת" וגו' מרשמנהו משה נשיא על בני קהת על פי הדיבר. אמר: אחי אבא ארבעה היו, שנאעל נשיאותו של אליצפן בן עזיאל 

שהוא  הריצ בןנטלו שני בניו גדולה: אחד מלך שיני כהן גדול; מי ראוי ליטול את שניה? לא אני, שאני  -. עמרם הבכור (שמ' ו,יח)
. מה עשה? עמד וכנס (ראה תנח' קרח א) הרי אני חולק עליו מבטל את דבריושיני לבן עמרם?! והוא מנה את בן אחיו הקטן מכולם! 

מאתים וחמשים ראשי סנהדראות, רובם משבט ראובן, והם אליצור בן שדיאור וחבריו וכיוצא בהן, "נשיאי עדה קרואי מועד אנשי 
והלבישן טלתות שכולן תכלת. באו לפני משה, אמרו לו:  - (' א,טזבמ)הלן הוא אומר "אלה קרואי העדה" ול - (ראה להלן,ב)שם" 

טלית שכולה תכלת חייבת בציצית או לא? אמר להם: חייבת. התחילו לשחק עליו: השתא טלית של מין אחר, חוט אחד של תכלת 
 (ראה תנח' קרח ב)פוטרתו; זו שכולה תכלת, לא תפטר את עצמה 

וקרח שפקח היה, מה ראה לשטות זה? עינו הטעתו: ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו: שמואל ששקול כנגד משה ואהרן  ... )ז( רש"י
; אמר: בשבילו אני נמלט. ועשרים וארבע משמרות עומדות מבני בניו, כלם מתנבאים ברוח הקדש, שנאמר: "כל אלה (ראה תה' צט,ז)

אפשר כל גדולה הזאת עתידה לעמוד ממני ואני אדום?! לכך נשתתף לבא לאותה חזקה; ששמע ; אמר: (דה"א כה,ה)בנים להימן" 
ֹוׁש-ֲאֶׁשר(ז,טז)מפי משה שכלם אובדים ואחד נמלט:  דָ֑ ַהָּק א֭ ּו '֭הֶ֣ הֶ֖ ר֭ ְבַחֵ֥ טעה ותלה בעצמו. ולא ראה יפה, לפי שבניו עשו תשובה,  ;י 

אֶמר (ג,טז)דבר גדול נטלתם בעצמיכם לחלוק על הקדוש ברוך הוא.   -  ָלֶכם ֭-ַרב (ג,טז). (תנח' קרח ה)ומשה היה רואה. תנחומא   ַוּי ֵ֥
ה ֶׁשֶ֖ ַרח-ֶאל מ  עּו ק ָ֑ ְמ ֶ֖א-ׁש  ֵ֥י ָנ י׃ ְּבנ  ָֽ ו  התחיל לדבר עמו דברים רכים; כיון שראהו קשה עורף, אמר: עד שלא ישתתפו שאר השבט  - ל 

עּוויאבדו עמו, אדבר גם אל כולם. התחיל לזרז בהם:  ְמ ֶ֖א-ׁש  ֵ֥י ָנ יל֭  ְּבנ  ָֽ  . (ראה תנח' קרח ו) ו 
 

 סימן יט סימן ז, מדרש תנחומא )בובר( פרשת קרח 
ֶאל [֭טז]֭כשראה משה שעמדו בגאותם ובמרדיהם,  ֭ ֶׁשה ר֭מ  אֶמ ְוָכל-ַוּי ֶ֤  ֭ ַאָּתה ַרח֭ ֭-ק ָ֔ ָךָ֔ ְת ָדֶ֣ י וגו',ֲע ֹו֭[֭ז] ְחָּתתֵ֗ ׁשַ֭מ י ֶ֣ א  ֭׀ ּו חֶ֣ ח[֭וגו', ּוְק י [

ֹו֭ ְחָּתתֵ֗ ׁשַ֭מ י ֶ֣ א  ּו֭ ֞ח ְק ּי  , הלך קרח כל אותה הלילה, והיה מטעה את ישראל, ואומר להם מה אתם סבורים שאני   (,יחבמד' קרח טז,טז,יז)וגו' ַו
עוסק ליטול הגדולה לעצמי, אני מבקש שתהא הגדולה חוזרת על כולנו, שמשה נטל גדולה לעצמו, וכהונה גדולה נתן לאהרן אחיו 

 ,לחק עולם, והיה הולך ומפתה כל שבט ושבט כראוי לו, עד שנשתתפו עמו

֭  )יט( רש"י ח ַר ם֭ק ָ֨ ֶהֵ֥ י ל  ֲע ל֭ ַּיְקה ָ֨  תם. כל הלילה ההוא הלך אצל השבטים ופתה אותם: כסבורים א(ראה תנח' קרח ז)בדברי ליצנות  -ַו
שעלי לבדי אני מקפיד? איני מקפיד אלא בשביל כלכם. אלו באין ונוטלין כל הגדולות: לו המלכות ולאחיו הכהונה; עד שנתפתו 

 כלם. 
 

יט[֭ ַּיְקה ָ֭֨] ַרח ַ֭ו ם֭ק ָ֨ יֶהֵ֥ ֲעל  ה֭-ָּכל-ֶאת ל֭ ָדָ֔ ֶ֣ע  קטן, כעין לכתחילה ובפועל, לכתחילה קרח עירער על משה -קדמא מרכא פשטא זקף –ָה

עינו הטעתו כי זכה לראות באופן רוחני שלשלת גדולה יוצאה ממנו וחשב שהוא כבר במדבר אמור להיות בעל (א)כי  מסיבות שלו בלבד

וחשב שעליו לא לידום  שמנהו משה נשיא על בני קהת על פי הדיבר. נשיאותו של אליצפן בן עזיאל נתקנא על  (ב)תפקיד חשוב ולכן 

 על מינוי זה שמשה מינה כי סבר שאינו ע"פ ה' לאור מה שראה באופן רוחני על צאצאיו. 

עצמי, אני מבקש שתהא מה אתם סבורים שאני עוסק ליטול הגדולה לאבל בפועל כדי לזכות בתמיכה רחבה הטעה ציבור רחב ואמר 
  עד שנתפתו כלם.  ...שעלי לבדי אני מקפיד? איני מקפיד אלא בשביל כלכם. תםכסבורים א...  הגדולה חוזרת על כולנו,

 
 טז,כח: חרדבר קמב

י ָֽ ּוןּ֭כ  עָ֔ ְד ָֽ ּת   ֭ ְּבז את  ֭ ה ֶׁש ֭מ  ר  ּי אֶמ תָּ֭כל-ַו ֵ֥ א  ֹות֭ ֲעׂ֕ש יַ֭ל נ  ַחָ֔ ְׁשָל ֭' י-הֶ֣ הּ֭כ  ֶָּ֑ל ָהא  ים֭ ֶ֖ ׂש  ַּמֲע ָֽ֭-ַהָֽ ּב  ּל  א֭מ  ֭י׃ל ֶ֖
יגירסת הדר, בלום, אשכול, רב פנינים, תורה שלמה, מגנס, קורן, כתר:  י-ּכ  ָֽ ּב  ּל  מ  א֭  טפחא סלוק בתיבות נפרדות - ל ֶ֖

)תבנית טעמים הנקראת ע"י הגר"א מאיילא, ובהוצאת אשכול נאמר כי רש"י  טפחא סלוק בתיבות מוקפות - מלבי-לא-כיגירסת המאור: 

 רק רבוי אחד לומר שמשה כולו ביטול לדבר ה' ואין לו כל פניה בשליחות. יש כאן  )הושע יא,ו( קוראו טפחא.

 

י ָֽ ּוןּ֭כ  עָ֔ ְד ָֽ ּת   ֭ ׂ֕שֹות-ְּבז את יַ֭לֲע נ  ַחָ֔ 'ְׁ֭שָל אחד התפקידים של התבנית שלושה זקף בין שני , גדול בין שני קיסרים-קטן, זקף-קטן, זקף-זקף - הֶ֣

  . משה לעדת קרחכאן אזהרה חמורה מאד מ היא דבר חזק מאד, עצמת טיעון, עצמת פתוי, עצמת כח,קיסרים 

י י-ּכ  ָֽ ּב  ּל  מ  א֭  )אתנח( טפחא סלוק.  – ל ֶ֖

י ָֽ ּב  ּל  י,֭מחשבת וכוונת משה –סלוק מגביל, ללמד על לב  – מ  א-ּכ  טפחא, )א( רבוי )ב( פועל בתפקיד לקבל אפיון מהכתוב אחריו ושנוי  – ל ֶ֖

ימשמעות.  י-ּכ  ָֽ ּב  ּל  מ  א֭  של המלים ביחד שרבוי ביטול מחשבת וכוונת משה עד שאינו קיים כלל . )אתנח( טפחא סלוק, משמעות  – ל ֶ֖
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 :ל –ט כז,ט חבר קרדמב

ם[֭כט] ֹות-א  ָדם ֭-ָּכל ְּכמֶ֤ ּון ָהָא ֻמתֶ֣ ֶּלה ְי ַּדת ֭ א ָ֔ ם-ָּכל ּוְפֻק ָדָ֔ ֶָ֣א ד ָה ֶ֖ ָּפק  ָ֑ם י  יֶה ל  א ֲע י׃֭'הֶ֖֭ ל ֵ֥ נ  ָחָֽ ְׁ֭שָל
ם]ל[֭֭ א  הֵ֭֗-ְו א֭ ָרֶ֣ ְב י  ה֭ ָא֞ י ר  ֶאת֭'ְּב ה֭ ָדָמֶ֤ הָ֭הֲא ֶאתּפ  ֭-ּוָפְצָתָ֨ ְו  ֭ ָתם א  ֶ֤ה֭ ּוָבְלָע  ֭ ָה ָלה-ָּכל-י א ָ֑ יםְׁ֭ש ֶ֖ ּי  ּוַ֭ח דֵ֥ ְוָיְר ם֭ ֶ֣רָ֭לֶהָ֔ ֲ֭אֶׁש
ֶאת֭ ה֭ ֶּל ֶ֖ א  יםָ֭ה ֵ֥ ׁש  ֲאָנ ָה ּו֭ ֲאצֵ֛ ָֽ י֭נ  ֹ֧ םּ֭כ  ְעֶּת֕ ַד י ֭:'הָֽ֭-ו 

ם (,כטטז)רמב"ן  ֹות-א  מֶ֤ ל ְּכ ָאָדם ֭-ָּכ ּון ָה ֻמתֶ֣ ֶּלה ְי הנה גם רבים בעם אמרו לו פעמים רבות "למה העליתנו ממצרים", אבל היה  - א ָ֔
כי תשתרר עלינו גם השתרר. כי עשו שתים רעות, בזו על כבוד הרב, וכפרו בכל מעשה  (פסוק יג)ש על אלה מכל האדם, באמרם העונ

, והם אמרו שאינו כדאי להשתרר (שמות יט ט)ה' אשר עשה במצרים ובמדבר וגם במעמד הר סיני שנאמר בו וגם בך יאמינו לעולם 
ומדוע תתנשאו, ועל כן נבלע  (פסוק ג)ויחר למשה מאד. וגם קרח אמר  (פסוק טו)ני זה אמר עליהם ולא בא להם על ידו רק רע, ומפ

 אהלו עמהם.
ם]ל[֭ א  הֵ֭֗-ְו א֭ ָרֶ֣ ְב י  ה֭ ָא֞ י ר   גרשיים מונח רביע, יצא מן הכלל ללמד על עצמו – 'ְּב

 אבלה אינה בריאה מחודשת, בריאה תורה על המצא יש מאין ... אבל העניין, כי בקיעת האדמ כייש אומרים  עראב" כתב ן"רמב
מיד כאדם הפותח פיו לבלוע ויסגור אותו אחרי בלעו, זה  ותסגרנהיה מעולם. ... שתפתח  לא חידושהארץ את פיה לבלוע הוא  פתיחת
 נתחדשהוא עניין  גםבקרוב פתח גיהנם,  (א,קי סנהדריןבבלי ) כאלו הוא נברא מאין ... ועל דעת רבותינו ההוא ביום נתחדשהדבר 
  .לשעתו

 החידוש החד פעמי הוא היוצא דופן ללמד על עצמו -טט  *

 

ם החיים-אור ה֭-ְוא  יָא֞ ר  ארור אתה מן  (אשית ד,יארב) בפסוק (ב,סנהדרין לז)כפל לומר בריאה יברא ה', יתבאר על דרך אומרם ז"ל  גו'ְּב
ה' כדרך כל הנבראים שאומרים שירה לפני  , שמאותו יום נסתם פי הארץ וכשהיא רוצה לומר שירה לפניהאדמה אשר פצתה את פיה

 מכנף הארץ זמירות שמענו: (טז,ישעיה כד) הבורא היא אומרת בכנפיה דכתיב
םוכאן כשרצה משה להעניש הרשעים ההם אמר  א  ה-ְו יָא֞ ר   -)טט  , פירוש אותה בריאה שכבר ברא ה' שהיא פי הארץ, וע"י מעשהְּב

העתה יחזור ה' לברוא אותה בריאה שיהיה לה פה,  נסתם והיה כלא היה, רצח הבל ובליעת דמו( ָמֶ֤ ָהֲאָד ה֭  -גירסת אור החיים ) ּוָפְצָתָ֨

֭ -ֶאת (הארץ ָה ָתם ֭שהיה לה מקודם ּפ  י א  ֶ֤ה֭ ְלָע  :ּוָב
שנברא, נסתם כלא היה, ועתה יחזור ה' לברוא  פה הארץמד על עצמו הוא לכל מה שנברא נשאר בעולם אבל היוצא מן הכלל המ -טט  *

 ה שיהיה לה פה.אותה בריא

 
  ,ל:קרח טז במדבר

ם א  ה-ְו יָא֞ ר  א ְּב ְבָרֶ֣ ֶאת֭'הֵ֭֗ י  ה֭ ָמֶ֤ ָהֲאָד ה֭ ֶאת-ּוָפְצָתָ֨ ְו  ֭ ָתם א  ֶ֤ה֭ ּוָבְלָע  ֭ ה֭-ָּכל-ּפ  יָה ָל א ָ֑ יםְׁ֭ש ֶ֖ ּי  ּוַ֭ח דֵ֥ ְוָיְר ם֭ ֶ֣רָ֭לֶהָ֔ ֲ֭אֶׁש
ֶאת ה֭ ֶּל ֶ֖ א  יםָ֭ה ֵ֥ ׁש  ֲאָנ ּוָ֭ה ֲאצֵ֛ ָֽ י֭נ  ֹ֧ םּ֭כ  ְעֶּת֕ יַד ֭׃'הָֽ֭-ו 

ל (,לגקרח טז במדבר)ר ינה עתידה לעלות שנאמעדת קרח א...  משנה ן קח,אירדי סנהלבב ַהָּקָהָֽ ְך֭ ֹו ּתֵ֥ מ  ּו֭ ֶרץַ֭וּי אְבדֶ֖ ָהָאָ֔  ֭ ֶהם י ֲעל  ֶ֤ס֭  :ַוְּתַכ

 ,דברי רבי עקיבא

 :ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל ((פילת חנהת) באל א ומש) רבי אליעזר אומר: עליהם הוא אומר

ם֭ ְעֶּת֕ יַד באופן אחד כגון גלוי שדברי עדת קרח הם נאוץ ה' ונענשים על כך, ונקודה  ידיעה בת שלוש נקודות אפשר ששתיים, גדול-זקף –ו 

ֶּלה֭-אחת באופן אחר שגם ל ֶ֖ א  יםָ֭ה ֵ֥ ׁש  ֲאָנ וכדוגמתם יש אפשרות לתשובה על דתן ואבירם. עדת קרח את מרכא טפחא, יתור לרבות  – ָה

 .אותם לעתיד לבוא ה' ... מחיה ... ויעל -בשאול ו

ֵ֥֭ ׁש  ֲאָנ ָה ּו֭ ֲאצֵ֛ ָֽ י֭נ  ֹ֧ ֶּלהּכ  ֶ֖ ָהא   דרגא תביר מרכא טפחא – ים֭

ממית ... ומוריד -אמנם מעניש ו ה'כדברי חנה והסברו של רבי אליעזר  , מגביל הענישה למנאצים ויש תקוה לגאולתםסלוק – 'הָֽ֭-ֶאת

 משאול  ויעל... ומחיה ... ה' אבל לעתיד לבוא שאול 

 

ְוָכל ,לג:זט בר קרחדמב ֶ֣ם֭ ֝דּו֭ה  ְר ּי ָ֨ ם֭חַ֭-ַו ֶהֵ֛ רָ֭ל ל׃ֲאֶׁשֵ֥ ַהָּקָהָֽ ֹוְך֭ ּתֵ֥ מ  ּו֭ ּי אְבדֶ֖ ֶרץַ֭ו ָהָאָ֔  ֭ יֶהם ֲעל  ֶ֤ס֭ ַוְּתַכ ה֭֭ ָל א ָ֑ יםְׁ֭ש ֶ֖ ּ֭י 
בני קרח חזרו בהם ממחלקתם ועשו תשובה, דבלעדי זה אין להם שום זכות, אלא שלא הראו  האדמו"ר ממ"ש 170לקו"ש חל"ג ע' 

בם". אשר על כן נתקים בהם מדה כנגד מדה, זאת בגלוי ובחיצוניות אלא שבו רק בסתר לבם, וכדיוק רש"י )שם( "הרהרו תשובה בל
כיון שלעיני הרואים עדין החזיקו במחלקת, ע"כ כשנענשו לעיני כל ישראל נבלעו יחד עם בעלי המחלוקת באדמה, אבל בפועל כיון 

 .שהרהרו תשובה בלבם, לא היה עליהם דין מיתה ולכן "נתבצר להם מקום גבוה בגיהנם"

ל וקת ומגיע להם עונש כאביהם ע"כ )רק(כיון שהקהל חשב שהם במחל...  ַהָּקָהָֽ ְך֭ ֹו ּתֵ֥ הם נאבדו. ומטעם זה חכתה התורה לספר  מ 
ש"בני קרח לא מתו" רק בפר' פנחס, בה אוחזים כשכבר "כלו מתי מדבר" )רש"י חקת כ,כב( וכל הדור שהיה חי בשעת מעשה כבר 

 .אבד מן העולם, דאז שוב אין עוד צורך להחזיקם בגיהנם

ְרד֭֝ ְוָכלמוקדם ומאוחר שהוא תנאי הכרחי לכלל ופרט, ופרטיו  סדרקדמא ואזלא במלה אחת, כעין  -ּוַ֭וּי ָ֨ ֶ֣ם֭ ה֭-ה  ָל ְׁשא ָ֑ ים֭ ֶ֖ ּי  ַח רָ֭לֶהֵ֛ם֭  -ֲאֶׁשֵ֥

 פרטים מחולקת שלא כל החלקים חייבים להתקיים ביחד. קבוצתמספר פעמים מונח מרכא תביר טפחא אתנח, 

ובירידה חזרו בתשובה ונבצר להם מקום גבוה  התעשתוה בפתיחת פי הארץ, אבל בני קרח כל בית קרח, דתן ואבירם ירדו בשו לכתחילה

 וירדו שאולה. בתשובהולא ירדו כנגד האחרים שלא חזרו 

ּו֭ ְר֝ד הם דרשו שוויון, ,  204לקו"ש חי"ח אדמו"ר ממ"ש ע' )יז,ה( פירש -שוויון באבדן, מדה כנגד מדה, בקדמא ואזלא במלה אחת,  -ַוּי ָ֨

שכל העם יהיו שוים וזה גורם לפלוג ופרוד ונגד כונת השלמות של הקב"ה בבריאה, גורם לבלבול סדרי בראשית. ולכן נענשו  אחדות

 , ונסגרה בשווה לסלקם מלבלבל סדרי בראשית.בשוה נפתחההארץ באופן שווה 

ּו֭ ְר֝ד רו על עצמן ירידה. אם היו חוזרים בתשובה " לכן גזלא נעלהבעושה תלוי הדבר, הם ענו למשה " –קדמא אזלא בתיבה אחת  ַוּי ָ֨

 ונכנעים לפני משה רבנו לא היו יורדים שאולה. 

ְך ֹו ּתֵ֥ למרכא, מרבה את בני קרח לאבדן כי חזרו בתשובה בסתר אבל  – מ  ָהָֽ סלוק, מגביל אבדן בני קרח לפרק זמן שהקהל שהיה חי  – ַהָּק

 בזמן מחלוקת קרח נפטר ואז יצאו מהגיהנם.
 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 יט,אבמדבר חקת  5.6

 

ֶ֣רבמדבר חקת יט,א:  ַדּב  ל-ֶאל֭'הָ֭֔ ַוְי ֶאָֽ הְ֭ו ֶׁשֵ֥ ר׃-מ  אמ ָֽ ן֭ל  ר ֶ֖ ֲה ַ֭א
 בחומש במדבר, וזה המופע האחרון. 6בספר ויקרא,  3פעמים,  9הפסוק הזה באותם טעמים מופיע בתורה 

 

ל-ֶאל (יט,א)- הְ֭וֶאָֽ ֶׁשֵ֥ ן-מ  ר ֶ֖ רמב"ם -ראשונה נעשית בידי סגן כ מרכא טפחא, יתור לרבות, )א( כהן גדול לעשיית פרה אדומה כי – ַאֲה
אף כהן הדיוט כשר לשרפת הפרה שנאמר ונתתם אותה אל אלעזר הכהן ועדיין אהרן היה קיים, ומפי  ,הי"אא"הלכות פרה אדומה פ

 .בכהן הדיוטבין  בכהן גדולהשמועה למדו זו נעשית באלעזר ושאר כל הפרות בין 
 יוט, בין שעשאה כהן הדיוט בין שעשאה כ"ג. והעושה אותה לובש ארבעה כלים של כהן הד הי"ב

֭֩ד"ה פירוש המדרש ...  פני דוד חקת אות א)ב( שלאפר כל הפרות אחרי פרת משה מוסיפים מאפר פרת משה,  ָך ֶלי ּו֭א  חֶ֣ ְק י   .  ְו

ר (יט,א)- אמ ָֽ חֻ֭  (יט,ב), לדרוש הגבלה במצוות עשה שלאחריה לאו אמרסלוק, עשוי להידרש כנוטריקון  – ל  הז ֚את֭ ֹוָרָ֔ ַהּת ת֭ , אפשר ַּקֶ֣

 ז ֚אתת"ל  [יומא מב,ב]שזהו מהלך 
    , ואל תוסיף ביום(באיש ו)קבוצת עבודות  תקייםמשמע את הכתוב כאן  תורה תמימה הערה ד(. (ד

 

ֶׁשרבמדבר חקת יט,ב:  הֲ֭א ֹוָרָ֔ ַהּת ת֭ ֻחַּקֶ֣ הֶ֖֭-ז ֚את֭ ֵ֥ה֭ ָּו ר֭צ  אמ ָ֑ ֭'֭ל 
׀ֶ֭אל ֶ֣ר ָך֭֩פָ֭-ַּדּב  ֶלי ּו֭א  חֶ֣ ְק י  ְו ל֭ א ֵ֗ ְׂשָר י  ֶ֣י֭ יןְּבנ  ָֽ א  ר֭ הֲ֭אֶׁשֶ֤ ָמֵ֗ י מ  הְּ֭ת ֻדָּמ֝ הֲ֭א ר֭ל א-ָרָ֨ ֶׁשֵ֛ ּוםֲ֭א מָ֔  ֭ ּה ל׃-ָּב ע ָֽ ָה֭ י ֶלֶ֖ הָ֭ע ָלֵ֥ ָ֭ע

ה֭תורה תמימה יט,ב  ַהּתֹוָרָ֔ ת֭ ֻחַּקֶ֣ תניא, מניין ששחיטת פרה וקבלת דמה והזאת דמה ושריפתה והשלכת עץ ארז ואזוב ושני  -ז ֚את֭
התולעת אינן כשרות אלא ביום, ת"ל  ָרָ֔  ז ֚אתאסיפת אפרה ומלוי מים וקידוש, ת"ל , יכול שאני מרבה אף (גּתֹו

 [:יומא מב,ב] (ד
-, וכמו דמצינו בעבודה אחת, והיא הזאה, שאינה כשרה אלא ביום, כמש"כ במשמע תורה אחת לכל עבודותיה תורה תמימה הערה ג(

ֶ֤ה֭ (יט,יט) ָּז ה  ַעלְו  ֭ ר ה  א-ַהָּט י֭ ַהָּטמ ָ֔ ֶ֖ ׁש  י ל  ְּׁש ֹוםַ֭ה ּיֵ֥ ָ֑יַּב ע  י ב  ַהְּׁש ֭ ֹום ַבּיֶ֣  :ות, כך כל העבודּו
, וענין קידוש הוא הטלת האפר לתוך המים, ונבאר זה לקמן ר"פ י"ז תקיים ואל תוסיףמשמע את הכתוב כאן  תורה תמימה הערה ד(

ם) י ֶ֖ ַ֭חּי  ם י  ַ֭מֵ֥ ֵ֛יו ָל ָע ן֭ ַתֵ֥ ָנ תְ֭ו ָ֑א ָּט ַ֭הַח ת ַפֶ֣ ר  רְׂ֭ש ֲעַפֶ֖ א֭מ  ָּטמ ָ֔ ַל  ֭ ְקחּו ָלָֽ בה (. ובגמרא מפרש מה ראית לרבות את אלו ולהוציא את אלו, אחר שריְו
הכתוב ומיעט, ולא פירש מה ריבה ומה מיעט, אמרת, הרי אנו למדין כולן מהזאות מימיה, מה הזאת מימיה שיש לה מעלה שאין 

ֵ֛ן֭ (יט,ד)כשרה רק באיש ולא באשה, דכתיב בה  ה  ּכ  ֹ֧רַ֭ה ָעָז אף אני אביא שחיטתה וקבלת דמה ושריפתה והשלכת עץ ארז ואזוב ֶאְל
באשה ]דבכולהו כתיב או אלעזר או כהן[ אין כשרים אלא ביום, ומוציא אני אסיפת אפרה ומילוי מים  ושני תולעת הואיל ואין כשרין

 :, כשרים נמי בלילה(יט,ד)וקידוש, הואיל וכשרים גם באשה כפי שיתבאר ב

 

ה֭תורה תמימה יט,ב -נתבונן שוב ב ֹוָרָ֔ ַהּת ת֭ ֻחַּקֶ֣ לת דמה והזאת דמה ששחיטת פרה וקב )לומדים כי העבודות(תניא, מניין  -ז ֚את֭
הושריפתה והשלכת עץ ארז ואזוב ושני תולעת אינן כשרות אלא ביום, ת"ל  ֹוָרָ֔ , יכול שאני מרבה אף אסיפת אפרה ומלוי מים (גּת

 ז ֚אתוקידוש, ת"ל 
 [:יומא מב,ב] (ד

המהמלה  זה ומלמדת שיש קבוצת  מוציאה ממשמע ז ֚אתבאותם הגבלות )איש, יום( באה מלת  משמע תורה אחת לכל עבודותיה – ּתֹוָרָ֔

֭)אסיפת אפרה ומילוי מים וקידוש, הואיל וכשרים גם באשה כפי שיתבאר בפסוק ט' והן עבודות שלא בהגבלת )איש, יום(  יׁש ֶ֣ א  ַסֶ֣ף׀֭ ָא ְו
ֶפר ֶ֣ א  ֚ת֭ א  ר֭ ֹו    :, כשרים נמי בלילהוגו'( ָטהֵ֗

ה֭ ַהּתֹוָרָ֔ ת֭ תקיים את שתי  דווקא כךבתפקיד של  יתיב,שטעמה  –ז ֚את֭ קטן, בתפקיד של שני לימודים כפשוטם עבור מלת-מונח זקף -ֻחַּקֶ֣

 ( שבפרשה זאת, כי יש שתי קבוצות עבודות עם תנאי ביצוען. רמב"ם הקדמה להל'פ"אהמצוות: פרה אדומה טומאת מי נדה וטהרתן )

 

ה֭(יט,ב) א מלבי"ם ַהּתֹוָרָ֔ ת֭ ֻחַּקֶ֣ ולפעמים יבא ... את תורת העולה, , הוא ציון על כלל המאמר שמצינו במלת זה זאת אלה כמו זז ֚את֭
ודעת המכלתא והספרי  ...בא מאמר זה במכלתא בא )סי' פ"ז(, ובספרי קרח )סי' מ"ג( ... הציון בסוף המאמר כמו זאת תורת הנזיר, 

, וזה וה"ה אם בא ציון הכלל בסוף או באמצע ובסוף ...שציון הכלל אינו מוסיף שום דבר על הפרט כי אין בכלל אלא מה שבפרט, 
קרוב יותר לדברי ר' יונתן שכתבתי בפ' בא )סי' פז(, שהלשון שתפס כלל ופרט ר"ל שציון של כלל המאמר ופרטי המאמר ואין לו ענין 

 עם הכלל ופרט של הי"ג מדות

ה֭(יט,ב) ב ָרָ֔ ַהּתֹו ת֭ ֻחַּקֶ֣ הלא נזכר עוד  בא לעכובא כמ"ש במנחות )דף כז( ז' הזאות שבפרה מעכבים חוקה אולם חוקההנה מלת . ז ֚את֭
ת֭בפ' חקה )בפי' י' ובפ' כ"א( ופי' ר"א שמ"ש  ֻחַּקֶ֣ מיותר לגז"ש להקיש למ"ש בפ' אחרי )טז לד( והיתה זאת לכם לחוקת עולם ז ֚את֭

לכפר אחת בשנה, שגם שם חוקה מיותר שכבר נז' חוקה שם )בפ' כט( ובא להקיש שכמו שמ"ש שם חוקה מדבר בבגדי לבן שנעשית 
. והנה מזה משמע שצריך מבגדי לבןדפה מדבר  חוקהמ"ש ביומא דף ס' בין לר"י ובין לר"נ שעז"א אחת בשנה(, כן פעם א' בשנה )כ

שמזה מדבר בחוקה של יוהכ"פ. אולם לפ"ז למה דקיי"ל דכשרה  )פשתן בלבד(דוקא בגדי לבן של כ"ג ביוהכ"פ שהי' האבנט של בוץ 
 ,בגדי לבן של כ"הילבש אבנט של בוץ. וע"כ פסק הרמב"ם )פ"א ה' י"ב( שלובש בכהן הדיוט והאבנט של כ"ה הוא של כלאים ואיך 

המאמר. בבלי יומא מב,ב דורש מלת זאת להוציא קבוצת עבודות שאין בם חובת איש  הוא ציון על כללע"פ מלבי"ם מלת זאת ז ֚את֭֭(יט,ב)

 ה משאר העבודות שחיובן באיש ויום.ויום. אפשר שזה נדרש בגלל טעם יתיב בתפקיד דווקא כך, שממעט עבודות אל

ת֭ז ֚את֭֭(יט,ב) הֻחַּקֶ֣ ֹוָרָ֔ מונח, המלה יתירה לגז"ש ללמוד מעבודת הפנים של יוה"כ לעשיית פרה אדומה בבגדי לבן של כ"ה. אפשר כי  - ַהּת

 טעם מונח נותן למלה את הרבוי להיות מלה יתירה כי מלה זאת נדרשת לכך שזאת גזרה מה' ואין להרהר אחריה. 

קטן, מונח עשוי ללמד על מצב ביניים. אפשר שכאן הגז"ש היא לא שלמה אלא שנוי שמביא לאבנט של שעטנז -בתבנית פשטא מונח זקף
 ולא של בוץ בלבד. אם כהן גדול יעשה פרה אדומה האם הוא יעשה באבנט של בוץ או באבנט של כהן הדיוט?

 

׀(יט,ב) ֶ֣ר ל-ֶאל֭סק, מונח לגרמיה, שנתיחס אליו כמונח פ – ַּדּב  ָרא ֵ֗ ְׂש ֶ֣י֭י  מונח רביע. נביא כאן דרכים אחדות בהבנת טעמי קרא זה.  –ְּבנ 

 וההזאה על טמאי מת? (הזאה)עשית אפר פרה אדומה, הכנת מי נידה  מיהם הרשאים להשתתף במצוות (א )לימוד

ולדורות  (ן גדול בפרת משהסגן כה)עד לשלב אסוף אפר פרה אדומה עוסקים בה אלעזר  מג –יומא מא  ומסכתמשנה פרה ע"פ 

במחלוקת האם בשחיטה והזאת הדם רק כהן גדול, או גם כהן הדיוט, והאם גם זר שוחט וכהן רואה, אבל בהשלכת ארז ואזוב ושני תולעת 

 ושריפה עוסקים כהנים. 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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֭׀ (יט,ט)אבל החל מאיסוף אפר פרה מתרבים העוסקים כנדרש בפסוק  ֶ֣ף ַס ָא יׁש֭ (לכאן להסביר את הפסקלגרמיה שלא שייך )מונח  –ְו ֶ֣ א 
ֹור הֵ֗ האנשים הכשרים  בבלי יומא מג,א-ופ"ה מ"ד -ומשנה פרה פ"ד מ"ד -מונח רביע, בתפקיד של לפחות ארבע, כאן נדרש ב – ָט

. ואלו הם: לת"ק כהן, זר, אשה, עבד, (יט,יט), ולהזות (יט,יז)הם גם הכשרים למלא מים ולקדש  (יט,ט)לאסוף אפר פרה אדומה 

. וביומא מלמד שאם ארבעה. רבי יהודה פוסל אשה ומכשיר ילד שיש בו דעת להניח, וכן פוסל אנדרוגינוס, הרי חמישהגינוס. הרי אנדרו

 .חמישההאשה פסולה היא יכולה לסייע לילד, הרי 

תתף כהנים, רשאים להש וההזאה על טמאי מת (הזאה)אפר פרה אדומה, הכנת מי נידה : בשלבים שונים של עשיית מצוות בסיכום

׀֭-. יתכן ש(מחלוקת), וילד שיש בו דעת  (מחלוקת)עבד, אנדרוגינוס  (איש, אשה)ישראלים  ֶ֣ר מרמז להבדיל בין  מונח לגרמיה, – ַּדּב 

מהאיסוף והלאה שבם גם אחרים רשאים שלבים ואולי רק בכהנים, ובין הבאנשים ביום ורק העשייה רק האפר שעד איסוף השלבים 

 להשתתף.

 

חֶ֣֭ ְק י  יָךְ֭֩ו ֶל א   קטנה, המלמדים כאן על שני שיעורים, ו/או שיעור ומחיצה / חציצה. -מונח תלישא - ּו֭

 המכשיר והלא אדום שלא פוסל.  שיעור מספר השערות הפוסלות בפרה אדומה ושיעור גובה האדום

, האמורות בכל מקוםשתי שערות  ששיעור .... רע"ב פרה פ"ב מ"המסורת בידינו ששתי שערות לא אדומות בפרה אדומה פוסלות כפי' 
 הוא כדי שיהיו ניטלות בפי הזוג. וכן הלכה:

 

שתי שערות לבנות במראה צרעת הם סימן טומאה והן דוגמא למקום אחר בתורה העוסק בשתי שערות וגובהן הפוסל. הלימוד מבוסס על 

ֶאת֭(ויקרא תזריע יג,ג) ֶ֣ן֭ ה  ַהּכ  ֶ֣ה֭ ָרָא עֹור-ְו עְּ֭ב ֶַָֽ֣֖ג ָעָ֭֨-ַהֶּנ ְוׂש  ר֭ ָּבָׂש עַה֠ ְֶ֣ךקדמא ואזלא מצייר שתי שערות  רַּ֭בֶּנַ֝ג ן ׀ ָהַפ מונח פסק מצייר  – ָלָבֵ֗

ולא בראשן. אלא שנדגיש שההלכה נקבעה שבצרעת גובה הלבנונית בשער הוא כלשהו לעומת  (בשרשן)סמיכות לבנוניות השער בעיקרן 

 פרה אדומה שבה גובהן כדי נטילה בזוג. 

 

 .(במספריים) שיעור כדי נטילה בזוג

הההסבר הבא  ֻדָּמ֝ הֲ֭א ָרָ֨ שלם. וע"פ  –קדמא ואזלא, כעין כלל, תולה מראה אדום בשער ומהתוכן משמע שכל השער אדום תמים  - ָפ

 משנה פרה פ"ב מ"ה. אבל ע"פ שתי שערות שחורות או לבנות פסולה )בפרה(אם היו בה  רמב"ם טהרה הלכות פרה אדומה פ"א ה"א

ה֭בגומא אחת, היינו סמוכות, המרומז בתבנית הטעמים של הפסילה תהיה אם שתי השערות גדלות ָּמ֝ ֲאֻד ה֭ קדמא ואזלא, תבנית  - ָפָרָ֨

של אותן שתי שערות אדום  (החלק הקרוב לעור)אם עיקרן המציירת שתי שערות במקום אחד, סמוכות. המשנה מלמדת שלא תהיה פסילה 

מספרים את ראשן המשחיר ואינו חושש משום גיזה בקדשים שאין וגוזז ב...  רמב"ם הלפ"א פ"א ה"ג, עד כדי שיעור נטילה בזוג
וצריך שישאר מן המאדים כדי שינטל בזוג שכל שערה שאינה ניטלת בזוג הרי  רמב"ם הלפ"א פ"א ה"דויתירה מזה פסק . כוונתו לגוז

וצריך שישאר. זה  .השגת הראב"ד] רה., לפיכך אם היו בה שתי שערות לבנות או שחורות שאינן נלקטין בזוג הרי זו כשיכאילו אינההיא 
 [אינו מחוור שהרי אני רואה במשנה ר"ע אומר אפילו ד' וה' והן מפוזרות יתלוש אלמא לא בעי שיורא ואי איתא למילתא כשהן בגומא אחת איתא.

 לפי השגת הראב"ד שערות קצרות אלו זה כשהן בגומא אחת.

כלומר אפילו  - ר' אליעזר אומר אפילו חמשים-וגם מה ש יתלוש וה' והן מפוזרות אפילו ד'כי גם דברי ר"ע  רע"ב פרה פ"ב מ"הפי' 
הלכה כתנא קמא שרק עד שתי שערות לא אדומות שאפשר לקצצן וישאר כדי נטילה האין הלכה כמותם אלא טובא והן מפוזרות, יתלוש. 

 בזוג מותרות.
 

 :להלן חישוב שיעור כדי נטילת זוג

ּותבנית הטעמים  חֶ֣ ְק י  ְ֭֭֩ו יָך ֶל ר֭קטנה, ... -תלישא – א  ה-ל אֲאֶׁשֵ֛ ָלֵ֥ תביר, מרמזת לאפשרות של חישוב חשבוני. אפשר כי מרמז לשיעור  – ָע

֭֩כדי נטילת זוג.  ֶליָך ר,  61גי'  – א   היינו כשמינית.  0.121756487=  61/  501, היחס 501גי'  – ֲאֶׁשֵ֛

ס"מ אזי  1.91אמר כי זה שמינית מאורך של אצבע שהוא לרב חיים נאה  היות והכתוב לא פירש שיעור אזלינן בתר השיעור הנמוך. אם נ

 ס"מ ערך מקורב לשיעור כדי נטילת זוג. 0.23255489ס"מ =  1.91*   0.121756487המכפלה          

 
קרן מלבין וראשן עשתי שערות עקרן משחיר וראשן מלבין טהור משנה נגעים פ"ד מ"ד מרומז במצורע ע"פ  שיעור דומה של כדי נטילת זוג

וגו' ואף שאין הלכה כר"ש, נמצאת בפסוק   (מספריים) כדי לקרוץ בזוגר' שמעון אומר  כל שהוארבי מאיר אומר  בלבנוניתטמא כמה יהא  משחיר

ם (וי' תז' יג,ד) א  ֭֩-ְו ת ן... (654גי' )תרסא  –ַּבֶהֶר ֵ֛ ה  ּכ  = ...  80/  654  גון היחס, תבנית המרמזת לאפשרות של חישוב חשבוני כ(80גי' )תביר  – ַה

 נטילה בזוג. שיעור כדי  מ"מ, שהוא כנראה 3.0 – 2.3-ונראה כי הוא כשמינית אצבע היינו כ  0.122324
ם  (יג,דוי' תז' ) ֭֩-ְוא  ֶרת ֶה ה ַּב וא ְלָבָנָ֨ ר ה ֝ ֹו ֹו ְּבעֶ֣ רֵ֗ ק ֭ ְּבָׂש מ  ן ְוָע י ֶ֣הָ֭-א  ְרֶא ן ַמ ֹור-מ  ה ָהעָ֔ ָרֶ֖ ְֶ֣ך-ל א ּוְׂשָע ַפ ָ֑ן ָה יר  ָלָב ֹ֧ ְסּג  ה  ֵ֛ן ְו ה  ת ַהּכ  ע-ֶא ֶַַֽ֖ג ֶּנ ת ַה ְבַעֵ֥ ים׃ ׁש  ָֽ מ  ָ֭י

ה יָמֵ֗   רביע, לא נראה ללמוד רביע עבור שערות כדעת רבי עקיבא על ארבע וחמש שערות מפוזרות. – ְּתמ 

האלא אפשר כי  יָמֵ֗ הלכות ב הרמב"םשנות הפרה, כי מהמלה פרה יודעים כי כבר יצאה מכלל עגלה, אבל גילה המועדף ע"פ  מוסיף שיעוררביע,  – ְּתמ 
 ,בת ארבע שנים או שלוש, ואם היתה זקנה כשרהמצות פרה אדומה שתהיה  פרה פ"א ה"א

ואמר בן עזאי אני אפרש אם אומר אתה שלישית לאחרות במנין וכשאתה אומר שלישית רבי יהושע סבר שהפרה האדומה גם צריכה להיות  ובמשנה
 .כלומר מועדף לכל היותר בשנתה הרביעית שלשית בת שלש שנים

כי אתא רב דימי אמר ... בבלי יומא מא,ב -כנאמר בעץ ארז ואזוב שני התולעת שכורכים על  (חוט הכריכה) אפשר כי יש עוד שיעור של משקל לשון
רבי יוחנן: שלש לשונות שמעתי, אחת של פרה, ואחת של שעיר המשתלח, ואחת של מצורע. אחת משקל עשרה זוז, ואחת משקל שני סלעים, 

 שקל, ואין לי לפרש. כי אתא רבין פירשה משמיה דרבי יונתן: ואחת משקל
 .משקל שקל -משקל שני סלעים, ושל מצורע  -, ושל שעיר המשתלח משקל עשרה זוז -של פרה  (מא,ב) 

 ההסבר הבא מוסיף מחיצה / חציצה
  ר אדום, פסולההייתה בה יבלת וחתכה אע"פ שצמח במקומה שע...  רמב"ם טהרה הלכות פרה אדומה פ"א ה"וכתב 

ן י ָֽ א  ר֭ ם-ֲאֶׁשֶ֤ ּו מָ֔  ֭ ּה  לימודכפשוטו על מום קבוע הפוסל בקדשי מזבח גם פוסל בפרה אדומה אף שאינה קדשי מזבח,  לימודקטן, -מהפך פשטא זקף – ָּב

אינה קדשי מזבח היוצא מפשוטו בא ללמד כי יבלת מהסוג של מום עובר שאפשר לעקרה לשם קדשי מזבח והקרבן לא יפסל, בפרה אדומה אדומה אף ש
 הפוסלת בשלימות האדמומיות ואף אם תעקר ויעלה שער אדום תחתיה פוסלת את הפרה האדומה. מחיצה / חציצהאותה יבלת היא 

ר ל-ל אתביר, בא למעט בצווי  – ֲאֶׁשֵ֛ ע ָֽ יָה֭ ֶלֶ֖ ָע ה֭ ָלֵ֥ יהיה  רֲאֶׁשֵ֛֭העולים לפוסלה. המיעוט שבטעם מלת מרכא טפחא,יתור לרבות מיני דברים ופעולות  – ָע

כל זה הכלל  בהלכות פרה: )פרק א(ז"ל  הרמב"םכתב -פעולות לצורך הפרה שלא פוסלים , ופעולות שלא לצרכה אבל שלא רצון הבעלים, כמו ש
 ולצורך אחר פסולה.  שהוא לצרכה כשרה

ל  אם לא לרצונו כשרה , ולהאם מרצונו פסנעשה בה מלאכה מאליה או שעלה עליה עול מאליו, סלוק, מגביל מיני עול פוסלים,  – ע ָֽ



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 במדבר בלק כב,ב 5.7

ֶאל במדבר בלק כב,יב:  ֭ ים ֹלה  רֱ֭א אֶמ ֶאת-ַוּי ֶ֤  ֭ ר אָ֭תא  ָ֑ם֭ל ֶ֤ ֶה ָּמ ְך֭ע  ֶ֖ ל  א֭ת  ם֭ל ֵ֥ ְלָעָ֔ א׃-ּב  ּו הָֽ ְך֭ ּו רֶ֖ יָ֭ב ֵ֥ םּ֭כ  ָ֭הָעָ֔
ֶאל  ֭ ים ה  ֱאֹל ר֭ אֶמ ּי ֶ֤ ם֭-ַו ָעָ֔ ְל ָ֑ם֭כפשוטו  קטן, הקב"ה הציע לפני בלעם בחירה באחד משני לימודים א'-מהפך פשטא זקף -ּב  ֶה ָּמ ע  ְך֭ ֶ֖ ל  א֭ת  ל ֵ֥

ֶאת  ֭ ר אָ֭תא  ּוא-ל ֶ֤ הָֽ ְך֭ ּו רֶ֖ יָ֭ב ֵ֥ םּ֭כ  ָעָ֔  ָה

ְך֭ב' שלא כפשוטו  ֶ֖ ל  א֭ת  ָ֑ם֭עם הדגש על ל ֵ֥ ֶה ָּמ השרים האלה לא מכובדים מספיק להזמין וללוות את בלעם. וזה מה שבלעם העדיף ע 

 (הרב סבטו הי"ו)להבין. 

 

 בהגעת השרים השניים קטן-קףמהפך פשטא זועוד באותו ענין אותה תבנית טעמים 

ֶאל֭במדבר בלק כב,כ:  ֭׀ ים֭ ֵ֥ ה  אֱ֭אֹל ָּיב ָ֨ ֭ -ַו ה ַ֭לְיָל ְלָעם  ּ֭ב 
ם א  ֹו֭ ר֭לֵ֗ אֶמ ּי ֶ֣ ָ֑ם֭-ַו ָּת א  ְֶ֣ך֭ ּום֭ל  ים֭קֶ֖ ׁש ָ֔ ֲאָנ ֶ֣אּוָ֭ה ָּב  ֭ ָך אְ֭ל ְקר ֶ֤ ֭ל 

ֶאת ְך֭ ֶׁשר-ְוַאֵ֗ רֲ֭א ָּדָבֵ֛ ה׃-ַה ֶׂשָֽ ֹוַ֭תֲע תֵ֥ א  ָך֭ י ֶלֶ֖ ר֭א  ֵ֥ ַדּב  ֲ֭א
ֹו ר֭לֵ֗ אֶמ ּי ֶ֣ םמונח רביע  - ַו א-א  ר ֶ֤ ְק ים֭ל  ׁש ָ֔ ֲאָנ ָה ּו֭ ֶ֣א ָּב  ֭ ָך ּום֭קטן -מהפך פשטא מונח זקף - ְל ָּתָ֑ם֭טפחא  -קֶ֖ א  ְֶ֣ך֭  מונח אתנח -ל 

  ֶאתלימוד אחד כפשוטו כפי שרצה בלעם ולימוד אחד יוצא מפשוטו המגביל את בלעם ְך֭ רֲ֭אֶׁשר-ְוַאֵ֗ ָּדָבֵ֛ ֹו֭-ַה תֵ֥ א  ָך֭ י ֶלֶ֖ א  ר֭ ֵ֥ ַדּב  ֲא
ה׃  אמר, שמא אפתנו ויתרצה.ואעפ"כ וילך בלעם, ועל זה מסיים רש"י ... ַתֲעֶׂשָֽ

 ְך ָך֭-ֲאֶׁשרגבילה את בלעם שיאמר רק ממשמעות המלה  ְוַאֵ֗ י ֶלֶ֖ ר֭א  ֵ֥ ַדּב  ואח"כ התברר שאלו שלש ברכות שאמר  מה שה' שם בפיוֲא

ָך֭-ֲאֶׁשרבלי לשלוט על פיו, וטעמי הכתוב  י ֶלֶ֖ א  ר֭ ֵ֥ ַדּב  ן רבוייה היא לפי רבי יונת אשר גם שמלתמרכא טפחא, יתור לרבות, כמו  -ֲא

ְך֭במלת רביע משתלב עם טעם היתור לרבות  ,(בבלי סוטה מו ) ַאֵ֗ מעצמו בנוסף על השלוש  שברך בלעםברכה רביעית רמז ללְו

 ברכות שה' שם בפיו.

 

ֶאל ,יח:בלק כב במדבר  ֭ ר ַוּי  אֶמ ם֭ ָעֵ֗ ְל ןּ֭ב  ֶַ֣ע ַּי ם-ַו א  ק֭ ָלָ֔ יָ֭ב ֶ֣ ד  ֶּתן-ַעְב ָ֑ב-י  ָה ְוָז ֶֶ֣סף֭ ֹוֶּ֭כ יתֶ֖ א֭ב  ל ֵ֥ ֵ֛קְ֭מ ָל יָ֭ב ֵ֥ ֭ל 
א֭ א֭ ֶאתל ֶ֣  ֭ ר ֲעב  לַ֭לָֽ ה׃-ּוַכֵ֗ ֹוָלָֽ ְגד ֹו֭ אֵ֥ ֶ֖ה֭ ֹותְ֭קַטָּנ ׂשֵ֥ יַ֭לֲע ָהָ֔ ֱאֹל '֭ הֶ֣  ֭ י ּ֭פ 

ֶאל מאור ושמש  ֭ ֶמר ַוּי  א ם֭ ָעֵ֗ ְל ןּ֭ב  ֶַ֣ע ַּי ם-ַו ק֭א  ָלָ֔ יָ֭ב ֶ֣ ֶּתן-ַעְבד  ָ֑ב-י  ָה ְוזָ ֶֶ֣סף֭ ֹוֶּ֭כ יתֶ֖ א֭ב  ל ֵ֥ ֵ֛קְ֭מ יָ֭בָל ֵ֥ לשון בית מה מדה הוא בית מלא זהב  –֭ל 
ר כלים מלאים כסף וזהב או כיסים מלאים  וגו'... רוצה לומר המילוי של ב''ית הוא וכי דרך בתים למדוד כסף וזהב, הוה ליה למימ

לא אוכל לעבור את פי ה' אלקי לעשות קטנה או גדולה, ר''ל  (כשפים –טט ) ת''י והוא בגי' ''כישף וזהו מלא ביתו דייקא ביתו של בלק
קים שהוא מקור הדינים והגבורות ... כי לא יוכל עבור כלל לפי לעשות השם הוי' קטנה להרידו חלילה או גדולה ר''ל להגדיל שם אל

שהוא לבוש הנשמה ומסתיר )שמוכרח היה מאת השי''ת ויהיה שם הוי' שלם שהוא שם רחמים ושם אלקים יהיה בקטנות היינו אלקי 
 ורחמים עלינו ועל כל ישראל. (אותה ממקטרגים

 
ם ָעֵ֗ ְל ֶַ֣עןּ֭ב  להקטין שם הוי'ה של ארבע אותיות המסמל חסד ורחמים לכך שבלעם ניסה  מאור ושמש , אפשר מרמז ע"פמונח רביע - ַוַּי

ם ,ולהגדיל שם אלקים )חמש אותיות( שהוא מקור הדינים והגבורות ֶּתן-א  ֵ֛ק֭-י  יָ֭בָל ֵ֥ ֹו֭ מרכא תביר -ל  יתֶ֖ א֭ב  , כעין מרכא טפחא -ְמל ֵ֥

  ים שוניםקבוצת פרטים הקשורים לנושא ושדיניהם שונים, היינו עוונות מסוג
ֹו֭ -טט  יתֶ֖ א֭ב  ל ֵ֥ ָ֑ב, יתור לרבות בבית בלק כשפים וקסמים, ודינים המאופינים ע"י העוונות של מרכא טפחא -ְמ ְוָזָה ֶֶ֣סף֭  , מרבהונחמ – ֶּכ

ָ֑בנקודות הכסף )שיר השירים( וזהב של עגל הזהב.  –ביזת הים  מגביל. מרבה כגון – אתנח ָה רות גבואתנח, להגביל רחמים ולהגביר  – ְוזָ

 (כסף)על האהבה והחסד  (זהב)

 אך הקב''ה באהבתו את ישראל מנע זאת ממנו

 רב דב גרינצייג נ''י ע''פ

ֶֶ֣סף֭  כיסופין לשון אהבה וחסד, לבן טהור, ימין לשון חסד -ֶּכ

ָ֑בוְ֭ ָה  אדום דין צד צפון ''מצפון זהב יאתה'' - ָז

 עילאה היא הבינהת הדין באהבה ''והתנתקות'' משורשה באמא כוס קידוש כסף להמתיק הדינים של היין האדום שכך יהיה התכללו

ל֭,יחבלק כב במדבר ּוַכֵ֗ א א֭ ֶאתמונח רביע  – ל ֶ֣  ֭ ר ֲעב  י ֭-ַלָֽ יפשטא פשטא  – ּפ  ָהָ֔ ֱאֹל '֭  קטן-מונח זקף – הֶ֣

ֶאת  ֭ ר ֲעב  י ֭-ַלָֽ  פשטא פשטא, בתפקיד רגילות, כביכול תמיד עושה ע"פ ה' – ּפ 

ֶאת  ֭ ר ֲעב  לַ֭לָֽ ּוַכֵ֗ א א֭ י ֭-ל ֶ֣ ֹות֭הֶ֣֭ ּפ  ׂשֵ֥ יַ֭לֲע ֹלָהָ֔ ֱא   , כגון לא אלך בהכעסת הבוראר"ת ל"א לאפ"י א"ל –֭'

 

׀ֶ֭אל :כ,בלק כב במדבר ים֭ ֵ֥ ה  אֱ֭אֹל ָּיב ָ֨ ָלה ֭-ַו ַ֭לְי ָעם  ְל ּ֭ב 
ם֭ א  ֹו֭ ר֭לֵ֗ אֶמ ָּתָ֑ם-ַוּי ֶ֣ א  ְֶ֣ך֭ ּום֭ל  ים֭קֶ֖ ׁש ָ֔ ֲאָנ ּוָ֭ה ֶ֣א ָּב  ֭ אְ֭לָך ְקר ֶ֤ ֭ל 
ֶאת֭ ְך֭ רֲ֭אֶׁשר-ְוַאֵ֗ ָּדָבֵ֛ ֶׂשָֽ֭-ַה ֹוַ֭תֲע תֵ֥ א  ָך֭ י ֶלֶ֖ א  ר֭ ֵ֥ ַדּב  ֭ה׃ֲא

ֶאל ֭׀ ים֭ ֵ֥ ה  אֱ֭אֹל ָּיב ָ֨ ה ֭-ַו ַ֭לְיָל ָעם  ְל  , כעין לכתחילה ובפועל, זרקא סגול קדמא מרכא -? או גרסת כתר קדמא מונח - ּב 

 ... אין רוח הקודש שורה עליו אלא בלילה, וכן לכל נביאי אומות העולם,...  (במ' בלק כב,ח) לכתחילה (א)ע"פ רש"י 
 ר עמו ביום?אצל בלק, לכבודן של ישראל דב בפועל

ם (כב,כ) לכתחילה (ב)ע"פ רש"י  ֭ -א  ָך אְ֭ל ר ֶ֤ ְק ָ֑םאם הקריאה שלך וסבור אתה ליטול עליה שכר,  –ל  ָּת א  ְֶ֣ך֭ ּום֭ל   :קֶ֖

ְך֭ רֲ֭אֶׁשר-ֶאתעל כרחך  -ְוַאֵ֗ ָּדָבֵ֛ ה-ַה ֹוַ֭תֲעֶׂשָֽ תֵ֥ א  ָך֭ י ֶלֶ֖ א  ר֭ ֵ֥ ַדּב    ואעפ"כ וילך בלעם, אמר שמא אפתנו ויתרצה:  הלך משנאתו ובפועל ,ֲא
 עשה עצמו כאילו הולך עבור תשלום. בפועלרצה ללכת משנאה ולא רק מתאוות בצע וכבוד  שלכתחילהלפרש  או יש

 

והנה השם אמר לו, כבר הודעתיך כי . .. ,מנעו השם שלא יקלל את העם כי ברוך הוא מתחלהוהנכון בעיני בענין הזה, כי ...  רמב"ן
ם-והעם ברוך הוא ולא תוכל לקללם, ועתה חזרו לפניך,  ֭ -א  ָך אְ֭ל ר ֶ֤ ְק ּו֭בלבד ל  ֶ֣א כלומר שיתרצו בלכתך עמהם על מנת שלא תקלל ָּב

ָּתָ֑ם מתחלהת העם כאשר הודעתיך א א  ְֶ֣ך֭ ּום֭ל  ֶאת, קֶ֖ ְך֭ רֲ֭אֶׁשר-ְוַאֵ֗ ָּדָבֵ֛ ה-ַה ֹוַ֭תֲעֶׂשָֽ תֵ֥ יָך֭א  ֶלֶ֖ א  ר֭ ֵ֥ ַדּב  אותך לברך , שאפילו אם אצוה ֲא



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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םולא תירא מבלק, וזה טעם  שתברכם א-א  ר ֶ֤ ְק , אחרי הודיעו אותם שלא יקללם חפץ לשם הנכבד מתחלה שילך עמהםוכן היה ה. ל 
 ושיתנהג בענינם כאשר יצוה, כי הרצון לפניו יתברך שיברך את ישראל מפי נביא לגוים:

והנה היה על בלעם להגיד כן לשרי בלק ולאמר, הנה הרשה השם אותי להיות קרוא לכם בלבד, אבל על מנת שלא לקלל את העם ועל 
ולכה נא  (פסוק יז)יצוה אותי לברך שאברכם, ואם לא יתרצו בכך יהיו מניחים אותו, כי גם בפעם הזאת השנית אמר בלק מנת שאם 

והנה בלעם מרוב חפצו ללכת לא  (בפועל) קבה לי את העם הזה, לא יחפוץ בו להודיעו עתידות ולא לדבר אחר זולתי לקוב את העם. 
קר ויחבוש את אתונו וילך עמהם כרוצה להשלים חפצם, על כן חרה אף ה' כי הולך הוא הודיעם זה ולא אמר להם כלום, ויקם בב

שאלו הודיעם לא היה הולך. ועוד שהיה בזה חלול ה', כי בלכתו עמהם סתם והוא ברשות השם חשבו שנתן לו רשות לקלל להם את 
גיד להם, וכאשר יראו עוד שלא יקללם, יאמרו כי העם, והנה חזר בו ממה שאמר תחלה "לא תאור את העם כי ברוך הוא" כפי מה שה

 אחרי כן נמלך עוד או יהתל בהם כהתל באנוש, חלילה לה' מעשות כדבר הזה כי נצח ישראל לא ינחם:
 

, אחרי הודיעו אותם שלא יקללם ושיתנהג בענינם כאשר יצוה, כי היה החפץ לשם הנכבד מתחלה שילך עמהם לכתחילהע"פ רמב"ן 
 שיברך את ישראל מפי נביא לגויםתברך הרצון לפניו י

 בלעם הלך בלי להודיע לשרי בלק שלא יקלל את ישראל, והיה חילול ה' בדבר כי חשבו שה' נתן לו רשות לקלל (בפועל)

 

֭׀ ים֭ ֵ֥ ה  אֱ֭אֹל ָּיב ָ֨  להפסיק בין האחדות והמחיה ובין המפריד והמאבדלהפסיק בין הטהור ובין הטמא,  -פסק  מרכאקדמא  -ַו

ה ּ֭ב֭ -ֶאל ַ֭לְיָל  ,שהיה לו גלוי בגלל כבוד ישראל בלילה, בלילהמוסיף לבלעם נבואה  –זרקא סגול  - ְלָעם 

 

ֶאל,יח: בלק כב במדבר  ֭ ר ַוּי  אֶמ ם֭ ָעֵ֗ ְל ןּ֭ב  ֶַ֣ע ַּי ם-ַו א  ק֭ ָלָ֔ יָ֭ב ֶ֣ ד  ֶּתן-ַעְב ָ֑ב-י  ָה ְוָז ֶֶ֣סף֭ ֹוֶּ֭כ יתֶ֖ א֭ב  ל ֵ֥ ֵ֛קְ֭מ ָל יָ֭ב ֵ֥ ֭ל 
ֶאת֭  ֭ ר ֲעב  לַ֭לָֽ ּוַכֵ֗ א א֭ י֭-ל ֶ֣ ָהָ֔ ֱאֹל '֭ הֶ֣  ֭ י ה׃ּפ  ֹוָלָֽ ְגד ֹו֭ אֵ֥ ֶ֖ה֭ ֹותְ֭קַטָּנ ׂשֵ֥ ַ֭לֲע

ם מאור ושמש  ְלָעֵ֗ ֶַ֣עןּ֭ב   ה' הוא האלקיםומיחדים הכל כי  ם''אלקישהיא בגי'  ע"הטבוהצדיקים ממשיכים את ההויות לתוך ...  ַוַּי
 שהוא גי' ע"הטב-מ הוי'והרשעים מפרידין ומאבדין את העולם לפי שהולכים אחר הטבע לבד ומפרידים השם  )יחוד ואחדות(

אלקים ומקטנים השם אלקים לעשותו אלקי ... שהוא לבוש הנשמה ומסתיר \ה\מיחדים השמות ה' הוא  (הצדיקים) ... אלקי''ם
אותה ממקטרגים. ... והנה בלעם הרשע ימ''ש כל רצונו היה להפוך למשוך אחר הטבע ולעשות פירוד בשם הוי' חלילה ... לעשות 

 אלקים שיהי חלילה התגברות הדינין ר''ל. כביכול השם של רחמים קטן ולהגדיל  שם
׀֭ ים֭ ֵ֥ ה  אֱ֭אֹל ָּיב ָ֨ ה ֭-ֶאלַו ְיָל ַ֭ל ְלָעם   ע"הטבאת ההויות לתוך  )רמוז במרכא(הצדיקים ממשיכים  )רמוז בקדמא(לכתחילה  –פסק  מרכאקדמא  -ּ֭ב 

הרשעים ושאר לטבע לתוך הטבע. בלעם חיבור מעבר  לקות(-)יחוד ואחדות הטבע בא ה' הוא האלקיםומיחדים הכל כי  ם''אלקישהיא בגי' 
 אלקי''םשהוא גי'  ע"הטב-מ הוי'השם  )רמוז בפסק(מפרידין ומאבדין את העולם לפי שהולכים אחר הטבע לבד ומפרידים 

ים֭׀֭ ֵ֥ ה  ֱ֭אֹל א לַוָּיב ָ֨ ה ֭-ֶא ְיָל ַ֭ל ְלָעם   מאור ושמש' זרקא סגול מרמז כעין גורע מהענין, ומוסיף מהענין על הענין אפשר שזה תומך בפי – ּב 

ם,יח: בלק כב במדבר ָעֵ֗ ְל ןּ֭ב  ֶַ֣ע ַּי וגו'.  אלקים ומקטנים השם אלקים לעשותו אלקי\ה\מיחדים השמות ה' הוא  (הצדיקים)...  ַו
    אלקים לעשותו אלקי )גורע מהענין( ומקטנים השם

... לעשות כביכול השם של והנה בלעם הרשע ימ''ש כל רצונו היה להפוך למשוך אחר הטבע ולעשות פירוד בשם הוי' חלילה 
 שם אלקים שיהי חלילה התגברות הדינין ר''ל. )מוסיף מהענין של בלעם על הענין( ולהגדיל  )גורע מהענין( רחמים קטן

ה ֭-ֶאל ַ֭לְיָל ְלָעם  מתוך  הלילה, משל לחשך  -בלעם -לילה אל -כבוד ישראל. קרא למפרע ל בלילה, מוסיף לבלעם נבואה זרקא סגול – ּב 

 .ר אור כך הטבע מסתיר אלקות ומתוכו יוצא מאמר ה' להודיעוהמסתי

ֹו ר֭לֵ֗ אֶמ ּי ֶ֣  .יש כאן לפחות ארבעה ענינים ברשות ללכת. -מונח רביע  -ַ֭ו

ם ים֭-א  ׁש ָ֔ ֲאָנ ֶ֣אּוָ֭ה ָּב  ֭ ָך אְ֭ל ְקר ֶ֤  שנים או שלושה ענינים -קטן -הפך פשטא מונח זקףמ –ל 

ּום ָּתָ֑ם -יו, אפשר כי גם בתפקיד פותח טפח להתאפיין מ, כעין רבוי לא מוגבל העשוי להשפיע אלפנטפחא – קֶ֖ א  ְֶ֣ך֭ , רבוי אתנח ונחמ – ל 

 לא עם אחרים.הגביל הליכתו דווקא עם אלו ו, לך אתם לוהגבלה

אם להועץ עמך, לך עמם להזהירם שלא  -ספורנו  )ב(שאם הקריאה שלך  וסבור עתה ליטול עליה שכר קום ל אתם .  רש''י( א)
 יחטאו.

 
 :ל,כב במדבר בלק

ֶאל ֹון֭ ָא֝ת ֶמרָ֭ה א ָ֝ךֲ֭אֶׁשר-ַוּת ָ֨ ְנ ֲאת  י֭ ָ֨ כ  ָאנ  א֭֩ לֹו םֲ֭ה ָעֵ֗ ְל ַעד-ּב   ֭ ְדָך ֹו עָֽ י֭מ  ַלֵ֗ ְֶ֣בָּתָ֭ע ה-ָרַכ ּ֭כ ָ֑ ָךֶ֖ ֹותְ֭ל ׂשֵ֥ יַ֭לֲע ְנּת  ְסַּכָ֔ ה  ֶ֣ן֭ ְסּכ  ַה ַהָֽ ה֭ ַהֶּזָ֔ ֹום֭ ַ֭הּיֶ֣
א׃֭ ר֭ל ָֽ אֶמ ַ֭וּי ֶ֖

ָך֭֝ (ל) רבי יוסף בכור שור ְנ ֲאת  י֭ ָ֨ כ  ָאנ  א֭֩ לֹו י֭...  ֲה ַלֵ֗ ְֶ֣בָּתָ֭ע קעמים. ושם הרבה פ -ָרַכ י עלהדבר, כי 'רביע' היה  הפס  ַלֵ֗ ַעד֭-ו .ָע  ֭ ָך ֹוְד עָֽ -מ 
ֹום י אהסכן קאי ַהּיֶ֣ ְנּת  ְסַּכָ֔ , שלא להביןרגילה בכך, היה לך  שאיני? וכך אמרה לו: מאחר כן:  המעולם עשיתי לך שאומרכאדם  .ה 

 .  עושהבחנם הייתי 
ר֭ אֶמ ּי ֶ֖ אטפחא  -ַו ר֭לאתון, אף שכתוב אומרו פעם אחת. ועוד הטפחא מנתק  סלוק, מרבה תשובות שלילה של בלעם - ל ָֽ אֶמ ּי ֶ֖ א-מַו סלוק  ל ָֽ

א֭֭מלתכי לא אמר לאתון דבר אחר פרט ל (חכמתו)שנסתתמו טענותיו  בתפקיד הגבלה, היינו  .ל ָֽ

ר֭ אֶמ ּי ֶ֖ אטפחא  -ַו  יוסבר ע"פ פי' רשי )כב,לג(  סלוק, - ל ָֽ

ֶ֣ה)לג(  רש"י ָנְטָת  ֭ י י-ַּגםש'אולי' משמש בלשון 'לולא'.  כמו 'לולא'; פעמים - אּוַל ְגּת  ַרֶ֖ הָ֭ה ְתָכֵ֥  גםכמו  ואהרי זה מקרא מסורס, וה - א 
יכלומר: לא העכבה בלבד קראתך על ידי, כי גם ההריגה.  הרגתי אותך; ית  ָֽ י  ֶהֱח ּה֭ ֹוָתֵ֥ א ועתה, מפני שדברה והוכיחתך ולא יכלת  - ְו

רלעמוד בתוכחתה, כמו שכתוב:  אֶמ אַ֭וּי ֶ֖ שסלקה את בלעם בתוכחתה ולא יכול  אל כן הרגתיה; שלא יאמרו: זו הי)לעיל,ל(, ע ל ָֽ
 להשיב; שחס המקום על כבוד הבריות. וכן "והרגת את האשה ואת הבהמה" )וי' כ,טז(; וכן "ואת הבהמה תהרוגו" )שם טו(. 

 

א ר)כב,לג( -מגביל חייה של הבהמה כפי' רש"י ב סלוק, - ל ָֽ אֶמ אַ֭וּי ֶ֖ שסלקה את בלעם  ארגתיה; שלא יאמרו: זו הי)לעיל,ל(, על כן ה ל ָֽ
 בתוכחתה ולא יכול להשיב; שחס המקום על כבוד הבריות.

ר֭ אֶמ ּי ֶ֖ ֶמר, פסקא טעמא וגורמת שנוי משמעות במלת טפחא –ַו א מסתם אמירה להכנעה מפני האתון, כי לתוכחה של המקום לא שעה,  ַוּי ֶ֖

 .)והסכים עמה(בתוכחתה, והוכיחתך ולא יכלת לעמוד   )האתון( מפני שדברהאבל 
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 במדבר פינחס כה,י 5.8
 :ה –,א פינחס כז ברבמד

א[֭ דֶּ֭בן] ָחֵ֗ ָלְפ ֹותְ֭צ הְּ֭בנֶ֣ ְבָנ ַר֝ ְק רֶּ֭בן-ַוּת  ֶפ ֶ֤ ֶּבן-ח   ֭ ד ְלָע רֶּ֭בן-ּג  י ֶ֣ ֶ֣הֶ֭בן-ָמכ  ֶּׁש ְמַנ ת֭ ח ֶ֖ ְׁשְּפ הְ֭למ  ֶ֣ה֭-ְמַנֶּׁשָ֔ ַמְחָל ו֭ י ָתָ֔ ֹותְּ֭בנ  מֶ֣ ְׁש  ֭ ְוא  ֶּלה ָ֑ף֭ ס  ֹו י
ְרָצָֽ֭ ְות  ה֭ ְלָּכֶ֖ ּומ  ה֭ ָלֵ֥ ָחְג הְ֭ו ָעָ֔ ְוָכל]ב[֭ה׃֭נ  ם֭ ֶ֖ א  י ׂש  ַהְּנ ֵ֥י֭ ְפנ  ל  ְו ן֭ ה ָ֔ ַהּכ  ֶ֣ר֭ ֶאְלָעָז  ֭ י ְפנ  ל  ְו ה֭ ֶׁשֵ֗ מ  ֶ֣י֭ ְפנ  ה֭ל  ְדָנ מ ֝ ֶהל-ַוַָּֽתֲע ַתח֭א ָֽ הֶּ֭פֵ֥ ָדָ֑ ד֭-ָהע  ֶ֖ מֹוע 

ר׃֭ מ ָֽ א ג[֭ל  א֭ל א] ּו ְוהָ֨  ֭ ר ְדָּב ֶ֣תַּ֭בּמ  מ  ּו֭  ינ יםַ֭על-ָאב  ֵ֛ ד  ּנֹוָע ַה ה֭ ָדֵ֗ ע  ְךָ֭ה ֹו ֝הְּ֭בתֶ֣ ַדת֭'הֶ֖֭-ָהָי י-ַּבֲע ָֽ חּ֭כ  ַר ת-ק ָ֑ ֹו֭מ ָ֔ אֶ֣ ֶחְט ים֭ל אְ֭ב ֶ֖ ֹו׃֭-ּוָבנ  יּו֭לָֽ ָהֵ֥
ד[֭ ם] ׁש  ע֭ ָּגַרֶ֤ י  ֶָּ֣מה֭ ָ֑ןְּ֭תָנה-ָל ֹוּ֭ב  ין֭לֶ֖ ֵ֥ א  י֭ ֵ֛ ֹוּ֭כ  ְחּתָ֔ ְׁשַּפ ֹוְך֭מ  ּתֶ֣ מ   ֭ ינּו׃֭-ָאב  ינּו ָֽ ָאב  י֭ ֵ֥ ח  ְךֲ֭א ֹו הְּ֭בתֶ֖ ֻחָּזָ֔ ּוֲ֭א ֶ֣נ ה[ָּ֭ל ֶאת] ה֭ ֶׁשֵ֛ ב֭מ  ֵ֥ ר  ַּיְק ן֭-ַו ְׁשָּפָטֶ֖ מ 

הָֽ֭ ֵ֥י֭ ְפנ  ֭׃֭'ל 
ָּבר ֭)ג(  ְד ּמ  תַּ֭ב ֶ֣ מ  נּו֭  י ליוצאי מצרים  למאן דאמר ... אור החיים על הענין מהענין או גורע מהענין. התוכן מלמד זרקא מונח סגול, בתפקיד מוסיף – ָאב 

אמרו מת במדבר הרי שהיה מיוצאי מצרים, ודקדקו גם כן בתיבת במדבר לומר שהיה מכלל אותם שנגזרה עליהם גזירת במדבר יפלו פגריכם )י"ד 
נתחלקה הארץ לבאיה הרי גם הוא מודה שתחזור ליוצאי מצרים וינחילו בניהם  ולמאן דאמרכ"ט( הא למדת שהיה בן עשרים כשיצא ממצרים, 

 ...:ונוגעת הירושה להם בחזרה

ל אואמרו ראיה לדבר שמיתת אביהם היתה בשביל שדיבר במשה שהרי  א֭ ּו ה֭-ְוהָ֨ ָדֵ֗ ע  ֹוְךָ֭ה תֶ֣ ֝הְּ֭ב וגו' ודרשו ז"ל )ספרי( שכללו בדבריהם עדת ָהָי
  א לא היה ביניהם הא למדת שלא היה לו אלא חטא הדיבור שהרי כמה כתות של רשע היו ולא נמנה עמהם,מרגלים ועדת קרח ומתלוננים והו

ל א א֭ ּו קדמא ואזלא, כעין כלל המלמד על כל הקבוצות שנועדו על ה' בטענות שונות ושצלפחד לא היה עמם. פרטי הכלל מרומזים בקצרה  –  ָהָי֝ה-ְוהָ֨

 בתוכן ובטעמי המקרא: 

ֹוְך֭)א(  תֶ֣ הְּב ָדֵ֗ ע  , אבל היו עדת מרגלים ועדת קרח ומתלונניםמונה שלוש קבוצות  ספריע"פ  אור החייםמונח רביע, בתפקיד של ארבע ועוד, כאן  – ָה

 עשרה נסיונות כמקורות הבאים 
קום במדבר ואלו שנסו אבותינו את המ עשרה נסיונותרבי יהודה אומר הריהו אומר במדבר בערבה וגו', אלו דברים פיסקא א  'ספרי פר)א( 

 הם שנים בים שנים במים שנים במן שנים בשליו אחד בעגל ואחד במדבר פארן במרגלים,
נסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא ולא נענשו אלא על לשון הרע עשרה נסיונות  מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ט )ב(

מן ואחד בשליו הראשון ואחד בשליו האחרון אחד במרה ואחד ברפידים ואחד בחורב ואלו הן. אחד על הים ואחד בתחלת המן ואחד בסוף ה
)במקור זה חסר אחד, אבל עם  ואחד במרגלים זה של מרגלים קשה מכלם שנאמר וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי )במדבר י"ד כ"ב(.

 )דב' עקב ט,כב(  ובתבערה ובמסה ובקברות התאוהמוסיף באבות דרבי נתן פל"ד ו קרח והמעפילים, ופעור זה עובר עשר(

יםַ֭על)ב(  ֵ֛ ד  ּנֹוָע פעמים, אפשר כי התבנית מלמדת כי צלפחד לא היה בקבוצות  12תביר טפחא, תבנית טעמים המופיע בתורה  – 'הֶ֖֭-ַה

ֲעַדתשעירערו על ה' באופן המאופיין ע"י דוגמת  ַרח-ַּב פועל  'הֶ֖֭-ַעלם טפחא במלים בלבד שלכך מרמז טעם אתנח בתפקיד הגבלה.. טע ק ָ֑

ַרח-ַּבֲעַדתגם בתפקיד פותח טפח לאפשר את האפיון המוגבל שבדוגמת הכתוב   .  ק ָ֑

 
ובזה נתישבה תמיהת התוס' שהקשו שם בפרק יש נוחלין )ב"ב קיח ב( בדיבור המתחיל ולמאן דאמר לבאי הארץ וכו' שמדברי  ... אור החיים

י הארץ לא נטלו הבנות חלק צלפחד הנוגע לו לעצמו בנחלה אלא הנוגע לו בנחלת חפר כשחזרו לו בניו הגמרא מוכח כי למאן דאמר נתחלקה לבא
ל אאם כן למה הוצרכו הבנות לומר  א֭ ּו ה֭-ְוהָ֨ ָדֵ֗ ע  ְךָ֭ה ֹו תֶ֣ ְּ֭ב וגו' והלא אפילו בני העדה של המרגלים נטלו בזכות אבי אביהם, ולדרכנו הוצרכו ָהָי֝ה
ָֽ֭לומר והוא לא היה וגו' לומר  ת-יּכ  ֭מ ָ֔ ֹו אֶ֣ ְט וגו' כמו שפירשתי וחוץ מדרכינו יש ליישב קושית התוספת שהבנות לא ידעו שלא נקנסו המרגלים  ְבֶח

 ליטול בחזרה בנכסי אביהם וחשבו שפקע מהמרגלים נחלה בארץ כל עיקר לזה הוצרכו לומר והוא לא היה וגו':
י ָֽ ת-ּכ  ֭מ ָ֔ ֹו אֶ֣ ְט  ה היה חטאו של צלפחד. קטן, מונח מרמז על מצב ספק מ-מונח זקף – ְבֶח

 )לא בה'(. בתפקיד  במשהשלא היה לו אלא חטא הדיבור ספרי, ע"פ  אור החיים
)ראה ספ"ב קלג(. רבי עקיבא אומר )ראה שבת צו,ב(: מקושש עצים היה, ורבי שמעון  ולא החטיא את אחרים עמו מת לבדו בחטאו רש"י

 אומר )ראה שם צז,א(: מן המעפילים היה. 
י וטעם רמב"ן ָֽ ת-ּכ  ֹו֭מ ָ֔ אֶ֣ ְט בעונו, שלא זכה ליכנס בארץ; או כדברי רבי יהודה הלוי המשורר ז"ל, שפירש שהוא דבק  במדבר מת :אמרו - ְבֶח
ל א עם ם֭ י ֶ֖ נ  ֹו-ּוָב לָֽ יּו֭  .  חטאו גרם שמת בלא בנים רלב"ג,  כך וכך כאשר יאמר היום: בעונות אירע ,ָהֵ֥

ת  בור על משה.קטן, בתפקיד שתיים, מת בעוונו, ובחטא ד-זקף מ ָ֔

י ָֽ ת-ּכ  ֭מ ָ֔ ֹו אֶ֣ ְט אמרו חכמים: מקושש לשם שמים , סע' צלפחד: הרב כיטוב, ספר הפרשיותקטן, מונח מרמז על מצב ביניים, )א( -מונח זקף – ְבֶח
נתכוון, הפקיר עצמו למיתה כדי שיראו כל ישראל שהמחלל שבת במיתה ולא יזידון עוד בחילול שבת. הרי שלדעת האומרים: מקושש זה 

חכמינו ז"ל אמרו מקושש לשם שמים נתכוין )תוס' ב"ב  שלח 'קדושת לוי במ. )ב( לפחד, גם עוונו לא היה לו אלא לב אחד לאביו שבשמיםצ
קיט, ב ד"ה אפילו בשם מדרש; תרגום יונתן במדבר טו, לב(, שידעו העולם הגם שנגזר עליהם למות במדבר אף על פי כן חייבים לשמור 

במדרשי חכמינו ז"ל. ולכאורה תמוה אף על פי כן האיך חילל שבת. אמנם חכמינו ז"ל אמרו )שבת קה, ב( 'מלאכה  התורה והמצות, עיין
שאינה צריכה לגופה פטור עליה', והנה הכא נמי כיון שלא היה בדעתו לקושש עצים לצרכו, שלא היה צריך כלל, רק נתכוין שיתקדש שם 

 :כה לגופה, אם כן לא חילל שבת כלל, רק סקלוהו עבור העולם שלא ידעו מזה, כפשט המדרששמים על ידו, אם כן הוא מלאכה שאינה צרי
האדמו"ר מקאצק ביאר שהיינו טעמא ש"ויקרב משה את משפטן לפני ד'", שרק הבוחן לבבות, הוא הי' ב ,דף על הדף בבא בתרא קיט)ג( 

לכן חילל המקושש את השבת, ובמחשבה של ... מליובאוויטש ז"ל ביאר האדמו"ר וגו' ... מקושש לשם שמים נתכוין,  -יכול להעיד שצלפחד 
בית דין, שאין לדיין אלא המעשה שנעשה ולא המחשבה, ובזה הוכיח קבל עם ועדה, שעיקר הרצוי והמכוון, הוא בלשם שמים, ואעפ"כ נהרג 

 סקילה שנגזר עליו. "מעשה" המצוות, והראי' ש"מחשבתו וכוונתו" לטובה, לא הועילו לו להצילו מגזר דין
 

ת קטן ירמז שהעידו בו שני עדים בשבת, ועל שקושש בשבת השניה אחרי שנצטוו על -קטן, בתפקיד שתיים, אם היה מקושש אפשר כי זקף-זקף מ ָ֔

 שמירתה וזה היה בשנה ראשונה בעשרים ואחד לחדש שני )ספרי זוטא פט"ו(

ְהיֵ֥֭,לב טושלח דעת זקנים מבעלי התוספות במדבר  י ּוַוּי  ָֽ נ  ל-ְב ֶ֖ א  ְׂשָר ר י  ָּבָ֑ ְד ּמ  ּו ַּב אֵ֗ ְמְצ ַּֽי  ׁש ַוָֽ י ֵ֛ ׁש א  ֵ֥ ׁש  ם ְמק  י ֶ֖ צ  ם ע  ֹו ת׃ ְּביֵ֥ אמרו רבו' ז"ל אלמלי שמרו ישראל  ַהַּׁשָּבָֽ
שבת שניה לא שלטה בהן כל אומה ולשון ומנא להו שזה היה בשבת שניה מדכתיב ויהיו וימצאו דתכף להויה שנצטוו במצות שבת מצאו מקושש. 

ׁשלפחד מדכתי' ומנא לן דמקושש זה צ ֵ֥ ׁש  ם ְמק  י ֶ֖ צ  ם ע  ֹו ת ְּביֵ֥ ים)דביו"ם ב' עם  עצי"ם ַהַּׁשָּבָֽ ֶ֖ צ  ולמה  (212)עולה בגימטריא צלפחד  (212=  ּבְ֭ ע 
נסמכה פרשת מקושש לפרשת ציצית לפי שבשעה שחלל המקושש את השבת אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא רבון העולמים כתוב בתפילין למען 

שלא לנשאם בשבת היה זה נושאן היה נזכר ולא חלל את השבת אמר הקדוש ברוך הוא הריני קובע ומצוה להם מצוה תהיה תורת ה' בפיך וצוית 
 :אחת שעל ידה יהיו נזכרין מן המצות כמו במצות תפילין ותהיה נוהגת בשבת וזו היא מצות ציצית

 

ל֭ ]ב[֭ ןְ֭ו ה ָ֔ ּכ  ֶ֣רַ֭ה ָעָז ֶאְל  ֭ י ְפנ  ל  ְו ה֭ ֶׁשֵ֗ ֶ֣י֭מ  ְפנ  ְדָנה֭ל  ַּתֲעמ ֝ ְוָכלַוָֽ ם֭ ֶ֖ א  י ׂש  ַהְּנ ֵ֥י֭ ֶהל-ְפנ  ח֭א ָֽ ַת הֶּ֭פֵ֥ ָדָ֑ ע  ר׃-ָה מ ָֽ א ד֭ל  ֶ֖  מֹוע 

ר מ ָֽ א נוטריקון "לאו אמור" הנועד ללמד לאו כלשהו בכתוב שאחריו, טעם סלוק מגביל משהו זה. אפשר כי זה יוסבר ע"פ ראב"ע  – ל 

כל עיקר לזה הוצרכו לומר והוא לא נחלה בארץ )ראב"ע מהנועדים על ה'( חשבו שפקע מהמרגלים ואור החיים שבנות צלפחד 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ר( כז,ב)-, אז ה היה וגו' אמ ָֽ שלהן בא ללמד שצלפחד אביהן לא ערער אי פעם על ה' ולכן הוא או בנותיו לא צריכים להיכלל  ל 

ספת מדרכינו יש ליישב קושית התובשלילת נחלה בארץ, כי זה אמור להיות מוגבל רק למערערים על ה'. וזה מה שהסביר אור החיים 
. המרגלים אבדו חלקם כיוצאי מצרים אבל בניהם קבלו נחלה המרגלים ליטול בחזרה בנכסי אביהם שלא נקנסושהבנות לא ידעו 

 בותיהם.מס  

 

ים֭ל א ֶ֖ ֹו׃-ּוָבנ  ּו֭לָֽ י . ולא אמרו אין לו, יתבאר על דרך אומרם בני בנים הרי הם כבנים, והעלו בגמרא )יבמות סב ב( שהוא הדין בני ָהֵ֥
ֹו-ל אזה אמרו הבנות, ל ּו֭לָֽ י  כבר אבל יש תקוה שיהיה לו והם אשר ילדו בנותיו שהם נקראים גם כן בניו: ָהֵ֥

ָ֑ן (כז,ד) ר' יוסף בכור שור ֹוּ֭ב  ין֭לֶ֖ ֵ֥ א  י֭ ֵ֛ ָ֑ןשאם היה לו  – ּכ  ֹו֭), לא דברנו, אלא אפילו בת הבן )אתנח, מגביל כהמשך( ּב  ין֭לֶ֖ ֵ֥ מרכא  -א 

ישה לפני אחיו ובוודאי שלילת ירושה מבנות שהן דודות של אותה בת וזה מרומז בטעם תביר במלת טפחא, יתור לרבות בת חיה של בן מת, לירו ֵ֛  .(ּכ 
 

] ע֭֭]ד ָּגַרֶ֤ ֶָּ֣מה֭י  ֹוָל ּתָ֔ ְח ְׁשַּפ ֭מ  ְך ֹו ּתֶ֣ מ   ֭ נּו י ָ֨ ב  ָא ־ ם בנחלה  ג' חלקים. פירוש על פי מה שאמרו במשנה בפרק יש נוחלין )ב"ב קטז( וזה לשונם בנות צלפחד נטלו ׁש 
[ביהם וחלקו עם אחיו בנכסי חפר ושהיה בכור וכו' עד כאן, והוא אומרו חלק א ע֭֭]ד ָּגַרֶ֤ ֶָּ֣מה֭י  ֭וגו' כנגד חלק צלפחד, ָל י ֵ֥ ֲאח  ֹוְך֭ תֶ֖ הְּ֭ב ֲאֻחָּזָ֔ ֶ֣נּו֭ ָּל ָנה־ ְּת

נּו׃ י ָֽ וגו', ודרך זה אינו אלא  פירוש חלק צלפחד שנוגע לו תוך אחיו בנכסי חפר שהיה מיוצאי מצרים וחלק הבכורה כלול הוא במאמר בתוך אחיָאב 
למאן דאמר שהארץ נתחלקה ליוצאי מצרים אבל למאן דאמר לבאיה נתחלקה לא נטלו חלקו של צלפחד עצמו, ויתבאר הכתוב בדרך אחר, על דרך 

שה עשרה מה שאמרו שם דף קי"ח וזה לשונם אמר ליה רב פפא לאביי בשלמא למאן דאמר ליוצאי מצרים נתחלקה וכו' היינו דכתיב חבלי מנ
אלא למאן אמר לבאי  וד' דידהו פירוש אחד חלק צלפחד, ב' חלקו בחפר, ג' בכורתו פי שנים, ד' חלקו בירושת אחיו,שיתא דשיתא בתי אבות 

הארץ וכו' ומתרץ תרי אחי אבא הוו ליה עד כאן, מעתה אפילו לסברת מאן דאמר לבאיה נתחלקה נטלו הבנות ב' ירושות ירושת צלפחד דאביו פי 
ת שנים וירושת ב' אחיו שמתו, לזה אמרו למה יגרע וגו' כנגד ירושת חפר שנוגעת לצלפחד בחזרה, תנה לנו וגו' כנגד ירושת האחים שמתו שנוגע

 לצלפחד גם כן מצד החזרה:
] ֲאב֭ ֭]ז י֭ ֶ֣ ח  ֲא ֹוְך֭ תֶ֖ הְּ֭ב ָלָ֔ ֲח ַנָֽ ֶ֣ת֭ ֲאֻחַּז  ֭ ם ָלֶה ן֭ ֶ֤ ּת  ּת  ן֭ ת ָ֨ ָנ  ֭ ת ְבר  ּד ָֽ ֹ֭֮ ָחד ָלְפ ְ֭צ ת ֹו נֶ֣ ןְּ֭ב ׃ּכ ֵ֗ ן ֶהָֽ ָל ן֭ ֶהֶ֖ י ֲאב  ת֭ ַלֵ֥ ֲח ַנָֽ ת־ ֶא ֭ ְרָּתֵ֛ ֲעַב םְ֭וַהָֽ  יֶהָ֑

] ן֭]ז  דרך )א( אור החייםרביע, ארבעה חלקים כפי'  – ּכ ֵ֗

, ויתבאר הכתוב בדרך אחר, על דרך מה שאמרו שם דף קי"ח וזה לשונם אמר ליה רב פפא לאביי בשלמא למאן דאמר ליוצאי מצרים נתחלקה וכו' 
וד' דידהו פירוש אחד חלק צלפחד, ב' חלקו בחפר, ג' בכורתו פי שנים, ד' חלקו בירושת ה שיתא דשיתא בתי אבות היינו דכתיב חבלי מנשה עשר

 אלא למאן אמר לבאי הארץ וכו' ומתרץ תרי אחי אבא הוו ליה עד כאן,  אחיו,
 )כי היה בכור(שת צלפחד דאביו פי שנים מעתה אפילו לסברת מאן דאמר לבאיה נתחלקה נטלו הבנות ב' ירושות ירו דרך )ב( אור החייםכפי' 

, לזה אמרו  )כי לא היו להם ילדים( )צלפחד ושני אחים, מחלקים ירושת חפר לארבעה חלקים, שתיים נטל צלפחד כבכור, ושתיים נטל מאחיו( וירושת ב' אחיו שמתו
 חים שמתו שנוגעת לצלפחד גם כן מצד החזרה:למה יגרע וגו' כנגד ירושת חפר שנוגעת לצלפחד בחזרה, תנה לנו וגו' כנגד ירושת הא

 

ֶהם ֭ (,זכז ' פי'במ)דתניא: ב ,בבלי בבא בתרא קיח ןָ֭ל ֶ֤ ּת  ןּ֭ת  ָ֑םזו נחלת אביהן,  - ָנת ָ֨ ֶה י ֲאב  ֶ֣י֭ ֲאח  ְך֭ ֹו ֭זו נחלת אבי אביהן,  - ְּבתֶ֖ ְרָּתֵ֛ ֲעַב ַהָֽ ְו
ן ןָ֭לֶהָֽ ֶהֶ֖ י ֲאב  ת֭ ַלֵ֥ ֲח ־ַנָֽ ןר: אף חלק אחי אביהם נטלו, שנאמר: זו חלק בכורה; רבי אליעזר בן יעקב אומ - ֶאת ֶ֤ ּת  ןּ֭ת  . ולמ"ד: תרי אחי ָנת ָ֨
ה֭֭-דאבא הוה להו, ההוא מ ֲחָלָ֔ ֶ֣תַ֭נָֽ ֻחַּז נפקא. וא"ל רב פפא לאביי: קרא מאי קא חשיב? אי טפלים קא חשיב, טובא הוו! אי בתי ֲא
 אבות קחשיב, שיתא הוו!

ָ֑ם יֶה ֲאב  ֶ֣י֭ ח  ֹוְךֲ֭א "ד שנתחלקה הארץ ליוצאי מצרים, זה חלק חפר )סבא הבנות( אבי צלפחד, ואין ללמוד למ זו נחלת אבי אביהן, - ְּבתֶ֖

 מכאן לחלק צלפחד

ֶהם ֭ ןָ֭ל ֶ֤ ּת  ןּ֭ת   רבי אליעזר בן יעקב טעם קדמא מרמז לאביהן הקודם להן. ומכך נגיע לחלק אחי אביהן כנדרש ע"י זו נחלת אביהן, - ָנת ָ֨

ןטלו, שנאמר: אומר: אף חלק אחי אביהם נ )כנדרש מהמלים( ֶ֤ ּת  ןּ֭ת   .ָנת ָ֨
חלקים של שני אחי  2)תנא זה גם סובר שהארץ התחלקה רק לבאים אליה ולכן גורע חלק חפר הסבא ומוסיף  ולמ"ד: תרי אחי דאבא הוה להו

ה֭֭-, ההוא מצלפחד שמתו( ֲחָלָ֔ ֶ֣תַ֭נָֽ ה נפקא.ֲאֻחַּז ָלָ֔ ֲח  קטן, בתפקיד שני אחים לצלפחד-זקף – ַנָֽ

ֶ֣ת ֻחַּז , רמז למצב ביניים שהאחים קבלו חלקם ומתו בלי ילדים, חזרה נחלתם אצל חפר אביהם המת, נתחלקה בין האחים החיים מונח – ֲא

או ילדיהם, מכך קבלו בנות צלפחד שתי נחלות קטנות. מחלק צלפחד הבכור קבלו שתי נחלות גדולות. אפשר כי לכך מרמזת התבנית של 

ת ֭הכתוב   ְבר  ּד ָֽ ֹ֭֮ ד ָלְפָח ֹותְ֭צ מונח זרקא סגול, כעין מוסיף ו/או גורע מהענין על הענין, הורישו להם חלקים לא שווים ואותם חלקו  – ְּבנֶ֣

 ביניהם.

 

ם :יא,פנחס כז ברבמד א  ו ֭-ְו י ָאב  ְ֭ל ים  ח  ֶ֣יןַ֭א ֶאת֭֭א  ָתָּ֑ה-ּוְנַתֶּתֶ֣ם֭ ׁש֭א  ַרֶ֣ ֹוְ֭וָי ְחּתֶ֖ ְׁשַּפ ּמ  מ  ו֭ ֵ֛י ָל א  ב֭ ר ֵ֥ ַהָּק ֹו֭ ֞ר ְׁשא  ֹו֭ל  ָלתֵ֗ ֲח ַ֭נ
ֶ֤י֭֭ ְבנ  ה֭ל  ְיָת֝ ֶאתְוָהָ֨ '֭ הֶ֖ ֵ֥ה֭ ָּו ר֭צ  ֲאֶׁשֵ֛ טַּ֭כ ְׁשָּפָ֔ ת֭מ  ֻחַּקֶ֣ ְל  ֭ ל ָרא  ְׂש ה׃֭פ-י  ֶׁשָֽ ֭מ 

ם א  יו ֭-ְו ָאב  ְ֭ל ים  ח  ֶ֣יןַ֭א  מוסיף דבר על אביו מענין אביו.  –זרקא סגול מונח  -א 

 הרי הוא יורש בקבר שאינו קיים ,שאם היה האב קיים היה יורש עכשו תוס'ע''פ  - ואחין מן האב...  ב''ב פרק שמיני יש נוחלין
אחין מן האב אף על פי שאין ודאין כמו אחין ...  להנחיל לשאר בניו הקיימים שהם אחי המת ולאחיו של אב אם אין בנים אחרים לאב

 מן האם ...
 האב קודם לאחין של המת ולא לבנים ובנות גמרא
נא דכסדרן כתיבי ואחי המת קודמין לאב, אבל השתא דכתב אחי אביו על כרחך לא ותירץ ריב''ם דכתביה אשמועינן דקראי שלא כסדרן כתיבי, דאי לא כתב אחי אביו הוי אמי 'תוס

וי''ל דאי לא כתב אחין ה''א שהאב קודם לבת דאית לן לאקדומי אב לחד ' ... לאחין דלהקדימו לאחי האב לא איצטריך כדאמרינן לקמן וגו (לאב -טט)נכתב שארו אלא להקדימו 

 ..מהנך דכתיבי בהדיא בקרא

םיכום ס -טט  א  ו ֭-ְו י ָאב  ְ֭ל ים  ח  ֶ֣יןַ֭א מוסיף דבר על אביו מענין אביו. אב חי ומוסיף עליו אב מת, ואם לאב המת אין בנים  –זרקא סגול  -֭א 

 וכך חוזר שוב בני הסבא, אחי הסבא, סבא רבא וכדומה (היינו סבו של הבן שנפטר)ואין אחים מוסיפין לענין האב את אביו 

ילדים יורשים, האב יורש אותם אפילו בקברו ומכח ירושה זאת מנחיל לבנים קיימים  מורים לרשת נפטרו ללאשירשו או אבת  ואאם בן 

  אחרים ואם אין בנים, לאחיו מאב. כתיבת אחים לאביו מכריח

 א' שהאב קודם לאחי המת
 ב' שהאב רק אחרי בת לבנו

 של האב אחיוד' להנחיל לאו  (אחי המת)ו ג' שהאב יורש בקבר להנחיל לבני

 חוזר חלילה לעוד מדרגות לאחור בדורות.הולכים לאבי אביו ואז הבנים או האחים וכך לאב ' שאם אין גם אחים ה

ֹו֭-ּוְנַתֶּתֶ֣םֶ֭אתדרשה זאת של חמישה לימודים רמוזה בטעמי הקרא  ָלתֵ֗ ֲח  מונח רביע, לפחות ארבע נקודות לימוד, כאן חמש. - ַנ



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ם֭ פינחס כח,יד: במדבר ֶהֵ֗ י ּכ  ְס ןְ֭ונ  י  ָָֽ֖֑ ׂשָ֭י ֶב ֶּכֶ֖ יןַ֭ל ֵ֛ ַהה  ת֭ ֵ֥ יע  ְרב  ּו ל֭ י  יןָ֭לַאֵ֗ ֶ֣ ַהה  ת֭ ֹ֧ יׁש  ְׁשל  רּ֭ו הַ֭לָּפ֝ ְהֶיָ֨ ין֭֩י  ַהה  י֭ ֶ֣ ֲ֭חצ 
ה׃֭ ָּׁשָנָֽ יַ֭ה ֶ֖ ׁש  ָחְד ֹוְ֭ל ׁשָ֔ ְּבָחְד  ֭ ֶדׁש ת֭ח ָ֨ ַלֵ֥ את֭ע  ֭ז ֶ֣

֭֩ ין ה  יַ֭ה ֶ֣ ֲחצ  ם֭ יֶהֵ֗ ְסּכ  אמר רב יהודה  ב,הדרין לחבבלי סנ-ר"ת ו' ח' ה' עולה חו"ה, ס"ת מ' י' ן' עולה מי"ן, סה"כ חו"ה מי"ן, רמז ל – ְונ 
  ,אדם הראשון מין היהאמר רב: 

ל י  ַאֵ֗ יןָ֭ל ֶ֣ ה  תַ֭ה ֹ֧ ׁש  י  אותיות ראשונות: ו' ה' ל' , אותיות שניות: ש' ה' א'. סיכום: לו"ה אש"ה – ּוְׁשל 

לובזה עוד קשר לתבנית הטעמים של  י  ַאֵ֗ יןָ֭ל ֶ֣ ה  תַ֭ה ֹ֧ ׁש  י  דרגא מונח רביע, תיקון לקילקול היצר הרע.  – ּוְׁשל 

הְ֭ תי  ֹ֧ יׁש  ְׁשל  רּ֭ו הַ֭לָּפ֝ ןר"ת י' ל' ו' עולה לו"י  – ֶיָ֨ ָָֽ֑֖י  ָי ׂש֭ ֶב ֶּכֶ֖ יןַ֭ל ֵ֛ ה  תַ֭ה ֵ֥ ע  י ְרב  ּו ל֭ י  יןָ֭לַאֵ֗ ֶ֣ ה   ר"ת ה' ל' ו' ה' ל' י' עולה הללוי"ה – ַה

ל י  ַאֵ֗ יןָ֭ל ֶ֣ ה  תַ֭ה ֹ֧ ׁש  י זנות ויין ( יא,הושע ד), היין גורם ליצר רע וכגון הנאמר בסוטה שהיא השקתה בועלה ביין, וכגון דרגא מונח רביע - ּוְׁשל 
 . בא יין הנסכים לכפר על עבירות הנעשות בגלל היין. ותירוש יקח לב

י ֭֭(,יאכח 'פי 'במ) ָראׁש  ם ּוְב יֶכָ֔ ׁש  ל֭וגו'  ָחְד י  ַאֵ֗ יןָ֭ל ֶ֣ ה  תַ֭ה ֹ֧ ׁש  י , תבנית תיקון בראש חדש הבאה לבקשה כביכול של דרגא מונח רביע -ּוְׁשל 

 שלא יכולים שני מלכים לשמש בכתר אחד,  תי את הלבנה בעקבות מאמרה , על שהקטנבשעיר של ראש חדשהקב"ה הביאו עלי כפרה 

, מפורש כי שנוי זה מצווי ה' הומשך במאמר עץ עשה פרי - במקום עץ פרי עשה פריבבראשית א,יא הארץ שינתה מצווי ה' והוציאה 

יע באדם. יין ראש חדש מכפר על יין הלבנה שהביא לשינוי בבריאה. שתי מרידות בבריאה המביאות להסתר שמאפשר ליצר הרע להופ

כדריש לקיש דאמר ר"ל מרידה בה' כתוצאה משתיית יין, ...  ב,בבלי סנהדרין נב-העלול לגרום הרהור עבירה ו/או עבירה באדם כנדרש ב
ֹו׃ (לה,טז 'תה) מאי דכתיב מ י ָֽ ּנ  ׁש  ֶ֣י֭ ָעַל ק֭ ר ֶ֖ גָ֭ח ֹו ָמעָ֑ ֶ֣י֭ ֲעג  יַ֭ל י לגימה חרק עליהן שר של בשביל חנופה שהחניפו לקרח על עסק ְּב ַחְנפ 
 וכו' גיהנם שניו

 

הרהור יצחק אבינו על אברהם אבינו בויכוח ביניהם האם העולם עומד  מאור ושמש בראשית וירא כבהאיל בא כנגד יצחק אבינו. ראה 

 א, גרם לצווי להעלותו לעולה לכפר על כך.על חסד כדעת א"א או על גבורה כדעת יצ"

 

להסבר מדוע הקב"ה מבקש להביא כביכול כפרה עליו על ששינה ממעשי בראשית, בדיון  בבלי בכורות יז-ב? כדיון בבלי חולין סראה 

 כח,טו:  פינחסבמדבר  -מדוע אין קרבנות מבהמת נדמה וגם מבת או בת נדמה שחזרו לקו המין ללא סטיה. בהקשר ל
 

שאיתא  )עץ הדעת טוב ורע(אדה"ר באכילת עץ הדטו"ר והנה שלשת האבות תקנו החטא של , בר' ויחי, שנת תרע"ה ... שם משמואל
, והיינו משום שהאבות )עבודה זרה, גלוי עריות, שפיכות דמים( בו ע"ז וג"ע ושפ"ד )מעורבות(שהיו פתוכות  )בספרים הקדושים(בספה"ק 

ם אפי' בדידי' לא הוה היו נקיים לגמרי משום שמץ דבר של שלש אלה ואביזרייהו ע"כ הי' כחם יפה לתקן את שלש אלה. אברה
מסתכל, ע"כ הי' בכחו לתקן החטא של ג"ע שהי' פתוך בחטא עץ הדטו"ר. ויצחק מסר עצמו לקרבן לה' הי' כחו יפה לתקן חטא ע"ז. 
ויעקב איש תם יושב אוהלים ובזוה"ק שחיבר עלמא עלאה ועלמא תתאה, הי' כחו יפה לתקן חטא שפ"ד שהוא ענין פירוד בין נפש 

 .ליונים להגוף שמן התחתוניםאדם שמן הע

 )עץ הדעת טוב ורע(והנה שלשת האבות תקנו החטא של אדה"ר באכילת עץ הדטו"ר , בר' ויחי, שנת תרע"ה, ... שם משמואלע"פ 
ד האיל בא כנג, )עבודה זרה, גלוי עריות, שפיכות דמים( בו ע"ז וג"ע ושפ"ד )מעורבות(שהיו פתוכות  )בספרים הקדושים(שאיתא בספה"ק 

ליצחק אבינו, שמסר עצמו לתקן חלק ע"ז בחטא אדה"ר.אפשר כי התבנית דרגא מונח רביע מטעימה  י  ַאֵ֗ יןָ֭ל ֶ֣ ה  תַ֭ה ֹ֧ ׁש  י כפרט מרכזי  ּוְׁשל 

 המקשר בין שלושה התיקונים.

אות יו"ד צ"צ לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק  ספר הליקוטים דא"ח -מוסבר בכ, האדמו"ר שניאור זלמן מלאדי, ליקוטי תורה -אוצר החכמה 

 ע' תשת
  וכו' יןעם למה היו מנסכים ע"ג המזבח במדה חצי ההטה
עד"מ כששותין מעט יין משמח הלב אבל ריבוי היין מבלבל המוח ולכן  ...כו'  (מדה ושעור)ולעיל מיני' לקרבנות נתתי סיקוסים ... 

ֶ֣֭היו מנסכים ע"ג המזבח במדה  ה  תַ֭ה ֹ֧ ׁש  י רּ֭וְׁשל  הַ֭לָּפ֝ ְהֶיָ֨ ין֭֩י  ה  יַ֭ה ֶ֣ לֲ֭חצ  י  ַאֵ֗ ןיןָ֭ל י  ָָֽ֖֑ ָי ֶבׂש֭ ןַ֭לֶּכֶ֖ י ֵ֛ ה  ַה ת֭ ֵ֥ יע  ְרב  והיין  כותכי מזבח הוא בחי' מל ּו
שסחט אשכול ענבים וגם חטא נח וישכר  חטא אדה"רולכן הי'  )דינין מתעוררין(הוא המשכת הבינה וצ"ל במדה כי בינה דינין מתערין 

א חם כו' אלא צ"ל במדה כדי לשמח הלב בלבד בבחי' פנימיות שמזה נמשך ויר )שניהם שלא בזמן ולא בשיעור המעט(ויתגל בתוך אהלה 
כדי לעורר הכתר היינו העטרה שעטרה לו אמו בינה יין שהוא תענוג העליון שנתעורר ע"י שמחה של מצוה אבל אחר שהתעורר הכתר 

 העיקר הוא להמשיך מוחין דאבא כו' וזהו ויין ישמח בשביל להצהיל פנים משמן עכ"ל 
 יניקה לחיצונים מהריבוי נמשך 

וזהו לקרבנות נתתי סיקוסים כי מהריבוי נמשך יניקה לחיצונים כי היין משמח אלקים ויש ק"ך צירופי אלקים ומ"ח צירופים 
האחרונים זהו ענין ח"ם היינו שמהם יונקים הקליפות וזהו שמזה נמשך וירא חם כו' ובגשמיות חם חמימות התאווה שנולד ונמשך 

  רבות שם פי"ב הנ"ל כי יתן בכוס עינו כו'מרבוי היין כמ"ש ב
 

 )א( תבנית הפסוק כעין כלל מלמד מסוג בנין אב, מנסכי קרבן צבור בראש חדש לימוד לנסכי קרבנות צבור בכל יום , בשבת, ביום טוב.

ל)ב(  י  יןָ֭לַאֵ֗ ֶ֣ ה  תַ֭ה ֹ֧ ׁש  י ְׁשל   , כנגד אילו של יצחק, שהוא תיקון לחלק עבודה זרה בחטא אדה"ר.ּו

ׁשְ֭ )ג( לּ֭ו י  יןָ֭לַאֵ֗ ֶ֣ ה  תַ֭ה ֹ֧ ׁש  י תבנית הטעמים מציינת כעין פרט מרכזי בענין, כי ע"ז היא תוצאה של שיכרון האדם המביאו להרגשת יש ל 

הנפרד ואינו מתבטל לבורא. לכן הוא שורש לגלוי עריות ושפיכות דמים ושאר עבירות. העקידה הייתה בהר המוריה שלא עבדו עליו ע"ז, 

 בור והתבטלות לבורא.דבר המאפשר תיקון, חי

)ד( קרבן צבור יומי מכפר על חלק היום שהתקלקל בחטא אדה"ר. בכל יום זה כבש תמיד, כבש כנגד יעקב אבינו, תיקון שפיכות דמים, 

 היינו שכבת זרע, המצויה בכל יום בגלל מצוות פריה ורביה שבה רוב הזרע נשחת.

שבוע בחטא אדה"ר, וחלק היום, שעונת רבים היא משבת לשבת, ולאו דווקא )ה( קרבן צבור מוסף שבת, שני כבשים מכפר על חלק ה

 לפריה ורביה.
)ו( קרבן צבור מוסף ראש חדש, מכפר על חלק החדש בחטא אדה"ר, וחלק היום, ועל המועדות הנקבעים ע"פ ראשי חדשים, לכן יש בו 

תיקון יצחק אבינו לעבודה זרה לכל התקופה, תיקון יעקב אבינו שני פרים, איל וכבשים. תיקון אברהם אבינו לגלוי עריות לכל התקופה, 

 לשפיכות דמים לכל התקופה. ויש בזה קצת דמיון לתיקון ע"י השעירים והציץ בכל יום טוב הנקבע ע"פ ראשי חדשים. 

ההתקרבות לבורא הקרוב )ז( קרבנות צבור מוספי יום טוב, ושלמי צבור בשבועות, כפרות על יין שלא במדה שעל ידו מגבירים השמחה ו

 אל ישראל והעולם בזמני המועדות.



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 התשעג -בהלכה ובאגדה  טעמי המקרא/©Sep-14         248/112    ZZFisher-29ד "עתשה–תשרי–ה"כ

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

 

 במדבר מטות ל,ב 5.9

 נערה המאורסה :ו,מטות ל במדבר

ם א  ֭ -ְו עֹו ָׁשְמ ֹום֭ יֶ֣ ְּ֭ב ָתּה  א  ָה֭ י ֶ֣ ָאב  א֭ י ָ֨ נ  ֭ה 
ֶׁשר-ָּכל ָהֲ֭א י ֶרֵ֛ ֶוֱאָס ָה֭ י ֶרֵ֗ ָד ַעל-ְנ ה֭ ְסָרֵ֥ ּום֭-ָא ָיקָ֑ א֭ ּה֭ל ֶ֣ ָׁשֶ֖ ַ֭נְפ

ְסַלח ָֽ י-ה '֭י  ּהּ֭כ  ָתָֽ֭-ָלָ֔ א  ָה֭ י ֶ֖ ָאב  א֭ י ֵ֥ נ  ּ֭ה׃ה 
עֹו ֭ ָׁשְמ ֹום֭ יֶ֣ ְּ֭ב ָתּה   להביא מעניין שמיעה לעניין יום, כאן מגביל השמיעה וההפרה עד לשקיעה של יום השמיעה - א 

ם יא֭-ְוא  ָ֨ נ  ֹו ֭ה  ָׁשְמע ֹום֭ יֶ֣ ְּ֭ב ּה  ָת א  ָה֭ י ֶ֣ מרבה שמיעה / שמועה על יום כגון שמע חלק נדר ביום ששמע שהוא  - גולס נחמו רקאז נחמו דמאק ָאב 

 לאו דווקא יום הנדר 

 אינו הפרה (רי''שר' ישמעאל )ל –הפרה של מה ששמע או חלק של מה ששמע 

 הקים חלק ממה ששמע או כל ששמע הקים הכל 

לרבי כרי''ש ההרחבה של מושג ''שמעו'' גם לחלק מהנדר גורמת שהפרת חלק לא הפר כלום כלומר הרבוי גרם למיעוט בתוצאה 

 אין הפרה יש הקמה  -

 

 גורם אולי לשמיעה חלקית ואולי הוא משני כאן ענין יום השמיעה המאוחר

 כמו כן בנערה המאורסת יום שמיעה מאוחר אולי גורם לפחות תיאום בין אב לארוס להפרה או הקמה

 

 הקים חלק הקים הכל , הפר חלק הפר הכל -לר''ע 

א י ָ֨ נ  ֭ ֭...ה  עֹו ָׁשְמ ֹום֭ יֶ֣  הכל מופר (אפילו השמיעה החלקית ביום שתהיה)מופר אם הרבוי ְּב

 שזה מתאים להתרה ע''י חכם ולא להפרה ע''י אב ארוס ובעל

 

 מה שהפר הופר -לחכמים 

א֭ י ָ֨ נ  ֭ה  ָה י ֶ֣ ֭ ָאב  ֹו ע ֹוםָׁ֭שְמ ְּ֭ביֶ֣ ּה  ָת  הפר מה ששמע או חלקו ביום ששמע  -א 

 ואם בארוסה צריכים האב והארוס להיות מתואמים להפרה

 
 , אביה ומנע = הפר = הסיר הנדר ממנה  (קדם) י"רש

םאביה )והפר לה  )בפסוק אביה( ...באשה שנדרה בנזיר ושמע בעלה  - ה' יסלח לה א  א-ְו י ָ֨ נ  והיא לא ידעה  (קדם והפר קדמא, – ה 
 היא שצריכה סליחה ואע''פ שהוא מופר...וק''ו לשאינן מופרים ועוברת...זו

  -צריך להפר ולומר לה מופר לך ומניעה בעלמא אינו מופר  - ''חתשפ
 .ביום , הפרה באמירה בו ביוםשמיעה של אמירה בו  טט

 

 נערה המאורסה ל,ח: מטותבמדבר 

ָהֲ֭אֶׁשר ֱאָסֶרֵ֛ יָהֶ֭ו ָדֶרֵ֗ ּוְ֭נ מ ְוָקֶ֣ ָּ֑ה֭ ׁשָ֭ל י ֶ֣ ר  ְוֶהֱח ֹו֭ עֶ֖ ֹוםָׁ֭שְמ יֵ֥ ּהְּ֭ב ָׁשֵ֛ י ע֭א  הַ֭על-ְוָׁשַמֵ֥ ְסָרֵ֥ ּו׃-ָא מ ָיֻקָֽ ּה֭ ָׁשֶ֖ ַ֭נְפ
ֹו עֶ֖ ֹוםָׁ֭שְמ יֵ֥ ּהְּ֭ב ָׁשֵ֛ י ע֭א   נושא אבל חלוקים בהלכותיהם לגבי הנושא.פחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים למרכא תביר מרכא ט – ְוָׁשַמֵ֥

ע  ָׁשַמֵ֥ ֵּ֛המרכא  – ְו יָׁש ֹו תביר – א  עֶ֖ ֹוםָׁ֭שְמ  פחאמרכא ט – ְּביֵ֥

ֹוהיות והתביר בא אחרי מרכא זה דומה לתבנית מרכא תביר טפחא אלא שכאן מקדים מרכא לטפחא כי יוצר קבוצת  עֶ֖ ֹוםָׁ֭שְמ יֵ֥  ְּב

ֵ֥ע  \לכן התביר מחלק את  מ  ֹו \ְוׁש  ְמעַ֖ ֹום ׁש    הרמב''םפירוש  כפי ְביֵ֥

 בו ביום שהאב שמע הארוס שמע ואז הפרותיהם הפרות או קיום ע''י אחד מהם קיום לכל ואפילו אין זה יום נדרה (א)

הרי שעת ידיעתו כאילו היא שעת  )ל,יג(,-)ראהדרשה ב ידע ולאחר זמןלא ידע שיש להם להפר או לא ידעו שנדר זה צריך הפרה  (ב)

 יקים שמועתו ויפר כל היום או

אם שמע אפילו חלק מנדרה הגם שלא שמע כל נדרה והחריש  (בבעל וארוסאפשר שזה גם אך פירש זאת באב,  אור החיים)לדעת ר''ע  (ג)

 לאותו חלק, בזה קמו כל נדריה אפילו חלק שלא שמע

 מעכבת בו. הבעל מפר נדרים שלא שמעם, הראוי לשמוע אין השמועה בלשומעין אינם מפירין. א ארוס שלאאב ו) ד)

 

 נדר אשה נשואה :יגל, מטותבמדבר 

ם֭ א  ָּכל-ְו  ֭ ֹו ע ֹוםָׁ֭שְמ יֶ֣ ְּ֭ב ּה  ָׁש י א  ֭׀ ם֭ ָתֵ֥ א  ר֭ ָיפ ָ֨ ר֭֩ הֶ֖֭-ָהפ  םַ֭ו ָרָ֔ ֲהפ  ֶּ֣ה֭ יָׁש א  ּום֭ אָ֭יקָ֑ ּה֭ל ֶ֣ רַ֭נְפָׁשֶ֖ ַּסֵ֥ ָהּ֭וְלא  י ֶרֵ֛ ְנָד ָה֭ל  י ְׂשָפֶתֹ֧ א֭ ֹוָצָ֨ ח֭'מ ְסַלָֽ ָֽ ּה׃-י  ָ֭לָֽ
 רבוי כל מוצא שפתיה  דף פז בבלי נדרים פי"אע"פ  אור החיים

, מתוך שהוא )נדר מככר מסוים מהווה ענוי נדר מככר אחר לא מהווה ענוי( נדרה מב' ככרות בא' מתענה ובאחד אין מתענה אמר רב יהודה
 .מפר למתענה מפר גם לשאינה מתענה ... דבר שיש בו הפרה כשהוא מפר מפר את כולם יחד

 ענה. שחלק שם ואמר מפר למתענה ואינו מפר לשאינו מת ולסברת רב אסי

ם -טט  א  ר֭֩-ְו  , בתפקיד אומדנא מה מהוה ענוי בנדר ומה לא מהוה ענוי, קטנה-תלישא -ָהפ 

 ֭ ֹו ע ֹוםָׁ֭שְמ יֶ֣ ְּ֭ב ּה  ָׁש י א  ֭׀ ם֭ ָתֵ֥ א  ר֭  , תבנית המרמזת על לכתחילה ובפועל.קדמא מרכא פסק זרקא מונח סגול –ָיפ ָ֨

 

 , מתאימה לשיטת רב יהודהקריאה ללא טעם פסק

ּה֭  ָׁש י א  ֭׀ ם֭ ָתֵ֥ א  ר֭ ֭ ָ֭יפ ָ֨ ֹו ע ֹוםָׁ֭שְמ יֶ֣  , תבנית המרמזת על לכתחילה ובפועל.קדמא מרכא פסק זרקא מונח סגול –ְּב

 זה מפר את החלק שאינו ענוי. ובפועלמפר את חלק הנדר שבו יש ענוי  לכתחילה, קריאה ללא טעם פסק

 

 , מתאימה למשנה הבאהקריאה עם טעם פסק

 ֭ ֹו ע ֹוםָׁ֭שְמ יֶ֣ ְּ֭ב ּה  ָׁש י א  ֭׀ ם֭ ָתֵ֥ א  ר֭  , תבנית המרמזת על לכתחילה ובפועל.א פסק זרקא מונח סגולקדמא מרכ –ָיפ ָ֨



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ב ,בבלי נדרים פז
ר' מאיר אומר:  -יפר; יודע אני שיש מפירין אבל איני יודע שזה נדר  -יודע אני שיש נדרים אבל איני יודע שיש מפירין . מתני'

 .לא יפר, וחכמים אומרים: יפר
 ל לנדור.שאדם יכו - יודע אני שיש נדרים רש"י מתני'

 שהפרה מועלת. ואחר כן נודע לוששום אדם בעולם יכול להפר נדר  - אבל איני יודע שיש מפירין
לאחר זמן כשנודע שיכול להפר דכיון דלא היה יודע שיכול להפר מעיקרא לא קרינן ביה ביום שמעו אלא השתא  - יפר לה

 .באותו יום שנודע לו שיכול להפר לה
 הפרה מועלת לנדר אבל איני יודע אם נדר זה נדר גמור הוא ונמנע ולא הפר בו ביום.ש - יודע אני שיש מפירין
לאחר זמן לכשנודע לו שנדר הוא וצריך הפרה דהואיל והוא ידע בטיב הפרה ולא הפר פושע הוא מ"מ אי  - ר"מ אומר לא יפר

 שמיעה ככל שמיעה.נדר הוא שפיר עביד דמפר אי לאו נדר הוא מאי איכפת ליה מאי דהפר ואיכא מקצת 
הואיל ולא הוברר הדבר ואף על גב דאיכא מקצת שמיעה אינה ככל שמיעה, חכמים דמתניתין היינו רבי  - וחכמים אומרים יפר

 .יהודה

 

 ֭ ֹו ע ֹוםָׁ֭שְמ יֶ֣ ְּ֭ב ּה  ָׁש י א  ֭׀ ם֭ ָתֵ֥ א  ר֭ , קריאה עם טעם פסק, תבנית המרמזת על לכתחילה ובפועל. קדמא מרכא פסק זרקא מונח סגול –ָיפ ָ֨

אחר זמן )כעין  ובפועללא ידע ביום שומעו שיש מפירין או ידע שיש מפירין אבל לא ידע שזה נדר ולכן לא הפר בו ביום,  כתחילהל

פסק זמן( נודע לו שיש מפירין או שזה נדר, לכן יום שנודע לו נחשב כיום שמעו והפר יפר, ולשיטת רב יהודה מפר נדר העינוי 

 רק את חלק העינוי. והשאר מופר, לשיטת רב אסי מפר

 
 שחלק שם ואמר מפר למתענה ואינו מפר לשאינו מתענה.  ולסברת רב אסי

ם א  ר֭֩-ְו  , בתפקיד אומדנא מה מהוה ענוי בנדר ומה לא מהוה ענוי,     קטנה-תלישא -ָהפ 

ר֭ ם֭׀, קודם מפר את חלק הנדר שבו יש ענוי קדמא –ָ֭יפ ָ֨ ָתֵ֥  את החלק שאינו ענויאינו מפר  מונח פסק אם הגרסה היא – א 

 זרקא מונח סגול מרכאהמשך ההסבר מבוסס על הגירסא קדמא  -טט  *

 נקדים ונסביר כי: – טט *

םהקרא  * א  ֭֩-ְו ר  המרמזת על פרט מקדים ושהפרט הזה אינו מיוחד ודומה לשאר הפרטים.  קטנה-בטעם תלישאָ֭הפ 

יָׁשּה֭ הקרא  * ֹו ֭זרקא מוסיף על  - ֭א  ע ֹוםָׁ֭שְמ יֶ֣ ְמעמשהו מעניין ְּ֭ב אפשר שבמהות התוספת הזאת ואיך היא משפיעה על הפרת נדר  .ֹו ָׁ֭ש

 .חולקים רב יהודה ורב אסי

 

 תבנית הטעמים מרמזת על כעין פרט וכלל הצריך לפרט והפרט שהוא צריך, ותבנית זאת היא לרב יהודה ולרב אסי.

 בתמציתיות ואח"כ מפורט הסבר שיטת רב יהודה

 הסבר בתמציתיות 

םהנדר מרכב מחלקים,  * ֭֩-ְוא  ר היינו הפר דבר אחד ממרכיבי , שאינו מיוחד ודומה לשאר הפרטים. פרט ראשון (קטנה-תלישא)ָ֭הפ 

רהנדר, הכלל אומר  ם֭׀ (קדמא) ָיפ ָ֨ ָתֵ֥  שאר הפרטים. ההפרה הכללית היא תוצאה של פעולת ההיקש שאליה מרמז הפסק.  (מרכא פסק) א 

 הסבר מפורט

םהנדר מרכב מחלקים,  * ֭֩-ְוא  ר ֹום֭, הדומה לאחרים פרט ראשון היינו הפר דבר אחד ממרכיבי הנדר (קטנה-לישאת)ָ֭הפ  ְּ֭ביֶ֣ יָׁשּה  א 
ֹו , ראומר המרומז בקדמא הכלל  ָׁשְמע ם֭׀ נדר הענוי וזה יגרור ָיפ ָ֨ ָתֵ֥  -מופרים בהיקש מלהיות שאר הפרטים  מאריך להקיף –מרכא  – א 

ר ֹו ֭...  ָיפ ָ֨ ע ֹוםָׁ֭שְמ יֶ֣ ְּ֭ב ּה  ָׁש י ֹו ֭וספת על הת (זרקא מונח סגול)֭א  ְמע ֹו ֭מעניין  ָׁש ֹו ֭היא שבין אם שמע ובין אם לא שמע  ָׁשְמע ְמע ֹוםָׁ֭ש ְּ֭ביֶ֣ יָׁשּה  ֭א 
׀פרטי נדר אחרים נוסף על הפרט שהפר, היות והפר אחד הוקשו  ם֭ ָתֵ֥ ֹו ֭האחרים אל שמיעת  (מרכא פסק) א  ְמע ֹוםָׁ֭ש ְּ֭ביֶ֣ יָׁשּה  -הפרט ש֭א 

֭֩ ר רוכל הנדר ָ֭הפ   . ָיפ ָ֨

 או 

ֹו ֭ ע ֹוםָׁ֭שְמ יֶ֣ ְּ֭ב ּה  ָׁש י , מוסיף מהענין על הענין, היות וביום שומעו המקורי לא ידע שיש מפירין או לא ידע שזה נדר, יום זרקא מונח סגול –֭א 

 שנודע לו נחשב ליום שומעו )התורה הוסיפה לו יום שומעו לפי ידיעתו( ויכול להפר.

 

 בתמציתיות ואח"כ מפורט סברת רב אסיהסבר 

 הסבר בתמציתיות 

ם הנדר מרכב מחלקים, * ֭֩-ְוא  ר היינו הפר דבר אחד ממרכיבי הנדר, הכלל שאינו מיוחד ודומה לאחרים, פרט ראשון  (קטנה-תלישא)ָ֭הפ 

ראומר  ם֭׀ (קדמא) ָיפ ָ֨ ָתֵ֥ שאר הפרטים באותו אופן שהפר הדבר הראשון. הכלל כאן אינו הפרה הכללית כמו של רב יהודה  (מרכא פסק) א 

 יבי נדר. ההנחייה היא תוצאה של פעולת ההיקש שאליה מרמז הפסק. אלא הוא הנחייה כיצד יפר כל פרט ממרכ

 הסבר מפורט

םהנדר מרכב מחלקים,  * ֭֩-ְוא  ר ֭היינו הפר דבר אחד ממרכיבי הנדר, שאינו מיוחד ודומה לאחרים, פרט ראשון  (קטנה-תלישא)ָ֭הפ  ָׁשּה  י א 
ֹו ֭ ְמע ֹוםָׁ֭ש יֶ֣ ר, הכלל אומר ְּב ם֭׀ (קדמא) ָיפ ָ֨ ָתֵ֥  פרטים באותו אופן שהפר הדבר הראשון.שאר ה (מרכא פסק) א 

הכלל כאן אינו הפרה הכללית כמו של רב יהודה אלא הוא הנחייה כיצד יפר כל פרט ממרכיבי נדר. ההנחייה היא תוצאה של פעולת  *

 ההיקש שאליה מרמז הפסק. 

ֹו ֭מה הפרט שהופר היה ע"י  * ע ֹוםָׁ֭שְמ יֶ֣ ְּ֭ב ּה  ָׁש י ֹו ֭על  בהיקשה אותו כך , היינו שמע הפרט והפר ל(זרקא מונח סגול)֭א  ע ֹוםָׁ֭שְמ יֶ֣ ְּ֭ב ּה  ָׁש י ֭א 
׀להוסיף ולשמוע לכל  ם֭ ָתֵ֥ ֹום֭פרטים אחרים מהנדר כדי שאם ירצה יוכל להפר על כל שמיעת פרט את הפרט  (מרכא פסק) א  ְּ֭ביֶ֣ יָׁשּה  א 

ֹו ֭  כי כאמור אין כאן פרט מיוחד. (זרקא מונח סגול)ָׁ֭שְמע

 

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 דברים, ג"התשע שנת השבוע פרשות דפי 6

 ם א,אדברי 6.1

 

 
 :יג,א דברים

ָ֑ם֭ יֶכ ְבט  ׁש  יםְ֭ל ֶ֖ ע  יֻד ו  ֵ֛ים֭ נ  ּוְנב  ים֭ ֹ֧ מ  ֲחָכ ים֭ ֲאָנׁש ָ֨ ֶכם֭ ּוָ֭ל֠ ָ֭הבֶ֣
ם׃֭ יֶכָֽ ׁש  םְּ֭בָרא ֶ֖ מ  י ׂש  ַ֭וֲא

ֶכם֭ ּוָ֭ל֠ תפקידי תלשא שמלמדת גם אלפניה וגם לאחריה, סה"כ ארבעה תפקידים. הכתוב מלמד שני  - )תלשא( גדולה-תלישאמונח  -ָהבֶ֣

אז הם צריכים  מדובר במנוי שופטיםתלשא של בעל בחינה נעלה של חכמה וכו' אינו נצרך כאן. אלא היות ו על חכמים וכו' אז תפקיד
שונות שזה מתפקידי תלשא, אומדנת דעת אנשים, אומדנות בדיני נפשות )בעל יכולת להרוג, אומדנת  לאמוד אומדנותלהיות בעלי יכולת 

תנובת שדה ועצים,  לקות וממונות, אומדנות ערכין, אומדנות שווי אדם, בעלי חיים,הנפגע, אומדנת הכלי לפגיעה( , אומדנות בדיני מ

 נכסים.

ים)יג(  תורה תמימה ׁש ָ֨ ֲאָנ ֶכם֭ ּוָ֭ל֠  ]ספרי[: ח(כסופיםותיקים  -וכי עלתה על דעתנו נשים, אלא מה ת"ל אנשים  - ָהבֶ֣
 ]שם[: ט(שיהיו ידועים לכם -מהו ידועים  -וידועים לשבטיכם 

מלשון נכסוף נכספתי, והיינו שיהיו אהובים וחמודים לבריות, ויש מפרשים  כסופיםיש מפרשים הערה ח( הערות  תורה תמימה
וצניעות, כי הביישן הוא עניו, וכ"א בסנהדרין פ"ח ב' כל מי שהוא  ענוהדהוא מלשון בושה, ובלשון חז"ל כסיפא מילתא, והוא מענין 

, ותמה הלח"מ עניוב ה"ז מסנהדרין חשיב בין יתר המעלות שצריך להיות לדיין שיהיה חכם ושפל ברך יהא דיין. ועיין ברמב"ם פ"
 וכגמרא דסנהדרין שהבאנו: ענוהמלשון בושה דהיינו  כסופיםמניין לו זה, ונראה שמקורו מדרשה זו ע"פ הבאור 

ֶכם֭ הערה ח( תורה תמימה  -ע"פ המובא ב ּוָ֭ל֠   הענו חינה נעלה שלדיין חייב להיות בעל ב – תלשאמונח  -ָהבֶ֣
 

ומפרש בספרי שאין למנות דיין את מי שאינו ידוע מי הוא אף על פי שהוא חכם גדול. והרמב"ם  הערה ט( תורה תמימה הערות 
ים֭בפ"ב ה"ז מסנהדרין פי'  ֶ֖ ע  יֻד ו  ֵ֛ים֭ נ  אלו שרוח הבריות נוחה מהם. והנה אם כי עיקר הדבר הוא בגמרא סנהדרין פ"ח ב' כל מי ּוְנב 

חכם ורוח הבריות נוחה ממנו יהא דיין, אבל צ"ע איפה מצא הרמב"ם הפי' וידועים למובן זה, ובפרט שבספרי פרשוהו לענין  שהוא
אחר, וגם לא הביא הא דספרי שצריך להיות ידוע מי הוא. ואפשר לומר דמפרש בפי' הספרי, דהכונה שע"י הכרת תכונת נפשם 

מרו בדרשה הקודמת מת"ל אנשים וכי עלתה ע"ד כו', והכונה לכתוב הבו לכם חכמים ומעשיהם הטובים יהיו אהובים לכם וזהו שא
וגו', אך אז היינו אומרים כי "וידועים" שכתב אח"כ הוי פירושה ידועים לכם בחכמתם ובתבונתם, ולכן כתב אנשים שבאנושיותם 

 חים לבריות:אהובים ונו -צדיקים יראי ה' וכסופים  -יהיו ידועים, והיינו שיהיו ותיקים 

 

ים ֶ֖ ֻדע  י ֵ֛ים֭ו  נ  ּוְנב  ים֭ ֹ֧ דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים קשורים לענין, שעל כולם חלה אותה הלכה או בעלי אותה תכונה  – ֲחָכמ 

בכתוב נאמר במפורש ידועים בחכמתם ובתבונתם, לכן אפשר שתבנית הטעמים  הערה ח(תורה תמימה  -ע"פ המובא בלגבי הענין. 

צדיקים יראי ה'  -, והיינו שיהיו ותיקים (לי מעשים טוביםעב) אנשים שבאנושיותם יהיו ידועיםות שאינן בכתוב מרמזת לתכונ
 אהובים ונוחים לבריות: - )ענווים(וכסופים 

 

ָ֑ם יֶכ ְבט  ׁש  ים-אתנח, מגביל. אפשר שהכתוב מלמד שה – ְל אח"כ קדמא ישמשו בתחילה ברמת השבט ובבית הדין של השבט, ורק  – ֲאָנׁש ָ֨

 ישמשו ברמת כלל העם, ובבית הדין הגדול.

 
 ,טו:א דברים

ֶאת ח֭ ֶאַּק֞ ֶ֤֭-ָו ר  ְוָׂש ֹות֭ אֵ֗ מ  י֭ ֶ֣ ָׂשר  יםְ֭ו ֝ ָלפ  יֲ֭א ָ֨ ָׂשר  ָ֑ם֭ יֶכ ל  ֲע ים֭ ֶ֖ ָראׁש  ם֭ אֹוָתֵ֛ ן֭ ֵ֥ ֶאּת  יםָ֭ו ע ָ֔ יֻד ָֽ ו   ֭ ים מ  ֲחָכ ים֭ ֶ֤ ׁש  ֲאָנ ם֭ יֶכֵ֗ ְבט  ׁש  ֶ֣י֭ יָ֭ראׁש  ֶ֣ ר  ְוָׂש  ֭ ים ּׁש  יֲ֭חמ 
ם׃ יֶכָֽ ְבט  ׁש  יםְ֭ל ֶ֖ ר  ְט ׁש  תְ֭ו ָׂשר ָ֔  ֲע

 ש תנאים לדברים פרק א מדר
חֶ֭את)טו(.  ֶאַּק֞ ם֭-ָו יֶכֵ֗ ְבט  ׁש  ֶ֣י֭ ׁש  משכתים בדברים בתחילה אמרתי להם דברי שבח אשריכם שנתמניתם על הציבור אשריכם למי ָרא

 אתם באים לשמש בשררה לבני אברהם יצחק ויעקב בני אדם שנקראו בנים אחים ורעים צאן מרעיתי בכל לשון של חיבה: 
ֲחָכמ֭  ים֭ ֶ֤ יםֲ֭אָנׁש  ע ָ֔ יֻד ָֽ ו   ֭ זו אחת משבע מדות שאמר יתרו למשה והלך ובקש ולא מצא אלא שלוש אנשי חיל חכמים וידעים: )ואלו ים

שצריך שיהיו כולן אפלו בבית דין של שלשה חכמה יראה וענוה ושנאת ממון ואהבת האמת ואהבת הבריות להן  השבע מדותהן 
יובעלי שם טוב: חכמה מנ' שנ'  ֲחָכמ  ים֭ ֶ֤ יםֲאָנׁש  ֻדע ָ֔ י ָֽ ו   ֭ : יראה שנ' )שמות י"ח כ"א( יראי אלהים: וענוה ממשה רבי' מה משה רבי' ם

עניו שנ' )במדבר י"ב ג'( והאיש משה עניו מאד כך כל דיין צריך להיות עניו: ושנאת ממון שנ' )שמות שם( שנאי בצע אפלו ממון 
אנשי[ אמת )שם( שיהיו רודפין אחרי הצדק מחמת עצמן שלהן אינן נבהלין עליו ולא רודפין לקבץ הממון: ואהבת האמת שנ' ]

ָ֑ם֭ (גי,א 'דב)ובורחין מכל מיני עול: ואהבת הבריות להן שנ' יֶכ ְבט  ׁש  יםְ֭ל ֶ֖ ע  יֻד אלו שרוח הבריות נוחה מהן ובמה יהיו אהובין לבריות ו 
בעלי שם טוב שנ' אנשי חיל )שם( שהן בזמן שהן בעלי עין טובה ונפש שפלה וחברתן טובה ומשאן ומתנן ודבורן בנחת עם הבריות: ו

גבורים במצות וכובשין יצרן עד שלא יהיה להן שם גנאי ויהיה פרקן נאה ובכלל אנשי חיל שיהיה להן לב אמיץ להציל עשוק מיד 
 )גוזל( ]גוזלו[ כענין שנ' )שם ב' י"ז( ויקם משה ויושיען(: 

ָ֑ם֭ יֶכ ֲעל  ים֭ ֶ֖ אׁש  םָ֭ר אֹוָתֵ֛ ן֭ ֵ֥ ֶאּת  כם ראשים במקרא ומשנה במקח וממכר בכניסה וביציאה נכנס ראשון ויוצא אחרון: שיהיו מכובדין עליָו
ים֭ ֝ ָלפ  ֲא י֭ ָ֨ ר  ֹות֭אם יש שם אלף או תשע מאות ותשעים ותשעה אינו נתפש אלא שרי אלף: ָׂש אֵ֗ י֭מ  ֶ֣ ר  אם יש שם מאה או תשעים ְוָׂש

ים ֭ותשעה אינו נתפס אלא שרי מאות:  ּׁש  ֲחמ  י֭ ֶ֤ ָׂשר  ת֭בעים ותשעה אינו נתפש אלא שרי חמשים: אם יש שם חמשים או אר ְו ָׂשר ָ֔ יֲ֭ע ֶ֣ ר  ְוָׂש
םאם יש שם עשרה או תשעה אינו נתפש אלא שרי עשרות:  יֶכָֽ ְבט  יםְ֭לׁש  ֶ֖ ְטר  ׁש  אלו הלוים המכים ברצועה כענין שנ' )נחמי' ח' י"א(  ְו

 ו:והלוים מחשים לכל העם לאמר הס

 

ֶאת ח֭ ֶאַּק֞ ם-ָו יֶכֵ֗ ְבט  ׁש  ֶ֣י֭ ים-יע, כעין יצא ללמד על הכלל, והיות וממשיך בפירוט תכונות הגרשיים מונח רב – ָראׁש  ֻדע ָ֔ י ָֽ ו   ֭ ים ֲחָכמ  ים֭ ֶ֤ , ֲאָנׁש 

 . ת"ת הערה י(ואינו מזכיר אנשים נבונים, מלמד שככלל לא נמצאו נבונים רבים, ראה 

ים֭)טו( תורה תמימה  ע ָ֔ יֻד ָֽ ו   ֭ ים מ  אי טעמא לא אמר הכא נבונים[ לפי ]ואילו למעלה אמר )פ' י"ג( חכמים ונבונים וידועים, מ -ֲחָכ



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 :]עירובין ק' ב'[ י(שנבונים לא אשכח

ולכן נראה דבאמת כן הוא הדבר דגם בדורו של משה היו נבונים מישכר ]ומה שהביאו מדה"י ...  הערה י( תורה תמימה הערות
אמת הושיב מהם משה לשופטים, ומה שאמר הוא משום דשם מצינו לשון זה[ וב (מספר דברי הימים א,יב ומבני ישכר יודעי בינה לעתים)

הכונה מכל יתר השבטים לבד מישכר, ולכן לא חשיב זה בפסוק, כי אף אם היה מישכר, אך מפני מעוטם  -ואלו נבונים לא אשכח 
 .בכמות לעומת מספר כל השופטים שהיו שבעת רבוא שמונת אלפים ושש מאות לא חשיב להו הפסוק

 

ם-ֶאת יֶכֵ֗ ְבט  ֶ֣יׁ֭ש  ׁש  יםעל  מדרש תנאים-מונח רביע, בתפקיד של ארבע ועוד, שמפרש ב – ָרא ע ָ֔ יֻד ָֽ ו   ֭ ים מ  ֲחָכ ים֭ ֶ֤ ׁש   השבע מדותאלו  ֲאָנ
 שצריך שיהיו כולן אפלו בבית דין של שלשה חכמה יראה וענוה ושנאת ממון ואהבת האמת ואהבת הבריות להן ובעלי שם טוב: 

ים ע ָ֔ יֻד ָֽ ו   ֭ ים ֲחָכמ  ים֭ ֶ֤ )א,יג( שהחכמים וכו' צריכים להיות ענווים אנושיים ובעלי מעשים טובים, -קטן, פורש ב-ףמהפך פשטא זק – ֲאָנׁש 

כאן מוסיף עליהם יראה ושנאת ממון אפילו של עצמם ואוהבי אמת. אפשר כי מלמד כפרקי אבות מי שיראתו קודמת לחכמתו חכמתו 

קטן ירמז לשתי תכונות -יו והיה עניו וצנוע. אפשר כי כאן זקףמתקיימת. כי החכם עלול להתגאות ובאה תבנית הטעם ומרמזת שיהפך מידות

 התנשאות. –אלו ולא להזדקפות 

ָ֑ם֭ יֶכ ֲעל  ים֭ ֶ֖ אׁש  םָ֭ר אֹוָתֵ֛ ן֭ ֵ֥ ֶאּת   ָו

ים ֶ֖ אׁש  םָ֭ר אֹוָתֵ֛ ן֭ ֵ֥ ֶאּת  מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא והחלוקים בהלכותיהם או בעניניהם לגבי הנושא. מכח  – ָו

שיהיו מכובדין  מדרש תנאים-עם וכדי שהעם יכבדם ויהיה מוראם עליהם לכן יש להם עדיפויות על פני כל העם כמינויים לראשי ה
 וכך פסקה התוספתא עליכם ראשים במקרא ומשנה במקח וממכר בכניסה וביציאה נכנס ראשון ויוצא אחרון:

שיבה תקום עומד מפניו שואל ומשיב בתוך ארבע אי זו היא קימה שאמרה תורה מפני הכ"ד ג "תוספתא מסכת מגילה )ליברמן( פ
אמות אי זהו הדרון שאמרה תורה והדרת פני זקן לא עומד במקומו ולא מדבר במקומו ולא סותר את דברו נוהג בו מורא ויראה משא 

ֵ֥֭ (גי,א 'דב)-)אפשר כי מורכב מ ומתן בכניסה וביציאה והן קודמין לכל אדם שנ' ואתן אתם ראשים על העם ֶאּת  יםָו ֶ֖ ׁש  םָ֭רא ֹוָתֵ֛  'שמ)-ומ ן֭א

ן( יתרו יח,כה ֵ֥ ּת  ּי  ם ַו ָתֵ֛ ים א  ֶ֖ ׁש  ָ֑ם-ַעל ָרא ָע ר הפסוק במלואו   ָה ה ו ּיְִבח ָ֨ ֤ י מֹׁש  יִל  -ַאנְֵׁשֵֽ ל ח   ל-ִמּכ  ֵא֔ ן יְִׂשר  ֛ם ו ּיִֵּתֵ֥ ים אֹת  אִׁשַ֖ ם-ע ל ר  ִ֑ ע  י ה  ֵר֤ ִפים   ׂש  י ֲאל  ֵר֣  ֵמ֔אֹות ׂש 

י ֵרֵ֥ ים ׂש  י ֲחִמִּׁשַ֖ ֵרֵ֥ ת׃ ְוׂש  ֵֹֽ ר  ( ֲעׂש 

ָ֑ם יֶכ ואשימם בראשיכם בין ברצונכם ברים דף ב עמוד ב דפסיקתא זוטרתא )לקח טוב( אתנח, מגביל את רצון הנמשלים כפירש  – ֲעל 
 בין שלא ברצונכם:

ָ֑ם יֶכ -אתנח, מגביל את הראשים שלא ינהגו שררה והטרדה מתמדת כמו שרי האומות, שאז גדולתן גורמת להם ירידה כמסקנה מ – ֲעל 

 .ה טובמדבר רבה בהעלתך פרש

 

ים֭ ֝ ָלפ  ֲא י֭ ָ֨ ר  ֹות֭אם יש שם אלף או תשע מאות ותשעים ותשעה אינו נתפש אלא שרי אלף: ָׂש אֵ֗ י֭מ  ֶ֣ ר  אם יש שם מאה או תשעים ְוָׂש
ים ֭ותשעה אינו נתפס אלא שרי מאות:  ּׁש  ֲחמ  י֭ ֶ֤ ָׂשר  ת֭אם יש שם חמשים או ארבעים ותשעה אינו נתפש אלא שרי חמשים:  ְו ָׂשר ָ֔ יֲ֭ע ֶ֣ ר  ְוָׂש

 שרה או תשעה אינו נתפש אלא שרי עשרות:אם יש שם ע

ים ֝ ָלפ  ֲא י֭ ָ֨ ר  קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד, לכל הפרטים שאחריו, שאם אחד בקבוצה עבר עבירה, יש אחריות לשר הקבוצה לכך כי  – ָׂש

היו תתקצ"ט שאם  ברים דף ב עמוד בדפסיקתא זוטרתא )לקח טוב( באופן כלשהו לא טיפל בעובר כראוי. ובלשון קצת שונה פירש 
 היה אחד נתפש בעדן שר אלף וכן כלם.

 

ם יֶכָֽ ְבט  ׁש  יםְ֭ל ֶ֖ ר  ְט ׁש  ם. אלו הלוים המכים ברצועה ְו יֶכָֽ ְבט  ׁש  יםסלוק, מגביל וטעם טפחא במלת  – ְל ֶ֖ ר  ְט ׁש  בתפקיד פותח טפח ולקבל  ְו

יםאת תכונת ההגבלה על מלת  ֶ֖ ְטר  השבט אלא משבט לוי המפוזר בין כי השוטרים שבכל שבט אינם מבני מדרש תנאים -ללמד כ ְוׁש 

יםלפניה במלת  טפחא ללא מרכאטעם  השבטים. ועוד ֶ֖ ר  ְט ׁש  ת תכונת ההגבלה אל הכתוב לפניה, אפשר באה ללמד כי פשטתמבתפקיד , ְו

השרים היות ושבט לוי אינו מבני השבט שבקרבו הוא יושב אז הוא פועל ללא מורא ומשוא פנים בהוצאת הדין לפועל, על פשוטי עם ועל 

 למיניהם עד לדיינים וראשי השבט. 

 

ת: כו,אדברים  ֹלָ֑ םַ֭לֲע יֶתֶ֖ ֲאב  א֭ ְ֭ול ֵ֥
ֶאת֭ ּו֭ ֕ר ם׃-ַוַּתְמ יֶכָֽ ֹלה  'ֱ֭א הֶ֖ י֭ ֵ֥ ּ֭פ 
 האמנתם לדברי המרגלים -והמנתון לפתגמי עשרא רשיעין  א' יב"עת

 סרבתם לדבר ה' -להכון -וסריבתון על מימרא דה' א 'ב
 תולדות יצחק דברים א 

תאם כן מה זה שאמר ... ואם תאמר  ֲעֹלָ֑ םַ֭ל יֶתֶ֖ ֲאב  א֭ , ראוי היה שלא ירצו לעלות כיון שטענו חטין והודה לו בשעורים, התשובה ְול ֵ֥
 אמר להם משה

ּו֭ ֕ר  דול, שלוש נקודות, שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר, כהמשך מאמר תולדות יצחקג-קףז –ַוַּתְמ

  אם לא שאתם רשעיםא' 
 , ואינכם מאמינים ביי'ב' 

ֶאת, וזהו שאמר והייתם דנים לכף זכות מאמר המרגלים)של המרגלים(   לא הייתם מבינים רשעות תשובתם נקודה באופן אחר ּו֭ ֕ר -ַוַּתְמ
ם׃ יֶכָֽ ה  ֱאֹל '֭ הֶ֖ י֭ ֵ֥  . ּפ 

 אנציקלופדיה תלמודית כרך כה, ]ישיבת ארץ ישראל[ טור תרסה 
כי לכם נתתי את הארץ  וישבתם בה והורשתם את הארץישראל: הציווי שנצטוו בני ישראל לפני כניסתם לארץ  א. מקורה וגדרה.

עשה*, שצוה אותם שישבו בארץ ויירשו אותה, כי הוא -, יש מהראשונים שפירש שהרי זו מצות2לרשת אתה והתנחלתם את הארץ וגו'
האל יתברך לאבותינו, . וכן מנה מצוה זו במנין המצוות: שנצטווינו לרשת את הארץ אשר נתן 3נתנה להם ולא ימאסו בנחלת ה'

 וגו', ושנכפלה מצוה זו במקומות אחרים, 4ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממהלאברהם ליצחק וליעקב, 

ּו֭ ֕ר ולא נעזבנה ביד זולתנו מן הורשה גם בלי מלחמה, ישיבה, נקודה באופן אחר  –ישראל -דול, שתי נקודות בישוב ארץג-קףז –ַוַּתְמ
 האומות או לשממה
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 דברים ואתחנן ג,כג 6.2

 

 
 ג,כו: ואתחנןדברים 

הֵ֥֭ ר֭ ַעּב ָ֨ ְת ּי  הֶ֤֭֭'ַו ֶמר֭ א ַוּי ָ֨ ָ֑י֭ ָל א  ע֭ אָׁ֭שַמֶ֖ ל ֵ֥ םְ֭ו ֶַ֣עְנֶכָ֔ ְלַמ  ֭ י ַרב֭'ּב   ֭ י ַל ְךַ֭אל-א  ה׃-ָלָ֔ ַהֶּזָֽ ר֭ ָּדָבֵ֥ דַּ֭ב ֹו עֶ֖ ֵ֛י֭ ַל ר֭א  ֵ֥ ַּדּב  ֶסף֭ ֹו ּ֭תֵ֗
ם֭נתמלא חמה )ראה ספ"ב קלה(.  - ה' ויתעבר)כו(  רש"י ֶַ֣עְנֶכָ֔ יפּותם גרמתם לי; וכן הוא אומר א)ג"א בשבילכם,(  –ְלַמ י-ַעל ַו ַּיְקצ  ֵ֥  מ 

ָ֑ה יָב ֵַַֽ֥רע ְמר  ּי  ה ַו ֶׁשֵ֗ מ  ם׃ ְל֝ ָרָֽ ֲעבּו שלא יאמרו: הרב כמה קשה, והתלמיד כמה סרבן )ראה  - לך רב)תה' קו,לב; ראה ספ"ב קלד(.  ַּב
 . טוב הצפון )ראה ספ"ב קלה( : רבלךהרבה מזה שמור  - לך רבסוטה יג,ב(. דבר אחר: 

 

עַ֭ ְת ּי  הֵַ֥֭ו ר֭ ם֭'ּב ָ֨ ֶַ֣עְנֶכָ֔ ְלַמ  ֭ י םקטן, כעין לכתחילה ובפועל. -קדמא מרכא פשטא מונח זקף – ּב  ֶַ֣עְנֶכָ֔ קטן במלה אחת, כעין -מונח זקף – ְלַמ

 ריבה וריבה את הכל נאמר באחד וחל על הכל. 

םנסביר תבנית הטעמים של מלת  ֶַ֣עְנֶכָ֔  ר באחד וחל על הכל.קטן במלה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל נאמ-מונח זקף – ְלַמ

יג( )ע"פ ראב"ע תה' קו,לב( בשנה הארבעים במדבר, שבו משה לא הבליג על  –)במ' חקת כ,ב -המתואר ב במי מריבת קדשהמאורע 

, של הקדוש ברוך הוא רוחורוצה לומר, שהכעיסו  - רוחו המרו את כי -קטנות האמונה של העם בה' כפי' ר' מנחם המאירי )תה' קו,לג(

 והיה ראוי שלא יצא הדבר מפיו, ולכן פנה אליהם בכעס "שמעו נא המורים" ומררו רוח משה בדחקם אותותה' קו,לג( פי' והרד"ק )
)ראב"ע תה' קו,לג( וכעסו גרם לו להכות בצור במקום לדבר אליו, מעיד על הרבה אירועים במדבר של קטנות אמונה בה', ושבכולם משה 

 ישראל.-הבליג ונענש במניעת כניסתו לארץ הבליג ולימד זכות על העם. וכאן לא

הֵ֥֭מכאן נבוא להסביר  ר֭ ַעּב ָ֨ ְת ּי  ם֭'ַו ֶַ֣עְנֶכָ֔ ַמ ְל  ֭ י העם היה אמור  לכתחילהקטן, כעין לכתחילה ובפועל. -קדמא מרכא פשטא מונח זקף – ּב 

 משה לימד זכות עליהם והצילם ממידת הדין. בפועללהיענש על כל בטוי של קטנות אמונה בה', אלא 

 -פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שמות פרשת שמות -כבר במצרים )שמ' וארא ו,א( ה' רמז למשה כנאמר ב לכתחילהיש לומר כי  ועוד
א( ויאמר ה' אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה. א"ל הקדוש ברוך הוא אתה אמרת והצל לא הצלת בחייך אתה תראה "ו וארא פ

 יצאה הגזרה בעקבות מי מריבת קדש. ובפועל ים,במפלת פרעה ולא תראה במפלת שלשים ואחד מלכ

 
 :הג,כ ואתחנןדברים 

ְעְּבָרה א-ֶא ְרֶאה ֭ ָּנֵ֗ ֶֶ֣רץ-ֶאת ְוֶא ָא ה ָה ֹוָבָ֔ ר ַהּט ֶֶ֣בר ֲאֶׁשֶ֖ ע  ן ְּב ָ֑ ּד  ר ַהַּיְר ֹוב ָהָהֵ֥ ּטֵ֛ ֶ֖ה ַה ן׃ ַהֶּז ְּלָבנ ָֽ ַה ְ֭ו
 ב ,זבבלי עבודה זרה 

תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו וגו', אין  (לים קבתה)דתניא, ר' אליעזר אומר: שואל אדם צרכיו ואחר כך יתפלל, שנאמר: 
שיחה אלא תפלה, שנאמר: +בראשית כד+ ויצא יצחק לשוח בשדה; ר' יהושע אומר: יתפלל ואח"כ ישאל צרכיו, שנאמר: +תהלים 

ניו שיחי בזמן שצרתי לפניו קמב+ אשפוך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד. ור"א נמי הכתיב: אשפוך לפניו שיחי! הכי קאמר: אשפוך לפ
אגיד. ור' יהושע נמי הכתיב: תפלה לעני כי יעטוף! הכי קאמר: אימתי תפלה לעני? בזמן שלפני ה' ישפוך שיחו. מכדי קראי לא כמר 

דייקי ולא כמר דייקי, במאי קמיפלגי? כדדריש ר' שמלאי, ]דדריש ר' שמלאי:[ לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל, 
ת (דב' וא' ג,כד)לן? ממשה רבינו, דכתיב: מנ ֶאָֽ ֹות֭ ַהְראֶ֣ ְל  ֭ ּל ֹוָת ַהח  ה֭ ַאָּתֶ֤ ֭' הֵ֗ ֶ֣י֭ דָנ ֭-ֲא ָךָ֔ תַעְבְּד ְד֭-ֶאָ֨ ְוֶאתָּג ֭ ָךָ֔ ה-ְל ָקָ֑ ֲחזָ ַה ֭ ָךֶ֖ ְד דב' )', וכתיב בתריה: ָי

ְעְּבָרה (וא' ג,כה א-ֶא ֶאה ֭ ָּנֵ֗ ֶֶ֣רץ-ֶאת ְוֶאְר ה ָהָא ֹוָבָ֔ ּט סבר: לא ילפינן ממשה, שאני משה רבי יהושע סבר: ילפינן ממשה, ור"א ( ע"ז ז,ב) ;ַה
דרב גובריה. וחכ"א: לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא שואל אדם צרכיו בשומע תפלה. )אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה: שואל 

 אדם צרכיו בשומע תפלה.(
בל אם בא לומר בסוף אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב, אף על פי שאמרו: שואל אדם צרכיו בשומע תפלה, א

אומר. א"ר חייא בר אשי אמר רב, אף על פי שאמרו: שואל אדם צרכיו בשומע תפלה, אם יש  -כל ברכה וברכה מעין כל ברכה וברכה 
אומר בברכת השנים. אמר ר' יהושע בן לוי, אף על פי שאמרו: שואל  -אומר בברכת חולים, ואם צריך לפרנסה  -לו חולה בתוך ביתו 

 אומר. -יו בשומע תפלה, אבל אם בא לומר אחר תפלתו, אפילו כסדר יוה"כ אדם צרכ
 

שלש ברכות ראשונות אבות גבורות וקדושת השם שאין בהן תפלה אלא שבח  - יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הואז,ב ז "רש"י ע
 ואח"כ בשאר ברכות יש דברי תחנה ותפלה.

 סדיר שבח תחלה הלכך יתפלל י"ח תחלה דאיכא שבח בתחלתן.לה - ר' יהושע סבר ילפינן ממשהא ,חז "רש"י ע
גדולת מעשיו וחכמתו רבה ונאה לו לשבח ולהעדיף בשבחו של מלך מלכי המלכים אבל איניש בעלמא מיחזי  )משה( – דרב גובריה
 כיוהרא.

ְעְּבָרה א-ֶא שלש ברכות  (נוהגים כמשה רבנו) - יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הואז,ב ז "רש"י ערביע, נשלב ההסבר בפי'  – ָּנֵ֗
ואח"כ בשאר ברכות יש דברי תחנה  (כדרש ר' שמלאי בבבלי ע"ז ז,ב)ראשונות אבות גבורות וקדושת השם שאין בהן תפלה אלא שבח 

ְעְּבָרההחל מהברכה הרביעית עובר,מלשון ) ותפלה א-ֶא  .י"ח(ושואל אדם צרכיו בברכות שונות לפי הענין ובשומע תפלה ובסוף תפלת  ָּנֵ֗
 

ְרֶאה ֭ ֶֶ֣רץ-ֶאת ְוֶא ָא ה ָה ֹוָבָ֔ ּט שני ועל קניית  ,יזיג לך לךכלי יקר בראשית קטן, זקף קטן בתפקיד שתיים, אפשר כפי' -פשטא מונח זקף – ַה
ְעְּבָרהאלו אמר משה  מיני שלימות א-ֶא ֶאְרֶאה ֭ ָּנֵ֗ ֶֶ֣רץ-ֶאת ְו ה ָהָא ֹוָבָ֔  . כי באומרו אעברה נא ביקש על קניית סתם חלק בארץ אשרַהּט

לזה צריך העברה ממש כדרך שנאמר קום התהלך בארץ. ובאומרו ואראה את הארץ ביקש על קניית השלימות הרוחני הנקנה בראייה 
 :לבד. וכנגד מה שנאמר כאן מן המקום אשר אתה שם דהיינו בית אל מקום המקדש אמר להלן ההר הטוב הזה והלבנון

 
 י: –,ט ד ואתחנן דברים

 )ע"י בעל חיצ"י כהן(

֭ ט֭ רּו ּו סָ֨ ־ָי ּוֶפן ָך֭ י יֶנֵ֗ ּו֭ע  אֶ֣ ־ָר יםֲ֭אֶׁשר ָ֜ ר  ְּדָב ־ַה ֶאת ח֭ ְׁשַּכָ֨ ־ּת  דֶּ֭פן ְמא ֵ֗ ֭ ָךָ֜ רַ֭נְפְׁש מ ָ֨ ָךּ֭֩וְׁש ֶֶ֣מרְ֭ל ָּׁש ק֭ה  םַ֭ר֡ ְעָּתֵ֥ ֹוַד הָֽ ָ֑יָךְ֭ו ַחֶּי ֶ֣י֭ מ  לְ֭י ּ֭כ ֶ֖ ְֶ֣בָךָ֔ ְּלָב מ 
ֶ֣ה֭אֱ֭ ָו ְיה י֭ ְפנ ָ֨ ֭ל  ְדָּת ַמָ֜ רָ֭ע ֲאֶׁשָ֨ ֹום֭ יֵ֗ י֭ ָך׃֭ י ֵ֥יָ֭בֶנָֽ ְבנ  ל  ְו ֶ֖יָך֭ םְ֭לָבֶנ ֶ֖ ע  ְוַאְׁשמ  ם֭ ָעָ֔ ֶאת־ָה  ֭ י ־ל  ֶהל ַהְק י֭ ַלֵ֗ ה֭א  ָוָ֜ ְיה ר֭ ֱאמ ָ֨ ֶּבָֽ  ֭ ב ר  ח  ְּב ֹ֭֮ ָך ֶהי ֹל

ם֭יְ֭ ֶהֶ֖ י ־ְּבנ  ֶאת הְ֭ו ֲֶ֣אָדָמָ֔ ָה ל־ ַע  ֭ ים ַחּי  ם֭ ֶ֤ ה  ר֭ ֲאֶׁשָ֨  ֭ ים מ  ַהָּי יָּ֭כל־ ֵ֗ ת  א  ֶ֣ה֭ ְרָא י  ּוןְ֭ל דָ֜ ְלְמ ר֭י  יֲ֭אֶׁשָ֨ ָרָ֑ ְּדָב ־ ּון׃ֶאת דָֽ ַ֭לּמ 
י דרשות אחת ללימוד תורה אחרי טבילת עזרא, אחת שהמלמד את בניו תורה הוא כמו שעמד : ריב"ל דורש שת בבלי ברכות כא,ב כב,א
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 בסיני

֭֩ רְ֭לָך ֶֶ֣מ ָּׁש רַ֭נְפְׁשָךָ֭֜ -סאה במקוה, לחולה המרומז ב 40מונח תרסא, אפשר כי אלו שיעורי טבילת עזרא לבריא  – ה  מ ָ֨ קבין  9-ב ּוְׁש

ָךם עשויה להיות רמוזה במרכא סלוק של . ההגבלה בלימוד תורה לעצמו ולבנים ולאחרישאובין י ֵ֥יָ֭בֶנָֽ ְבנ  ל  מרכא מרבה המוגבלויות  – ְו

 המרומזות בסלוק.

ב ֭ ר  ְּבח  ֹ֭֮ ָך ֶהי זרקא סגול, מוסיף מהענין של מעמד מתן תורה אל המלמד שזה כעין מעמד מתן תורה בהר סיני, ומויף עליו כל הדורות  – ֱאֹל

 שיצאו מהלומד ממנו.
]ט[ רק השמר לך. אם אתה שומר דברי תורה, הקדוש ברוך הוא ישמור  סימן ט דברים פרשת ואתחנן פרק דמדרש אגדה )בובר( 

נפשך, ואם לאו אין הקדוש ברוך הוא שומר נפשך: והודעתם לבניך. וכתיב בתריה יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך, ללמדך שכל 
 לה מידו מהר סיני:המלמד את בנו תורה, מעלה עליו הקדוש ברוך הוא כאלו הוא קיב

 

ק ַר֡ ק֭ (דב' ד,ט)והמקלל עצמו וחבירו כו'. אמר רבי ינאי: ודברי הכל. עצמו, דכתיב: א ,לובבלי שבועות פזר למקום אחר )א(  – ט֭ ַר֡
ד ְ֭מא ֵ֗ ָךָ֜ רַ֭נְפְׁש ְׁשמ ָ֨ ָךּ֭֩ו רְ֭ל ֶֶ֣מ ָּׁש א תעשה. וחבירו, אינו אלא ל -, כדרבי אבין אמר רבי אילעא, דאמר: כל מקום שנאמר השמר פן ואל ה 

 .לא תקלל חרש (טוי' קד' י)דכתיב: 

 ילקוט שמעוני תורה פרשת ואתחנן רמז תתכה פזר למקום אחר )ב( 
֭֩ (דב' ד,ט) ָך רְ֭ל ֶֶ֣מ ָּׁש ק֭ה  ד֭, אמר ר"ל כל השוכח דבר אחד מתלמודו עובר בלאו שנאמר ַר֡ ְמא ֵ֗ ֭ ָךָ֜ רַ֭נְפְׁש ְׁשמ ָ֨ רְ֭לָךּ֭֩ו ֶֶ֣מ ָּׁש ק֭ה  ַר֡

ח֭ ְׁשַּכָ֨ ־ּת  יםֶּפן ָ֜ ר  ְּדָב , וכדר' אבין א"ר אילעא כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה, רבינא אמר עובר בשני לאוין ֶאת־ַה
השמר ופן, רב נחמן בר יצחק אמר עובר בשלשה לאוין השמר לך, ושמור נפשך, ופן תשכח, יכול אפילו מחמת אונסו, תלמוד לומר 

 דבר,ופן יסורו מלבבך במסירם בלבו הכתוב מ
אבל לק"מ דמלבד די"ל דקושטא דמילתא קאמר דלר"א אר"א מקרא דרק ביאור על ספר המצוות לרס"ג )הרב פערלא( עשין עשה א 

השמר לך גופי' שמעינן לאו במקלל עצמו. בלאו הכי י"ל דנקט הך טעמא משום דאית בי' נפקותא לדינא לענין לחיובי בי' שתים אם 
 ק השמר לך. וכההיא דירושלמי סופ"ג דשבועות שהבאתי לעיל עיין שם:היתרו בו משום לא תשא ומשום ר

בית המרחץ לרחוץ בו לכבוד שבתות וימים טובים ולא עוד אלא שיש בו רפואה לגוף וחייב יד רמ"ה מסכת סנהדרין דף יז עמוד ב 
רְ֭לָךַ֭֩ר֭֡אדם להשתדל ברפואת עצמו כדי שיוכל לעסוק בתורה ובמצות ולעסוק בעבודת בוראו דכתיב  ֶֶ֣מ ָּׁש ושמור נפשך וגו'. ק֭ה 

 .ובית הכסא דצורך כל אדם הוא כדי שלא יצטרך להתרחק חוץ לעיר ויבא לידי סכנת חולי או לידי סכנת ליסטים
)המהרש"א כתב שכתוב זה הוא בשמירה רוחנית ולא שמירת הגוף )לעיל תורה תמימה הערה טז(( , אבל יד רמ"ה לומד שזה גם שמירת 

 הגוף(
 
 :לב,דואתחנן  בריםד

ְׁשַאל י֭ ֶ֣ ֝יםֲ֭אֶׁשר-ּכ  נ  ׁש  א ים֭ר  ָ֨ מ  ְ֭֩לָי א ן-ָנ מ  ָךְ֭ל י ּוְ֭לָפֶנֵ֗ יֶ֣ ַעל-ָה  ֭ ָדם ָא ֭׀ ים֭ ֶ֤ ֱאֹלה  א֭ ֶׁשרָּ֭֩בָרָ֨ ֲא  ֭ ֹום ְוַעד-ַהּי ם֭ י  ָּׁשַמֶ֖ הַ֭ה ֵ֥ ְקצ  מ  ּוְל ֶרץ֭ ֶ֣ה֭-ָהָאָ֔ ְקצ 
ם֭ ָ֑י  ָּׁשָמ ַ֭ה

ּו׃֭ ה עָּ֭כמ ָֽ ְׁשַמֵ֥ ֲהנ  ֹו֭ ה֭אֶ֖ ַהֶּזָ֔  ֭ דֹול ַהָּג ר֭ ָּדָבֶ֤ הַּ֭כ ְהָיֵ֗ ָֽ ֲ֭הנ 
 ומדרשולכל הברואים אשר מקצה אל קצה, זהו פשוטו.  שאלוגם  - ימים ראשונים. ולמקצה השמיםעל  - לימים ראשניםב( )ל  רש"י 

 עצמו אשר מקצה אל קצה. והוא השיעור הארץ עד השמים,)ראה סנה' לח,ב(: מלמד על קומתו של אדם שהיתה מן 
וגם על  ולמקצה השמים ועד קצה השמיםעולם בארכו כדכתיב רצונו לומר אף על פי דבקרא משמע מתחלת עולם עד סוף  שפת"ח

כו' כלומר הכל  והוא השיעורהא כיצד? אלא  על הארץ ולמקצה השמיםכרחך משמע שמהארץ עד השמים היתה קומתו כדכתיב 
השמים אל שיעור אחד הוא שמקיף השמים היינו גלגל השמים הוא קצה אחד ומרכז השמים שהיא הארץ הוא קצה האחר והיינו מן 

פירושו מן השמים ועד הארץ ולפי זה מן הארץ עד לרקיע נקרא  מקצה השמים ועד קצה השמיםהארץ וחד שיעור הוא והוי כאלו אמר 
ונקרא גם כן מסוף העולם ועד סופו ואין הבדל ביניהם רק  למקצה השמים ועד קצה השמיםעל הארץ ולמקצה השמים ונקרא גם כן 

 בקריאת השם: 
ְׁשַאל י֭ ֶ֣ א֭֩-ּכ  למקצה השמים ועד שיעור  שפת"חקטנה, התרעה על דרישת שני שיעורים, א' קומת אדם הראשון, ב' ע"פ -מונח תלישא - ָנ

 .  ונקרא גם כן מסוף העולם ועד סופו ואין הבדל ביניהם רק בקריאת השם: קצה השמים

 
, ואין שואליחיד  -( כי שאל נא לימים ראשנים ם ד'דבריבשנים מנא הני מילי? דתנו רבנן: ) בראשיתבמעשה  ולא ב,חגיגה יא בבלי

היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ. יכול לא  למן( דברים ד'תלמוד לומר ) -שנים שואלין. יכול ישאל אדם קודם שנברא העולם 
, מה לפנים ומה ראשנים אשר היו לפניך. יכול ישאל אדם מה למעלה ומה למטה לימיםתלמוד לומר  -ישאל אדם מששת ימי בראשית 

שואל, ואין אתה שואל  אתהמלמקצה השמים ועד קצה השמים  -( ולמקצה השמים ועד קצה השמים דברים ד'תלמוד לומר ) -לאחור 
 מה למעלה מה למטה, מה לפנים מה לאחור. 

 

ְׁשַאל י֭ ֶ֣ ֝יםֲ֭אֶׁשר-ּכ  נ  ׁש  א ים֭ר  ָ֨ מ  ְ֭֩לָי א ָך-ָנ י ּוְ֭לָפֶנֵ֗ יֶ֣ ים אחדים. הפרט הראשון מציין רשות או אף וכלל ופרט בתראה המרכב מפרט פרט – ָה

ַאללשאול  ליחידחובה?  יְׁ֭ש ֶ֣ ֭֩-ּכ   כל יום האדם שואל שאלות,  כ"בדלציין מדוע נתינת הרשות שהרי  בלי ָנא

֝ים הכלל נ  ׁש  א ים֭ר  ָ֨ ָימ   שבו צריך בירור המותר והאסור לשאלה,  הבעייתיהתחום  מגלה ְל

 ך נלמד מה אסור לשאולכ ומתוךבתראה מציין השאלות המותרות,  הפרט

ָך֭-ֲאֶׁשרבתראה הראשון  הפרט י ּוְ֭לָפֶנֵ֗ יֶ֣ של לפחות ארבע, כאן חמשה ימי בראשית קודם לבריאת האדם ביום הששי  עניןמונח רביע,  –ָה

 .אשר היו לפניך. ראשניםתלמוד לומר לימים  -לא ישאל אדם מששת ימי בראשית  יכולהגמרא  לשוןוזה מתואם עם 

ן בתראה השני הפרט מ  ַעל-ְל  ֭ ָאָדם ֭׀ ים֭ ֶ֤ ה  אֱ֭אֹל רָּ֭֩בָרָ֨ ֲאֶׁש  ֭ ּיֹום ְוַעד-ַה ם֭ י  ָּׁשַמֶ֖ הַ֭ה ֵ֥ ְקצ  מ  ֶרץּ֭וְל ם֭-ָהָאָ֔ ָ֑י  ָּׁשָמ ֶ֣הַ֭ה , כלל מפרט מרכבְקצ 

 הצריך לפרט, פרט בתראה. 

ןהראשון  הפרט מ  ר֭֩-ְל ֲאֶׁש  ֭ ֹום ּי ַעל, הכלל הצריך לפרט  ַה  ֭ ָדם ים֭׀ָ֭א ֶ֤ ֹלה  אֱ֭א ֶרץ-ָּבָרָ֨ ָאָ֔  ָה

ַעדלאו,  שומעותר ומכלל הן אתה בתראה עונה מה מ הפרט םְ֭ו י  ַמֶ֖ הַ֭הָּׁש ֵ֥ ְקצ  ם-ּוְלמ  ָ֑י  ָמ ֶ֣הַ֭הָּׁש אתה שואל מה  ואין,  שואל אתה ְקצ 
םהטעמים  תבנית למעלה מה למטה, מה לפנים מה לאחור.  י  ַמֶ֖ הַ֭הָּׁש ֵ֥ ְקצ  -ְוַעדהמלים  יע"המורחב טפחא היא יתור לרבות  מרכא ּוְלמ 

ם֭ ָ֑י  ָּׁשָמ ֶ֣הַ֭ה ם֭-ְוַעדתבנית הטעמים של מה אתה שואל, אבל ְקצ  ָ֑י  ָמ ֶ֣הַ֭הָּׁש  מרבה את מגבלות מה אין אתה שואל. אתנח מונחְקצ 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 דברים עקב ז,יב 6.3

 
 ז,יט:  עקבדברים 

ֶׁשר ֹ֝לתֲ֭א ַהְּגד  ת֭ ּס ָ֨ הֶ֣֭-ַהַּמ ֭ ָךֶ֖ ֲא ֹוצ  ר֭ה הֲ֭אֶׁשֵ֥ ּוָיָ֔ ַעַ֭הְּנט ר ֶ֣ ַהְּז ְו  ֭ ַהֲחָזָקה ֶ֤ד֭ ַהָּי ְו  ֭ ים ְפת  ּמ ָֽ תְ֭וַה ת ֶ֤ ָהא  ָךְ֭ו י יֶנֵ֗ ע  ּו֭ אֶ֣ ָ֑֭֭'ָר ֶה ָךֱ֭אֹל ֭י
ן ָֽ הֶ֤֭-ּכ  ה֭ ֶׂש֞ ְלָכל֭'ַיֲע  ֭ ָך ֶה י יםֲ֭אֶׁשר-ֱאֹל ָ֔ ֶַ֣עּמ  ם׃-ָה ֶהָֽ י ְּפנ  מ  א֭ ֶ֖ ָיר  ה֭ ַ֭אָּתֵ֥
 

ֹ֝לת ַהְּגד  ת֭ ּס ָ֨ ןקדמא ואזלא ...  – ַהַּמ ָֽ הֶ֤֭-ּכ  ה֭ ָך ֭֭'ַיֲעֶׂש֞ ֶה י גרשיים מהפך פשטא, תבנית של כעין מלמד ולמד והלמד מוגבל לא להיות  – ֱאֹל

 אף שלא היו עדיין ראויים, -מן הדין להיות כנידון(. כאן המלמד הוא ההצלה ממצרים עליותר מהמלמד )מעין קל וחומר עם דיו לבא 

 

תשהיתה ע"י  ּס ָ֨ ַּמ ֲאֶׁשר֭נסיונות( - רש"י) ַה ֹ֝לת֭ ה-ַהְּגד  ָיָ֔ ַעַ֭הְּנטּו ַהְּזר ֶ֣ ְו  ֭ ה ֲחזָָק ֶ֤דַ֭ה ַהָּי ְו  ֭ ים ְפת  ּמ ָֽ ְוַה ת֭ ת ֶ֤ א  ְוָה ָך֭ י יֶנֵ֗ ע  ּו֭ אֶ֣ ן...  ָר ָֽ הֶ֤֭-ּכ  ה֭ ֭'ַיֲעֶׂש֞
ְלכָ֭  ֭ ָך ֶה י ים-לֱאֹל ָ֔ ֶַ֣עּמ  ם׃-ֲאֶׁשר)עמים בכלל ועמי כנען מייד( ו ָה ֶהָֽ י ְּפנ  א֭מ  ֶ֖ ָיר  ה֭ אפילו אם לא תשיגו למעלות הבטחון ( פנים יפות) ַאָּתֵ֥

  שלא ייראו אפ"ה יעשה ה' עמכם כמו שעשה במצרים

 

 והרלב"ג פירש רק על ענין ההצלה ולא הזכיר שלא היו עדיין ראויים.

ההם, כי יש להם לבטוח שיד השם יתעלה לא תקצר  הרבים הגויםלא ייראו שלא יוכלו להוריש ( עוד הזהירם שיט-יז) ... רלב"ג
  .מצריםבעבור מה שראו מפעולותיו הנפלאות שעשה ביציאת  ,מהורישם

 
 :ב,עקב חדברים 

ֶאת]ב[֭֭ ֶ֣֭ ְרָּת ל-ְוָזַכ הֹ֧֭-ָּכ ָ֝ך֭ יֲכ ֹול  ה ר֭ ְךֲ֭אֶׁשָ֨ ֶר ְד֭֭'ַהֶּדֵ֗ ֶ֖הַּ֭בּמ  ָׁשָנ ים֭ ֵ֥ ְרָּבע  ֵ֛הַ֭א ָךֶ֭ז י ֶהֵ֛ ַעתֶ֭אתֱאֹל ָ֭לַד֝ ָךֵ֗ ְת ּס  ָ֝ךְ֭לַנ ְת ַעּנ  ן֭ ַע ַמָ֨ ָ֑רְ֭ל ר֭-ָּב ֲאֶׁשֹ֧
ם א  ו֭ י ֹוָתֶ֖ ְצ מ  ו֭ ֹוָתֶ֖ ְצ מ  ר֭ ְׁשמ ֵ֥ ֲהת  ֭ ָךֵ֛ ְלָבְב ָֽ א׃-ּב  ֭ל ָֽ

 :ג,עקב חדברים 
ֶבָך ֭ ע  ַּיְר ַ֭ו ָך  ַעְּנ ְַֽי ַ֭וָֽ

ֶאת֭ ֭ ָךֶ֤ ְל ָֽ ֲאכ  ֶ֣ר֭ל א-ַוַּי ֲאֶׁש  ֭ ן ָּמ ֶתָ֑יָך-ַה ֲאב  ּון֭ ָיְדעֶ֖ א֭ ל ֵ֥ ְעָּתְ֭ו ָ֭יַדָ֔
י֭֭ ּ֭כ ֠ ָךֵ֗ יֲע ֹוד  ֶַ֣ען֭ה אַ֭עלְלַמ ַעל-ל ֶ֣ י֭ ֵ֛ םּ֭כ  ָאָדָ֔ ֶ֣הָ֭ה ְחֶי י   ֭ ֹו ֶֶ֤חםְ֭לַבּד י-ָּכל-ַהֶּל ָֽ א֭פ  ֹוָצֵ֥ ם׃-מ ָאָדָֽ ֵ֥הָ֭ה ְחֶי '֭י  ֭הֶ֖

ָך ֭ ֶב ע  ַּיְר ַ֭ו ָך  ַעְּנ ְַֽי יתכן רעב מתאוות אחרות  - ראב''ע-)בבלי יומא, רשב"ם( והוסיף רעב רקא סגול, בגלל שלא הכינו מיום ליום זה ז –ַ֭וָֽ
 ות מאכל שטעמו במן כל מיני מטעמיםנוגי חמדות ולא תאועת עזר אביומפרש 

ָך֭֝ -)טט  לענתך ב,רשב''ם ח ְת ַעּנ  ן֭ ַע ַמָ֨  זה ענוי שאין פת בסלך וחייך תלויים למרום בכל יום -(ְל

֭ אור החיים ָך  ַעְּנ ְַֽי ֶבָך ֭עינוי הדרך, ַוָֽ ע  מלבד הטעם הנרגש עינוי חסרון המזון ושבח המן שהוא הדבר הראוי אפילו למעונה ולרעב  ַוַּיְר
 כצפיחית בדבש שהיה

ָך ֭כתר שם טוב  ע"פ ֶב ע  ְר ַ֭וַּי ָך  ַעְּנ ְַֽי ֶאתַ֭֭וָֽ ֭ ָךֶ֤ ְל ָֽ ֲאכ  אכילת המן הייתה בבחינת עינוי מפני שהמן היה מאכל רוחני, לחם מן השמים, ַ֭הָּמן ֭-ַוַּי

 ואוכלי המן לא התענגו ממנו כמו מאכילת מאכל רגיל. 
 

 תולדות יצחק דברים ח 
אשר לא ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא ן ויאכלך את המ וירעבך ויענך (ה -ג )

 שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה. וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלהיך מיסרךפי ה' יחיה האדם. 

ָך ֭ ֶב ע  ַּיְר ַ֭ו ָך  ַעְּנ ְַֽי  בכאן יש שלש ספיקות:, ַוָֽ
ֶבָך ֭, איך אמר הראשון הספק ע  ַוַּיְר ֭ ָך  ַעְּנ ְַֽי ֶאתַ֭וָֽ ֭ ָךֶ֤ ְל ָֽ ֲאכ  , שנראה מזה שהמן הוא עינוי ואינו כן אלא עונג, שנאמר ]שמות טז לא[ ַהָּמן ֭-ַוַּי

ָך ֭, איך אמר הספק השניוטעמו כצפיחית בדבש, ]במדבר יא ט[ והיה כטעם לשד השמן.  ֶב ע  ַוַּיְר ֭ ָך  ַעְּנ ְַֽי ֶאתַ֭וָֽ ֭ ָךֶ֤ ְל ָֽ ֲאכ  ַּי שבזה גינה  ן ַ֭הּמָ֭-ַו
ֶ֣ר֭ל א, אחר ששיבחו כל כך ואמר בו הספק השלישיאותו, ובסמוך לזה שבחו מאד שאמר אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך.  -ֲאֶׁש

ָך ָ֑י ֶת ֲאב  ּון֭ ְדעֶ֖ אָ֭י ל ֵ֥ ְעָּתְ֭ו ַעל, לומר שהוא יותר טוב מאד מפת שלנו, איך אמר ָיַדָ֔ א֭ י֭ל ֶ֣ ּ֭כ ֠ ֲעָךֵ֗ י ד  ן֭הֹו ֶַ֣ע חְ֭-ְלַמ י   ֭ ֹו ּד ֶֶ֤חםְ֭לַב ֶ֣הַ֭הֶּל ֶי
ם ָדָ֔ , שהאומר לא על הלחם לבדו צריך שיצא בדבר שהוא גרוע מלחם, כגון שיאמר לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל ָהָא

ַעלפירות אם יצאו מפי יי' יחיה האדם, שהפירות אינם חשובים כלחם, אבל על המן איך אמר  א֭ ֭ -ל ֶ֣ ֹו ּד ֶֶ֤חםְ֭לַב םַ֭הֶּל ָדָ֔ ָהָא ֶ֣ה֭ ֶי ְח ַעלי  י֭ ֵ֛ -ּכ 
ֹוָצֵ֥֭-ָּכל ימ ָֽ ם-א֭פ  ָדָֽ ֵ֥הָ֭הָא ְחֶי י  ֭'  ...הֶ֖
 

ָך ֭[ כתיב עד בפרק יום הכפורים ] יומאכפי כוונת חז"ל עינוי והרעבות הוא במן עצמו, אמרו במס'   ֶב ע  ְר ַ֭וַּי ָך  ַעְּנ ְַֽי ֶאתַ֭וָֽ ֭ ָךֶ֤ ְל ָֽ ֲאכ  ן ֭-ַוַּי ָּמ , ַה
ַען (בח,עקב  'דב) וכתיב ַמָ֨ ְתָך֭֝ ְל , רב אמי ורב אסי חד אמר אינו דומה מי שיש (לא עינוי היה לו לכתובשובע ) למען השביעך מיבעי ליה,  ַעּנ 

לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו, וחד אמר אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל, אמר רב יוסף מכאן לסומין 
ֹוב  (קהלת ו,ט)שאוכלין ואינן שבעים, אמר רבי זירא מאי קרא  ה טֵ֛ ֵ֥ ְרא  ם ַמ י  ֶַֽ֖ יַנ ֲהָלְך ע  ָֽ ׁש-מ  ֶָ֑פ אמר אביי הילכך מאן דאית ליה סעודתא  ,ָנ

֭ (ח,געקב  'דב). ומה שכתוב (מי שיש לו סעודה יאכלנה בזמן יום, שיראנה)לא ניכלה אלא ביממא  ָךֵ֗ יֲע ֹוד  ֶַ֣ען֭ה ַמ נ"ל לפי שהטבעים אמרו ְל
פשוטים והאדם מורכב, שאי אפשר לזון אלא מי שדומה לניזון, ולכן המים אינן זנין אלא במקרה שמעבירין המזון, וזה לפי שהם 

 והלחם שלנו זן לפי שהוא מורכב מארבע יסודות כמונו, והטעם שהוא מורכב לפי שהוא רחוק ונתגלגל מהשי"ת באמצעיים רבים. 
ַען (בח,עקב  'דב) :הסבר אמוני ָך֭֝ ְלַמָ֨ ְת בנושא עינוי מיוחד לעם ישראל במדבר, מטרתו בהמשך  קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד – ַעּנ 

 באים בפסוק )ח,ג( וופרטי)ח,ב(, פסוק 

ֲעָךֵ֭֗ (ח,געקב  'דב) הכתוב תולדות יצחקלפי המהלך של  י ֹוד  ֶַ֣ען֭ה ַמ ניזון אדם המורכב מארבע יסודות, שבד"כ מונח רביע, מלמד  – ְל

ֶאתאבל  במאכל המורכב מארבע יסודות. ֭ ָךֶ֤ ְל ָֽ ֲאכ  ָּמן ֭-ַוַּי י ישראל. השי"ת בזמן השהיה במדבר היה היפוך בהזנת בנמהפך פשטא,  – ַה

-על-ואף שיוצא מיי' שהוא פשוט אחר שיצא מפיו יהי מן ויהי מן, פשוט, שאינו מרכב מארבע היסודות()דבר הפיק במאמרו מן שהוא 

ֶ֣ר֭ל א֭כן המן הפשוט זן לאדם המרכב, וזהו-פי ֶׁש ְעּתָ֭-ֲא , כי הידיעה המקובלת על המזון היא שמאמר השי"ת עובר קטן-מונח זקף – ָיַדָ֔

ני אמצעי ביניים, )א( תנועת הגלגלים )חמריים שמיים( שמהוה את )ב( ארבע היסודות ומהן מורכב המזון. )זוהר פרשת וארא דרך ש
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המרכבה, אפשר שיש לומר כי שרשם במרכבה ומשתלשלים  –מלמד כי ארבע היסודות קשורים לארבע חיות של כסא הכבוד 

יֲעָךֵ֭֗מחמריים שמיים, ולכן  ֹוד  ֶַ֣ען֭ה ילמד על שלבים רבים להתהוות המזון המרכב: דבר ה', מלאכים, חמריים  ח רביע,מונ – ְלַמ

 שמיים, ארבע יסודות, מזון(.

 

ֹוב  (קהלת ו,ט) ה טֵ֛ ֵ֥ ם ַמְרא  י  ֶַֽ֖ יַנ ָלְך ע  ֲה ָֽ ׁש-מ  ֶָ֑פ ה תביר מרכא טפחא אתנח. - ָנ ֵ֥ ם ַמְרא  י  ֶַֽ֖ יַנ מרכא טפחא, יתור לרבות המזון לאוכל  – ע 

ֹובאותו ע"י הראיה.    אמר רב יוסף מכאן לסומין שאוכלין ואינן שבעים, -ר, ממעט שביעות הסומא כתבי – טֵ֛

 

ֹוב רשב"ם ֹוב ר' יוסף קרא תביר ממעט אכילת מזון לטובת רבוי הסתכלות ראיית ממונו, וזה משביעו. – טֵ֛ לי שאראה תביר,  – טֵ֛
ר ממנו להראות את נפשי טובה )ע"פ קה' ב,כד( ֹוב אוצר מלא כסף וזהב, משאחס   להנות מגידולו.תביר ממעט הנאה מהממון כדי  – טֵ֛

ֹוב)ט(   ראב"ע  ח(? דיי לו הנמצא הנראה לעין, -. אמר: מה לחכם שתהלוך נפשו בדרך הכסילים, שנפשם לא ִתמלא )ראה לעיל,זטֵ֛
ֹוב  תביר ממעט החכם מדרך צוברי הממון, שהם ביתור לרבות ממונם. – טֵ֛

 

והמלאך שהוא קרוב מה' יתברך פשוט אבל יש לו קצת הרכבה, מצד שהוא עלול מה' יתברך ות, שהשי"ת פשוט ואחד בתכלית הפשיטות והאחד
א זה, אבל אותו והקב"ה עילתו ולכן כאילו במלאך קצת חומריות, וזהו שאמר ]איוב ד יח[ הן בקדושיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהלה, ומה תהלה יש במלאך אל

הם יותר רחוקים מהשי"ת הם חמריים שמיים, אבל אינם מורכבין מארבע יסודות אלא הם פשוטים והם יסוד ה' שאין בו והשמים ש החמריות שיש להם אינו גשמי,
ה ולוקח צורה, הפכיות, ולכן הם נצחיים ואין בהם הפסד ומיתה. ואחר כך נשתלשלו מהם הארבע יסודות נפסדים, והווים אלו מאלו מצד ההיולי שלהם מאבד צור

ורכב מאחר שבו ארבע יסודות זה אחר זה ואחר כך המזון מורכב מארבע יסודות והמורכבים מהם חמריים מאד, וזה לפי שהם רחוקים מהשי"ת. וההיולי כאלו מ
ורכב זן אבל כל הדבר שיתקרב יותר מהשי"ת הוא יותר פשוט, והמן פשוט מאד לפי שאינו מורכב מארבע יסודות והוא קרוב מאד להשי"ת, שהוא מורכב והמ

שלא נתהוה מתנועת הגלגלים כמו היסודות והמזון כי על כל דבר שיוצא מיי' שהוא פשוט אחר שיצא מפיו יהי מן ויהי מן, מורכב, ל
ם מןשמתהוה מצד תנועת הגלגלים, גם בזה הפשוט שהוא  ָדָֽ ָהָא ֵ֥ה֭ ְחֶי . ומה שאמר ]שמות טז ד[ הנני ממטיר לחם מן השמים, י 

י֭ולידים אותו, וזהו שאמר פירושו ממקום גבוה לא שהשמים מ ֵ֛ י-ָּכל-ַעלּכ  ָֽ א֭פ  ֹוָצֵ֥ '֭-מ םהֶ֖ ָדָֽ ָהָא ֵ֥ה֭ ְחֶי , שאין אמצעי בנתים אלא שיצא  י 
 פשוט ועם כל זה זן,  והמןהכלל העולה שהמזון צריך שיהיה דומה לניזון  מפיו והיה כן בלא אמצעי.

 
לחם שמלאכי השרת נזונים בו דברי רבי עקיבא, אמר לו רבי ישמעאל טעית וכי  וזהו שכתוב בפרק הנזכר ]יומא עה ב[ לחם אבירים אכל איש ]תהלים עח כה[,

ובכל זה ר. מלאכי השרת אוכלים לחם, והלא כבר נאמר לחם לא אכלתי, אלא אל תקרי אבירים אלא אברים שנבלע באיברים, פירוש מצד שהוא פשוט אין בו מות
ויאכילך את המן, שנראה מזה שאכילת המן הוא ענוי ורעבון ואינו אלא  איך אמר ויענך וירעיבך אם הראשונההותרו השלש ספיקות 

שהיו כסומים , עונג מצד חוש הטעם, רעבון מצד חוש הראות, יש במן עונג ורעבוןהכל  שנאמר כצפיחית בדבש וכטעם לשד השמן,עונג, 
מצד שאינו בביתם אלא מצפין אולי יבוא  עינוי ורעבון וש הטעם,שמשתנה לכמה טעמים, ואין רואין בו אלא כלובן ועינו כעין הבדולח. או עונג מצד ח

ואולי לא יבוא, שאינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו, שמי שיש לו פת בסלו אף שלא אכל יום אחד הוא שבע שידע 
תו במה שאמר ויענך וירעיבך ואחר כך שבח אותו איך גינה או והספק השניכי לא יחסר לחמו, ומי שאין לו פת בסלו אף על פי שאכל הוא רעב. 

א ידעון אבותיך במה שאמר אשר לא ידעת, גם כן הותר שהעינוי והרעבון הוא מצד שאין רואין אותו והיו כסומין, או מצד שאין להם פת בסליהם, והשבח הוא של

ֶ֣ר֭ל אאחר ששיבחו כל כך ואמר  ספק השלישיה שיזון פשוט למורכב ודרך נס זן והוא שבח גדול ומעלה גדולה. ובזה גם כן הותר א֭-ֲאֶׁש ל ֵ֥ ְעָּתְ֭ו ָיַדָ֔
ָך ֶתָ֑י ֲאב  ּון֭ עֶ֖ ַעללומר שהוא יותר טוב מלחם שלנו, איך חזר וגינה אותו כשאמר  ָיְד א֭ י֭ל ֶ֣ ּ֭כ ֠ ָךֵ֗ יֲע ד  הֹו ֶַ֣ען֭ ֶ֣ה֭-ְלַמ ְחֶי י   ֭ ֹו ּד ֶֶ֤חםְ֭לַב ַהֶּל

ם ָדָ֔ ַעל לומר שבח וגו', שנראה מזה שהוא גרוע, כבר הותר במה שאמרנו שהוא ָהָא א֭ ֶֶ֤חם֭-ל ֶ֣ מורכב מארבע יסודות יחיה האדם, ַהֶּל
ַעל י֭ ֵ֛ י-ָּכל-ּכ  ָֽ א֭פ  ֹוָצֵ֥ '֭-מ םשהוא פשוט הֶ֖ ָדָֽ ָהָא ֵ֥ה֭ ְחֶי  , וזה שבח גדול במן ונס גדול. י 

 :לתלשא הסבר אמוני

א י֭ל ֶ֣ ּ֭כ ֠ ָךֵ֗ יֲע ד  הֹו ֶַ֣ען֭ ם המעשה, ושיעור אין סוף ס"ת אנכ"י, ממאמר אנכ"י השתלשלות אין סוף עלמין עד הבריאה של עול – ְלַמ

ימרומז בטעם תלשא במלת   , בלימוד אלפניו.ּכ ֠

י יֲעָךֵ֭֗לשא, בתפקיד לימוד אלפניו שמטעמי ת – ּכ ֠ ד  הֹו ֶַ֣ען֭ למדנו על מזון מרכב מארבע יסודות, בא ללמד על בחינה מעולה, שבח  ְלַמ

אַ֭על אדם יוכל להיזון במזון פשוט היינוהבורא שברא את האדם שיוכל להיזון בדרך המורכבת, וגם בלימוד אחריו שבח שה -ל ֶ֣
ֶֶ֤חם ם)המרכב(  ַהֶּל ָאָדָ֔ ֶ֣הָ֭ה ְחֶי י   ֭ ֹו  .ְלַבּד

א ֶֶ֤חם-ַעל מונח, לפני תבנית מלמד על מספר דרשות לפי התבנית שאחריה – ל ֶ֣ ם ַהֶּל ָדָ֔ ָהָא ֶ֣ה֭ ְחֶי י   ֭ ֹו ּד -מהפך פשטא מונח זקף – ְלַב

יסודות יחיה האדם אלא גם על אוכל פשוט כמו מן. )ב( דרשה היוצאת  קטן, )א( לימוד כפשוטו שלא רק על האוכל המרכב מארבע

 , כלומר גם האוכל המרכב מרכב בו מן )ראה תועלת הענין בהמשך(. כתב שבכל אוכל יש מן שפת אמת התרמ"ח-מפשוטו אפשר כ

י ֵ֛ י-ָּכל-ַעלתביר  – ּכ  ָֽ א֭פ  ֹוָצֵ֥ '-מ י-ר, דרך אמצעיים, מעורב ומרכא טפחא, יתור לרבות אופני פעולה של דבר ה', ישי – הֶ֖ ֵ֛ תביר  – ּכ 

ֵ֥ה ממעט, לאו כל אחד זוכה לכל אופני פעולת דבר ה'. ְחֶי ם חיות מחומר ורוח כמו תורה, רבוי מרכא – י  ָדָֽ סלוק, מגביל שרק בני  – ָהָא

מפי ה' ונותן להם ישראל המכוונים באכילתם לשם שמים ולא לתאוה זוכים להפיק תועלת רוחנית מהמן הישיר או המעורב המתהווה 

 .חיות ללימוד התורה ושתהיה חלק מהם

 

ָך ֭ סיכום ֶב ע  ַּיְר ַ֭ו ָך  ַעְּנ ְַֽי ֭ (ח,געקב  'דב) פרק יום הכפורים ]עד ב[ כתיב יומא' במס...  תולדות יצחק דברים חזרקא סגול, ע"פ  – ַוָֽ ָך  ַעְּנ ְי ַֽ ַוָֽ
ָך ֭ ֶב ע  ְר ֶאתַ֭֭וַּי ֭ ָךֶ֤ ְל ָֽ ֲאכ  ֭ -ַוַּי ָּמן ַעןלְ֭ (בח,עקב  'דב), וכתיב  ַה ְתָך֭֝ ַמָ֨ , רב אמי ורב (לא עינוי היה לו לכתובשובע ) למען השביעך מיבעי ליה,  ַעּנ 

לו פת בסלו, וחד אמר אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל,  שאיןאסי חד אמר אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי 
 מכאן לסומין שאוכלין ואינן שבעים, יוסףאמר רב 

באמצעיים  ת"מהשיזן לפי שהוא מורכב מארבע יסודות כמונו, והטעם שהוא מורכב לפי שהוא רחוק ונתגלגל  ושלנ והלחם... 
 ...רבים.
שהמזון צריך שיהיה דומה לניזון והמן  העולה הכלל...  ,תמאד לפי שאינו מורכב מארבע יסודות והוא קרוב מאד להשי" פשוט והמן

 פשוט ועם כל זה זן,
 עונג מצד חוש הטעם, רעבון מצד חוש הראות ..., יש במן עונג ורעבון

 והמן זן בדרך נס. המן אינו זן מצד הדמות שיש לו עמכם, שידוע שהמן אין לו הדמות
 

ָך ֭ישראל אינגבר -הרב דוד תל ברוך, התש"ע –העלון השבועי  ֶב ע  ַוַּיְר ֭ ָך  ְּנ ְיַע ַֽ ֶ֭אתַ֭֭וָֽ ְלָךֶ֤ ָֽ ֲאכ  ַּי ֭ -ַו ן ָּמ יך אמרו חז"ל שמכאן יש ללמוד שצר ַה



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 להדליק נרות בשבת. ... בשם האר"י ...

במן לא היתה צורת מאכל )דמות(, וידוע שצורת הדבר היא הרוחניות שבו, לכן התורה מגדירה את אכילת המן לעינוי ... כי רק ע"י  א'

ה "וקראת לשבת הראיה, האדם מתענג באכילתו, מכאן למדו חכמים שצריך להדליק נרות בליל שבת כדי שנתענג מהמאכל כמצות התור

 עונג".

 על ידי נר הדלקת נר שבת גשמי, יורד אור השכינה הרוחני, היא הנשמה היתירה וגו' ב'
אמרו חכמים וצוו להדליק נר בשבת  וכבדתו מעשות דרכיךאמרו נביאים ]ישעיה נ"ח י"ג[ ק[  -ספר יראים סימן תכט ]דפוס ישן 

ובשבת פ' ב"מ ]ל"ד א'[ מפרש ליה בנר שבת דתנן  קדת נוך ולא תחטאוידעת כי שלום אהליך ופלכבוד שבת ואסמכוה אקרא 
שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ע"ש עם חשיכה עשרתם ערבתם הדליקו את הנר מה"מ אריב"ל אמר קרא וידעת כי 

  שלום אהליך זה הנר שהאורה שלום בבית ועד דלא אתא ישעיהו גמרא גמירי ליה ואסמכוה אקרא
 

ַעּנְ֭ ְַֽי ָך ַ֭וָֽ ֶב ע  ַּיְר ַ֭ו זרקא סגול, בתפקיד מחסיר או מוסיף מסוג הענין המדובר על הענין המדובר. מאמר חז"ל הנ"ל מלמד בחלקיו כך: )א(  –ָ֭ך 

 צורת המאכל מהמן, היא הרוחניות שבו ולכן אכילתו לא משביעה העיניים והאדם מרגיש רעב. מחסיר

 א הנשמה היתירה המתענגת על מאכלי שבת שרואים אותם. ברוחניות האדם הי מוסיף)ב( ע"י הדלקת נרות שבת 

 

תל ברוך בשם האר"י, מתברר כי מעלת המן הייתה בבחינת חסרון תענוג )שביעה(,  –:  מהמקורות תולדות יצחק, העלון השבועי סיכום

 לגופם של בני ישראל מצד חוש הראות ולכן גרמה לענוי ורעב מדומים.

ם היו בבחינת ענוי ורעב, אז בוודאי שכך יהיו מהפחות מהמן, אלא בא ללמדנו כי אכילה ללא אמונה בה' ועוד שאם מהמן המעולה מן הלח
 היא הענוי והרעב, והקב"ה הביא ייסורים אלו להיטיבם באמונה בה'. 

ָך ֭ ֶב ע  ַּיְר ַ֭ו ָך  ַעְּנ ְַֽי  כל מזון יהיה מספק. באמונה בה' ואז הוספהבכל אחד בישראל הצריך  חוסרזרקא סגול, בתפקיד לרמז על  –ַ֭וָֽ

 

 ר"ת טע"ם מ"ן )רא"ש, טט(   – ]קהלת ו ט[ טוב מראה עינים מהלך נפש
 

ָך (ח,דעקב  'דב)ובזה נבין קישור יפה שאמר בסמוך לזה  תולדות יצחק דברים ח י ָעֶלָ֔ מ   ֭ ה ְלָת אָ֭בָֽ ָ֝ך֭ל ֶ֤ ְת ָלָ֨ ְמ הראיה שהמן , פירוש ׂש 
עם הבגד ועם כל זה המן זן לבגדיכם וזה דרך נס, וכמו שהמן זן  לו הדמות אינו זן מצד הדמות שיש לו עמכם, שידוע שהמן אין
[ שאל רבי אליעזר את רבי שמעון מהיכן היו ישראל לבושים מדרש תהלים כג דלשמלה היפך הטבע כן זן לכם. וזהו שאמרו חז"ל ]

מהו רקמה רבי סימאי אמר פירפירא,  ,ואלבישך רקמה[ יחזקאל טז יכל מ' שנה, אמר ליה ממה שהלבישום מלאכי השרת שנאמר ]
ָך (ח,דעקב  'דב)א"ל ולא היו בלין, א"ל ולא קרית מעולם  י ָעֶלָ֔ מ   ֭ ה ְלָת אָ֭בָֽ ָ֝ך֭ל ֶ֤ ְת ָלָ֨ ְמ , אמר ליה והיו הקטנים גדלים עמהם, אמר ליה ׂש 

ומגוהצן, א"ל ולא היו לא ולמד מן החומט הזה שלבושו גדול עמו, אמר ליה ולא היו צריכין תכבוסת אמר ליה הענן היה שף בהם 
נשרפין, א"ל צא ולמד מן הסיטין הללו שאינן מתנהלים אלא באור, ולא היו עושין מאכולת אמר ליה במיתתם לא עשו בחייהם לא כל 
שכן, אמר ליה ולא היו מסריחין מריח הזיעה כשלא היו מחליפין בגדיהם, אמר ליה הבאר הזה מעלה להם מיני דשאים שהיה ריחן 

[ שיר השירים ד יא, בא שלמה ופירש ]בנאות דשא ירביצני[ תהלים כג בף העולם ועד סופו והיו מנענעין בהם, שנאמר ]נודף מסו
וידעת כי ע"כ. פי' סיטין בגדים. וא"ת אחר שהמן טוב כל כך מדוע לא נתנו להם בלא עינוי, לזה אמר  וריח שמלותיך כריח לבנון
, ועוד שהאב אינו מכה לבנו כל מה כן ה' מיסרךנתו לנקמה שמכה אותו אלא להטיבו , פירוש שאין כווכאשר ייסר איש את בנו

 שחייב, ועוד שהאב אחר שהכה לבנו יש לו רחמים עליו כאלו מתנחם בעבור שהכהו, ואלו שלשה יש להשי"ת עמנו.
 

ְמ֝רּווַ֭֭(שמות בשלח טז,טו)המן זן לגוף וזן לשמלותם, ויש קשר מעניין בדבר כי  תולדות יצחקע"פ  א יׁש)קדמא ואזלא במלה אחת(  – ּי ָ֨ ֶ֤  א 
יו ֭-ֶאל ח  ֶ֣ן ָא ּוא ָמ ָך֭֝ (ח,דעקב  'דב)-ו הָ֔ ְת ָלָ֨ ְמ יָך)קדמא ואזלא במלה אחת(  – ׂש  ֶלָ֔ ָע מ   ֭ ה ְלָת אָ֭בָֽ   ל ֶ֤

 

 :לרביע ולתלשא הסבר הילכתי

ֶבָך ֭: ג,עקב חדברים  ע  ַּיְר ַ֭ו ָך  ַעְּנ ְַֽי ַ֭וָֽ
ֶאת֭ ֭ ָךֶ֤ ְל ָֽ ֲאכ  ֶ֣ר֭ל א-ַוַּי ֲאֶׁש  ֭ ן ָּמ עְ֭-ַה ֶתָ֑יָךָיַדָ֔ ֲאב  ּון֭ ָיְדעֶ֖ א֭ ל ֵ֥ ָּ֭תְ֭ו
אַ֭על֭ י֭ל ֶ֣ ּ֭כ ֠ ָךֵ֗ יֲע ֹוד  ֶַ֣ען֭ה ַעל-ְלַמ י֭ ֵ֛ םּ֭כ  ָאָדָ֔ ֶ֣הָ֭ה ְחֶי י   ֭ ֹו ֶֶ֤חםְ֭לַבּד י-ָּכל-ַהֶּל ָֽ א֭פ  ֹוָצֵ֥ ם׃-מ ָאָדָֽ ֵ֥הָ֭ה ְחֶי '֭י  ֭הֶ֖

מ' בהע' המן בכתוב משמש דוגמא למזון העשוי מחמשת מיני דגן שאינו לחם, טעמו כלשד השמן )שמ' בשלח טז,לא( וכצפיחית בדבש )ב

יא,ט(, היינו בלילת קמח או סולת מחמשת מיני דגן בשמן או דבש שהם דוגמאות לבלילה משבעה מיני משקים )נוסיף עליהם יין, טל, מים, 

 חלב )בפועל אוסרים לבלול בחלב מפני תקלת בשר וחלב((

םהקרא  ָדָֽ ָהָא ֵ֥ה֭ ְחֶי הברכה לה' על שמספק צרכינו וזן אותנו. האכילה  מרמז לברכה וטעם מרכא ירמז לרבוי ברכות. תכלית אכילה היא י 

 מזינה הגשמיות, הברכה מזינה את הרוחניות ומקשרת לבורא.

 להלן בעזרת הרב י"מ רושצקי הי"ו, שו"ע או"ח סי' קסח, סע' ו,ז:

יֲעָךֵ֭֗ ד  הֹו ֶַ֣ען֭  ארבע או שתי רביעיות.מונח רביע, ירמז לענין של לפחות  – ְלַמ

ָךֵ֭֗)א(  יֲע ד  הֹו ֶַ֣ען֭ שאפילו שנעשו מחמשת מיני דגן, ברכה שלפני אכילתם מזונות והברכה  ירמז לארבעה מיני מזונות מונח רביע, – ְלַמ

אחר אכילתם מעין שלוש. קבוצת פת הבאה בכיסמין כל אחת מהשלושה הבאים: )א( נילוש במי פירות )ב( כיס )כדמיון המן המונח בין טל 

 נות שכוססין כמו מצה, מציות, קרקרים, ביגעלע אפוי(;מתחתיו וטל מעליו( )ג( כעבים )כעכים, מזו

 ובנפרד מהם )ד( מזונות שאין לו תואר פת הנקרא תוריתא דנהמא.

 

ָךֵ֭֗)ב(  יֲע ד  הֹו ֶַ֣ען֭ ימונח רביע, ירמז לענין של לפחות ארבע או שתי רביעיות,  – ְלַמ  תלשא ירמז לתפקיד אלפניו ולתפקיד לאחריו.  – ּכ ֠

י ז אלפניו ירמז לשיעור המרומז בטעם מונח רביע, והוא שיעור קביעת סעודה על פת הבאה בכיסמין, ע"פ משנה תלשא בתפקיד רמ – ּכ ֠

 ברורה סימן קס"ח סע' ז אלו אכילת ארבעה ביצים.

 21ביצים וחומש ביצה, חצי עומר  43ובסידור האדמו"ר הזקן )מחב"ד( כתב ששיעור שביעה לקביעת סעודה הוא חצי עומר, העומר נפחו 

 ביצים ושלש חומשי ביצה.

אם יקבע סעודה על שלושה המינים הקרואים פת הבאה בכיסמין יברך על נטילת ידים, המוציא. אם בסעודה יאכל מהפת הבאה בכיסמין 

 בשיעור של ארבע וי"א חמש ביצים מתחייב בברכת המזון. ובפחות מארבע ביצים יברך מעין שלוש.



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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י שוי לרמז לשיעור זמן האכילה של הפת הבאה בכיסמין כדי להתחייב בברכת המזון, או מזונות בכלל תלשא בתפקיד רמז לאחריו ע – ּכ ֠

לברכת מעין שלוש. באכילת לחם בשיעור כזית, תוך שיעור זמן אכילת פרס )מחלוקת רש"י ורמב"ם האם שיעור אכילת הפרס חצי 
 כתוב שיעור הגבלת זמן. מארבע או חמש ביצים( מתחייב בברכת המזון, בפת הבאה בכיסמין לא

ועל כן נ"ל דאינו נכון לעשות על דרך זה שיאכל כדי שביעה מפת הבאה בכיסנין  )בסוף דבריו(דובב מישרים חלק א סימן מח 
 .ביותר מכדי אכילת פרס, כי לדעתי גם בכה"ג הוי כקבע כנ"ל

 
 דברים עקב ח,ד: 

֭ ָךֶ֖ ְגְל ְוַר ָך֭ י ָעֶלָ֔ מ   ֭ ה ְלָת אָ֭בָֽ ָ֝ך֭ל ֶ֤ ְת ָלָ֨ ְמ ה׃ׂש  ָׁשָנָֽ ים֭ ֵ֥ ע  ְרָּב ֶ֖הַ֭א הֶ֭ז ָָ֑ק אָ֭בצ   ל ֶ֣
ָ֝ך֭ ְת ָלָ֨ ְמ ענני כבוד היו שפין בכסותם, ומגהצים  רש"י קדמא ואזלא במלה אחת, שוויון בין כל החלקים, כאן במובן ישור פני שטח כפי' -ׂש 

 ... (שהש"ר ד,יא) ל עמואותם כמין כלים מגוהצים, ואף קטניהם כמו שהיו גדלים היה גדל לבושן עמם, כלבוש הזה של חומט, שגד

יחַ֭ ֵ֥ ר  ְך ְו י  ַתֶ֖ מ  יחַ֭ ַׂשְל ֵ֥ ר  ֹון׃ ְּכ  ְלָבנָֽ

 
 :טו,חדברים עקב 

ין ָֽ א  ֶ֣ר֭ ֹוןֲ֭אֶׁש ָּמאֶ֖ ְוצ  ב֭ ָרָ֔ ַעְק ְו  ֭ ָרף ָׂש ֭׀ ׁש֭ ָחֶ֤ אָ֭נ ּנֹוָרֵ֗ ַה לְ֭ו ַהָּגד ֶ֣ ֭׀ ֶ֣ר ְדָּב ָ֝ךַּ֭בּמ  יֲכ ֹול ָ֨ ם֭-ַהּמ ָ֑י  ָ֭מ
ׁש׃ י ָֽ ָּלמ  ַהַח ר֭ ּו ּצֶ֖ ם֭מ  י  ַמָ֔  ֭ ָך יאְ֭ל ֶ֤ ֹוצ  ַ֭הּמ

ָ֝ך֭ יֲכ ֹול ָ֨  במלה אחת, שוויון בין כל החלקים, אפשר שכאן במובן של הולכה תמידית שוה,  קדמא ואזלא -ַהּמ

ת-ְלָכל (יא,זאת הברכה לד 'דב) ודומה לו ת ֝ א   קדמא ואזלא במלה אחת, השוה כל האותות ביניהם לכעין ענין בעושה תלוי המעשה. -  ָהָ֨

פנים וכולם נעשו בשמו הגדול ובמשה האות היה נעשה האותות שנעשו מכח שה' ידע את משה פנים אל  כאן ע"פ רמב"ן השווה כל

לפי הצורך אפילו ארבעים שנה )מן, עמוד האש והעשן, הבאר, השלו, )טט  בשוהמיד ללא תפלה, ביד חזקה ומורא גדול, והיה מתמיד 

 אפשר גם ענני הכבוד שהרמב"ן לא מזכיר(. -
 דברים וזאת הברכה לד,יא: 

ים-ְלָכל ֵ֗ ֹוְפת  ַהּמ תְ֭ו ת ֝ א  ּוְלָכלָ֭הָ֨ ה֭ ע ֵ֥ םְ֭לַפְר י  ָרָ֑ ְצ מ  ֶֶ֣רץ֭ ֶא ֹותְּ֭ב 'ַ֭לֲעׂשֶ֖ הָ֔  ֭ ֹו ְׁשָלח ר֭ וּ֭וְלָכל-ֲאֶׁשֶ֤ י ָדֶ֖ ֹו׃-ֲעָב ְרצָֽ ַ֭א
 

 דברים עקב ח,ה:
ם ע  ֭ ְעָּתֶ֖ ָיַד י֭-ְו ֵ֗ ָָ֑ךּ֭כ  ֶאתְלָבֶב  ֭ יׁש ר֭א  ֵ֥ ּס  ְיַי ר֭ ֶׁשָ֨ ֹו-ַּכֲא ָּך׃ְּ֭֭֭בנָ֔ ַיְּסֶרָֽ ָךְ֭מ י ֶהֶ֖ 'ֱ֭אֹל ֭הֵ֥

ם (ה)רבי יוסף בכור שור  ע  ֭ ְעָּתֶ֖ ָיַד ָָ֑ך֭-ְו ֶאתול אתה ממנה להבין, כי כל הענוין הללו לטובתן הן. יכ -ְלָבֶב  ֭ ׁש י א  ר֭ ֵ֥ ַיּס  ְי ר֭ ֲאֶׁשָ֨ ֹו-ַּכ  - ְּבנָ֔
 -שמכהו ומצערו על הספר ומתכוין לטובתו; שאעפ"י שמצר הוא עכשיו, שמח הוא לאחר זמן. כך הקדוש ברוך הוא: מה שמצערן 

 ך. , ויכפול לך שכר(ראה להלן,טז)להיות שמח לאחר זמן ולהטיבו באחריתו 
י֭ (ה) רמב"ן  ֵ֗ ֶאתּכ   ֭ ׁש י א  ר֭ ֵ֥ ַיּס  רְ֭י ֹו-ַּכֲאֶׁשָ֨ מש' )" וגו' יסר בנך כי יש תקוה ואל המיתושיתן עליו לטובתו עול מוסר, כענין שנאמר " - ְּבנָ֔

ּךָ֭, כן (יט,יח ַיְּסֶרָֽ ְמ ָך֭ י ֶהֶ֖ 'ֱ֭אֹל "כי  (' זפס)טובת הארץ ופירותיה; על כן אמר אחריו  שתערב לנפשך, בענוי המדבר ונסיון המן, מתחלה הֵ֥
  .ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה"

ם (ה) רלב"ג ע  ֭ ְעָּתֶ֖ ָיַד י֭-ְו ֵ֗ ָָ֑ךּ֭כ  ֶאתְלָבֶב  ֭ יׁש ר֭א  ֵ֥ ּס  ְיַי ר֭ ֶׁשָ֨ ֹו-ַּכֲא רוצה לומר, כי כבר ידעת כי השם יתעלה ִייסר אותך על מרותך פיו  -וגו'  ְּבנָ֔
ֶאתבהיותך במדבר,   ֭ ׁש י א  ר֭ ֵ֥ ַיּס  רְ֭י ֹו-ַּכֲאֶׁשָ֨ ְמרֹותו כדי שיכיר שמריו היה סבה אל שהכהו אביו, ויקח  תכף ייסר את בנו וזה, שהאיש ;ְּבנָ֔

; אך לאהבתו ישראל ייסרם (ראה שמ' לד,ו)בזה מוסר. ואולם השם יתעלה לא נסה לענוש הרשעים תכף מרותם, כי הוא ארך אפים 
 ם יתעלה.  במדבר תכף מרותם, כדי שיכירו כי מרים היה סבה אל הרע שקרה להם, ויקחו בזה מוסר ויכנעו לעבודת הש

 

ֶאתלרבי יוסף בכור שור ורמב"ן   ֭ ׁש י א  ר֭ ֵ֥ ַיּס  ְי ר֭ ֲאֶׁשָ֨ ֹו-ַּכ לכתחילה ובפועל או כאן יותר  –קטן -קדמא מרכא פשטא זקף - ְּבנָ֔

 מתברר שהדבר היה לטובת המתענה.  בדיעבדהנעשה נראה כעינוי וצרה, אבל  לכתחילהמתאים לומר בדיעבד. 

ֶאתלרלב"ג   ֭ ׁש י א  ר֭ ֵ֥ ַיּס  רְ֭י ֹוּבְ֭-ַּכֲאֶׁשָ֨ ה' הוא ארך אפיים ואינו מעניש מיד, אבל  לכתחילה –קטן -קדמא מרכא פשטא זקף - נָ֔

 לאהבתו את ישראל ייסרם במדבר תכף מרותם כדי שיכירו כי מרים היה סבה אל הרע שקרה להם. בפועל

 
 עקב ח,ח: יםברד

ֹון֭ ּמָ֑ ְור  ֶ֖ה֭ ָנ א  ּוְת ֵֶ֥פן֭ ֶג הְ֭ו ָרָ֔ ְׂשע  ּו  ֭ ה ָּט ֶרץ֭ח  ֶ֭אֶ֤
ֶרץ ְד֭-ֶא ןּ֭ו ֶמ ֵ֥יתֶׁ֭שֶ֖ ׁש׃ז  ָ֭בָֽ
 קטנה-תלישא ראהמחיצין שיעורין, חציצין לענין  ב,ה סוכה בבליראה 

 )פרשת הפרשת חלה( כא: –במד' שלח טו,יז , ראה  ג ב' א'"א ה"ירושלמי ביכורים פ ראה

 : הגדרת מיני צמחים מהם נעשה קמח

ישראל -ולדעה אחרת כל הגדל בארץ ישראל-ע"פ האנצ' התלמודית לדעה אחת תרומות ומעשרות מובאים ממינים שנשתבחה בהן ארץ

 חייב בתרומות ומעשרות. 
 )א( הגדרת מקום הצמחים שעל פיהם נלמד: 

ֶרץ  מהפך, מוציא הפסוק מפשוטו על פירות שנשתבחה בהן הארץ וללמד שכל הפירות מלמדים שיעורי תורה – ֶאֶ֤

ה ֭ (ח,ח עקב 'דב)-ע"י כעין היקש, מארץ ב ָּט ח  ֶרץ֭ הֶ֭אֶ֤ ָרָ֔ ֶָ֑רץ֭...  (טו,יט שלח מ'ב)-רץ במקיש להא ּוְׂשע  ָהָא ֶֶ֣חם֭ ֶּל ֶֶ֣חם֭ומלמד על מלת מ  ֶּל
 שהוא מחטה ושעורה (,ח,ח עקב 'דב)בקרא זה מהנלווה לארץ בפסוק 

 )ב( הצמחים 

ה ֭ ָּט ה ח  ָרָ֔ ְׂשע   הכוסמין מין חטים, ושבולת שועל ושיפון מין שעורים דגןערך  אנציקלופדיה תלמודית –קטן -פשטא זקף – ּו

תוס' פסחים שם, ועי' ירושלמי חלה פ"א ה"א ופ"ד ) ויש מפרשים הכוסמין הוא אף מין חטים, אבל הוא גם מין שעורים( וש"נפסחים לה א )

 (ה"א ופ"מ ומרה"פ שם

ה ֭ ָּט הכוסמין,  –פשטא, מרבה לחטה זן אחד שהוא מין חטה  – ח  ָרָ֔ ְׂשע  קטן בתפקיד שתיים, מרבה לשעורה שני זנים שהם מין -זקף – ּו

שבולת שועל, שיפון, אבל יש הסוברים כי כוסמין גם מין חטים וגם מין שעורים. –שעורה 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 דברים ראה יא,כו 6.4

 הלכה 6.4.1
 דברים ראה יב,ד:

ן֭-ל א ןּ֭כ ָ֔ ּו ׂשֶ֣ ם׃לַַ֭תֲע יֶכָֽ ה  'ֱ֭אֹל ֭הֶ֖
ם (הראה יב, 'דב) ָֽ א  י֭ ֲאֶׁשר-ֶאל-ּכ ֠ ֹום֭ ָּמ֞ק ָּכל-ַה מ   ֭ יֶכם ה  'ֱ֭אֹלָֽ הֶ֤ ר֭ ְבַחָ֨ ּוםֶ֭את-י  ׂשֵ֥ םָ֭ל יֶכָ֔ ְבט  ָ֑ם-ׁש  ָׁש ֹו֭ ָּמה׃ְׁ֭֭שמֶ֖ אָתָּׁ֭שָֽ ּוָבֵ֥ ּו֭ ְרׁשֶ֖ ְד ֹו֭ת  ְכנֵ֥ ׁש  ְ֭ל

 .ל-וץ שום בית עבודת האתשלא למחוק שום שם משמות הקדש ולא שום דבר שבקדושה ולא לנתל"ז, לאו רנ"א.  מצות השם
באות, המוחק -די, צ-להים, ש-לוה, א-שבעה שמות שאינן נמחקין: הוי"ה, אדנ"י, א"ל, אתלח )מצות לא תעשה רנב(  מצות השם

אות אחת מאלו השמות, לוקה. והמוחק אותיות הנטפלות לשם מאחריו, כגון ך' ם' מכין אותו מכת מרדות.כלי שכתוב עליו  אפילו
המתכת, והתיך, לוקה. כתבי הקדש ופירושיהן שכתבם ישראל בקדושה, המאבדן  שם, קוצץ את מקום השם וגונז. ואם כתוב שם על

שורפין אותן עם האזכרות שבהן. הסותר אפילו אבן אחת דרך השחתה, מן המזבח  מכין אותו מכת מרדות. ואם כתבן אפיקורוס,
 .והיכל ועזרה, לוקה. וכן אסור לסתר ולאבד שום דבר קדושה ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות

י (הראה יב, 'דב) ה שיעורה )תלישה( ולימוד אלפניו לפסוק )יב,ד( בתפקיד עקירבתפקיד  דולה )תלשא(, בתפקיד ג-לישאת – ּכ ֠

מחיקות ומידרוג בעונשי בתפקיד מידרוג בפגיעה דרך השחתה במקדש ובכליו, וגם  ,שמות שלא נמחקיםבמחיקה של אות משבעה ה

 תלח מצות השםבהתאמה ראה  מצוהה

 רמב"ם-וה אחריואותיות לכ"ם אלפניו ול -אות בשם עצמו, אות הנטפל לשם כגון לה'  אור החייםאות אחת,  - חיקהשיעור המ

 רק על אותיות השמות הלא נמחקים.איסור ועונש 

נראה שלא אמר אבן בדיוק אחת  ספריע"פ  אור החייםשיעור נתיצה של אבן אחת מן המזבח או מן העזרה.  רמב"ןע"פ  -שעור 

 אלא שעושה בנתיצתו רושם בבנין. 

 
 דברים ראה יב,ה:

ם ָֽ א  י֭ ֶׁשר-ֶאל-ּכ ֠ ֹוםֲ֭א ָּמ֞ק 'ֱ֭אֹלָֽ֭-ַה הֶ֤ ר֭ ְבַחָ֨ ָּכלי  מ   ֭ יֶכם ֶאת-ה  ּום֭ ׂשֵ֥ םָ֭ל יֶכָ֔ ְבט  ָ֑ם֭-ׁש  ָׁש ֹו֭ ְׁ֭שמֶ֖
ה׃֭֭ ָּמ אָתָּׁ֭שָֽ ּוָבֵ֥ ּו֭ ְדְרׁשֶ֖ ֹו֭ת  ְכנֵ֥ ׁש  ְ֭ל

 דברים ראה טז,ו:
ם ָֽ א  י֭ ֶׁשר-ֶאל-ּכ ֠ ֹוםֲ֭א ָּמ֞ק חֶ֭את-ַה ְזַּבֵ֥ םּ֭ת  ָׁשֵ֛ ֹו֭ מָ֔ ֶ֣ןְׁ֭ש ְלַׁשּכ   ֭ ָך ֶה י 'ֱ֭אֹל הֶ֤ ר֭ ְבַחָ֨ ֶָ֑רב֭-י  ַסחָּ֭בָע ַ֭הֶּפֶ֖

ם׃ י  ְצָרָֽ ּמ  ֭מ  אְתָךֵ֥ ד֭צ  ֶ֖ ע  מֹו ׁש֭ ֶמ ֹואַ֭הֶּׁשָ֔ ְּ֭כבֶ֣
שכן סבר שחג )ד"ה מאן תנא רגלים, ר' שמעון  (פירוש אור שמחה( )בסוגריים ג א -רושלמי ראש השנה פ"א ה"א )וילנה ב ב י

הנודר להקריב קרבן אסור )דר' שמעון אמר שלשה רגלים כסדרן וגו'  (כפי שהולך ומפרש לא תאחרהפסח ראשון הוא לרגלים לענין 
לא , ודרשו מן המקראות שאינו עובר על  כי תדר ... לא תאחר לשלמו ... והיה בך חטא בכג ככי תצא  דבריםלאחר נדרו כדכתיב 

אלא אם כן עברו עליו שלשה רגלים  לא תאחרלא עובר על )רגל שפגע בו תחילה  וחכ"א...  (אא עם עברו עליו שלושה רגלים. תאחר
  (החל מהרגל הראשון שפגע בו אחר נדרו,

מצות , מיד תהא בחיוב אל המקום אשר יבחר ה'כך נדרש הכתוב, כאשר תבא ) באת שמה והבאתם שמהו ו-ה,דברים ראה יבת"ל  ...
מצות , ברגל הראשון שפגע בו לאחר נדרו מחויב להביא קרבנותיו שהתחייב בם, ואם לא הביא עובר על  והבאתם שמהשל  עשה
 לא תאחר-שמע שאינו עובר במ,  לה תעשו לה' במועדיכםא לט,במדבר פינחס כטמה בא ללמד הקרא )מה אנן קיימין  (ואם כן  עשה

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

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

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

 דברים ראה יב,יאראה  .לא תעשהדרשהו לענין  לה' במועדיכם

 

ה[ קרבן העדהלפירוש  ה׃...  ] ָּמ ָּׁשָֽ אָת֭ ו[ּ֭֭וָבֵ֥ ה] ָּמ אֶתֶ֣םָׁ֭שֵ֗ ֲהב  הלאו י כ שיירי הקרבןמדבר ברגל הראשון אחרי נדרו ואומר בפירושו  ַו

 שאם לא בא, עבר על "מוצא שפתך תשמור" שעובר עליו

 ּו֭נאמר  יב,יא-ב יא ָ֔ הָ֭תב  ֶָּ֣מ ה יב,ו -והוא דומה ל ָׁש ָּמ אֶתֶ֣םָׁ֭שֵ֗ ֲהב  ה׃֭ יב,יא -ל יב,הלכאורה היה אפשר לקשר בין  ַו ָּמ אָתָּׁ֭שָֽ ...ּ֭וָבֵ֥
ּו א י ָ֔ הָ֭תב  ֶָּ֣מ ַחר֭֩-ֲאֶׁשרנאמר  יב יא -והיות וב  ָׁש ְב וי לציין לאו, או לאו הבא מענין "מוצא שפתך וטעם זה עש קטנה-בתלישא י 

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

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

ם( ב,הי) ָֽ ֹוםֲ֭אֶׁשר-ֶאל-א  ָּמ֞ק יֶכם ֭-ַה ה  ֹלָֽ 'ֱ֭א הֶ֤ ר֭ ְבַחָ֨  גרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין דבר שהתחיל, הושעה, מתחיל שוב. – י 

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

ם( טז,ו) ָֽ ֶׁשר-ֶאל-א  ֹוםֲ֭א ָּמ֞ק ֶה יָך ֭-ַה ֱאֹל '֭ הֶ֤ ר֭ ַחָ֨ ְב  דבר שהתחיל, הושעה, מתחיל שוב. גרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין – י 

להביא הנדר ברגל הראשון שפוגע בו אחרי הנדר. ואם לא הביא, עובר בעשה אבל נותנים לו השעייה עד אחרי הרגל  יש חיוב מצות עשה
עשה האחרון )ראה ברור שלש שיטות( ואח"כ על כל יום שלא הביא עובר בעשה נוסף! המידרוג בעונש הגדל והולך בעובר על מצות 

י֭( טז,ו)למשל במרומז  ם( טז,ו. ההשעייה בעשה מרומזת בלמשל )גדולה, בתפקיד אלאחריו מידרוג בעונש-תלישא – ּכ ֠ ָֽ ֹום֭-ֶאל-א  ָּמ֞ק ַה
ָך ֭-ֲאֶׁשר ֶה י 'ֱ֭אֹל הֶ֤ ר֭ ְבַחָ֨ גרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין דבר שהתחיל החיוב במצות עשה ואם לא עשה, הושעה, מתחיל שוב ואם  – י 

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

 

אלא שנותנים למתחייב השעייה מלעבור על "בל תאחר" המרומזת  ,רגל הראשון שפוגע בו אחרי הנדרהמתחיל ב ויש חיוב של "לא תאחר"

ם( יב,הבלמשל ) ָֽ ֹוםֲ֭אֶׁשר-ֶאל-א  ָּמ֞ק יֶכם ֭-ַה ה  ֹלָֽ 'ֱ֭א הֶ֤ ר֭ ְבַחָ֨ בר שהתחיל הוא החיוב של בל תאחר, גרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין ד – י 

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



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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י֭ (יב,ה)בלמשל להשעיה זאת יש שיעור הרמוז  גדולה, בתפקיד שיעור אלאחריו, לתת זמן ביחידות של רגלים לעבור על "בל -תלישא – ּכ ֠

 לוש שיטות במספר יחידות הרגלים להשעייה בלעבור על "בל תאחר" )מרגל אחד עד חמישה רגלים(. תאחר". ש

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

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

 
 מדרש רבה במדבר נשא יא סעיף ...

ם֭ה,דברים ראה יבמציין פסוק  ָֽ י֭א  ָּמ֞קֹוםֲ֭אֶׁשר-ֶאל-ּכ ֠ ָּכל-ַה מ   ֭ יֶכם ה  'ֱ֭אֹלָֽ הֶ֤ ר֭ ְבַחָ֨ ֶאת-י  ּום֭ םָ֭לׂשֵ֥ יֶכָ֔ ְבט  ָ֑ם-ׁש  ָׁש ֹו֭ ְׁ֭שמֶ֖
כְ֭֭ ׁש  ָּמה׃ְל אָתָּׁ֭שָֽ ּוָבֵ֥ ּו֭ ְרׁשֶ֖ ְד ֹו֭ת  ֲעֶׂשה֭:֭שמות יתרו כ,כא בהקשר לפסוק֭נֵ֥ ַּ֭ת ה  ֲאָדָמ ֶ֣ח֭ ְזַּב ֶאת-מ  יו֭ ָלֵ֗ ָע ְחָּתֶ֣֭ ְוָזַב  ֭ י ֶאת-ּל  ְו  ֭ ֹלֶת יָך ָך֭-ע  י ֶמָ֔ ְׁשָל

ְוֶאת-ֶאת ֭ ָךֶ֖ אְנ ָךְּ֭בָכל-צ ָֽ ֶרָ֑ ירֶ֭את-ְּבָק ֶ֣ ַאְזּכ  ֶ֣ר֭ ֲאֶׁש  ֭ ָּמקֹום ָך׃-ַה י ָֽ ַרְכּת  ּוב  ָך֭ י ֶלֶ֖ א֭א  ֹו ָאבֵ֥ י֭ ָ֔ מ  סור להזכיר שם המפורש מחוץ לבית מכאן שא .ְׁש

 הבחירה. 

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

 ב,יומא לטוגו'  רך בשם המפורש גם במקדשמשמת שמעון צדיק פסקו הכהנים מלב ה קכברתורה תמימה שמות כ הע
 אלא על שם המיוחד במיתה ועל כינויין באזהרה...  תורה תמימה ויקרא כד הערה לד

ודין המגדף היה  -טט  כתרגומו ופריש , שנקב שם המיוחד וגדף, והוא שם המפורש ששמע בסיני. -ויקב  יא רש"י,ויקרא ... כד

 בסקילה.

 

 ... ההוגה את השם באותיותיואבא שאול אומר אף  "אמסכת סנהדרין פ"י ממשנה 

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

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

דורי שנידונים הם ל המאירי, ובשם כלומר שאין להם חלק בשכר הרוחני הנצחי:  תפארת ישראלבשם  רב קהתי אין לו חלק
 .דורות ברשעם

 

  י֭ (ה,ראה יב 'דב) פסוק –טט םּכ ֠ ָֽ ֹום-ֶאל-א  ָּמ֞ק ֶאתבתפקיד אחריה מחיצה למקום שבו מותר גדולה, -תלישא - ַה ּום֭ ֹו֭-ָלׂשֵ֥  -ְׁשמֶ֖

ָ֑םיתור לרבות על השם של ארבע אותיות, שם של מ"ב אותיות, מרכא טפחא, המפורש של ה' ככתבו, ותבנית הטעמים  אתנח  - ָׁש

 העבודה: ברכת כהנים, כהן גדול ביום הכפורים.אלו גם במקדש רק לשעת  מגביל הזכרות

 ֶאת ּום֭ ָ֑ם-ָלׂשֵ֥ ָׁש ֹו֭ ו ריהזכלעבירה הזכרת השם מותרת במקדש. לכן תהיה ית הפסקת דיבור המפרשת כי נמרכא טפחא אתנח, תב - ְׁשמֶ֖

י חבורת אנשים שמדברין דברי חול(. העונש החמור הוא על הזכרה מחוץ למקדש בלשון עגה )לעז או לפנ . ולפרש"יחוץ למקדשמ

 אבל בלשון קדש אינו נענש כל כך.

 ם ָֽ ֶׁשר-ֶאל-א  ֹוםֲ֭א ָּמ֞ק ֭ -ַה יֶכם ה  'ֱ֭אֹלָֽ הֶ֤ ר֭ ְבַחָ֨ גרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין פעולה שהתחילה הושעתה ונמשכה או תימשך  -י 

ירושלים פעמיים, ותימשך במהרה בימינו  אח"כ, אפשר מרמז לעבודת המקדש שהופסקה פעמים אחדות )משכן גלגל שלה, נב, גבעון,

  (אמן

 ָּכל ם֭-מ  יֶכָ֔ ְבט   קטן, פעמיים בירושלים-זקף -ׁש 

ר יזכמה .קטנה-גדולה אלא תלישא-העוסק בירושלים אבל בו אין תלישא יא,יב-עוסק בשלה. לימוד זה היה דווקא מתאים מאד ל ה,יב פסוק

 .שלא בשעת העבודה אין לא חלק לעולם הבאשם המפורש 
 

 :יב,ראה י דברים
ֶאת ֭ ְרֶּתם  ֲעַב ֭ -ַו ן ּד  ַ֭הַּיְר

ֶרץֲ֭אֶׁשר ָאָ֔ ַׁשְבֶּתֶ֣םָּ֭ב י ָ֑ם֭-ו  ֶאְתֶכ יל֭ ֶ֣ ח  ַמְנ ם֭ יֶכֶ֖ ה  ֱאֹל ֭' ֭הֵ֥
ָּכל מ  ֹ֧ם֭ ַחָ֭לֶכ י ָ֨ נ  ה  ַׁשְבֶּתם-ְו י ָֽ יב֭ו  ֶ֖ ָּסב  מ  ֵ֛ם֭ יֶכ ְיב  ח׃-א  ַט ֶּ֭בָֽ

 א,סוטה לד בבלי

מים ושוטפים אותי  באיםעל מנת שיכבשו ויורישו אחרת אתם עוברים  יהושעעוברים את הירדן דעו על מה אתם עוברים הזהיר   בעודם

ערבים זה לזה החל בהר גריזים והר עיבל אבל תוספות מביא ירושלמי  שעניןמאורות הדף מביא בבלי סנהדרין  וואתכם. הרב שטרום הי"

 במעבר הירדן.  החלשענין הערבות 

ֶאת י,ראה יב דבריםמרמז  שלכך אפשר ֭ ְרֶּתם  ֲעַב ֭ -ַו ן ּד  ַּיְר  ַה
ֶרץֲ֭אֶׁשר ָאָ֔ ַׁשְבֶּתֶ֣םָּ֭ב י ָ֑ם֭-ו  ֶאְתֶכ יל֭ ֶ֣ ח  ַמְנ ם֭ יֶכֶ֖ ה  ֱאֹל ֭' ֭הֵ֥

ָּכל מ  ֹ֧ם֭ ַחָ֭לֶכ י ָ֨ נ  ה  ַׁשְבֶּתם-ְו י ָֽ יב֭ו  ֶ֖ ָּסב  מ  ֵ֛ם֭ יֶכ ְיב  ח׃-א  ַט ֶּ֭בָֽ
ֶ֭את, י,ראה יב דבריםביהושע הנדרש לקבלת ערבות הדדית יש לו בסיס  – הירדן-את עברים ְרֶּתם  ֲעַב ֭ -ַו ן ְרּד  סגול, מוסיף  זרקא֭-ַהַּי

 , קבלת ערבות הדדית ערבים אותיותחילוף  - הירדן עברים-את עבריםקבלת ערבות הדדית. 

 

ֶאת ידברים ראה יב, ֭ ְרֶּתם  ֲעַב ֶרץֲ֭אֶׁשר-ַו ָאָ֔ ַׁשְבֶּתֶ֣םָּ֭ב י ו   ֭ ן ּד  ָּכל-ַהַּיְר מ  ֹ֧ם֭ ָ֭לֶכ יַח ָ֨ נ  ה  ְו ָ֑ם֭ ֶאְתֶכ יל֭ ֶ֣ ח  ַמְנ ם֭ יֶכֶ֖ ֱאֹלה  ֭' יב֭-הֵ֥ ֶ֖ ָּסב  ֵ֛ם֭מ  יֶכ ְיב  א 
ַׁשְבֶּתם י ָֽ ח׃-ו  ַט להודיע שתכלית מעבר הירדן, הערבות ההדדית, כיבוש הארץ וירושתה היא הקמת בית הבחירה לשכן שם הקב"ה שמה  ֶּבָֽ

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

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 .נקודת ציון בהר הבית מהכתוב בתורה 6.4.2

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

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

ם ָֽ א  י֭ ל-ּכ ֠ ר-ֶא ֲאֶׁש ם֭ ָּמ֞קֹו ר֭הֶ֤֭-ַה ְבַחָ֨ ל֭'י  ָּכ מ   ֭ ם יֶכ ה  ֹלָֽ ת-ֱא ֶא ם֭ ּו ָלׂשֵ֥ ם֭ יֶכָ֔ ט  ְב ֭-ׁש  ָּמה׃ ָתָּׁ֭שָֽ א ּ֭וָבֵ֥ ּו ְרׁשֶ֖ ְד ת  ֹו֭ נֵ֥ ְכ ְלׁש  ם֭ ָׁ֭שָ֑ ֹו ְׁ֭שמֶ֖
 רים ראה טז,ו:דב

ם ָֽ א  י֭ ל-ּכ ֠ ר-ֶא ֲאֶׁש ם֭ ָּמ֞קֹו ר֭הֶ֤֭-ַה ְבַחָ֨ ת֭'י  ֶא ח֭ ְזַּבֵ֥ םּ֭ת  ֹוָׁ֭שֵ֛ מָ֔ ֶ֣ןְׁ֭ש ּכ  ְלַׁש  ֭ ֹלֶה יָך ׃-ֱא ם י  ְצָרָֽ ּמ  ֭מ  ָךֵ֥ ְת א ֭צ  ד ֶ֖ ע  ֭מֹו ֶמׁש ַהֶּׁשָ֔ א֭ ֹו בֶ֣ ְּכ ב֭ ֶָ֑ר ָע חָּ֭ב ַס ַ֭הֶּפֶ֖
ם֭התוכן ָֽ א  י֭ ל-ּכ ֠ ם֭-ֶא ָּמ֞קֹו ומוצע שבנוסף לדרשות  ,תו דברולכן אין מלמדין או כעין שני כתובים הבאים כאחדהנאמר פעמיים הוא ַה

ום מרכזי של אותו מקקו אורך על ללמד בא אחד ומקום מרכזי במקדש, של קו רוחב על ללמד בא אחד ההילכתיות הנלמדות מהם, 

ֹו֭ (ה,ראה יב 'דב) בפסוקוזה לשונו"  שפת אמת דברים פרשת ראה שנה תרמח-. התעוררנו לדרישה זרת מתוך לימוד בבמקדש ְכנֵ֥ ׁש  ְל
ְד֭ ּות  ׁשֶ֖  בכו' ע"ש בספרי. דהנה כתי עד אמצא מקום לה'אחז"ל דרוש ע"פ נביא דרוש ותמצא ואח"כ יאמר לך נביא כמ"ש בדהע"ה  ְר

ֶׁשר֭(ה,ראה יב 'דב) הֶ֤֭-ֲא ר֭ ְבַחָ֨  יםתלוי קדשהמית וב ישראל-רץכי א שראליי בכח דרישת בנ הולא גילה להם המקום מיד רק שיהי֭'י 
 וגו' דרישה. )שצריך(  הז"ל דבעיכמינו ח דרשושהו וז שראליי בעבודת בנ

ימתוך עיונינו בתפקידי תבניות טעמי המקרא סברנו כי טעם מלת  וטעמי המקף  ,הנלמד מהכתוב אחריו תפקיד שיעורמרמז לתלשא,  – ּכ ֠

ם בכתוב ָֽ ל-א  ם-ֶא ָּמ֞קֹו ם. וגם לפחות מלת ענין בעל מספר חלקיםשל תפקיד מרמזים ל – ַה ָֽ יואפשר שגם  א  ל֭-ו ּכ ֠  נראות כיתירות. ֶא

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

 דקות צפון.  46-מעלות ו 31 ,31 

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

 46'מתקבל קו רוחב מקו המשווה העובר ירושלים והוא היינו . 46סה"כ במתקבל 
0

 דקות צפון.  46-מעלות ו 31 ,31 

המרחק בין שתי מטר, ו 1852 -א כמרחק הובקווי רוחב הבין שתי דקות חלק השניות של קו הרוחב. משולב המידע כי  ישבנובשלב הבא ח

ימטר. אם מלת  30.8666 -א כוהשניות   . 30תהיה הבסיס לשניות, אזי מגי' התכנים הבאים מתקבלות שניות מעל הערך  30גי'  ּכ ֠

 מרחק בשניות קו רוחב גי' התוכן = מרחק במטר התוכן 

 המחושב כך:

 / גי' התוכן 30.8666

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

 של פרופ' ר' מיכלסון

 קו הרוחב במס' עשרוני

 מיקום קו הרוחב

 N "36.0260 '46 0 31 שניות 6.026 186 ֹוםָּמק֭֞

110.168 

 

N 0 31.776674 

כניסה לאולמות בערך 

  בצפון רחבת הכותל

ֹום ָּמ֞ק   N "36.1879 '46 0 31 6.1879 191 ַה

105.168 

31.77671886 0 N 
 באולמות

ֹום-ֶאל ָּמ֞ק   N "37.1922 '46 0 31 7.1922 222 ַה

74.168   

31.77699784 0 N 

  ותצפונית לאולמ

ם ָֽ ֹום-ֶאל-א  ָּמ֞ק   N "38.5205 '46 0 31 8.5205 263 ַה

33.168 
 

31.77736681 0 N 

 דרומית לכפת הסלע

ם ָֽ א  י֭ ֹום-ֶאל-ּכ ֠ ָּמ֞ק   N "39.4924 '46 0 31 9.4924406 293  ַה

3.168 

31.77763679 0 N 

 בתוך כפת הסלע

נקודת הציון של פרופ'  

ר' מיכלסון דניאל, כמטר 

 ממרכז כפת הסלע

 רוחב  קו 

 קו אורך

31.7776653 0 N  

35.2346072 0 E 

 

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

     נקודת ציון של

 N  "34  '46 0 31 N  31.77617  קו רוחב   אקצא-מסגד אל

 E  "09  '14 0 35 E  35.23583  קו אורך 

בקצה  נמצאת הר הבית

ד מסגרחבת הדרומי של 

 כפת הסלע

 N  "39.288  '46 0 31 N  31.777580  קו רוחב  

 E "8.829   '14 0 35 E  35.235786    קו אורך 

     

ם (ראה טז,ו 'דב)-נשתמש ב ָֽ א  י֭ ל-ּכ ֠ ֲאֶׁשר-ֶא ם֭ ָּמ֞קֹו   0 0לפי מיקום גריניטש  חישוב קו האורךל ַה

ימלת   מעלות 35מילת המקום( בסה"כ )מ הַ֭בסיס למעלות, ונוסיף עליה גי' אות  30גי'  – ּכ ֠

םההפרש בין גי' מלת  ָֽ ממלת  אֶ֭)ממילת המקום( ובין גי' אות  הַ֭דקות, ההפרש בין גי' אות  10 -הוא רמז ל 31 – ֶאלובין גי' מלת  41 – א 

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

 

מטר בין שתי שניות סמוכות של קווי  26.2401( מתקבל המרחק 31.776674)=   N  "36.026  '46 0 31בחישוב מדויק בקו הרוחב 

 במעלות הרוחב האחרות המוצגות לעיל הוא זעיר. בין שניות אורך אורך. הפרש המרחק

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

 E "7.08838 '14 350  = (35.23530 . )קו האורך המתקבל הוא בקירוב 
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 אורךמרחק בשניות קו  גי' התוכן = מרחק במטר התוכן 

 המחושב כך:

 / גי' התוכן 26.2401

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

 של פרופ' ר' מיכלסון

 במס' עשרוני אורךקו ה
 הפרש במעלות אורך

 קו האורך מהכותלמיקום 

ֹום   E "7.08838 '14 0 35 שניות 7.08838"  186 ָּמ֞ק

66.12 

35.235302 0 E 
0.0007 

 מ' בכפת הסלע 170-כ
N-במ' 150-כ

0
 31.776674 

ֹום ָּמ֞ק  E  "7.27893 '14 0 35  7.27893"  191 ַה

 מ' , 70.64

35.235355 0 E 
0.0007478 

 מ' 155מ',  174 -כ

ֹום-ֶאל ָּמ֞ק   E "8.46033 '14 0 35 8.46033 222 ַה
 מ', 101.62

35.235683 0 E 
0.0010758 

 מ' 185מ',  205 

ם ָֽ ֹום-ֶאל-א  ָּמ֞ק   E "10.02282'14 0 35 10.02282 263 ַה

נקודת הציון של פרופ'  

 ר' מיכלסון דניאל, 

 קו רוחב  כמטר ממרכז כפת הסלע

 קו אורך

31.7776653 0 N  

35.2346072 0 E  

 

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

 והיא נמצאת לפי הסברו כמטר ממרכז כפת הסלע.

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

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

םבין כפת הסלע של פרופ' ר' מיכלסון ובין חישוב ממלת  בקווי רוחבהפרש   N  31.776674  - 31.7776653  =0.0009913  ָּמ֞קֹו

קו אקצה. -הסלע ובין נ"צ אל נ"צ מטר , שני שליש המרחק בין110.15ק"מ או  0.110153ק"מ למעלה אחת שווה  111.12מעלות, כפול 

 א בערך בכניסה לאולמות שבצפון רחבת הכותל המערבי.הרוחב הזה הו

םבין כפת הסלע של פרופ' ר' מיכלסון ובין חישוב ממלת  בקווי אורךהפרש  מעלות,  0.0007=   35.23530   -  35.2346072  ָּמ֞קֹו

ון. לפי הנספח של הספר מטר מזרחית לקו האורך של פרופ' ר' מיכלס 66.12מטר למעלה אחת בקו הרוחב הנ"ל שווה   94464.36כפול 

מטר מהמשך הכותל המערבי צפונה. נניח שמדובר במרכז הכפה. אז קו  104הבית השלישי של הרב שטיינברג, כפת הסלע במרחק של 

 . המערבי הכותלמצד המערבי של מטר מזרחית מן  170=  66+  104 -האורך של נקודת הציון נמצא כ

םממלת בקו הרוחב המחושב  שביל היוצא דרומה מהשער המזרחי של הרחבה של כפת הסלע, בהמשך לזה בערך  N  31.776680  ָּמ֞קֹו

של הרב  "הבית השלישי"בנספח של הספר  הברחבה המרוצפת מזרחית לחורשה שמאחורי הכותל המערבי. לפי שרטוט אחד משלוש

י הכותל המערבי אינו קיר העזרה המערבי אלא שטיינברג זה עשוי להיות מקום שער ניקנור בין עזרת נשים ועזרת ישראל. מזה יעלה כ

 קיר המקיף להר הבית.

םממלת מהצפון אז בקו הרוחב המחושב  10 0 -היות והכותל נוטה כ  המרחק בין נ"צ ובין הכותל הוא  N 0 31.776674 היינו ָּמ֞קֹו

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

מטר. נניח שעובי הקיר  89.76מטר זה  0.48אמה ללא הקירות סביבה. באמה של  187העזרה ארכה  ומ" ב"משנה מסכת מידות פע"פ 

 מטר 97.44=  89.76+  7.68מטר,    7.68אמה השווים  16, סה"כ של העזרה אמה עד לכותל המערבי 11אמה, ועוד  5-המערבי כ

ָּמ֞קֹוםממלת בקו האורך המחושב . כותל המערבי של היוםצד המערבי של מטר ל 53.12=  150.58 – 97.44  המרחק הוא ַה

מטר מהכותל המערבי של היום  60-לפי ארכיטקט שגיב, במרחק של כמ' .  57.78=  155.22 – 97.44מ' ,  155.22=  174.64 - 19.42

 החישובים סמוכים למדידותיו.שהוא מציע שהיא הכותל המערבי של בית המקדש. בתוך האדמה נמצאת חומה 
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 התשעג -בהלכה ובאגדה  טעמי המקרא/©Sep-14         248/127    ZZFisher-29ד "עתשה–תשרי–ה"כ

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

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

מעלות  10שהוא בנטיה של  מיקום בית המקדש בניצב לכותל המערבי, (3)

 סברים לפי שיטה זאת.מערבה מהצפון. שאר הה

 מזבח כולו מדרום לקו האמצע של בית המקדש (4)
 מזבח חלקו בצפון (5)

 אולם (6)

 קדש  -היכל  (7)

 קדש הקדשים (8)
מטר מהצד המערבי של  57או  53-כותל מערבי של העזרה במרחק של כ (9)

מ'( שאדריכל שגיב טוביה גילה  60-המערבי, סמוך למקום )כ הכותל

 באינפרא אדום כותל מתחת לפני האדמה.

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

 עזרת נשים של בית המקדש (11)

3 

1 

2 

5 
4 

6 

10 

8 

7 

9 

11 
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 עמוד ריק
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 דברים שפטים טז,יח 6.5

 
 יז,ב: שפטיםדברים 

י ס ָֽ ֲאֶׁשר-ּכ  ָך֭ י ֶרָ֔ ֶ֣דְׁ֭שָע ַאַח ְּב  ֭ ָך ְרְּב אְ֭בק  ֶ֤ ָּמצ  ְָ֑ך֭֭'הֵ֥֭-י  ֶ֣ןָ֭ל ת  ָך֭נ  י ֶהֶ֖ ֱ֭אֹל
אֹו֭ ׁש֭ י ֶ֣ ר-א  הֲ֭אֶׁשָ֨ ָּׁשֵ֗ הֶ֭את֭א  הָֽ֭-ַיֲעֶׂשֹ֧ ֵ֥י֭ ינ  ע  עְּ֭ב ֹו׃-'ָהַרֵ֛ יתָֽ רְּ֭בר  ֲעב ֵ֥ ָךַ֭ל י ֶהֶ֖ ֱ֭אֹל
יה( -)ב מב"ןר ָֽ ֲאֶׁשר-ּכ  ָך֭ י ֶרָ֔ ֶ֣דְׁ֭שָע ַאַח ְּב  ֭ ָך ְרְּב אְ֭בק  ֶ֤ ָּמצ  ְָ֑ך֭֭'הֵ֥֭-י  ֶ֣ןָ֭ל ת  ָך֭נ  י ֶהֶ֖ ְלּת ֣  -)טט  (ז,טזעקב דב' כבר פירשתי ) –ֱאֹל ת ְוָאכ  ים-ּכ ל-א  ִּמֵ֗ ע   ה 

ָךֲ֭אֶׁשרתחלה המשפט בעבודה זרה או בעובדיה. ואמר: במשפטים יזכיר  דבר, כי כאשר י( וגו' י ֶרָ֔ ֶ֣דְׁ֭שָע ַאַח ְָ֑ך֭֭'הֵ֥֭-ְּב ֶ֣ןָ֭ל ת  ָך֭נ  י ֶהֶ֖ ֱאֹל
יָך...   בסקילה  – העובד עבודה זרה בחוצה לארץולא שיהא זה בארץ ישראל בלבד; שאף  -וגו'  ָעֶרָ֔ ֶ֣דְׁ֭ש שדבר בהווה כאשר  - ְּבַאַח

יָךועוד הוצרך לומר  .ישראלזה בכל ללמד שנוהג  - בישראלפירשנו, ואחר כן הזכיר  ָעֶרָ֔ ֶ֣דְׁ֭ש ללמד כי יסקל על שער שעבד בו,  ,ְּבַאַח
ים֭֭(כב,יטש' שמ' מ)-וזה בארץ; כי בחוצה לארץ נסקל על פתח בית דין שנדון בו. והמצוה הזאת מבוארת, שכבר אמר  ֶ֖ ֹלה  ַחָ֭לֱא ֵ֥ ב  ז 

ם ָרָ֑ להוסיף במצוה, ויקצר בדבר הנזכר. ועל דרך האמת: יתכן כי  טרךמה שיצ והוא בכל מקום ובכל זמן, ולכך ִיְשנה אותה לבאר - ָיֳח
ָךהזכיר  י ֶרָ֔ ֶ֣דְׁ֭שָע ַאַח ֹובעבור שאמר:  ְּב יתָֽ ר  רְּ֭ב ֲעב ֵ֥ יודיע הכתוב כי הברית בארץ הברית )ע"פ  - בישראלשנעשית  התועבהוהיא  ,ַל

אֹווכבר הזכרתי הענין הזה )וי' יח,כה(. והזכיר עובד עבודה זרה )ראה כתובות קי,ב(,  כאילויח' ל,ה(. אבל הדר בחוצה לארץ  ׁש֭ י ֶ֣ -א 
ה֭ ָּׁשֵ֗ כי בעבור קלות דעת האשה תתפתה לעבוד עבודה זרה באות או מופת )ראה דב' יג,ב( שנעשה לפניה; והעד: נשי ירמיהו  -א 

ר "מכשפה לא תחיה" )שמ' לרגילות הנשים בהם, כמו שאמ -)ראה יר' מד,ט,טו,כה(; וכן הזכיר באוב וידעוני "או אשה" )וי' כ,כז( 
, כי בעבור שאמר במדיח: "יצאו אנשים בני בליעל" )דב' יג,יד(, ואין הדין ההוא ככה בנשים, רשוכב,יז(. ובסיפרי )ראה ספ"ד קמח( ד

 מפורש.  - לא צויתי אשרהוצרך לפרש בעובד, שהוא שוה באיש ובאשה. וטעם 
 

 תורה תמימה דברים פרק יז 
י)ב(   ָֽ א֭-ּכ  ֶ֤ ָּמצ  א֭ולהלן הוא אומר )פ' ו'( על פי שנים עדים וגו', זה בנה אב, שכל מקום שנאמר  -י  ֶ֤ ָּמצ  בשנים ובשלשה עדים  -י 

 [:ספרי] ז(הכתוב מדבר
אֹו ׁש֭ י ֶ֣ ה-א  ָּׁשֵ֗ מה תלמוד לומר, אלא לפי שמצינו שאין עושין עיר הנדחת על פי יחיד וע"פ נשים, יכול אף כאן פטור בכאלה,  - א 

יׁש֭אֹותלמוד לומר  ֶ֣ ה֭-א  ָּׁשֵ֗  ]ספרי[: ח(א 
 תורה תמימה הערות דברים פרק יז 

א֭ז( דכך מורה לשון  ֶ֤ ָּמצ   שאין ספק בהווייתו וזה יצוייר רק כשיש עדים בדבר, ובכ"ז צריך לבנין אב להוראת מספר העדים:י 
דאעפ"י שיחיד או נשים  ח( דין זה בעיר הנדחת מבואר לעיל בפ' ראה י"ג י"ד. ולכאורה אינו מבואר הא גם גבי עיר הנדחת קיי"ל

אין עושין עיר הנדחת היינו רק לענין זה שאין נשרפים כולם וממונם פלט, אבל בכ"ז היחיד או הנשים הן נדונין בסקילה, וא"כ 
מהיכי תיתא שבכאן יהיו פטורים כלל, אך באמת הא גופא דשם נידונין בסקילה ילפינן מן הכתוב הזה, דזולת פסוק זה לא מצינו 

 ר:מקום אח
 

אֹו ׁש֭ י ֶ֣ ה-א  ָּׁשֵ֗  מונח רביע, אפשר מרמז לרבות עליהם גר, עבד ושפחה, טומטום ואנדרוגינוס, )ראה )יז,ה( לענין הרבוי( – א 

 

ֹוְ֭לָכליז,ג:  שפטיםדברים  ַח֭אֵ֛ ֵ֗ ר  ֹוַ֭לָּי אֶ֣ ֭׀ ֶֶ֣מׁש ְוַלֶּׁש ָ֑ם֭ ֶה ּוָ֭ל ח ְׁשַּתֶ֖ יםַ֭וּי  ָ֔ ר  ֲאח  ים֭ ֶ֣ ה  ֱאֹל  ֭ ד ֲעב  ַַּֽי ַוָֽ ְך֭ ֶל ּי ֵ֗ ר֭-ַו םֲ֭אֶׁשֵ֥ י  ַמֶ֖ אַ֭הָּׁש י׃-ל אְצָבֵ֥ ית  ָֽ ּו  ֭צ 
ֶלְך ּי ֵ֗ יםרביע, אפשר שמרמז לארבע עבודות כלליות )השתחויה, זבוח, הקטרה, ניסוך( שאסורות לכל ע"ז  – ַו ָ֔ ר  יםֲ֭אח  ֶ֣ ה  ֱאֹל  ֭ ד ֲעב  ַַּֽי    ַוָֽ

 אבל כאן ע"פ רמב"ן בחו"ל.

 גשפטים יז, ;יג,יד ;יג,ז יא,כח; דב' ראהבענין ע"ז ראה מופעים אחדים של שרש יל"ך בטעם רביע, 
אם כולם מלמדים אותו ענין, אז זה כעין שני כתובים המלמדים ענין אחד ולכן כל אחד מלמד לעצמו ואין ללמוד ממנו לאחרים. ברכות 

 וקללות, מסית יחיד במשפחה, מסיתים בעיר נדחת, ע"ז בחו"ל

 

הֶ֖֭ כב,יט: משפטיםשמות  יַ֭ל ֵ֥ ְלּת  םּ֭ב  ֳחָרָ֑ יםָ֭י ֶ֖ ה  ַחָ֭לֱאֹל ֵ֥ ב  ֹו׃֭'ס֭ז  ּדָֽ ְ֭לַב
ם֭יָ֭רש"י  ָרָ֑ ֣ א ת( דב' שפ' יז,ה)יומת. ולמה נאמר, והלא נאמרה בו מיתה במקום אחר:  - ֳח ת-ְוהֹוֵצאת  יׁש ה ֡הּוא אֹו  א  ִא֣ וא-ה  ה ה ִה֝  ה ִאּׁש ָ֨

ַח֭וגו' )דב' יז,ה(? אלא לפי שלא פירש על איזו עבודה חייבו מיתה, שלא תאמר: כל עבודות במיתה, בא ופירש כאן:  ֵ֥ ב  ז 
ים֭ ֶ֖ ֹלה  ֶבה  )תבנית הטעמים מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות כפי' רש"י(יחה' עבודה הנעשית בפנים לשמים, מה 'זב -ָלֱא אף אני ְמרַּ

עבודה זרה, בין שדרכה לעובדה בכך בין שאין דרכה לעובדה בכך  כלהמקטר והמנסך שהם עבודה בפנים, וחייבים עליהם ל
ָרָ֑֭)טעם אתנח  במלת )ראה מכיל' משפטים נזיקין יז(,  אבל שאר עבודות, כגון המכבד, המרבץ, המגפף מגביל כפי' רש"י(  םָיֳח

 והמנשק, אינו במיתה. 
ל ְך( דב' שפ' יז,ג)כאשר ארבע העבודות הכלליות מרומזות ברביע של מלת ( דב' שפ' יז,ה)-)רש"י מביא דרשת מיתה על עבודה זרה מ , וראה שם  ו ּיֵֵ֗

 ותו ענין בנסיבות שונות שכנראה אין ללמוד מאחד לאחר.(עוד פסוקים עם שרש יל"ך וטעם רביע אפשר לא
 

 :ה –,ד יז שופטים דברים
ד[֭ ַּגד] ֻהָֽ ל׃-ְו ָֽ ָרא  ְׂש אתְּ֭בי  הַ֭הּז ֶ֖ ָבֵ֥ ע  ַהּתֹו ה֭ ְׂשָתֵ֛ רֶ֭נֶע ָּדָבָ֔ ֹוןַ֭ה ָנכֶ֣  ֭ ֶמת ֶ֤הֱ֭א ּנ  ה  בְ֭ו יט ָ֔ ה  ְׁשָּתֶ֣֭ ְוָדַר ְָ֑עָּת֭ ָׁשָמ ְ֭ו ָךֶ֖ ְ֭ל

 

ה[֭ ה] ֶאתְו ֶ֣֭ אָת ֹו֭֩-ֹוצ  א א֭ ֡הּו ׁשַ֭ה י ֶ֣ א  ה֭הַ֭-ֶאתָה ָּׁשָ֨ ֶאתָהא  ּו֭ ׂש ֶ֣רָ֭ע֠ אֲ֭אֶׁש ו ה ֭-ה ֝ ַהֶּז ע֭ רָ֭הָרֶ֤ ָּדָבָ֨ יָך֭-ֶאלַ֭ה ָעֶרָ֔ ֶאת-ֶאתְׁש ֹו֭ אֶ֖ ׁש֭ י ֕ א  ָ֑ה֭-ָה ָּׁש ָ֭הא 
ּו׃֭ ת ָֽ מ  יםָ֭ו ֶ֖ ֲאָבנ  םָּ֭ב ְלָּתֵ֥ ְסַק ּ֭ו

֭֩ וא֭-ֶאת טנהק-לישאת – אֹו ַהה ֝ ה֭ ָּׁשָ֨ ׁש֭אֹווהזכיר  (ב,יז 'דב' שפ) רמב"ןמלמד כפי'  כללכעין  – זלאאדמא וק –ָהא  י ֶ֣ ה֭-א  ָּׁשֵ֗ ת כי בעבור קלו -א 
דעת האשה תתפתה לעבוד עבודה זרה באות או מופת )ראה דב' יג,ב( שנעשה לפניה; והעד: נשי ירמיהו )ראה יר' מד,ט,טו,כה(; וכן 

 .לרגילות הנשים בהם, כמו שאמר "מכשפה לא תחיה" )שמ' כב,יז(. -הזכיר באוב וידעוני "או אשה" )וי' כ,כז( 

ּו֭הכלל )א(  יופרט ׂש ֶ֣רָ֭ע֠ גדולה )=תלשא( בתפקיד אלפניו ובתפקיד לאחריו, ובאחד מהם התלשא בתפקיד עקירת -לישאמונח ת -ֲאֶׁש



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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אמונה )עקירה מן השרש, עקירה מהבחירה בישראל ע"י ה'(, בתפקיד נוסף עקירת מחיצה של עשיית עבודות פנים לה' לבדו, ועשייתם 

 לע"ז.

יָך-ֶאל תורה תמימה)ב( בירור מהות שער  פרט ֶרָ֔ , נאמר כאן יג(זה שער שעבד בו, או אינו אלא שער שנדון בו - ת"ר, שעריך - ְׁשָע
ָךב( יז,שעריך ונאמר להלן ) י ֶרָ֔ ֶ֣דְׁ֭שָע ַח ]כתובות  יד(, מה שעריך האמור למעלה שער שעבד בו אף שעריך האמור כאן שער שעבד בוְּבַא

 מ"ה ב'[:
יָך-ֶאל ָעֶרָ֔  ]שם שם[: טו(שעריך ולא שער נכרים - ְׁש
יׁש֭-ֶאת ֕ ת"ל, לומר לך איש ואשה אתה מוציא לשעריך ואי אתה מוציא עיר כולה לשעריך, מכאן שאין עושין עיר הנדחת  מה -וגו' ָהא 

 :]סנהדרין ט"ז ב'[ טז(אלא ע"פ ב"ד של שבעים ואחד

א כי בירושלמי סנהדרין פ"ו ה"...  ה הערה יד(תמימתורה יש מחלוקת במקורות מהו השער האם של מקום העבירה או של בית הדין. 
 .איתא מפורש שתי דעות בזה, דעת רבי וחכמים, דרבי דריש שעריך זה שער שעבד בו, ורבנן דרשי זה שער שנדון בו, יעו"ש

 

בחו"ל היה , אבל רק בא"יהוא  שער שעבד בוודע שכתב הרמב"ן בנמוקיו כאן דהא דקיי"ל דסוקלין על  ... ה הערה יד(תמימתורה 
ידעתי מניין חידוש דין זה, ואפשר לומר עפ"י הדרשא הבאה שעריך ולא שערי עובדי כוכבים, , עכ"ל. ולא נסקל על שער שנדון בו

והיינו דבעיר שרובה עובדי כוכבים היו סוקלין על פתח ב"ד וכתבנו שם פעם דבר זה דכשהיה נסקל על שער שעבד בו, דהיינו באמצע 
שהיו בין האומות היו צריכין ליזהר שלא לעורר ולהקניט ולכן  העיר בפרסום נתעורר חמת האומות על ישראל, ולכן בסתם ערי חו"ל

 היו סוקלין על פתח ב"ד שלא בפרסום, ודו"ק:
אתה מוציא לשעריך, כלומר הב"ד שבעירו מוציא אותו למקום שעבד בו, אבל אם היה  העיר(יושבי )מיעוט מ איש ואשה ... (טזהערה 

א אל שער שעבד בו, אחרי דב"ד הגדול אינו מאותה העיר רק מירושלים ולא שייך צריך ב"ד הגדול לא היה צריך לומר אל שעריך אל
את האיש או את בהם לכנות כל עיר בשם שעריך, וממילא מבואר דאין הפסוק מדבר אלא בב"ד קטן, ומדכתיב בפסוק זה שתי פעמים 

 :ת הצבור בעיר הנדחת, ודו"ק, אשר פעם אחת הוא כולו מיותר, דרשינן דרק היחיד דיינינן בב"ד קטן ולא אהאשה

 

ׂשּו ֶ֣רָ֭ע֠ ָךמונח תלשא, בתפקיד אחד של שיעור האנשים שעבדו עבודה זרה בעיר, שאם מיעוטם עבדו ישפטו ויהרגו ע"י  - ֲאֶׁש י ֶרָ֔ בבית  ְׁשָע

 דין קטן של כ"ג דיינים בעיר של העבריינים. 

 

ר-ֶאת ָּדָבָ֨ ה ֭ , קדמא – ַה ַהֶּז ע֭ יָך-ֶאלָ֭הָרֶ֤ ָעֶרָ֔ ָך֭ (ב,יז 'דב' שפ) רמב"ןקטן, מוציא הכתוב מפשוטו, פי' -קףא זמהפך פשט – ְׁש י ֶרָ֔ ְׁשָע ֶ֣ד֭ ַאַח ְּב
ְָ֑ך֭֭'הֵ֥֭-ֲאֶׁשר ֶ֣ןָ֭ל ת  ָך֭נ  י ֶהֶ֖  העובד עבודה זרה בחוצה לארץולא שיהא זה בארץ ישראל בלבד; שאף  -וגו' ֱאֹל

 

יָך-ֶאל ָעֶרָ֔ -ֶאתנה של כ"ג דיינים שבעבר היה בשער העיר. קטן, בתפקיד שתיים, שער שעבד בו, שער בית הדין של סנהדרי קט-קףז – ְׁש
ר ישראל ובעיר שבחו"ל, הסקילה -החילוק הוא שבעיר שרובה נכרים בארץ , לכתחילה בא"י הסקילה בשער העבירה, אבלקדמא – ַהָּדָבָ֨

 תהיה בשער בית הדין ולא בשער שעבד בו כמו בא"י בעיר שרובה ישראל.
 

ֹו֭ ָ֑ה֭-ֶאתטפחא  –אֶ֖ ָּׁש ֹוֶ֭אתא ללא מרכא בתפקיד התפשטות תכונה מהכתוב , טפחאתנח –ָהא  ָ֑ה-אֶ֖ ָּׁש  ללמד אלפניו,  ָהא 

יׁששאפשר שחולשת האשה מלמד על חולשת  ע''זשבנשים מצויים כשפים ומתפתות לאותות של מסית ל ֕ בתכונתו על אף שהוא  ָהא 
 )תורה תמימה בהמשך( ובדעתו וברצונו העצמי

ֶאת-ֶאת ֹו֭ יׁש֭אֶ֖ ֕ ָ֑ה-ָהא  ָּׁש תמימה הערה תורה א מרכא בתפקיד התפשטות תכונה משותפת של כל הכתוב ללמד הגבלה כפי' טפחא לל - ָהא 

   דרשינן דרק היחיד דיינינן בב"ד קטן ולא את הצבור בעיר הנדחת,  ... (טז

 

ֶאת-ֶאת ֹו֭ יׁש֭אֶ֖ ֕ ָ֑ה֭-ָהא  ָּׁש נוס כמו שהסברנו וגם טומטום ואנדרוגי –הגרים והעבדים לסקילה )טט  אתוע"י כך ריבה  שחזר וכלל אפשרָהא 

ל (ד,יז 'דב' שפ) תורה תמימה .)יז,ב((-ב ָֽ א  ְׂשָר י  ה אין לי אלא בישראל, גרים ועבדים מניין, ת"ל )פ' ה'( - ְּב ֶאתְו ֶ֣֭ אָת ֹו֭֩-ֹוצ  א א֭ ֡הּו ׁשַ֭ה י ֶ֣ א  ָה
ֶאת-ֶאת ּו֭ ׂש ֶ֣רָ֭ע֠ אֲ֭אֶׁש ו ה ֝ הַ֭ה ָּׁשָ֨ ה ֭-ָהא  ַהֶּז ע֭ רָ֭הָרֶ֤ ָּדָבָ֨ ,ה( אבל אפשר שתבנית הטעמים אמנם ספרי דורש הרבוי מתחילת )יז ]ספרי[: יא(ַ֭ה

 )יז,ב( עם איש או אשה.-רומזת לדרוש זאת מהסוף כי המלים האיש או האשה יתירות פעמיים, כי הענין התחיל ב

 

ּוא)ה(  תורה תמימה ַה֡ה ׁש֭ י ֶ֣ ֡הּוא - ָהא   [:ספרי]יב( ולא אנוס, ההוא ולא שוגג, ההוא ולא מוטעה ַה

אדלשון  ... יב(ה תורה תמימה הער ֡הּו ה על היותו בתכונתו ובדעתו וברצונו העצמי, ואם הוא אנוס או שוגג או מוטעה חסר לו מור ַה
 אחת מהתכונות הדרושות לשלמות הנפש:

אאפשר כי  –טט  ֡הּו תרבים ממנו מאבל שלושה המצבים שפוטרים אותו ואת כל ה מורה על היותו בתכונתו ובדעתו וברצונו העצמי, ַה

ׁש֭גדול במלת -זקףממיתה על ע"ז זאת מרומזים בטעם  י ֕   ולא אנוס, ההוא ולא שוגג, ההוא ולא מוטעהבתפקיד שלושה מצבי פטור ָהא 

 

ים֭תורה תמימה  ֶ֖ ֲאָבנ  יכול באבנים מרובות ת"ל )פ' אמור( באבן, אי באבן, יכול באבן אחת, ת"ל באבנים, הא כיצד, לא מת  -ָּב
 :]ספרי[ יז(בראשונה ימות בשניה

ֲאבָ֭ (אתנח) םָּ֭ב ְלָּתֵ֥ יםּ֭וְסַק ֶ֖ מיתת בי''ד בסקילה.  הוא פסק הענינים הנידונים ברישא עד האתנח תכלית - פחא, יתור לרבותטרכא מ –נ 

אחת הפלת אבן  (ב) )ללא אבן ביד אדם(; בהפלת הנידון מקומה ב' בבית הסקילה (א) יש שלבים אחדים: בסקילהמלמד שיתור לרבות ה

תּו)רבוי אבנים(.  ע''י העםסקילה  (ג) ;על הנידון)העדים(  אנשיםמשא שני  ָֽ מ  ברור לנידון  הערה יז( תורה תמימה, מגביל כפי' סלוק - ָו
  ., שאם הנידון מת משלב )א( אין עוברים לשלב )ב( וכו'מיתה יפה כמו דדרשינן בפ' קדושים בפסוק ואהבת לרעך כמוך
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 תצא כא,י-דברים כי 6.6

 
 ו: –מח,ד ויחי בראשית 

֭ה֭ ֭[ד] י ַלֵ֗ א  ר֭ אֶמ אֲַ֭וּי ֶ֣ ָך֭ י ֲחֶרֶ֖ ַאָֽ ֭ ָךֵ֥ ֲע ְלַזְר ת֭ א ץַ֭הּז ֵ֛ ֶר ָאֹ֧ ת־ָה ֶא י֭ ָ֜ ַתּת  ָנָ֨ םְ֭ו י ָ֑ ּמ  ַע ל֭ ְקַהֶ֣ ל  ָך֭ י ֶ֖ ַתּת  ְנ ָךּ֭ו ָ֔ ת  י ְרּב  ְוה   ֭ ְרָך ַמְפ ֶ֤י֭ נ  ְ֭נ ם׃ ָלָֽ עֹו ת֭ ֵ֥ ֻ֭חַּז
ָ֑֭[ה] י־ה  ל  ֭ ה ְיָמ ְצַרֶ֖ מ  ָך֭ ֵ֛י ֶל א  י֭ ֵ֥ א  ד־ּב  ַע ם֭ י  ְצַרֵ֗ ֭מ  ֶרץ ֶאֶ֣ ְּ֭ב ְלָךָ֜ ם֭ י ָ֨ ָלד  ֹו ַהּנָֽ ָך֭֩ ֶני י־ָב ָֽ נ  ְׁ֭ש ה ַעָּת֡ ְ֭ו ׃ י ָֽ ל  יּו־ ְה ָֽ ֭י  ֹון עֶ֖ ְמ ׁש  ןְ֭ו ֵ֥ אּוב  ְר ּכ  ה֭ ַנֶּׁשָ֔ ּוְמ  ֭ ם י  ַרָ֨ ֶאְפ ֭ם֭

ם׃֭[ו] ֲחָלָתָֽ ּוְּ֭בַנָֽ אֶ֖ ָּקְר י  ֶהֵ֛ם֭ י ח  ֹ֧םֲ֭א ֶ֣לׁ֭ש  ַע ּו֭ ְהיָ֑ ָֽ ֭י  ָךֶ֣ םְ֭ל יֶהֶ֖ ֲחר  ַאָֽ ְדָּת֭ ֹוַלֵ֥ ־ה ֲאֶׁשר ֭ ָךֵ֛ ְדְּת ֹוַל מָֽ ּ֭ו
 

ה[֭ס֭,ה: תצא כה-דברים כי י] ָֽ ַאַחֶ֤-ּכ  ת֭ ּומ ָ֨ ו֭ ָּדֵ֗ יםַ֭יְח ּוַ֭אח ֝ ְׁשבָ֨ יןי  ָֽ א  ֶ֣ן֭ ּוב   ֭ ֶהם א-ד֭מ  ֹו֭ל ָֽ ֶׁשת-לָ֔ ָֽ א  ֹ֧ה֭ ְהֶי ה֭-ת  ּוָצ חֶ֖ תַ֭ה ֵ֛ ּמ  ַ֭ה
ּה׃ ְּבָמָֽ י  הְ֭ו ָּׁשֶ֖ ֹוְ֭לא  ּה֭לֵ֛ ָהּ֭וְלָקָחֵ֥ י ֶלָ֔ אָ֭ע ָיב ֶ֣  ֭ ּה ְיָבָמ ָ֑ר֭ ׁשָ֭ז י ֶ֣ א  ְ֭ל

ּוםַ֭על[֭ו] תצא כה,ו:-דברים כי דָ֭י֕ק ל ָ֔ ֶ֣רּ֭ת  ֲאֶׁש  ֭ ר ֹו ַהְּבכ ה֭ ָיֵ֗ ָ֑ת֭-ְוָה ּמ  וַ֭ה י ֶ֖ ָאח  ם֭ ֵ֥ ׁ֭ש 
ל א ל-ְו ָֽ ְׂשָרא  ּי  מ  ֹו֭ ְׁשמֶ֖ ה֭ ָּמֶחֵ֥ ֭׃י 

 
 זכה.  -מצוה בגדול לייבם, ואם קדם הקטן  מתני'.בבלי יבמות כד,א 

ה֭(תצא כה,ו' דב) ָהָיֵ֗ הלשון שמחה כי עומדים להקים את שם המת על נחלתו.  – ְו ָהָיֵ֗ רביע, מרמז לדרוש ארבע דברים במצוות יבום: מי  – ְו

 שאר הלכות הייבום הן רק אחרי בירור רביעיה זאת.המייבם, המתיבמת מסוגלת ללדת, מטרת הייבום, המת היה מסוגל להוליד. 

 

 משולב עם ההסבר ע"פ תבניות טעמים:א בבלי יבמות כד,

֭  (תצא כה,ו' דב). ת"ר: גמ' )א( ֹור ַהְּבכ ה֭ , אלא עדיפות בכורשזה לאו דווקא ב)ואח"כ הגמרא מבררת  מיכן שמצוה בגדול לייבם; -ְוָהָיֵ֗

 (לפתוח בגדול

ֶ֣֭ (תצא כה,ו' דב))ב(  דֲ֭אֶׁש ל ָ֔ )שאין ייבום באילונית והיא גם פוטרת צרותיה()מחלוקת האם צרת אילונית  פרט לאילונית שאין יולדת; -רּ֭ת 

 מותרת?(

ַעל ( ג) יו-ָי֕קּום֭ ֶ֖ ח  םָ֭א ֵ֥ קורין אותו יוחנן? נאמר  -קורין אותו יוסף, יוחנן  -לנחלה, אתה אומר: לנחלה, או אינו אלא לשם? יוסף  - ׁש 
ּוםַ֭עלכאן  ֵ֥֭-ָי֕ק ָ֑תׁש  ּמ  וַ֭ה י ֶ֖ ָאח  ם (בר' ויחי מח,ו), ונאמר להלן ם֭ ָלָתָֽ ֲח ּוְּ֭בַנָֽ אֶ֖ ָּקְר י  ם֭ ֶהֵ֛ י ֲאח  ֹ֧ם֭ ֶ֣לׁ֭ש  בר' ויחי ) , מה שם האמור להלן נחלהַע

 לנחלה;  (תצא כה,ו' דב), אף שם האמור כאן (מח,ו
ֹו֭-ְול א( ד) מֶ֖ הְׁ֭ש ָּמֶחֵ֥  דווקא שיש סיכוי להמשך( )בסריס אין ייבום, אולי היתור לרבות  פרט לסריס ששמו מחוי.  -י 

 
ו-ַעל (תצא כה,ו' דב)בתוך כתוב יותר רחב  שם שםע"י דמיון המלים  היבם לנחלהת כאן הגמרא מבררת תנאי )ג( הקמ י ֶ֖ ח  םָ֭א ֵ֥ בר' )ובין  ׁש 

יֶהֵ֛ם (ויחי מח,ו ֲאח  ם֭ ֹ֧ ׁש  ֶ֣ל֭ ֶ֣ל. ַע , בני יוסף, פעם ביבום, פעם בפעלת פעמים אחדותומלמד שתבנית הטעמים הבאה עשויה להיות מ ,מונח – ַע

ּו אֶ֖ ָּקְר י  ם֭ ֶהֵ֛ י ח  םֲ֭א ֹ֧ דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותו הלכה. אפשר כי זה בא ללמד את התוצאה של  – ׁש 

המת הגזרה שווה, אם ליוסף היו נולדים בנים נוספים הם היו מקבלים נחלות שוות בחלקים של אפרים ומנשה. ביבום, היבם מקבל נחלת 
 אבל שם הנחלה נשאר על שם המת.

 

 הגמרא קודם מבררת שלא מדובר במתן שם אלא בענין של נחלה ואח"כ מבררת למי ניתנת נחלת המת.

 
אמר רבא: אע"ג דבכל התורה כולה אין מקרא יוצא מידי פשוטו, הכא אתאי גזרה שוה אפיקתיה מפשטיה לגמרי. ואי לאו גזרה שוה, 

 למאן קמזהר רחמנא (ללא גזרה שווה היינו אומרים שיהיה לנולד שם המת? אםוה)שם ממש?  -שם  (ר בילד שיוולדשנפרש שמדוב)הוה אמינא 
 ? )למי מזהיר הכתוב(

, )של הנולדלבי דינא, יקום על שם אחי אביו  )אם(! אי )והיה חייב לקרוא לו בשם המת( ליבם, יקום על שם אחיך מיבעי ליה (כי אם האזהרה)

ודלמא הכי קאמר להו רחמנא לבית דין: אמרו ליה ליבם יקום על שם  (והבי"ד יקראו לנולד על שם המת)מיבעי ליה!  (היבםהאח המת של 
ַעלוהבי"ד מחייבים את היבם לקרוא לנולד על שם אחיו המת מתאים הלשון ) אחיו! ּום֭ ָ֑ת-ָי֕ק ּמ  וַ֭ה י ֶ֖ ח  םָ֭א ֵ֥    (ׁש 

 . י מפשוטו של מקרא()והוציאה לגמר אלא אתאי גזרה שוה אפיקתיה לגמרי
 

' דב) הכי קאמר()ויהא כוליה קרא כפשטיה ולא נדרוש מבכור דמצוה בגדול לייבם אלא ה"ק  -או אינו אלא לשם א ,כדתוספות יבמות 

֭  (תצא כה,ו ר ַהְּבכֹו ה֭ ָהָיֵ֗ מג"ש העבר )פי' הראשון שתלד היבמה יקרא שמו בשם המת ויליף בג"ש דלאו שם ממש קאמר אלא לנחלה ְו

דאי על הבכור שתלד היבמה קאמר  ,ולא בנולד() וכיון דלנחלה קאמר ליכא לאוקומי קרא אלא ביבםשא מנתינת שם לנולד לענין נחלה( הנו
יקום על שם אחי  שאם היה מדובר בירושה ע"י הנולד היה לו לומר()קרא שיקום על שם המת לנחלה שאותו בכור יירש את המת דאם כן 

ופה לא שייך לבאר כמו שביארה הגמרא אם היה מדובר על שם ממש שכוונת הפסוק שהתורה אומרת לבית הדין תגידו )דהשתא  אביו מיבעי ליה 

)לא שייך לפרש שהתורה אמרה לבית הדין תגידו  לא שייך למימר דה"ק אמרו ליה ליבם כדקאמ' בסמוך( ליבם שיקרא שם לבן כמו שם אחיו

הסברנו שלענין מתן שם מהכתוב היה אפשר ללמוד שבית הדין יורה לאבי הנולד לתת שם על שם אחיו ולולא לייבם שייתן לנולד את ירושת אחיו, כמו ש

 .(הג"ש זה היה כך מתפרש
 

ד (תצא כה,ו' דב)גמ' מצוה בגדול לייבם שנאמר   ה"י ב"ירושלמי )וילנא( יבמות פ ל ָ֔ ֶ֣רּ֭ת  ֲאֶׁש  ֭ ר ַהְּבכֹו ה֭ ָהָיֵ֗ . מה אנן קיימין אם בנולד ְו
)תאמר שרק  . אלא עד שיהא הנולד בכור()יקום על שם אחי אביו, שמת, לכן זה נדחה יקום על אחי שם אביו המת ()שיאמר הקרא יאמר קרייה

ורו, ואז אם יולד בכור אז היבם יקבל נחלה ורק אז יקום היבם על שם אחיו המת, לכן זה נדחה. או תאמר שיש לו בנים מאשה אחרת, לכן הנולד אינו בכ
א תקום ליבם אלא תתחלק שוה בין האחים, לכן זה נדחה, ועוד אם יש בכור ליבמה שיטול שני חלקים בנחלה של היבם, רק אז יטול היבם נחלת המת ל

מעתה אפילו היה לו בנים .  (נחלת אחיו המת, ואם תיוולד בת או ימות הבכור של היבמה, יטלו מן היבם נחלת המת, גם זה נדחה )פי' שיירי קרבן(
ין (התצא כה,' דב))בזמן עבר ולא ככתוב  היו לוחר כך מת הוא לא תהיה אשתו זקוקה לייבום. ויאמר קרייה ובנים לא ומתו וא ָֽ ֶ֣ן֭א  ֹו֭-ּוב  לָ֔
 אלא אם איננו עניין לנולד תניהו עניין למייבם.()אחרי דחיית כל האפשרויות העוסקות במי שיוולד, המסקנה היא.  וה(ובזמן ה

! א"כ, אשת אולי תאמר שחובת יבום רק על בכור ולא אח אחר() תיב, אימא: בכור לייבם, פשוט לא לייבםהשתא דאמרת: קרא בגדול כ
י (דב' תצא כה,ה) )מהכתוב אחיו שלא היה בעולמו דמיעט רחמנא ָֽ ו-ּכ  ָּדֵ֗ ַיְח ים֭ ַאח ֝ ּו֭ ְׁשבָ֨ ? אז מצב זה לא היה צריך בכלל להיזכר() , למה לי(  י 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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לא )! ההוא לא מצית אמרת, הרב לנדאו יוסי(()תאמר,שכתוב זה בא למעט בכור מאשה אחרת ) א דאמאפריך רב אחא, ואימא: למעוטי בוכר

יׁש ... (פי' כז,ח'מב) )מהכתוב דיבום בנחלה תלה רחמנא, ונחלה מן האב ולא מן האם שייך לומר זאת כי( ּות-ִּכֵֽי ִא֣ ין ּוֵבן   י מֵ֗ ֵ֥ם ֔לֹו ֵא֣ ֲעב ְרּת  ת ְוה  -א 

ֹו תַ֖ ֹו׃ נ ֲחל  ְ֛חנּו ְבֵנֵ֥י ִאיׁש (מקץ מב,יג 'רב) מן האב מהכתובואחוה  ְלִבּתֵֽ ים ׀ ֲאנ  יך ַאִח֧ ד ָ֨ ר  ֲעב  ּו ְׁשֵנ֣ים ע ׂש  ד-ו ּיֹאְמרֵ֗ ַ֖ ח   .(וזה ממעט יבום ע"י אחים מן האם א 
 

 (דב' תצא כה,ה)אמר קרא:  נדחה סברה זאת כי()לא תתקיים מצות יבום!  -תתקיים מצות יבום, כי ליכא בכור  -ואימא: כי איכא בכור 

ֶהם ֭ מ  ד֭ תַ֭אַחֶ֤ מ ָ֨ , אם תאמר מת קטן()ו ואימא דמית קטן ., ואמר רחמנא: לייבם קטןהאם לא מדובר שמת בכור() , מי לא עסקינן דמית בכורּו
 ! הא מיעט רחמנא אשת אחיו שלא היה בעולמו. ייבם הבכור() ואמר רחמנא: לייבם בכור
י (דב' תצא כה,ה)קדם קטן לא זכה! אמר קרא:  -קדם קטן זכה, ואי איכא בכור  -ואימא: כי ליכא בכור  ָֽ ו-ּכ  ָּדֵ֗ ַיְח ים֭ ַאח ֝ ּו֭ ְׁשבָ֨ , הוקשה י 

! אלמה מלכחילה כל אח יכול לייבם() אין חוזרין אצל גדול -ליהדר אגדול, כי ליכא בכור  -ישיבת אחים זה לזה. ואימא: כי איכא בכור 
 חוזרין אצל גדול! -ו הקטן, לא רצה הולכים אצל אחי -תני אביי קשישא: מצוה בגדול לייבם, לא רצה 

 סיבוב השני()נעצר בגדול ב

ּום ָי֕ק ד֭ ל ָ֔ , בתפקיד של דבר החוזר וקורה, היינו מצוה לפתוח בבקשה לגדול האחים ליבם, אח"כ בקטנים ממנו, גדול-קטן זקף-זקף - ּת 

 וחוזרים וסובבים עד שיתרצה אחד מהם לייבם.

ר ֭ (ו,דב' תצא כה)( בבלי יבמות מ,א), כבכור ַהְּבכֹו ה֭ ָהָיֵ֗ ד ְו ל ָ֔ ֶ֣רּ֭ת  ֶׁש  ., מה בכור אין לו בחיי האב, אף האי נמי אין לו בחיי האבכבכור, ֲא

ר ֭ (,ודב' תצא כה)( בבלי בבא בתרא יב,ב)     ַהְּבכֹו ה֭ ָהָיֵ֗  .ואין חלוקתו כבכור כבכורהוויתו  ְו

ר ֭  דולפשטא במובן של בכור שהוא גם פשוט, היינו לאו דווקא בכור אלא ג – ַהְּבכֹו

ד ל ָ֔ היבם זוכה בחלק אחיו רק אחרי מות האב, אבל בעוד שלבכור נותנים את חלקי הנחלה  כבכורקטן, בתפקיד שתיים, היינו -זקף – ּת 

 צמודים )במיצר אחד( ליבם אין חייבים לתת במיצר אחד.

ֶ֣ר א הלכה כרבי יהודה אמר עוללאב(  ו )זכה בנכסי אחיו המת, וקודםהכונס את יבימת בבלי יבמות מ,אמונח, מצב ביניים,  – ֲאֶׁש
שאם יש אב הוא זוכה בנכסי האח המת, ולא היבם אף שכנס, ולא אמרו דין זה שהיבם יורש אלא כשאין אב  וכן אמר רבי נפחא

ֹור ֭ (,ודב' תצא כה) דכתיב ַהְּבכ ה֭ ד ְוָהָיֵ֗ ל ָ֔ ֶ֣רּ֭ת  ֹור ֭-דין הכודורשים שדין היבם  ֲאֶׁש , אף האי מה בכור אין לו בחיי האבמה בכור  ְּבכ
. שהבן יורש רק אחרי מות האב וכיון שהאב ירש, אז אלו נכסים הראויים בעתיד ולא המוחזקים עתה, ולכן אין נמי אין לו בחיי האב

היבם זוכה בנכסי המת, אלא כאשר אין האב קיים. ולדעת רבי יהודה אם היבם ייבם אשת בכור הוא לא יטול כבכור שני חלקים 

 חד ואת חלקו. בירושת האב אלא חלק א

 לדעת כולם מצוות ייבום אינה תלויה אם יש נחלה או אין נחלה.

 
לא לישקול  -לישקול נחלה, כי מייבם פשוט  -גדולתו גרמה לו. ואימא: כי מייבם בכור  -בכורתו גרמה לו, אף גדול  -מה בכור 

ּוםַ֭עלנחלה! אמר קרא:  ָ֑ת-ָי֕ק ַהּמ  ו֭ י ֶ֖ ָאח  ם֭ ֵ֥ ֭ , והרי קם. ואלא ׁש  ר למאי הלכתא? לגריעותא, מה בכור ( בף,דף כד)רייה רחמנא, דקְּבכֹו
 אינו נוטל בראוי כבמוחזק, אף האי אינו נוטל בראוי כבמוחזק. 

ו-ַעל י ֶ֖ ח  םָ֭א ֵ֥ , יתור לרבות כל אחד מהאחים שייבם, לתנאים שבהם האח הגדול מיבם, זוכה בנחלת האח המת, ומוגבל מרכא טפחא – ׁש 

ָ֑ת מטעם אתנח במלת  יהיה זוכה ביותר ממה שהמת היה יורש מאביו, היינו אינו נוטל בראוי כבמוחזק.שלא  – ַהּמ 

ו-ַעל י ֶ֖ ח  םָ֭א ֵ֥ מרבה גם חולץ לזכות מנכסי האח המת )אחרי מות האב(,  מתיבתא בבלי יבמות מ,אע"פ , יתור לרבות מרכא טפחא – ׁש 

 אף על פי שפסל את היבמה מלהתיבם.

 מרי נועם, הרב הורוויץ מאיר בן אליעזרגדול ע"פ א-קטן זקף-משמעות הטעמים זקף
 , התרנ"ו )ע"פ אוצר החכמה(143{ ע' 3מועדים וחדשי השנה חסידות } אמרי נועם, הרב הורוויץ מאיר בן אליעזר,

זק"ף גדו"ל זק"ף קט"ן עולה יסו"ד מלכו"ת כי בחי' דכר נקרא גדול ובחי' נוקבא הוא בקטנות. ועיין בתקון חד ועשרין דף נ"ה ע"א 
 )מדת הדין(האמת", אזדקיף ואיקרי זקף גדול כו' ומהפכין מה"ד -ופר מהופך זקף קטן ההוא אתמר בי' "קטנתי מכל החסדים ומכלש

 ע"ש. )מדת הרחמים(למדה"ר 
וזהו תקע"ו בשופר, תקע"ו עולה זק"ף קט"ן זק"ף גדו"ל שיתהפך ע"י השופר וזהו משפט לאלקי יעקב דייקא שנאמר בו קטנתי עיין  

 ונים ד"ס ע"בבתק
 

 ברמות פרד"ס שונות, עשויים להיות לטעמים תפקידים ופירושים נוספים על רמת הפשט.
-גדול זקף-דרכי קשר בין רמת הסוד ובין רמת הפשט, הרב הורוביץ, הרבי מדזיקוב בספרו אמרי נועם כתב שגימטרית "זקף אפשר שיש

ריה "תקע"ו". רעיון זה נמצא גם בסידור היעב"ץ. תבנית טעמים ברצף זה אינה קטן" עולה )שווה( לגימטרית "יסוד מלכות", העולה בגימט

 202-גדול" בין שני קיסרים נמצא בכ-קטן זקף-פעם יש רצף ז"ג משהו ז"ק בין שני קיסרים. לעומת זאת הרצף "זקף 23נמצאת בתורה, 

מופעים. בעיון זה זוהה  204-ניים מהם פעמיים, סה"כ כ= ר"ב, כעין ר"ב ניצוצות שבני ישראל גאלו ממצרים( ובלפחות ש 202פסוקים )

שבין תפקידיה האפשריים של תבנית הטעמים ז"ק ז"ג ברמת ההלכה נמצאת דרך הלימוד שמצביעה על דבר החוזר וקורה, בנין אב. ברמת 

 דרש וסוד מתגלים קשרים לנבואות ומדרשי חז"ל. דוגמאות פתיחה עם וללא חישוב גימטריה.

הא כב,יג: בראשית ויר ּנ  ה  ר֭-ְו לַ֭אַח֕ י  ּו׃ תהלים  פא,ד:הקשור לקרא  – ַאָ֔ נ ָֽ ּג  ֹוםַ֭ח יֶ֣ הְ֭ל ֶס ּכ ֵ֗ ָ֑רַּ֭ב֝ ֹוָפ ׁש ׁש֭ ֶד ּוַ֭בח ֶ֣ עֶ֣ ְק טעמי "תקע"ו"   ּת 

 בחדש שופר בכסה ליום חגנו, מצוות תקיעת שופר חוזרת בכל ראש השנה להזכיר אפרו ואילו של יצחק לפני הקב"ה

ּום ָי֕ק ד֭ ל ָ֔  עולה יסו"ד מלכו"ת עולה תקע"ו,  576גדול עולה -קטן זקף-זקף שמות הטעמיםגימטרית  – ּת 

ּום֭המוטעמות גי' המלים ָי֕ק ד֭ ל ָ֔  ,  590=  156+    434עולה  ּת 

מרמזת לכאילו נאמר  תקע"ו י"ד  590= י"ד , היינו הגימטריה  14=  590 – 576ההפרש בין גי' שמות הטעמים וגי' המלים המוטעמות 

ְול א-ַעל֭, כהמשך הפסוקלהקים שם המת על נחלתו   (בבלי יבמות כד,א)על נחלתו, ובלשון להקים יד וזכר לשם המת  ָ֑ת֭ ּמ  ַה ו֭ י ֶ֖ ח  םָ֭א ֵ֥ -ׁש 
ל׃ ָֽ א  ְׂשָר ּי  ֹו֭מ  מֶ֖ הְׁ֭ש ָּמֶחֵ֥ ישראל, כנאמר בזוהר וישב -ומטרת ההקמה המשך חיבור רוחני בין נשמתו האלקית של המת ובין נחלתו בארץ י 

לצדיק המשך בעולם ובזכות הצאצאים בעולם הזה עולה נשמת הנפטר בשמים ומתקרבת למחיצתו קפח )פרשת ער ואונן( להקים  –קפז 

ד֭לגבי כל אחד מישראל כאשר של הקב"ה.  ל ָ֔ ד֭לגבי המיוחד בישראל נשמתו ביסוד ויהיה קרוב לקב"ה.  ָי֕קּוםגופו במלכות יתקיים ּת  ל ָ֔ ּת 
ּום  הקימו את מלך המשיח. –עולה תקע"ו דו"ד  ָי֕ק



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 :דכו, תבוא-כידברים 

ך ָּיֶדָ֑ מ  א֭ ֶנ ֶּטֶ֖ ַה ן֭ ֵ֛ ה  ַהּכ  ח֭ ָלַקֹ֧ ְ֭ו
ָך׃֭ י ֶהָֽ ֱאֹל '֭ הֵ֥ ח֭ ְזַּבֶ֖ מ  י֭ ְפנ ֕ ֹו֭ל  חָ֔ י ּנ  ָ֨ ְ֭וה 

ֹו יחָ֔ ּנ  ָ֨ ה  יקטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין -קדמא זקף - ְו ְפנ ֕  גדול-זקף - ל 

ודם שיגיע להר הבית והפריש אחרים תחתיהם , מביא השניים ואינו הפריש ביכוריו ואבדו ק...  ליקוטי ביאורי המצוות מהרמב"ם
חג  אחר... המביא ביכורים מ (, על המוקדם היה קורא, על התחליף המאוחר אינו קורא)אף שהזמן הוא זמן קריאה בין שבועות לחג סוכות קורא

, היות והביא מאוחר אחרי קריאה בין שבועות לחג סוכותזמן פריש ב)אף שה מביא ואינו קורא קודם החגהסוכות ועד חנוכה, אע"פ שהפרישם 

ְחָּתֶ֣֭ (יא,כו)-ורש"י פירש כך ב )סוכות( . ... ואין קריאה אלא בשעת שמחה מחג שבועות עד סוף החג(הזמן של קריאה, אינו קורא ַמ ְוָׂש
ל ֹוב֭-ְבָכ מלקט תבואתו  שאדםת ועד החג, : אין קורין בכורים אלא בזמן שמחה: מעצר(פסחים לו,בבבלי ראה )מכאן אמרו  -ַהּטֵ֗

 ופירותיו ויינו ושמנו; אבל מן החג ואילך מביא ואינו קורא. 
ירעיון זמן שמחה והבאה בשמחה מרומז בתבנית  ְפנ ֕ ֹו֭ל  יחָ֔ ּנ  ָ֨ ה  עולה רנ"ה, רומז  255=  85+  170גדול, גי' המלים עולה -קטן זקף-זקף – ְו

י הם הודיה על הצלת ה' את עם ישראל מכל אויביהם )כמו לבן הארמי, ומצרים( והם לאמר ווידוי ביכורים ברנ"ה, כאשר פסוקי הווידו

 הענין המרכזי של ההגדה של פסח שכל ההגדה נדרשת סביבם. ועוד נמצא באוצר הגימטריאות של הרב י"ר פאלוך זצ"ל רנ"ה עולה, נה"ר

 ם להביא ביכורים לשנה אחרת.ומט"ר, שמודים על העבר ובזכות הבאת הביכורים זוכים לשנה ברוכה וזוכי

 

'תורה תמימה  הֵ֥ ח֭ ְזַּבֶ֖ מ  י֭ ְפנ ֕ אי לפני מזבח יכול בדרום, ת"ל )פ' י'( לפני ה', אי לפני ה' יכול במערב, ת"ל לפני מזבח, הא כיצד,  - ל 
 ]ירושלמי בכורים פ"ג ה"ד[: כב(מגישן על קרן דרומית מערבית ומניחה בדרומית של קרן

֭' הֵ֥ ח֭ ְזַּבֶ֖ מ  י֭ ְפנ ֕  ]ספרי[: כג(מלמד שכל זמן שיש מזבח יש בכורים ובזמן שאין מזבח אין בכורים - ל 
דהלשון לפני ה' מורה על מערב, ר"ל על קיר מערבי של מזבח, דהיינו כנגד פתח ההיכל, דההיכל במערב,  הערה כב( תורה תמימה

בציור ברש"י מנחות י"ט ב', וע"ע בענין זה  והלשון לפני מזבח מורה על דרום, שהכבש של מזבח הוא בדרום, וע"ע באור הענין
 בסוטה י"ד ב' ומש"כ בפ' צו בפרשת מנחה, ו' ז':

כלומר רק בפני הבית. וברמב"ם פ"ב ה"א מבכורים וברע"ב פ"ח מ"ח דשקלים הובא בענין זה הפ' דפ' משפטים ראשית בכורי  כג(
 ם:אדמתך תביא בית ה' בזמן שיש בית יש בכורים וכו', ועיין מש"כ ש

י ְפנ ֕ גדול, בתפקיד שתיים שהם אחד, היינו הגשה במפגש צד מערב וצד דרום של המזבח כי מערב נקרא פנים כנגד פתח ההיכל, -זקף – ל 

 ודרום נקרא פנים כי הכבש בדרום ונקרא פני המזבח. ההגשה בקרן דרומית מערבית, וההנחה בדרום.

' יָך , אבל כל זה בתנאיהסוכותמרכא, אפשר שמרבה זמני הבאה בין עצרת לחג  – הֵ֥ ֶהָֽ  סלוק, מגביל הבאת ביכורים לזמן שיש מזבח. – ֱאֹל

 
 כו,ז: תבוא-כידברים 

קֶ֭אל ְצַע֕ ה֭'ה-ַוּנ  ע֭ ְׁשַמֶ֤ ַוּי  ינּו֭ ָ֑ ת  ֶ֣יֲ֭אב  ֹלה  ֶאת-ֶאת֭'ֱא א֭ ְָֹֽ֧֖ר ַוַּי ּו֭ נ ל ָ֔ ְוֶאת-ק  ּו֭ ֵ֛נ י  ֶאת-ָעְנ נּוְ֭ו ֶ֖ ל  ָמ ּו׃֭-ֲע נ ָֽ ֲחצ  ַ֭ל
 כ,טז: חקתבמדבר 

ֶ֤קֶ֭אל ְצַע ָך׃ַ֭וּי֭ ֭'ה-ַוּנ  ְגבּוֶלָֽ ה֭ ֵ֥ רְ֭קצ  י ֶ֖ ע  ׁש֭ ָ֔ ּוְ֭בָקד  ְֶ֣חנ ֲאַנ  ֭ ה ּנ  ה  םְ֭ו י  ָרָ֑ ְצ ּמ  מ  ּו֭ נ ֶ֖ א  צ  ּי  ַו ְך֭ ְלָאָ֔ ֶ֣חַ֭מ ְׁשַל ַוּי  נּו֭ ל ָ֔ ֶ֣ע֭ק  ַמ ְׁ֭֭ש
 

ק֭ ְצַע֕ הגם שה' הוא שברא את יצר הרע לבחון האדם בעבודת בוראו, אעפ"כ כשצועקים אליו שומע קולם,  אור החייםגדול, -זקף -ַוּנ 
א)א מטעם שראה את הרשום שהו ְָֹֽ֧֖ר ֶאת-ֶאת (ַוַּי ּוְ֭ו ֵ֛נ י  נּו-ָעְנ ֶ֖ ל  ָמ ֶאת מצטרפים הכוללקבוצת פרטים כעין , דרגא תביר טפחא -ֲע נּו-ְו ָֽ ֲחצ   -ַ֭ל

 בתפקיד הגבלת העינוי בשלושה הפרטים המצטרפים. סלוק

  ולשלש סיבות שמע ה' את קולנו ...

ק - טט * ַע֕ ְצ  גדול, שלוש נקודות לתפילה שבנצעק.-זקף  -ַוּנ 

 שומע קולם ה' כשצועקים אל -חת זה יצר הרע, ושתיים נגדה או נקודה א *

 
 :יכו, תבוא-כידברים 

ֶאת  ֭ י ב  את  ה  ֶ֤ה֭ ּנ  ה  ה֭ ַעָּתֵ֗ ֲאֶׁשר-ְו ה֭ ֲאָדָמָ֔ יָ֭ה ֶ֣ ר  ְּפ  ֭ ית אׁש  '-ר  הָ֑ י֭ ֶ֖ הּ֭ל  ָּת ָ֭נַתֵ֥
יָך׃֭ ֹלֶהָֽ 'ֱ֭א הֵ֥ ֶ֖י֭ ְפנ  ֭ל  יָת ָ֔ ֲחו  ְׁשַּת ָֽ ְוה  ָך֭ י ֶהָ֔ ֱאֹל '֭ הֶ֣  ֭ י ְפנ  ֹו֭ל  ְחּתֵ֗ ַּנ ְ֭וה 

י ֭ ְפנ  ֹו֭ל  ְחּתֵ֗ ַּנ ה  ָךְ֭֭ו י ֶהָ֔ 'ֱ֭אֹל יָת֭קטן -)אתנח( רביע פשטא מונח זקף -הֶ֣ ָ֔ ְׁשַּתֲחו  ָֽ קטן בין שני קיסרים, כעין דבר -פעמיים זקף, קטן-זקף -ְוה 

 .קורא חוזר ומניף כשהוא רש"י' החוזר וקורה , אפשר כפי

 

ֹו֭ * ְחּתֵ֗ ַּנ ה   .( ומניףב,בבלי סוכה מזכהן מניח ידו תחת יד הבעלים ) רש"יפי'  כו ד-רביע, ב -ְו

אם מניפים בשתי ידיים של בעלים וכהן, אזי סה"כ ארבע ידים. אם מניפים ביד אחת של כהן ויד אחת של בעלים, פעמיים אז  *

 .או ענינים מעורבות ארבע ידיים. או שיש בהנחת הבכורים בעזרה ארבע מצוות

ׁש (כו ט) ְדָבָֽ ּו ב֭ ָלֶ֖ ָח ת֭ ֶרץ֭זַָבֵ֥ החלב זב מן העזים והדבש זב מן התמרים ומן  בשלח יג השמות בא/ "ימוסף רש סלוק תביר מרכא טפחא - ֶאֵ֛

 ישראל.-משמונה מקראות כאלה בתורה, וכל אחד מלמד מיעוט כל שלהו בענין ארץ דאח התאנים.
 

 
 :יא,כי תבא כו דברים

ְחָּתְֶ֣֭בָכל רָ֭נַָֽתן-ְוָׂשַמ ֹובֲ֭אֶׁשֹ֧ ָָ֑ך֭-ַהּטֵ֗ יֶת ָךּ֭וְלב  י ֹלֶהֶ֖ 'ֱ֭א הֵ֥ ֭ ָךֵ֛ ְ֭ל
ֶ֖ר֭אֲ֭ ַהּג  יְ֭ו ָ֔ ו  ּל  ַה ְו  ֭ ה ָך׃֭סַאָּת ְרֶּבָֽ רְּ֭בק  ֶׁ֭שֵ֥

ְחָּתְֶ֣֭בָכל ''ירש ֹוב֭-ְוָׂשַמ : אין קורין בכורים אלא בזמן שמחה: מעצרת ועד החג, שאדם מלקט (פסחים לו,בראה )מכאן אמרו  -ַהּטֵ֗
 וגו' תבואתו ופירותיו ויינו ושמנו; אבל מן החג ואילך מביא ואינו קורא.



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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התבואות  דכלמביא וקורא ...  (טט סוכות) עד החג (טט שבועות) עצרתבפסחים בפרק כל שעה מ רבותינואמרו  - תוס' מבעלי ז"ד
 מתבכרות בין שני זמנים הללו.

ְחָּתְֶ֣֭בָכל ֹוב-ְוָׂשַמ  אב, אלול, תשרי-ואלו חמישה חדשים: סיון, תמוז, מנחם בזמן שמחה: מעצרת ועד החגרביע, ע"פ רש"י  מונח – ַהּטֵ֗

רָ֭נַָֽתן ָך-ֲאֶׁשֹ֧ י ֶהֶ֖ 'ֱ֭אֹל הֵ֥ ֭ ָךֵ֛ , כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הכתוב אחריו. קבוצת הפרטים אלו הביכורים טפחאיר מרכא דרגא תב - ְל

סיום שמחת קריאת פר' הביכורים בביכורי , התבואותתחילת שמחת קריאת פר' הביכורים בביכורי  השונים שכל אחד מגיע בזמן אחר.

ַתןב וכאשר ר המאפיליםהפירות  רָ֭נָֽ ֹובֲ֭אֶׁשֹ֧ ּטֵ֗ ָָ֑ך֭ף. נראה כי כאן גם סכבר נא ְלָךֵ֛֭-ַה יֶת אתנח, שייך לנושא ומה שחל על כל פרט  –ּוְלב 

סהינו הכתוב  ָך׃֭ ְרֶּבָֽ רְּ֭בק  ֶ֖רֲ֭אֶׁשֵ֥ ַהּג  יְ֭ו ָ֔ ו  ּל  ַה ְו  ֭  שרק אם פרנסת את של הקב"ה אז שמחתך ושמחת הקב"ה בך שלימה.  ַ֭אָּתה

...  קוריןאיתקשו לתרומה. לכן פירש מכאן אמרו ... אינן נאכלים לזרים ד (הביכורים -טט ) והלאמה שמחה שייך כאן ...  - ''חשפת
 בזמן שמחה 

 ''י הקריאה של פרשת הביכורים ולא באכילה כי הביכורים הם מתנות כהונה.עהשמחה היא בהודיה  - טט

 

ן ַת ֭-ָנָֽ ָךֵ֛ בצדקה נחסרים  אם עושים צדקה הברכה מתגלה ביבולים, אם ח"ו מחסיריםעל התבואות ועל הפירות.  נידוניםבפסח , תביר –ְל

 היבולים.

ן ַת ֭-ָנָֽ ָךֵ֛ ָך, בתפקיד מחלק וממעט, לומר כי תביר –ְל י ֶהֶ֖ 'ֱ֭אֹל יֶתָָ֑ך֭חילק ומיעט משהו לטובתך הֵ֥ , ביתךבמשהו אתנח, בתפקיד מגביל  –ּוְלב 

ָׂשמַ֭עשיר השמח בחלקו, ויסיר הקנאה מלבו  איזהו... כמאמר התנא  - הבאת ביכורים שמחתושניהם מרמזים למה שכתב  -ְחָּתְֶ֣֭בָכלְו
ֹוב מאת ה'  לךמתנה נתונה  הוא לך כל הטובות שבעולם אינך חסר מאומה... כל מה שיש השגת כאילו, תהיה כל כך בשמחה ַהּטֵ֗

 שהוא אלקיך, כאשר הוא אלקי העשירים ומסתמא יודע איך לחלק מתנותיו.
, לא על טובת העולם הזה, רק הלוי שמח שמחתם איך הלוי והגר שאין להם שום חלק ונחלה בארץ, ... שמחים אתך, ומהי ראה... 

ליכנס תחת כנפי השכינה ולהיות בקרבך, ע''כ גם אתה תהיה שמח בשמחת הנפש,  שזכהשזכה לעבוד את עבודת המקדש, והגר שמח 
ם מרבה ה' ביותר, כי מרבה נכסי לעבוד''ה ממך טובת העולם הזה שלא תהי' טרוד כל כך בעבודת האדמה ותוכל הקב מיעטואולי 
 דאגה.

 

ָך ְרֶּבָֽ רְּ֭בק  ֶׁשֵ֥ ֶ֖רֲ֭א ַהּג  יְ֭ו ָ֔ ו  ּל  ַה ְו  ֭ ה  ַאָּת

 ֭ ה י֭ פשטא –ַאָּת ָ֔ ו  ּל   קטן-זקף -ְוַה

ֶ֖ר֭ ַהּג   , ולא קוראמביא (מכות י''טע''פ ) – רש''י -טפחא  -ְו
 לכתוב אלא אתה והלוי, ומשני מביא ואינו קורא ולהכי חילקן. לו... ולא היה  - ''חתשפ

ר' אבהו בשם ר' יהודה גר עצמו מביא וקורא טעמא מאי כי אב  תני... על הדא משנה בתלמוד ירושלמי   - 'התוסזקנים בעלי  דעת
 לשעבר היית אב לארם מכאן ואיך אב לכל הגוים. נתתיךהמון גוים 

ָך ְרֶּבָֽ רְּ֭בק   סליקמרכא  - ֲאֶׁשֵ֥
שזה דוגמא לכאשר רבי יהודה בדעת יחיד זה ע"פ  טפחא, מרבה את הגר לקוראים, ואפשר –ע"פ תוס' בשם ר' יהודה הגר מביא וקורא, גר 

 הטעמים.

 
 תבוא כו,יב:-דברים כי

יב[֭֭֭֭ס֭ ֶאת] ר֭ ׂש  ְע הַ֭ל֠ יְ֭תַכֶּל֞ ֶ֣ ָ֑ר֭-ָּכל-ּכ  ֲעׂש  ַּמ ֶ֣תַ֭הָֽ ְׁשַנ ת֭ ֶ֖ יׁש  ְּׁשל  ֵ֥הַ֭ה ָּׁשָנ ַּ֭ב ּוָאְתָךֵ֛ רְּ֭תב ְעַׂשֹ֧ ַ֭מ
ָֽ֭ ָׂשב  יָךְ֭ו ָעֶרֶ֖ ְׁש ּו֭ב  ָאְכלֵ֥ הְ֭ו ָמָנָ֔ ָלַאְל ֹוםְ֭ו ָּיתֶ֣ ַל  ֭ ר יַ֭לּג  ֵ֗ ו  הַ֭לּל  ֭֭֭עּו׃ְ֭וָנַתָּתֶ֣

ר ׂש  ְע הַ֭ל֠ יְ֭תַכֶּל֞ ֶ֣ ּו׃ רש"י גדולה, מרמז לשיעור כפי'-מונח גרשיים תלישא ּכ  ע ָֽ ָׂשב  יָךְ֭ו ָעֶרֶ֖ ְׁש ּו֭ב  ָאְכלֵ֥ תן להם כדי שבען. מכאן אמרו  -ְו
   פ"ח ה"ד(פאה  ירושלמי )גם וכו'. פחות מחצי קב חטים: אין פוחתין לעני בגורן (ספ"ד שגראה )

֭ )יב( רש"י הַ֭ל֠ יְ֭תַכֶּל֞ ֶ֣ ֶאתּכ  ר֭ ת֭-ָּכל-ְעׂש  ֶ֖ יׁש  ַהְּׁשל  ֵ֥ה֭ ָּׁשָנ ַּ֭ב ָךֵ֛ ָאְת רְּ֭תבּו כשתגמור להפריש מעשרות של שנה השלישית, קבע זמן  -ַמְעַׂשֹ֧
א ֭הביעור והוידוי בערב הפסח של שנה הרביעית, שנאמר:  י ֹוצ  יםּ֭ת ֵ֗ ָׁשנ  ׁש֭ ָׁשֹלֶ֣ ֭׀ ֶ֣ה ְקצ   )היינו: נאמר כאן 'מקץ' (דב' ראה יד,כח)וגו'  מ 

׀ ֶ֣ה ְקצ  לענין הקהל; מה להלן רגל אף כאן רגל. או מה להלן חג הסוכות אף כאן חג  (דב' לא,י)שבע שנים"  , ונאמר להלן "מקץ(מ 
ר֭הסוכות? תלמוד לומר:  ְעׂש  הַ֭ל֠ יְ֭תַכֶּל֞ ֶ֣ מעשרות של שנה השלישית: רגל שהמעשרות כלין בו, וזהו פסח, שהרבה אילנות יש  -ּכ 

ח של רביעית, וכל מי ששהה מעשרותיו, הצריכו הכתוב לבערן מן שנלקטין אחר הסוכות. נמצאו מעשרות של שלישית כלין בפס
ָ֑ר. (ראה ספ"ד שב)הבית  ֲעׂש  ַּמ ֶ֣תַ֭הָֽ שנה שאין נוהג בה אלא אחד משני מעשרות שנהגו בשתי שנים שלפניה. ששנה ראשונה של  - ְׁשַנ

ומעשר שני, שנאמר: "ואכלת לפני , (במ' יח,כו)שמטה נוהג בה מעשר ראשון, כמו שנאמר: "כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר" 
שאין נוהג מאותן שני  בשנה השלישיתהרי שני מעשרות; ובא ולמדך כאן  - (דב' יד,כג)ה' אלהיך מעשר דגנך ותירושך וִיצהרך" 

י֭מעשרות אלא האחד; ואי זה? זה מעשר ראשון. ותחת מעשר שני תן מעשר עני, שנאמר כאן:  ֵ֗ ו  מעשר  הרי -את אשר לו ְוָנַתָּתֶ֣הַ֭לּל 
ה֭ראשון;  ָמָנָ֔ ְוָלַאְל ֹום֭ ָּיתֶ֣ ַל  ֭ ר עּו. (ראה ספ"ד שב)זה מעשר עני  -ַלּג  ָֽ ָׂשב  ָךְ֭ו י ֶרֶ֖ ְׁשָע ּו֭ב  ָאְכלֵ֥ ראה )תן להם כדי שבען. מכאן אמרו  - ְו
 : אין פוחתין לעני בגורן פחות מחצי קב חטים וכו'.  (ספ"ד שג

 
 '?ירושלמי ביכורים פ"ב ה"ב ח' א
 ?א כו? יבותב-דברים כי עשר שני. ע"פביעור בכורים בהקש מביעור מ

ה֭ יְ֭תַכֶּל֞ ֶ֣ ָאְתָךֵ֛֭...  מונח גרשיים -ּכ   תביר , תבנית טעמים כעין להקל ולהחמיר – ְּתבּו

ר ְעׂש  ָאְתָךֵ֛֭... גדולה -תלישא - ַל֠  תביר , תבנית טעמים המרמזת לעריכת חישוב  – ְּתבּו

עקר מאיסורו לבעליו  -גדולה -על המנויים לאכול. התלישאלהחמיר על בעליו לאסור אכילתו אחרי שנה שלישית וששית ולהקל 
 להתירו למנויים. צ"ע האם הביעור הוא כמו בשביעית בהפקר או נתינה ממש. 

 

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 דברים נצבים כט,ט 6.8

 
 :יג - ,יאכט נצביםדברים 

א] ית֭֭[י ֵ֛ ר  ְב ּ֭ב  ָךֵ֗ ָעְבְר ֭ ֭'הְֵ֥֭ל ר ֲאֶׁש ֹו֭ ָלתָ֑ ָאָֽ ּוְב יָך֭ ֹלֶהֶ֖ ת֭ע֭ ֭'הֱֶ֣֭א ֵ֥ ר  ָךּ֭כ  י ֶהָ֔ ֹום׃ֱאֹל ּיָֽ ַ֭ה ָךֶ֖  ְּמ

יב[֭  ים] ָֽ ֶַ֣עןָ֭הק  ְהֶיה-ְלַמ ָֽ י  א֭ ּו םְ֭והֶ֤ ָעֵ֗ ֹוְ֭ל ֝ל ֭׀ ֹום֭ ַהּיָ֨ ָך֭֩ ְת ֶּבר-א  ּד  ר֭ ֲאֶׁשֶ֖ יםַּ֭כ ָ֔ ֹלה  א ָֽ ל   ֭ ָך ם֭-ְּל ָהֵ֥ ַאְבָר ָךְ֭ל י ֶתָ֔ ַלֲאב   ֭ ע ְׁשַּב ר֭נ  ְוַכֲאֶׁשֶ֤ ְָ֑ך֭ ָל
ב׃֭ ֲעק ָֽ ְלַי קּ֭וָֽ ְצָחֶ֖ י  ג[ְ֭ל י ֶאת]  ֭ ת ר  יּ֭כ  ֵ֗ כ  ָאנ  ָ֑ם֭ ְּדֶכ םְ֭לַב ְּתֶכֶ֖ א  א֭ ית֭-ְול ֵ֥ ֶ֣ ֶאתַהְּבר  אתְ֭ו את׃-ַהּז ָ֔ ַהּז ָֽ ה֭ ָאָלֶ֖  ָה

֭)יא(  רש"י ָךֵ֗ ָעְבְר  להיותך עובר בברית. ולא יתכן לפרשו כמו להעבירך, אלא כמו )לעיל ד, יד( לעשותכם אותם: -ְל
ית֭ ֵ֛ ר  ְב ּ֭ב  ָךֵ֗ ָעְבְר  (יחלד,ירמיה )דרך העברה, כך היו כורתים ברית, עושין מחיצה מכאן ומחיצה מכאן ועוברים בינתים, כמו שנאמר  -ְל

ע ָ֭֨ ... ל ָ֭ה ֶ֣רֶ֭ג ּוֲ֭אֶׁש ְרתֶ֣ םָּ֭כָֽ י  ְׁשַנָ֔ ּו֭ל  ַָֽעְברֶ֖ יןַ֭וַּי ֵ֥ יו׃ּ֭ב  ָרָֽ  :ְּבָת

ית֭רש"י הביא הסבר  ֵ֛ ר  ְב ּ֭ב  ָךֵ֗ ָעְבְר ודרך כורתי מנביא, ולא מברית בין הבתרים בבראשית. ובברית בין הבתרים )בר' לך טו,י( כתב ְל
ל ברית לחלק בהמה ולעבר בין בתריה, כמו שנאמר להלן: ֶג ָֽ ע  ָ֭ה י ֵ֥ ְתר  ּב  ין֭ ֶ֖ םּ֭ב  י ָ֔ ְבר  ע ֶ֣ )בראשית וישלח -. וכן לא לומדים מ(טיירמיה לד,) ָה

יב(: ההתחיבות השניה של שכם וחמור הופכת את ההתחיבות הראשונה לשבועה או נדר על דעת רבים. וכן לשבועה שהיא  –לד,יא 

בר' חיי שרה,כד,ג,מא( אבל )בבלי נדרים סה,א( למד אלה אפשר היה להביא מהשבעת אברהם לעבדו בשליחות קידוש אשה ליצחק )
)דברי הימים ב' לו,יג( על צדקיהו ונבוכדנצר. והרש"ש תירץ שכיון שספר בראשית הוא -ששבועה היא אלה מהנביא )יחזקאל יז( ו

 קודם למתן תורה, לכן הנאמר בו הוא אסמכתא ולא המקור שיש ללמוד ממנו. 

ָךֵ֭֗ ָעְבְר עברו ארבע בריתות עם הקב"ה, )א( במתן תורה, )ב( בערבות מואב )ג( בהר גריזים והר עיבל תיכף רביע, עם ישראל  – ְל

 כנען )ד( ברית בשנה השביעית למלך צדקיהו. ותיכף עברו עליה. -לכניסתם לארץ

 

א֭'הֹ֧֭-ֶאת֭-ל (כ,עקב י' דב) או (,יגו' וא' דב)בכתוב  יָרֶ֖ ָךּ֭ת  י ֶהֵ֛ ב ,כבבבלי פסחים  -כמים, כגון במלת "את" נדרשת לרבות תלמידי ח ֱאֹל

֭'הֹ֧֭-ֶאת֭-ל (כ,עקב י' דב) או (,יגו' וא' דב)כדתניא: שמעון העמסוני, ואמרי לה נחמיה העמסוני, היה דורש כל אתים שבתורה. כיון שהגיע 
א יָרֶ֖ ָךּ֭ת  י ֶהֵ֛ כר על הדרישה, כך אמר להם: כשם שקבלתי ש -פירש. אמרו לו תלמידיו: רבי, כל אתים שדרשת מה תהא עליהן?  - ֱאֹל

א֭'הֹ֧֭-ֶאתאני מקבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ודרש:  יָרֶ֖ יָךּ֭ת   לרבות תלמידי חכמים. - ֱאֹלֶהֵ֛
יָך֭'הֹ֧֭על בסיס מאמר זה, נקח את הכתוב  ֶהֵ֛  כבסיס ללמד שהמלים המצטרפות נותנות משמעות נוספת לכתוב. ֱאֹל

ית֭ (א,יכט' נצ' דב)בקרא  ֵ֛ ר  ְב י֭'הֵּ֥֭ב  ֶהֶ֖  לקיך.-מלת ברית נותנת משמעות של קיום מצוות התורה מסיני שנתנה ע"י ה' א ָךֱאֹל

 לכן אפשר כי תבנית הטעמים מרמזת למצוות דרבנן.

 

ית֭אפשר כי הכתוב  ֵ֛ ר  ְב יָך֭'הֵּ֥֭ב  ֹלֶהֶ֖ בא ללמד על ברית קיום תרי"ג מצוות התורה שבכתב, ואפשר כי תבנית הטעמים של הכתוב  ֱא

ית֭ ֵ֛ ר  ְב ָך֭'הֵ֥֭תביר מרכא טפחא, מלמדת כי  – יָךֱאֹלֶהֶ֖֭֭'הֵּ֥֭ב  י ֶהֶ֖ בבלי מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות הלכות מדרבנן, כדאיתא  – ֱאֹל

א֭'הֹ֧֭-ֶאת (,יגו' וא' דב))ועוד גמרות( על הקרא  פסחים כב,ב יָרֶ֖ ָךּ֭ת  י ֶהֵ֛ והלכות שהם חידשו בנוסף להלכות שנתן הקב"ה בסיני, וקיום  ֱאֹל

את֭ (,יגכט' נצ' דב) תורה תמימהדשו רבנן כפי' הברית מתיחס גם להלכות שחי ַהּז ָ֔ ית֭ ֶ֣ אין לי אלא מצות שקבלו עליהם מהר סיני,  –ַהְּבר 
 [:בבלי שבועות לט,א] יא(מצות העתידות להתחדש כגון מקרא מגילה מניין, ת"ל )אסתר ט'( קימו וקבלו, קיימו מה שקבלו כבר

 

ָך֭'הֵ֥֭ י ֶהֶ֖ יתהלכות מדרבנן על מצוות מדאורייתא וטעם תביר במלת מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות  – ֱאֹל ֵ֛ ְבר  יוסבר ע"פ מסקנה  ּב 

ית במלת תביר. טעם ספר החנוך-ונספח ל ספר המצוות לרמב"ם שורש א-מהנאמר ב ֵ֛ ְבר  ממעט, ללמד שעל הרבה מצוות בין  ּב 

ברבנן מצוות שעיקר עשייתן מספק כגון מעשר דמאי מדאורייתא בין מדרבנן אין ברכת המצווה, כגון בדאורייתא מצוות כיבוד אב ואם, ו

 אין מברכין עליהן. 

בין המצוות עם ברכות נמצאות שבע מצוות דרבנן  הלל, מקרא מגילה, נר חנוכה, נר שבת, נטילת ידיים, לברך על כל הנאה )ובזה יום  
 בין למיניהם. טוב שני של גלויות שלא יזלזלו בו אף שבא על הספק, ומאה ברכות בכל יום(, עירו

 

יָך֭'הֵ֥֭ועוד רבוי ומיעוט  מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות עונשים מדרבנן לפי הוראת שעה שאמנם עשו חכמים חיזוק לדבריהם  – ֱאֹלֶהֶ֖

ם יותר מדברי תורה, אין עונשי תורה על מצוות דרבנן אבל יש לבית דין כח לענוש כהוראת שעה, בנידוי, קנסות, עונשי גוף )מלקות, מומי

 סימן יט חלק אליעזר ציץ ת"שו, צג סימן ביד חיים ת"רבי חיים פאלאגי: שו ואף מיתה( תשובות הרא"ש כלל י"ח, סי יג, כלל יז, סי' יח,

 טור[ שעה הוראת, ]ח כרך תלמודית אנציקלופדיה ,שעה לצורך מיתה דין לדון ז"בזה אף כח שיש כ"ג שדעתו( רנא סי) ש"ריב ת"בשו נא
 פרוץ שהעם כשראו מקום מכל, וקנסות מכות ודיני נפשות דיני דנים ואינם, סמוכים שאין לארץ בחוץ שאף וסוברים קיםחול ויש  תקכג

 ב נב סנהדרין מאירי : 148הערה  תקכג טור[ שעה הוראת, ]ח כרך הערות תלמודית אנציקלופדיה ,148השעה לצורך נפשות דיני דנים

ית במלת תביר -ו ֵ֛ ר  ְב  דרבנן עונשים רק להוראת שעה ולא עונשי דאורייתא.  למעט שלמצוות ּב 

 

֭ במקור הבא נמנות שלוש בריתות במדבר ולא מונה בריתות בנביא. הוא מובא בשביל לדון במשמעות  ֶׁשר ָך֭֭'הֲֶ֣֭א י ֶהָ֔ בחלק הבא ֱאֹל

ית֭ 287פתרון תורה פרשת נצבים עמוד בפסוק.  ֵ֛ ר  ְב ּ֭ב  ָךֵ֗ ָעְבְר ֹו֭'הְֵ֥֭ל ָלתָ֑ ָאָֽ ּוְב ָך֭ י ֶהֶ֖ כרת להם אחת כשיצאו  שלוש בריתותוג', ֱ֭אֹל
ממצרים. ואחת כשעמדו לפני הר סיני ואחת כרת עמהן כן בארץ מואב. ולמה כרת עמהן כן אילא מפני שקבלו עליהן בחורב וחזרו 

שהוא  בהן ואמרו אלה אלהיך ישר'. לפיכך חזר וכרת עמהן כן לקבע עליו קללה למי שיחזר בדבריו. ואין לשון לעברך אילא כאדם
אומ' לחברו יעבר בך קללה אם חוזר אתה בדבר הזה, וכן אתה מוצא כשהכעיסו מה נא' על ידי דניאל שנ' וכל ישר' עברו את תורתם 

וג', ללמדך שכשם שמשביעין את השוטה כך  לאלהאילא קללה, שנ' והיתה האשה אלה /תורתך/ וסור לבלי ש' בקולך וג'. ואין 
 כבר נשבעתי לאבותיכםר' ושמא תאמר כל הטרח הזה למה מפני שאיני צריך לכם אילא מה אעשה השביע הקדוש ברוך הוא את יש

֭ שלא אשנה בכם ובניכם לעולם, לכך נא'  ר ֹום֭'הֲֶ֣֭אֶׁש ַהּיָֽ ֭ ָךֶ֖ ְּמ ע  ת֭ ֵ֥ ר  יָךּ֭כ  ֹלֶהָ֔ וג' למען הקים אותך היום לו לעם וה' יהיה לך לאל' וג'.  ֱא
 .שבועה שנ' ואסרה אסר. לפיכך איני יכול לעבור על השבועהואומ' מלך אסור ברהטים, ואין אסור אלא 

 ֭ ר ָך֭֭'הֲֶ֣֭אֶׁש י ֶהָ֔ י ֭ (שמ' יתרו כ,ב)קטן, כטעמי -פשטא מונח זקף –ֱאֹל ֶ֖ כ  נ  ָך֭֭'הֶ֣֭ ָאָֽ י ָָ֑֔ ֶה בטעם עליון, הברית כאן, הבריתות לאבות, הבריתות ֱאֹל

 ם עם ה' יחיד ומיוחד. בעבר עם כל אחד בעם ישראל, הבריתות בעתיד עם כל אחד מעם ישראל, כול



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ֭ ר ָך֭֭'הֲֶ֣֭אֶׁש י ֶהָ֔ קטן, בתפקיד שתיים: שבועה לאבות )שלוש פעמים וביחד כקבוצה אחת(, שבועה לבנים שלוש -פשטא מונח זקף –ֱאֹל

 פעמים וביחד כקבוצה אחת(

ֹום ּיָֽ ַ֭ה ָךֶ֖ ְּמ ת֭ע  ֵ֥ ר  ואין איש יכול לומר לא הייתי שם ולא לעברך כאיש אחד. כרת עמך היום כולכם מוכנים עכשיו לעבור )יא( חזקוני  ּכ 
קבלתי הברית עלי, אבל לאחר שתעברו את הירדן ותתפזרו איש איש לירושתו ויהיו בכם יולדת חולה או זקן אין יכולת בכם לאסוף 

 .כולכם בבת אחת כמו עתה להעבירם בברית הקדוש ברוך הוא ובאלתו

ָךֵ֭֗ ָעְבְר ְּמָךֶ֖֭...  ְל ע  ת֭ ֵ֥ ר   וב ליחיד, ותבנית הטעמים מרכא טפחא, יתור לרבות ברית לכל אחד לעצמו ולדורותיו. בלשון יחיד חי – ּכ 

ֹום אבל לעתיד לבוא יהיו אנשים שלא יוכלו להגיע מסיבות שונות ולכן היום הברית בשביל כל  היום כולכם מוכניםסלוק, מגביל,  – ַהּיָֽ

 העתיד.

 ֭ ר ָך֭֭'הֲֶ֣֭אֶׁש י ֶהָ֔ עובר עמך בברית, מי כורת עמך ברית, הבורא עצמותו ומהותו בחר בעם ישראל.  כ רמז הכ"ר ישראל מי-ה-ס"ת רֱאֹל

ת֭'הֶ֣֭-ומחויבותו להגנתם מרומז ב ֵ֥ ר  יָךּ֭כ  ֹלֶהָ֔ ס"ת הכ"ת )=תכ"ה סדר אותיות שם שבו משה הכה המצרי( ובספר עבודת ישראל כתב  ֱא

 הסדר כה"ת ס"ת ול"ך נא"ה להודו"ת )עבודת ישראל( שם שמירה.

  

יב[֭֭ [ֶ֣֭ יםְלַמ ָֽ ָהק  ְהֶיה-ַען֭ ָֽ א֭י  ּו הֶ֤ םְ֭ו ָעֵ֗ ֹוְ֭ל ׀֭֝ל ֹום֭ ּיָ֨ ָךַ֭֩ה ְת ֶּבר-א  ּד  ר֭ ֲאֶׁשֶ֖ יםַּ֭כ ָ֔ ה  אֹל ָֽ ל   ֭ ָך ְָ֑ך֭-ְּל ָ֭ל
ב׃ ֲעק ָֽ ְלַי קּ֭וָֽ ָחֶ֖ ְצ י  םְ֭ל ָהֵ֥ ַאְבָר ָךְ֭ל י ֶתָ֔ ֲאב  ַל  ֭ ע ְׁשַּב ר֭נ  ֶׁשֶ֤  ְוַכֲא

ֹו֭)יא(  תורה תמימה ָלתָ֑ , ומכאן את האשה בשבועת האלה והשביע הכהן (אכבמ' נשא ה,)אין אלה אלא שבועה, כמו שנאמר  -ּוְבָאָֽ
 :[ירושלמי סוטה פ"ב ה"ה] ט(דהעונה אמן אחר שבועה כשבועה דמי

ית֭(ט,יאכדב' נצ' )ר"ל דהא לא מצינו מפורש שנשבעו ישראל בעצמן, ואעפ"י כן אומר  (הערה טתורה תמימה  ֵ֛ ר  ְב ּ֭ב  ָךֵ֗ ָעְבְר  'הְֵ֥֭֭ל
ֹו֭ ָלתָ֑ ּוְבָאָֽ ָך֭ י ֶהֶ֖  11דב' תבוא כז,) ל דבהא שענו אמן אחר השבועה שבהר גריזים ובהר עיבל כמש"כדמשמע שאמנם נשבעו, ע"כ צ"ֱאֹל

ן֭׀ (בכבמ' נשא ה,)-זה חשוב כשבועה עצמה. וע"ל ב ואמר כל העם אמן (פסוקי ארור ֵ֥ מ  הָ֭א ָּׁשֶ֖ א  הָ֭ה ְמָרֵ֥  :באה עוד דרשה בענין זה ְוָא

ֹו֭)יא(  תורה תמימה ָלתָ֑ תנח בתפקיד הגבלה ללמד שאם משמיעים שבועה לאדם, מספיק רק טעם א –...  אין אלה אלא שבועה, -ּוְבָאָֽ

 עניית אמן שלו לחייבו להקמת תנאי ולשבועה ולא צריך לאמר השבועה בעצמו.

אמן לקבל'  (ב-טט)אמן לשבוע'  א(-)טט ג' שימושים למלת אמן( -טט ) )הכי גמרינן(גמ' ה"ג   ה"ה ב"סוטה פירושלמי קרבן העדה עיון בפי' 
ים֭֭(ט,יבכדב' נצ' )אמן לקבלה  (ב-טט)אמן לשבועה מסוטה  א(-)טט .מן ייאמנו הדברי'א (ג-טט) ָֽ ָהק  ֶַ֣ען֭ וכו'. וכ"ה בבבלי פ' שבועות ְלַמ

והאומר  (ב-טט)העונה אמן אחר שבועה שחבירו משביע אותו כמוציא שבועה מפיו דמי  א(-)טטהעדות. וה"פ אמן משמש ג' דברים 
ה ע"מ שתקיי' לי תנאי זה וענה אחריו אמן כאלו אמר בפי' שמקבל עליו תנאי זה שהתנה חבירו עמו לחבירו הריני עושה לך דבר ז

 והעונה אמן אחר תפילה ותחינת חבירו הוא כאומר יהי רצון שכן יהא ויתאמת דבריך: (ג-טט)
 . שהרי הכהן היה משביעה וסגי באמירת אמן שאמרה היא ובדקי לה מיא:אמן לשבועה מסוטה

[֭֭ שא ה:במדבר נ א ת]כ ֶאָֽ ן֭ ֵ֥ ה  ּכ  ַעַ֭ה י ָ֨ ְׁשּב  ֭הֵ֥֭-ְוה  ן ּת ָ֨ ה֭י  ָּׁשָ֔ א  ָלָֽ  ֭ ן ה  ּכ  רַ֭ה ָאַמֶ֤ ְו  ֭ ָלה ָא ָ֭ה ֶ֣ת ַע ֻב ְׁש ּ֭ב  ָּׁשה  א  ֭הֶ֤֭֭'ָהָֽ ת ת ָ֨ ְךְּ֭ב ָ֑ ּמ  ַע ֹוְך֭ תֶ֣ הְּ֭ב ָעֶ֖ ֻב ְׁש ל  הְ֭ו ָלֵ֥ ָא ְל ְך֭ ָתֵ֛ ֭'אֹו
ת ת-ֶא ֶא תְ֭ו ֶל ֶפָ֔ נ   ֭ ְך כ  ר  ה׃֭-ְי ְֶַֽ֖ךָ֭צָבָֽ נ  ְט ּ֭ב  ] ה ֭]כב א  ֶּל םָ֭ה י ֶ֤ ָאֲרר  ַ֭הְמ ם י  ַּמָ֨ ַ֭ה אּו ָב ׃ּ֭֠ו ן ָֽ ָאמ  ן֭׀֭ ֵ֥ ָאמ  ה֭ ָּׁשֶ֖ א  ָ֭ה ה ָרֵ֥ ָאְמ ְךְ֭ו ָ֑ ר  לָ֭י ֶ֣ ְנּפ  ַל ֶטןְ֭ו תֶּ֭בֶ֖ ֹו ּבֵ֥ ַלְצ ְך֭ י  ַעָ֔ מ   ְּבָֽ

 בפרשת סוטה הכהן משביע את האשה, והיא רק עונה אמן, ונחשב לה כאילו אמרה השבועה בעצמה, לחייבה בין לטוב בין למוטב, 

ל. הלווים השביעו, העם אמר אמן בין לטוב בין למוטב. הכתוב ומזה לימוד לשבועת ישראל לשמור התורה במעמד הר גריזים והר עיב

 כאן הוא אזהרת משה לעם ישראל על חיוב השבועה, ובפועל יבוצע אחרי עברם לא"י.

ים֭֭(ט,יבכדב' נצ' ) אמן לקבלה ָֽ ָהק  ֶַ֣ען֭ וגו'. דכתיב ברישא ארור אשר לא ישמע את דברי הברי' הזאת אשר צויתי את אבותיכם וגו' ְלַמ
 הקי' את השבועה אשר נשבעתי לאבותיכם כיום הזה ואען ואומ' אמן ה' והיינו שקיבל על עצמו הארור: למען

 שמסקנתם שמלת אמן היא אישור קבלת הצווי (    (דב' תבוא כז,כו))קרבן העדה הרכיב כאן פסוקים אחדים, שאחד מהם הוא 

 אמן שייאמנו הדברים(משמע שלישי לדוגמא ל) . כן יאמר ה' אלהי:ויען בניהו בן יהוידע ויאמר אמן
. ליכא למשמע מינה דבר די"ל דאמן דסוטה הוא קבלת לית ש"מ כלום . אם מסוטה את יליף אמן לשבועה:אין מן הדין אמן שבועה

מעות )הגמרא מקשה שאי אפשר ללמוד מסוטה שמשמעות אמן היא שבועה, כי יתכן שזה במש דברי' על האלה שמקללה הכהן או האמנת דברי':

 של קבלת הדברים(

 (היא שבועהשמשמעות אמן היכן המקור ל) וויידא אמרה דא. אלא היכן נאמר דבר זה דאמן הוה שבועה:

֭ (ט,יאכדב' נצ' ) ָךֵ֗ ָעְבְר ית֭וכו'. כלומר מהכא דכתי' ְל ֵ֛ ר  ְב ּ֭ב  ָךֵ֗ ָעְבְר ֹו֭֭'הְֵ֥֭ל ָלתָ֑ ָאָֽ ּוְב יָך֭ ֹלֶהֶ֖ ואין אלה אלא שבועה ולא מצינו שנשבעו ֱא
 :שהם ענו אמן כמו שמצינו בהר גריזי' ובהר עיבל ש"מ דאמן הוה שבועה )אלא ודאי(ן א"ו הם בעצמ

 )דב' נצ' כט,יא( שמשמעות אמן הוא הקמה של תנאי, ושבועה.-למדנו מ

ר כו'. כלומר באמן יש ג' דברים הללו קבלת דברים ושבועה והאמנת דב גמ' אמן לקבלה ה"ה ב"סוטה פ ירושלמיפני משה עיון בפי' 
 . ילפינן מסוטה כדתנן במתני':אמן לקבלה כדיליף לקמיה:

ים֭֭(ט,יבכדב' נצ' ) לשבועה ָֽ ָהק  ֶַ֣ען֭  הקמה(לשבועה מאמן לימוד משמע )הגמרא מקשה על וגו'. ולקמן מקשי עלה:ְלַמ
 וגו'. והתם ייאמנו הדברים הוא דכן יאמר ה' כתיב: ויאמר אמן

 ת אמן לשבועה מלמען הקים:. אם מהמקרא הזה ילפאין מן הדין אמן שבועה
 בכתובים השונים המספרים על שבועת ה' לאבות לא נאמר כי האבות ענו אמן להקמה() . דבשבועה לאבות לא מצינו אמן:לית ש"מ כלום
 . ומאיזה מקרא ילפינן:ויידא אמרה

ָעְבְרָךֵ֭֗ (ט,יאכדב' נצ' ). זה המקרא דכתיב דא ֹו֭וגו'  ְל ָלתָ֑ ה כמה דתימר כאן והשביע הכהן וגו' וילפינן אלה ואין אלה אלא שבועּוְבָאָֽ
 :אלה מסוטה שיש בו שבועה והדר ילפינן אלה מאלות שבהר עיבל דכתיב בהו וענו כל העם ואמרו אמן

פני משה מפרש כי בערבות מואב משה העביר את ישראל בברית השם ושבועתו והיה בברית הזאת הקמת תנאי ושבועה ע"י אמן כמו 

 זים והר עיבל הלווים אמרו ארור וברוך וישראל ענו אמן וכך הקימו על עצמם תנאים והתחייבו בשבועה.שבמעמד הר גרי

א֭֭'הֹ֧֭-ֶאתעד שבא רבי עקיבא ודרש: " ב,כבבבלי פסחים -פסוק המקור ל הערה יָרֶ֖ ָךּ֭ת  י ֶהֵ֛ " מוחלף בגמרות לרבות תלמידי חכמים. -ֱאֹל

 הפסוקים שונות בין פרשת ואתחנן ובין פרשת עקב, היינו 

ַע׃֭֭'הֹ֧֭-ֶאת (דברים ואתחנן ו,יג))א(  ָֽ ָּׁשב  ֹוּ֭ת  מֶ֖ ְׁש ּוב  ד֭ ֲעב ָ֑ ֹוַ֭ת תֶ֣ א  אְ֭ו יָרֶ֖ ָךּ֭ת  י ֶהֵ֛ ֱ֭֭אֹל
ַע׃֭'הֹ֧֭-ֶאת      (דברים עקב י,כ))ב(  ָֽ ָּׁשב  ֹוּ֭ת  ְׁשמֶ֖ ּוב  ק֭ ְדָּבָ֔ ֹו֭ת  ּובֶ֣ ד֭ ֲעב ָ֑ ֹוַ֭ת תֶ֣ א֭א  יָרֶ֖ ָךּ֭ת  י ֶהֵ֛ ֱ֭אֹל

א֭'הֹ֧֭-ֶאת֭(דברים עקב י,כ) יָרֶ֖ ָךּ֭ת  י ֶהֵ֛ פחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא, שכאן הוא יראה, שעל כל אחד חל אותו דרגא תביר ט – ֱאֹל

 ענין, היינו יראת ה' ויראת החכמים.
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 תורת היולדת – יב ויקרא תזריע 7.1

 
 ו: – א,תזריע יב ויקרא

'ֶ֭אל הֶ֖ ר֭ ֵ֥ ַדּב  ְי א[ַ֭ו ר׃-] אמ ָֽ הּ֭ל  ֶׁשֵ֥ ֭מ 
ֶאל ר֭ ַּדּב ֞ ֭ -]ב[֭ ל א  ְׂשָר י  ֶ֤י֭ ָ֑רְּבנ  הָ֭זָכ ָדֶ֖ ָיְל ַעְ֭ו י ָ֔ יַ֭תְזר  ֶ֣ ּכ   ֭ ה ָּׁש ר֭א  אמ ָ֔ ֭ל 

א׃֭ ָמָֽ ְט ּהּ֭ת  ֹוָתֶ֖ ְּד ת֭ ַּדֵ֥ י֭נ  ֵ֛ ימ  יםּ֭כ  ָ֔ ֶ֣תָ֭ימ  ַע ְב ׁש   ֭ ה ְמָא ְ֭וָטָֽ
ג[֭ ֹו׃] ָלתָֽ ָעְר ר֭ ֹולְּ֭בַׂשֵ֥ ּמֶ֖ י  ָ֑י֭ ינ  מ  ֹוםַ֭הְּׁש ּיֶ֖ ּ֭וַב

ד[֭ הְּ֭בָכל] ֶ֣יָ֭טֳהָרָ֑ מ  ְד בּ֭ב  ֶ֖ ׁש  יםּ֭ת  ָ֔ מ  ֶׁשתָ֭י ְׁשֹלֶ֣ ּו  ֭ ֹום י ים֭ ֵ֥ ׁש  א-ּוְׁשֹל ׁש֭ל ָֽ ֶד ֶאל-ק ֶ֣ עְ֭ו ָּגֵ֗ אַ֭עד-ת  אָ֭תב ָ֔ ל ֶ֣  ֭ ׁש ְקָּד ּמ  ּה׃֭-ַה ָרָֽ יָ֭טֳה ֵ֥ ְימ  את֭ ְ֭מל ֶ֖
ה[֭ ם] א  בַ֭על-ְו ֶ֖ ׁש  יםּ֭ת  ָ֔ מ  ֶֶׁ֣שתָ֭י ְוׁש   ֭ ֹום ים֭י ֵ֥ ּׁש  ָּ֑הְ֭וׁש  ָּדָת םְּ֭כנ  י  הְׁ֭שֻבַעֶ֖ ָאֵ֥ ְוָטְמ ד֭ ל ָ֔ ֶ֣ה֭ת  ָב ה׃-ְנק  יָ֭טֳהָרָֽ ֵ֥ מ  ְּ֭ד

ו[֭ ׂשֶּ֭בן] ֶֶ֤ב אֶּ֭כ י ֞ ָּתב   ֭ ֹוְ֭לַבת אֶ֣ ן֭  ּהְ֭לב  ָרֵ֗ ֶ֣יָ֭טֳה ְימ  ֭׀ את ְמל ֶ֣ ָלָ֭֔-ּוב  ע  ְל  ֭ ֹו ּוֶבןְׁשָנת אֹו-ה֭ ֵ֥ה֭ ֹוָנ ָ֑את-י ַחָּט רְ֭ל ֭ת ֶ֖
ֶהל-ֶאל֭ ח֭א ָֽ ַת ֶאל-ֶּפֵ֥ ד֭ ֶ֖ ן׃-מֹוע  ָֽ ה  ַ֭הּכ 

 (א,וילנה יב) אה" בפסחים פ" ירושלמי ראה
 )יב,ג( אל )יב,ב(, דרשת סדור שנחלק מ)יב,ו( אל )יב,ה(, -דרשת סמוכים מ

ה֭( ב - א,תזריע יב י'ו) כיוצא בו אמר רבי יודה ְלָדֶ֖ ְוָי ַע֭ י ָ֔ ר  יַ֭תְז ֶ֣ ּכ   ֭ ה ָּׁש ָ֑רא  ים֭ ]ב[֭ , מה תלמוד לומר? לפי שנאמרזָָכ ָ֔ מ  ֶ֣תָ֭י ַע ְב ׁש   ֭ ה ָא ְמ ְוָטָֽ
ג[֭ ֹול] ּמֶ֖ י  ָ֑י֭ ינ  מ  ֹוםַ֭הְּׁש ּיֶ֖  ּוַב

 ירושלמי מסמיכות )יב,ג( אל פסוק )יב,ב( בהסבר ע"פ תבנית הטעמים.הנשלב את דרשת הסמוכים שדורש 

ג[֭ ָ֑י] ינ  מ  ֹוםַ֭הְּׁש ּיֶ֖ משמש בתפקיד של התפשטות אפיון מתוכן מלתו ותוכן שאחריו , בתבנית זאת טעם טפחא טפחא בראש פסוק, אתנח – ּוַב

ֹו מתקיים שאםאל הכתוב לפניו, בפסוק )יב,ב( ללמד  ָלתָֽ ָעְר ר֭ ֹולְּ֭בַׂשֵ֥ ּמֶ֖ יש לאשה דמי טהרה. לכן אי  , אזייש מילה, היינו הולד חי ו י 

ָ֑רמלת )יב,ב( מחוי( על דמי טהרה אלא צריך את או עובר מת )ולד שלגבי  חומרול אפשר ללמוד ללמוד בק ָ֑ר, כההמשך הירושלמי ָזָכ  זָָכ

 וגו'. כי תלדדהיה אפשר לכתוב  ד(תורה תמימה הערה  יתור ללמוד לדמי טהרה על מת., לרבות את המת

 

ה֭ [ב,נדה כז]הביא בענין דמי טהרה בלידת מת מבבלי  ,ב יב תורה תמימה ויקרא-וב ָיְלָדֶ֖ ְו ַע֭ י ָ֔ ר  יַ֭תְז ֶ֣ [, ]הפילה שליא טמאה לידה - ּכ 
הדאמר קרא  ָיְלָדֶ֖ ַעְ֭ו י ָ֔ ר  יַ֭תְז ֶ֣ ּכ   ֭ ה ָּׁש  :ג(, מלמד שאפילו לא ילדה אלא כעין שהזריעה טמאה לידהא 

ר"ל אפילו נמחה כזרע. וצ"ל דאיירי שנמחה לאחר שנברא ולד, דאי מתחלת ברייתו נמחה הלא דרשינן בפסוק  (תורה תמימה הערה ג
ַע֭ה[ אין אמו טמאה לידה, כפי שיתבאר שם. וטעם הדיוק משום דלשון הסמוך מי שאינו ראוי לברית שמונה ]או לבריית נשמ י ָ֔ ר  ַתְז

ַע֭. ועיין בתוס' נדה י"ח א' דאע"פ שמלשון כי תלדמיותר הוא, דהיה אפשר לכתוב  י ָ֔ ר  תרתי דרשינן בסמוך לענין יוצא דופן, אפ"ה ַתְז
 :, יעו"ש)שמא מינה(  ש"מ

וְ֭ ,ביב תורה תמימה ויקרא ַע֭ י ָ֔ ר  יַ֭תְז ֶ֣ הּ֭כ  ְלָדֶ֖ יוצא דופן אין יושבין עליו ימי טומאה וימי טהרה, ואין חייבין עליו קרבן, מאי טעמא,  -ָי
 מ' א'[: נדה] ד(דאמר קרא אשה כי תזריע וילדה, עד שתלד ממקום שמזרעת

 

יעַ֭ ָ֔ ר  מלה מלמדת על לידה , )א( על פי המלה השמא מינהתרתי קטן, מלמד שתי דרשות במקום כפירשו תוס' -קטן, טעם זקף-זקף – ַתְז

 ממקום הזרעה, )ב( ע"פ הטעם לידת מת, מחוי 

ו[֭ ֭׀] את ְמל ֶ֣ ּהמונח פסק בראש פסוק  –ּוב  ָרֵ֗ ֶ֣יָ֭טֳה מ   ...  ְי

כאילו משייכו (, ואז הכתוב מל"ב מידות של ר' אלעזר בר' יוסי י"אמידה בקריאה עם פסק עשוי להיות בתפקיד כעין סדור שנחלק )

מביאה ביום טהרתה קדשים לטהרתה, ובקדשים הולך הלילה והיולדת במספר ימי הטהרה. היות עוסקים ה מים )יב,ד,ה(הקוד יםלפסוק

י' וכפ אחרי היום, לכן אינה יכולה להביאם ביום הארבעים או השמונים אלא עליה להשלימם עד לילם, ארבעים או שמונים ימים מלאים.

עה, ואין שמשה מעריב לטהרה עד שקיעת החמה של יום ארבעים, שלמחר שזו טבולת יום ארוך, שטבלה לסוף שב לפי( יב,ד) רש"י
 תביא את כפרת טהרתה. 

 

ֹו׃֭,ג:תזריע יב ויקרא ָלתָֽ ְר רָ֭ע ֹולְּ֭בַׂשֵ֥ ּמֶ֖ י  ָ֑י֭ ינ  מ  ֹוםַ֭הְּׁש ּיֶ֖ ּ֭וַב
ָ֑יב תורה שלמה תו"כ תזריע פ"א ינ  מ  ֹום. יכול בין יום ובין לילה, ת"ל ְּׁש מונה שיהא , ביום ולא בלילה, אין לי אלא הנימול לשּוַבּיֶ֖

ֹוםביום, מנין לתשעה ולעשרה לאחד עשר ושאר כל הנימולים לא יהו אלא ביום, ת"ל  ּיֶ֖  .ּוַב
ָ֑י -טט  ינ  מ  ֹוםַ֭הְּׁש ּיֶ֖  )א( טפחא פותחת טפח להתאפיין ממלת האתנח וללמד שיש ימים אחדים הנקראים שמיני. – ּוַב

ויום  12, 11, 10, 9, והימים 8הם היום  ה שבת פי"ט,מ"המשנ)ב( טפחא מרבה זמן יום לכל הימים הנקראים שמיני. ימי שמיני ע"פ 

ים-ּוֶבן֭(לך יז,יב-בראשית לך)-ברית אחרי חולי, נחשבים שמיני לנולד בין השמשות ומרומזים ב בצווי המלה ב ֵ֗ מ  ֶ֣תָ֭י ַנ מ  מונח רביע,  - ְׁש

ֵ֛םָּ֭כלבתפקיד יותר מארבע ימים הנקראים שמיני לענין  ֹולָ֭לֶכ ּמֵ֥ ָ֑֭-י  יֶכ ת  ר  ד  רְ֭ל  .םָזָכֶ֖
 

ֹו׃   ָלתָֽ רָ֭עְר ַׂשֵ֥ ֹולְּ֭ב ּמֶ֖ ַגע אע"פ שיש שם בהרת, הא מה אני מקיים י  ֶמרְּ֭בֶנ ָּׁשֹ֧ ַעת֭-ה  חוץ מן המילה ... ומה אני ( דב' כ"ת כד,ח)ַהָּצַרֵ֛
ֹו מקיים ְרָלתָֽ רָ֭ע ַׂשֵ֥ ֹולְּ֭ב ּמֶ֖ ר , בזמן שאין שם בהרת, ת"לי   .אע"פ שיש שם בהרת ְּבַׂשֵ֥

 . התורה צוותה על עשה של מילה שידחה את הלא תעשה של צרעת, ימולהיתה בראש הערלה)בהרת ש( משנה נגעים פ"ז מ"ה

 

רְּ֭בֶנַגעדברים כי תצא כד,ח:  ָּׁשֶֹ֧מ ֹות-ה  ׂשָ֑ דְ֭וַלֲע ְמא ֶ֖ ר֭ ְׁשמ ֵ֥ ַעת֭ל  דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים שעל כל אחד חל  – ַהָּצַרֵ֛

 הענין או ההלכה. דורש עיון.  

ַגע ַעת-ְּבֶנ  תו"כת שלא בערלה שאסור לקצוץ ובין נגע צרעת בערלה שמותר לקצוץ במילה. מתואם עם תביר מחלק בין נגע צרע – ַהָּצַרֵ֛

ר ת"ל( יב,גלפסוק ) ַׂשֵ֥ ר֭. אע"פ שיש שם בהרת ְּב ַׂשֵ֥ ֹוְּב ָלתָֽ  , מרכא לרבות למילה גם בשר ערלה עם בהרת. סלוקמרכא  - ָעְר



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ֹו׃ תו"כ תזריע פ"א ָלתָֽ ילת ספק כמו אנדרוגינוס. להגביל לערלת הנולד ביום ודאי סלוק להגביל למילת ערלת ודאי בשבת ולא למ – ָעְר

 ולא למילת ערלת הנולד בספק יום בין השמשות. 

 
 ויקרא תזריע יב,ד:

הְּ֭בָכל ֳהָרָ֑ ֶ֣יָ֭ט מ  ְד בּ֭ב  ֶ֖ ׁש  יםּ֭ת  ָ֔ מ  ֶׁשתָ֭י ֹלֶ֣ ּוְׁש  ֭ ֹום י ים֭ ֵ֥ ׁש  א-ּוְׁשֹל ׁש֭ל ָֽ ֶד ְוֶאל-ק ֶ֣ ע֭ ָּגֵ֗ אַ֭עד-ת  אָ֭תב ָ֔ ל ֶ֣  ֭ ָּדׁש ְק ּמ  ּה׃-ַה ָרָֽ יָ֭טֳה ֵ֥ מ  אתְ֭י ל ֶ֖ ְ֭מ
ל א-ְּבָכ ׁש֭ל ָֽ ֶד ע-ק ֶ֣ ָּגֵ֗ ׁש֭-ְּבָכל   רש"יימים. כפי'  66או  33מונח רביע, לרמז שטבולת יום ארוך יש לה  – ת  ֶד לרבות את התרומה )ראה  -ק ֶ֣

(. לפי שזו טבולת יום ארוך, שטבלה לסוף שבעה, ואין שמשה מעריב לטהרה עד שקיעת החמה של יום ארבעים, יבמות עה,א
אתה. שלמחר תביא את כפרת טהר ע֭-ל ָֽ ָּגֵ֗     אזהרה לאוכל וכו', כמו ששנויה ביבמות )עה,א(. -ת 

 מונח רביעראה 

ל א-ְּבָכ ׁש֭ל ָֽ ֶד ע֭-ק ֶ֣ ָּגֵ֗ ֶאלת  א֭-ְו אָ֭תב ָ֔ ל ֶ֣  ֭ ׁש ְקָּד ּה׃-ַעדַהּמ  ָרָֽ יָ֭טֳה ֵ֥ מ  אתְ֭י ְ֭מל ֶ֖
א-ְּבָכל רבי יוסף בכור שור ׁש֭ל ָֽ ֶד ע֭-ק ֶ֣ ָּגֵ֗ א֭-ְוֶאל(. יבמות עה,אתאכל; וזהו אזהרה לכרת )ראה  לא -ת  אָ֭תב ָ֔ ל ֶ֣  ֭ ׁש ְקָּד ּמ  ְקָּדׁש ֭מה  -ַה  ,ּמ 

ׁשכרת, אף  -שיש בו נטילת נשמה  ֶד לכרת, דהיינו: אכילה )ראה יבמות שם(.  -יש בו נטילת נשמה  ק ֶ֣ לרבות את התרומה, שהיא  - ְּבָכ
    (נידה כט,ב; יבמות עה,אטבולת יום ארוך )ראה 

ל א-ְּבָכ ׁש֭ל ָֽ ֶד ֶאל-ק ֶ֣ עְ֭ו ָּגֵ֗ א-ת  אָ֭תב ָ֔ ל ֶ֣  ֭ ׁש ְקָּד קטן כעין מידה אשר מהרז"ו מגדיר כמידה ב' בנוסף על ל"ב, סתום -תבנית רביע ... זקף – ַהּמ 

ְקָּדׁש ֭מה  רבי יוסף בכור שורשלא בא לסתום אלא לפרש, זה וכפרש  )נגיעה שזה נראה כלשון סתום  כרת, אף -שיש בו נטילת נשמה  ,ּמ 

ֶדׁש כי אין על נגיעה כרת, לכן הסתום בא לפרש שזאת אכילת(  )ראה יבמות שם(.אכילה כרת, דהיינו:  -יש בו נטילת נשמה )ש( ק ֶ֣

 קטן תוכן סתום, לא בא הכתוב לסתום אלא לפרש-רביע ... זקףראה 

 

 
 :ה,יב תזריע ויקרא

ם א  ַעל-ְו ב֭ ֶ֖ ׁש  יםּ֭ת  ָ֔ מ  ֶֶׁ֣שתָ֭י ְוׁש   ֭ ֹום ים֭י ֵ֥ ּׁש  ְוׁש  ָּ֑ה֭ ָּדָת םְּ֭כנ  י  ְׁשֻבַעֶ֖ ה֭ ְוָטְמָאֵ֥ ד֭ ל ָ֔ ֶ֣ה֭ת  ָב ה׃-ְנק  יָ֭טֳהָרָֽ ֵ֥ מ  ְּ֭ד
א֭  ד-םְו ל ָ֔ ֶ֣ה֭ת  ָב ָּ֑ה֭ואחריו הלכה והוא תאור  פסוקבראש  טןק-קףז מונח – ְנק  ָּדָת םְּ֭כנ  י  ַעֶ֖ ְׁשֻב ה֭ ְמָאֵ֥  'וכוְוָט

ם)ה(   רלב"ג , מה לומד מנקבה אל הזכר שלפניו?ולאחריואלפניו  לימוד ָּ֑ה֭-ְוא  ָּדָת םְּ֭כנ  י  ְׁשֻבַעֶ֖ ה֭ ְוָטְמָאֵ֥ ד֭ ל ָ֔ ֶ֣ה֭ת  ָב רוצה לומר,  -ְנק 
עה עשר יום כטומאת הנדה; ואע"פ שראתה דם בכלם, תטהר בסוף הארבעה עשר יום, כשתרחץ בשרה שתהיה טומאתה באלו הארב

במים. ודין טומאתה באלו הימים הוא דין טומאת הנדה לכל הדברים; רוצה לומר: לטמא בועלה, וליתר דיני הנדה הנזכרים אחר זה 
ותטמא לידה ארבעה עשר יום.  כר או נקבה, נשפוט בו להחמיר,בולד אם הוא זכד(. והוא מבואר, שאם נסתפק לנו -)ראה וי' טו,יט

ולזה תטמא לידה ארבעה עשר יום היולדת טומטום או אנדרוגינוס, כי לא נוכל לומר שלא תהיה טמאה לידה כשלא היה הולד ודאי 
בין היותו ספק; כי על כל פנים הנה זכר או ודאי נקבה, לפי שאין הבדל לעניין טבע דם לידה בין היות הנולד ודאי זכר או ודאי נקבה ו

ַעלזה הדם הוא ממותר הדם הבלתי נאות להולדה, והיתה הלידה דרך הרחם כמנהג.  ב֭ ֶ֖ ׁש  יםּ֭ת  ָ֔ מ  ֶֶׁ֣שתָ֭י ְוׁש   ֭ ֹום י ים֭ ֵ֥ ּׁש  ה-ְוׁש  ָרָֽ יָ֭טֳה ֵ֥ מ   - ְּד
 טהורים. - רוצה לומר, שאחר שישלמו ארבעה עשר ימי לידה, יהיו כל הדמים אשר תראה בששים וששה ימים הבאים אחריהם

 

 :... ויושבת עליו דם טמא ודם טהור כאנשים וכנשים )אנדרוגינוס( ... מ"ד דפ"משנה ביכורים 

 .תשב לזכר ולנקבה ולנדה -תשב לזכר ולנקבה, אין ידוע אם ולד היה אם לאו  -המפלת ואין ידוע מהו  א מתני'.,בבלי נדה כט

 

יום כליולדת זכר, ותמתין לבוא  40בעה עשר יום כיולדת נקבה, ודמי טהרה  רק עד בלידת ספק נותנים עליה כל החומרות: תטמא לידה אר

 יום ללידה כלידת נקבה. 80למקדש עם קרבנות עד מלאת 

 

 בבלי נדה כט,א;  קטן אחרי קיסר והלכה אחריו-]פשטא[ ]מונח[ זקףראה 

 

ד[֭ ים] ָ֔ מ  ֶׁשתָ֭י ְׁשֹלֶ֣ ּו  ֭ ֹום י ים֭ ֵ֥ ׁש   טןק-)סלוק( מרכא פשטא מונח זקף – ּוְׁשֹל

ה[֭ ים] ָ֔ ָימ  ֶֶׁ֣שת֭ ְוׁש   ֭ יֹום ים֭ ֵ֥ ּׁש     קטן-( מרכא פשטא מונח זקףאתנח)  – ְוׁש 

ים ָ֔ מ  קטן בתפקיד של שני לימודים, )א( אפשר לדרשת טבולת יום ארוך, )ב( לקביעת וסת נידות מחדש רק אחרי ארבעים לזכר -זקף – ָי

 ושמונים לנקבה

מאריך בשני המצבים את הענין הנקרא טבול יום, שטבול יום או טבולת יום  –, אפשר כי טעם מרכא אפשר לדרשת טבולת יום ארוך)א( 

ואין שמשה מעריב , שטבלה לסוף שבעה, טבולת יום ארוך שאינם אשה יולדת, הערב שמשו הוא ביום טבילתו ואילו היולדת היא
 (שזו לפי ד"ה( יב,ד) רש"י), שלמחר תביא את כפרת טהרתה. לטהרה עד שקיעת החמה של יום ארבעים

 

 רק אחרי ארבעים לזכר ושמונים לנקבה לקביעת וסת נידות מחדש)ב( 
כל מקום שנאמר תשב לזכר ולנקבה כיצד דינה תהיה אסורה לבעלה י"ד יום כיולדת נקבה  כ"י ה"רמב"ם הלכות איסורי ביאה פ

ום כיולדת זכר ואם ראתה דם אחר שבעה הראשונים ודאי, והשבעה האחרונים ספק, ואין נותנין לה ימי טוהר אלא עד ארבעים י
הארבעים עד שמונים אינו דם טוהר אלא ספק דם נדה או ספק דם זיבות אם בא מימי הזיבה כמו שביארנו, וכן אם ראתה דם יום אחד 

 ושמונים בלבד הרי זו ספק נדה ותשב שבעת ימי הנדה שמא נקבה ילדה שאין לה וסת נדות עד אחר מלאות כמו שביארנו.
 

 גבי דם בימי טהרה אם טבלה או לא טבלהללמד ל

להיות היולדת טמאה ( מצות עשה עד) מצווה קסז" ביאור כל תרי"ג מצוות במקומן, מצות השם" פירוש "איש מצליחע"פ חומש  "
 –אפילו בתוך ימי טהר  –ודוקא אם טבלה אחר שבעה לזכר , וארבעה עשר לנקבה. אבל אם לא טבלה, כל דם שתראה ...  ומטמאה

הרי הוא כדם נדה, ומטמא לח ויבש, שלא תלה הכתוב בימים לבד, אלא בימים וטבילה. והבא על היולדת כל זמן שלא טבלה, כבא על 
 .  הנדה, ולכל דבריה הרי היא כנדה כל זמן שלא טבלה בין לבעל בין לטהרות



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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, )א( ללמד כי יולדת שלא טבלה מאריכה חד לשניוצריך לחזור בזכר ובנקבה שאין ללמוד מא אפשר כי הלימוד הוא לשני דבריםהיינו 

 ימי טומאתה והרי היא לכל דבר כנדה לשינוי קביעות וסת אחר לידה.

כל ימי האשה, משתקבע וסת עד שתמות, או עד שתעקר הוסת ...  הא הזבה טמאה ומטמאהשת (מצות עשה פח) מצווה קפג( ב) 
חוזרת לפתח נדות(, תספר לעולם שבעה מתחילת הוסת, ואחריהן אחד  האחר מלאת ימי טהרליום אחר, או עד שתלד )שהיולדת 

ימי הריון, מדאורייתא, אם  271הריון גי'  .חדשקביעות וסת יום לנקבה יש לה יום  80-יום לזכר ו 40אחר מלאת ללמד כי יולדת ...  עשר,

 318=  40+  271+  7.  18-מתחלק באופן שלם למספר שאינו  278=  271+  7נאמר שהאשה נכנסה להריון ביום השמיני מוסתה אזי 

ולכן יום חידוש הוסת אינו בהמשך באותו מרווח מיום קביעות הוסת  , 18-ללא שארית ב יםמתחלק םאינ 358=  80+  271+  7וגם 

 הקודם.

 

ים ָ֔ מ  ֶׁשתָ֭י ֹלֶ֣ ּוְׁש  ֭ ֹום י ים֭ ֵ֥ ׁש   ראה להלן  ס"ת ממת"מ גי' תק"כר"ת ויו"י,  – ּוְׁשֹל

 

ם א  ֶ֣ה֭ת֭ -ְו ָב דְנק   ר"ת תנ"ו אם באלף הששי זאת שנת לידת אור החיים  – ל ָ֔

ים ָ֔ מ  ֶֶׁ֣שתָ֭י ְוׁש   ֭ ֹום ים֭י ֵ֥ ּׁש  מותו של הבעל שם טוב המכונה אור שבעת  אם באלף הששי זאת שנת -ס"ת ממת"מ גי' תק"כ ר"ת ויו"י,  – ְוׁש 

ָּׁשה ֭הימים ור"ת שלו מרומזים במלה      א 

 
 יב,ז: תזריעויקרא 

ֶ֤י֭ ְפנ  ֹו֭ל  י֞ב ר  ְק ה  ה׃֭'ה ְ֭ו ָבָֽ ֹוַ֭לְּנק  אֵ֥ ר֭ ֶדתַ֭לָּזָכֶ֖ ֶלָ֔ ַהּי   ֭ ַרת אתּ֭תֹו ָה֭ז ֶ֤ ָ֑י ָּדֶמ ר֭ ְּמק ֶ֣ ה֭מ  ָרֶ֖ ְוָטֲה ָה֭ י ָעֶלָ֔ ֶ֣ר֭ ֶּפ   ְוכ 
 תורה תמימה ויקרא פרק יב 

הָ֭ ָ֑י ֶמ רָּ֭ד ְּמק ֶ֣ , ואימא אדום ותו לא, א"ר אבהו, מט(חמשה דמים טמאים באשה, האדום והשחור וכקרן כרכום וכמימי אדמה וכמזוג - מ 
ָ֑֭אמר קרא  ֶמ הָָּ֭ד ָה֭ י ָ֑י ֶמ  ]נדה י"ח א'[: נ(, ושחור אדום הוא אלא שלקהארבעה( הרי כאן וי' קד' כ,יחט"ס צ"ל טט  – )פ' אחריָּד

כקרן כרכום הוא כמראה זיו כרכום, וקרן הוא מלשון כי קרן עור פניו. וכמימי אדמה פרשו בגמרא כאדמה  (תורה תמימה הערה מט
 כיין אדום מזוג במים, ב' חלקים מים ואחד יין:מבקעת בית כרם שבארץ ישראל. ומזוג הוא 

ָ֑יהָ֭ר"ל כאן כתיב  נ(תורה תמימה הערה  ָה֭( וי' קד' כ,יחט"ס צ"ל טט  – בלשון רבים וכן )פ' אחרי ָּדֶמ ָ֑י ֶמ רָּ֭ד ֹו ובשניהם היה ְמקֶ֣
י (טו,כה מצ' 'וי)אפשר לכתוב דמה, וכמו דכתיב  ָֽ הּ֭כ  ָּׁש֡ א  ּה-ְו ָמ֝ ֹובָּ֭ד ּוב֭֩זָ֨ ואע"פ  שני מיני דמים, וביחד ארבעה, מכ"א, לכן דרשינן ָיז

לבד דאנן חמשה תנן, אך יסוד מראה שחור אדום הוא אלא שלקה מראה האדמימות ונעשית שחור. ובזה"ז מטמאין כל מראה דם 
 משום דלית בהו נטיה לאדמימות כלל, ומבוארים פרטי הדינים ביו"ד ריש סי' קפ"ח: מראה לבן וירוק

ּׁשָ֭֡טו,כה:  מצורעויקרא  יְוא  ָֽ ֶעת-הּ֭כ   ֭ יםְּ֭בל א ֵ֗ ַרּב  ים֭ ֶ֣ ָימ  ּה֭ ָמ֝ ֹובָּ֭ד ּוב֭֩זָ֨ י-ָיז ָֽ ֹו֭כ  ּה֭אֵ֥ ָּדָתָ֔ ַעל-נ  ּוב֭ ָּדָתָּ֑ה֭-ָתזֶ֖ ֭נ 
א׃-ָּכל ו ָֽ ה  ה֭ ָאֵ֥ מ  ֶ֖הְ֭ט ְהֶי ּהּ֭ת  ָּדָתֵ֛ י֭נ  ֹ֧ מ  י ּהּ֭כ  ָאָתֵ֗ ֹובֻ֭טְמ י֭זֶ֣ מ ֞ ְ֭י
 יח: י, כ, קדשיםויקרא 

י[֭ ֶאת]  ֭ ַאף ְנ י  ר֭ ֲאֶׁשֶ֤ ׁש֭ י ֵ֗ א  ֶאת-ְו ף֭ ַאֶ֖ ְנ י  ר֭ ֶׁשֵ֥ ׁשֲ֭א י ָ֔ א  ֶֶׁ֣שת֭ ֶֶׁ֣שת֭-א  ֹותא  מָֽ ּו֭ ָ֑ה ע  ֶפת׃-ר  ָאָֽ ַהּנ  ףְ֭ו ֶ֖ א  ַהּנ  ת֭ ּוַמֵ֥  יח-מובא כאן להשלים ל י

י יׁשֲ֭אֶׁשר֭[ח] א  בֶ֭את-ְו֠ ַּכָ֨ ְׁש ֶאת-י  ֶ֤ה֭ ָּל ג  הְ֭ו ָּדָוֵ֗ ה֭ ָּׁש֝ ֶאת-א   ֭ ּה ָוָת ְר ֶאת-ֶע ה֭ ְּלָתֶ֖ ּג  א֭ ו ֕ ְוה  ה֭ ֱעָרָ֔ ּהֶ֭ה ָרֶ֣ ם֭-ְמק  ֶהֶ֖ י ְׁשנ  ּו֭ ְרתֵ֥ ְכ ְונ  ָה֭ ָ֑י ֶמ ֹורָּ֭ד ְמקֶ֣
ם׃ ַעָּמָֽ ֶרב֭ ֶּקֵ֥ ֭מ 

י[֭ה כ הער,י תורה תמימה ויקרא כ ׁש֭] י ֵ֗ א  היינו בן תשע שנים ויום אחד, דאע"פ דלכל דבר הוי ביאתו ביאה  - ת"ר פרט לקטןְו
מ"מ לענין מיתה נחשב כקטן, וכתבו התוס' בקדושין י"ט א' אע"פ דפשיטא הוא דקטן אינו בר עונשין, אך הו"א דמפני שהיא 

וא כמו בבהמה ]ע"ל פ' ט"ו[ קמ"ל. ועיין עוד השייך לדין זה נהרגת עליו ]דלגבה נחשבת ביאתו ביאה אם גדולה היא[ יהרג גם ה
 לקמן אות כ"ו:

ׁש֭֭[ח]יאפשר כי  י א  )כ,י( ובתפקיד עקירת דין מיתה בשני המקרים -גיל האיש השוכב במקומו ואלפניו ב –תלשא, בתפקיד שיעור  -ְו֠

  תו ביאה מ"מ לענין מיתה נחשב כקטן,בן תשע שנים ויום אחד, דאע"פ דלכל דבר הוי ביא מאיש קטן אפילו שהוא כבר 

 
  ,יח כ קדשים תורה תמימה ויקרא

ה֭ ָּדָוֵ֗ ה֭ ָּׁש֝ ּהאין דוה אלא נדה, שנאמר )ס"פ מצורע(  -א  ָּדָתָ֔ ְּבנ   ֭ ה ָּדָו  [:תו"כ] מו(ְוַה
ה֭ ָּדָוֵ֗ ה֭ ָּׁש֝  ]נדה מ"א ב'[:מז( מלמד שאין האשה טמאה נדה עד שיצא מדוה דרך ערותה -וגו' א 

יין מש"כ ס"פ מצורע בפסוק והדוה בנדתה בבאור שייכות לשון דוה לנדה, משום דקודם שרואה האשה דם ע (תורה תמימה הערה מו
 נדה מרגשת חלי וכאב בגופה וכמבואר בנדה ט' א':

ֶאתטו,לג:  מצורעויקרא   ֭ ַהָּזב ּהְ֭ו ָּדָתָ֔ ְּבנ   ֭ ה ָּדָו ם-ְוַה ב֭ע  ַּכֶ֖ ְׁש ר֭י  ׁשֲ֭אֶׁשֵ֥ י ֕ א  ָ֑הּ֭וְל ָב ְוַלְּנק  ר֭ ֹוַ֭לָּזָכֶ֖ ֹובָ֔ ה׃֭-ז ָאָֽ מ  ֭פְט
לאפוקי אם הוציאו הולד דרך דופנה ויוצא עמו דם, אז אף דהדם עצמו היא אב הטומאה כדם הנדה ולידה  ז(תורה תמימה הערה מ

 כמש"כ באות הקודם: ומדוה היא תואר לדם נדהוזיבה מפני שמקור מקומו טמא, אבל האשה טהורה עד שיצא ממנה דם דרך הרחם, 
ָ֑יהָ֭א"ר אבהו, אמר קרא  בבלי נדה יח,אדרשת ב,ז הערה נ( וי' תזריע יהביא ב תורה תמימה –טט  ֶמ ָה֭ ָּד ָ֑י ֶמ ט"ס צ"ל טט  – )פ' אחריָּד

ה֭( ,יחכ ' קד'ויוכן הביא ) :נ(, ושחור אדום הוא אלא שלקהארבעה( הרי כאן וי' קד' כ,יח ָּדָוֵ֗ ה֭ ָּׁש֝  אין דוה אלא נדה -א 

הלכן אפשר לומר כי  ָּׁש֝ ה֭א  ָוֵ֗  באשה נדה וזה כדרשה של ר' אבהו מתוכנן של שני פסוקים.  רביע, מרמז לארבעה דמים – ָּד

ָ֑יהָ֭ועוד יש לומר כי  ֶמ ָ֑יהָ֭ ָּד ֶמ לבד מראה לבן ובזה"ז מטמאין כל מראה דם בשני הפסוקים באתנח, להגביל לא לטמא שני מראות:  ָּד
 ומבוארים פרטי הדינים ביו"ד ריש סי' קפ"ח: משום דלית בהו נטיה לאדמימות כלל,  וירוק

 

 ה בבלי נדה יט,א; רא



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ע"פ תורת כהנים )ספרא( פרשת נגעים – יג ויקרא תזריע 7.2

מכנה את סדר ההלכות בתורת כהנים )ספרא( משניות. הלכנו בדרכו ובעיון זה )התורה והמצוה הוא פירוש המלבי"ם( הערה: התוה"מ 

 מודפס בתורה שלמה לרב כשר. . הח"ח הוא פירוש החפץ חיים כנעשה שימוש במלה משנה וכן הקיצור מ"א מ"ב וכו'
 ספרא תזריע פרשה א 

ֶאל( יג,א) )א( פרק אפרשת נגעים.  '֭ הָ֔ ֶ֣ר֭ ַדּב  ל-ַוְי ְוֶאָֽ ה֭ ֶׁשֵ֥ ר׃-מ  אמ ָֽ ן֭ל  ר ֶ֖ י( יג,ב), ַאֲה ָֽ םּ֭כ  עֹור-ָאָדֵ֗ ֶ֤הְ֭ב ְהֶי ֹו ֭-י  ָׂשר מה תלמוד לומר לפי  ,ְּב
ֹו( יג,לח)שנאמר  אָֽ  ֭ יׁש י-ְוא  ָֽ הּ֭כ  ָּׁשָ֔ עֹור-א  ֵ֥הְ֭ב ְהֶי ָהר ָ֑֭-י  םֶּ֭ב ָרֶ֖ תְּ֭בָׂש ָהר ֶ֖ טהורות, אין צריך לומר בהרות שאין בהם מראות נגעים ושלא תֶּ֭ב
י)יג,ב( -)פסוק )יג,לח,לט( עוסק בבהרות טהורות והמלים ב באו לכלל ָֽ ֵ֥ה֭-ּכ  ְהֶי .יתירות מלמדות על בהרות טמאות שהן טהורות במצבים הבאים כי י 

גייר, בקטן ונולד, בקמט ונגלה בראש ובזקן בשחין ובמכוה בקדח אלא בהרות שבהם מראות נגעים שהיו בגוי ונת נתהוו בזמן הפטור(
 .המורדין

, ר' אלעזר )חל שינוי במראה ליותר חלש )כגון ממראה שלג למראה סיד( או ליותר חזק )כגון מסיד לשלג((  נשתנו מראיהם בין להקל בין להחמיר
)רק אם המראה התחזק נדון כאילו נראה הור ולהחמיר תראה כתחלה , רבי אלעזר בן חסמא אומר להקל ט)לא מתיחס לשנוי( בן עזריה מטהר

ילכך נאמר )כל שנוי מראה כאילו נראה עכשו( רבי עקיבא אומר בין להקל בין להחמיר תראה כתחלה כתחלה עכשו(  ָֽ םּ֭כ  ֶ֤ה-ָאָדֵ֗ ְהֶי . כי י 
הלא דין הוא, טימא בזבים וטימא בנגעים מה זבים כי יהיה מן הדיבר והילך, ו )ב(. )שמטמא מזמן החיוב ואילך(יהיה מן הדבור ואילך 

קל וחומר ומה אם זבים שטומאתן וטהרתן בכל אדם פטר בהם לפני  )ג(פטר בהם לפני הדיבר אף נגעים פטר בהם לפני הדיבר. 
אנוסים,  הדיבר, נגעים שאין טומאתם וטהרתן אלא בכהן אינו דין שיפטור בהם לפני הדיבר, לא אם אמרת בזבים שלא טימא בהם

 )ד(תאמר בנגעים שטימא בהם אנוסים, הואיל וטימא בהם אנוסים יפטור בהם לפני הדיבר תלמוד לומר כי יהיה מן הדיבר ואילך. 

עֹור( יג,ב) ֭ -ְב ֹו ָׂשר ן֭ ( יג,ג) מה תלמוד לומר לפי שנאמרְּב ָלָבֵ֗ ֭׀ ְֶ֣ך֭ ָהַפ ע֭ רַּ֭בֶּנַ֝ג ָעָ֨ שיכול אין לי אלא מקום שהוא ראוי לגדל שער לבן, ְוׂש 
עֹורלגדל שער לבן מנין תלמוד לומר  מקום שאינו ראוי ֭ -ְב ֹו ָׂשר ֶ֤ת֭ (יג,ב)ריבה, ְּב ֶרת֭זו שאת, ְׂשא  ֭ זו בהרת, ַבֶהָ֔ לבהרת, זו שני ַסַּפ ַחת

וכתב בפסוק  ומראהו עמוק)פי' הח"ח היה לו לכתוב , בהרת, ומראהו עמוק, שני לשאת, ל)גי' הח"ח בשם הראב"ד(  ומראהו עמוק, שני לשאת,

ְר֭ ק ּ֭וַמ מ  ָע  ֭ ע ַהֶּנ ַג ה֭ ֶ֤  ללמד שיש תולדה לבהרת )ולא ללמוד זאת ממלת ספחת((  א 

תמה לשון  ֶ֤ א  ק ֭, כמראה הצל שהם גבוהים ממראה החמה, מה לשון מוגבהת )גי' הח"ח והתוה"מ מובהקת, ְׂש מ  , עמוקה כמראה החמה ָע
֭ שהם עמוקים מן הצל, מה לשון  ֵ֥ה, הונותספחיני נא אל אחת הכטפילה, שנאמר ַסַּפ ַחת ָהָי מלמד שהם מצטרפים זה עם זה לפטור  ְו

 ולהחליט ולהסגיר,
ֹור קטע זה של תו"כ נידון בהמשך) ֹו-ְבע רֶ֖ גרמני, כהה, ב, מיכן אמרו בהרת עזה נראית )האדם שבו המראה( , בעור בשר של נראהְּבָׂש

גם במראה בהיר ביותר, אדם כהה מאד יטמא גם במראה )ת"ק כל אדם כמות שהוא, עשוי להתקבל כי אדם בהיר מאד לא יטמא  כושי עזהבוהכהה 

)ע"פ הראב"ד רק  רבי ישמעאל אומר בית ישראל הריני כפרתן הרי הן כאשכרוע לא שחורים ולא לבנים אלא בינוניים )ה(. חלש(

נית ומקיפו מבחוץ ורות שחורות לבנות ובינוניות מביא סם בינוצ, רבי עקיבא אומר יש לציירים סממנים שהם צרים הבינוני נבדק(
ֹור, רבי יוסי אומר כתוב אחד אומר ()כולם נבדקים לעומת צורה בצבע בינוני ותראה כבינוני ֹו-ְבע רֶ֖ עֹור( יג,ג) וכתוב אחר אומר  ְּבָׂש -ְּב

ר ָׂש ָּב עֹור, מצינו שמראות נגעים להקל, אבל לא להחמיר רואה הגרמיני בבשרו להקל נמצא' מקיים ַה֠ ֹו-ְב ָׂשרֶ֖ )אדם מאד בהיר לא  ְּב

עֹור( יג,ג), והכושי בבינונית להקל נמצאת מקיים יטמא גם במראה בהיר ביותר( ָּבָׂשר-ְּב )אדם מאד כהה משווים לצורה בצבע בינוני להקל  ַה֠

)באומד לצבע בינוני, לעומת ר"ע שכולם נבדקים לעומת צורה בצבע  בבינוניוזה וחכמים אומרים זה  לגביו כי אחרת יטמא גם במראה חלש(

 (.(בינוני
עֹור  (יג,ב) )ו( ֵ֥הְ֭ב ָי ֹו֭-ְוָה רֶ֖ ָׂש מלמד שהוא מצטער ממנו, ומנין שאף אחרים מצטערים ממנו רואים אותו שהוא מצטער ממנו תלמוד ְּב

עלומר  ֶַָֽ֣֖ג ַעת, ְלֶנ אם אמרת במחיה שהיא  ,לא )ז(כגריס, הלא דין הוא טימא כאן וטימא במחיה מה מחיה כגריס אף כאן כגריס.  ָצָרָ֑
ַעתשאין מקום שיער לבן צריך כלום תלמוד לומר  ,שיער לבןצריכה כעדשה תאמר ב  .כגריס ָצָרָ֑

ֶאל  (יג,ב) )ח(  ֭ א ּוָב ה ן-ְו ֲהר ֶ֣ ן, אין לי אלא אהרן עצמו, מנין לרבות כהן אחר תלמוד לומר ַא ה ָ֔ ּכ  , מנין לרבות בעלי מומים תלמוד לומר ַה
ו ֶ֖י ָּבָנ ים, או יכול שאני מרבה חללים, תלמוד לומר מ  ָֽ ֲהנ  ֹוֶ֭אלצאו חללים, ומנין לרבות כל ישראל ת"ל י ַהּכ  ד-אֵ֛ אם סופינו  )ט(. ַאַחֵ֥

ֹוֶ֭אללרבות כל ישראל מה תלמוד לומר  ים-אֵ֛ ָֽ ֲהנ  ּכ  ֶ֖יוַ֭ה ָּבָנ מ  ד֭ , אלא ללמד שאין טומאה וטהרה אלא מפי כהן, הא כיצד חכם ַאַחֵ֥
דבר אחר מה   (יג,ב)ר טהור והוא אומר טהור, שבישראל רואה את הנגעים ואומר לכהן אעפ"י שוטה אמור טמא והוא אומר טמא, אמו

ֹוֶ֭אלתלמוד לומר  ים-אֵ֛ ָֽ ֲהנ  ּכ  ֶ֖יוַ֭ה ָּבָנ מ  ד֭ ם-ְוַעל֭(דב' שפטים כא,הלפי שנאמר ) ַאַחֵ֥ ֶהֵ֥ י ֶ֖ה ּפ  ֶי ְה יב-ָּכל י  ֵ֥ ל ר  ע׃-ְוָכ ַג ַֽ היקיש ריבים לנגעים   ָנָֽ
אי מה ריבים בשלשה אף נגעים בשלשה ק"ו אם  י()מה נגעים ביום אף ריבים ביום. מה ריבים שלא בקרובים אף נגעים שלא בקרובים 

ֹוֶ֭אלממונו בשלשה אין דין שיהיה גופו בשלשה? ת"ל  ים-אֵ֛ ָֽ ֲהנ  ַהּכ  ו֭ ֶ֖י ָּבָנ מ  ד֭   מלמד שכהן אחד רואה את הנגעים. ַאַחֵ֥
 

 ב: –ויקרא תזריע יג,א 

'ֶ֭אל הָ֔ ֶ֣ר֭ ַדּב  ְי א[ַ֭ו ל-] ְוֶאָֽ ה֭ ֶׁשֵ֥ ר׃-מ  מ ָֽ א ן֭ל  ר ֶ֖ ַ֭אֲה
י ָֽ םּ֭כ  ָדֵ֗ ֶ֤ה֭-]ב[ָ֭א ְהֶי עֹורי  ֹו-ְב אָֽ ת֭ ֶ֤ א  ְׂש  ֭ ֹו ר ֹור-ְּבָׂש ֵ֥הְ֭בע ָי ְוָה ֶרת֭ ֹוַ֭בֶהָ֔ אֶ֣  ֭ ַעת-ַסַּפ ַחת עָ֭צָרָ֑ ֶַָֽ֣֖ג ֹוְ֭לֶנ רֶ֖ ְּ֭בָׂש

ֶאל֭  ֭ ּוָבא ֹוֶ֭אל-ְוה אֵ֛ ן֭ ה ָ֔ ַהּכ  ן֭ ר ֶ֣ ים׃-ַאֲה ָֽ ֲהנ  ּכ  וַ֭ה ֶ֖י ָּבָנ מ  ד֭ ַ֭אַחֵ֥
 לט – יג,לח תזריעויקרא 

ֹו אָֽ  ֭ ׁש י ְוא  ח[֭ י-]ל ָֽ הּ֭כ  ָּׁשָ֔ עֹור-א  ֵ֥הְ֭ב ְהֶי תְ֭לבָ֭-י  ָהר ֶ֖ תֶּ֭ב ר ָ֑ םֶּ֭בָה ָרֶ֖ ת׃ְּ֭בָׂש ֭֭נ ָֽ
עֹור ֹ֧הְ֭ב ּנ  ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ּכ  ֶ֣הַ֭ה ָא א׃֭-]לט[ְ֭וָר ּו ֹור֭הָֽ רָ֭טהֵ֥ ֹו חָּ֭בעֶ֖ אָּ֭פַרֵ֥ ּו הֵ֛ ַהק֭ תּ֭ב ֵ֥ ָ֑ ֹותְ֭לָבנ  הֶ֣ תּ֭כ  ָהר ֶ֖ םֶּ֭ב ָׂשָרֵ֛ ְּ֭ב

 

ם ירביע,  – ָאָדֵ֗ ָֽ עֹור-ּכ  ֶ֤הְ֭ב ְהֶי ֭ -י  ֹו ָׂשר ֹומהפך פשטא,  –ְּב ֶ֤ת֭אָֽ א  ֶרת-ְׂש ֹוַ֭בֶהָ֔ אֶ֣  ֭  קטן -מהפך פשטא זקף – ַסַּפ ַחת
 נגעים.פרק אספרא תזריע פרשה א פרשת 

'ֶ֭אל( יג,א) )א( הָ֔ ֶ֣ר֭ ַדּב  ְי ל-ַו ֶאָֽ הְ֭ו ֶׁשֵ֥ ר׃-מ  מ ָֽ א ן֭ל  ֲהר ֶ֖ י( יג,ב), ַא ָֽ םּ֭כ  ָדֵ֗ עֹור-ָא ֶ֤הְ֭ב ְהֶי ֹו ֭-י  ָׂשר ֹו( יג,לח)מה תלמוד לומר לפי שנאמר  ,ְּב אָֽ  ֭ ׁש י א  -ְו
י ָֽ הּ֭כ  ָּׁשָ֔ ֹור-א  ֵ֥הְ֭בע ֶי ְה ת֭-י  ר ֶ֖ תֶּ֭בָה ר ָ֑ םֶּ֭בָה ָרֶ֖ )פסוק  ות נגעים ושלא באו לכללטהורות, אין צריך לומר בהרות שאין בהם מראְּבָׂש

י)יג,ב( -)יג,לח,לט( עוסק בבהרות טהורות והמלים ב ָֽ ֵ֥ה֭-ּכ  ְהֶי  .יתירות מלמדות על בהרות טמאות שהן טהורות במצבים הבאים כי נתהוו בזמן הפטור(י 
 .בקדח המורדין אלא בהרות שבהם מראות נגעים שהיו בגוי ונתגייר, בקטן ונולד, בקמט ונגלה בראש ובזקן בשחין ובמכוה



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 התשעג -בהלכה ובאגדה  טעמי המקרא/©Sep-14         248/141    ZZFisher-29ד "עתשה–תשרי–ה"כ

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

, ר' אלעזר )חל שינוי במראה ליותר חלש )כגון ממראה שלג למראה סיד( או ליותר חזק )כגון מסיד לשלג((  נשתנו מראיהם בין להקל בין להחמיר
נראה  )רק אם המראה התחזק נדון כאילו, רבי אלעזר בן חסמא אומר להקל טהור ולהחמיר תראה כתחלה )לא מתיחס לשנוי( בן עזריה מטהר

ילכך נאמר )כל שנוי מראה כאילו נראה עכשו( רבי עקיבא אומר בין להקל בין להחמיר תראה כתחלה כתחלה עכשו(  ָֽ םּ֭כ  ֶ֤ה-ָאָדֵ֗ ְהֶי . כי י 
 .)שמטמא מזמן החיוב ואילך(יהיה מן הדבור ואילך 

 לכולי עלמא לא מתיחסים לנגע שהיה, שאם הנגע לא השתנה אינו מטמא.

היה מורה על קנין הנמצא בעצם מכבר, נגע צרעת שכבר  אשרמבאר את תורת כהנים כי אם היה כתוב מלת  ם(התורה והמצוה )מלבי"

יכתיב  אלאהיה באדם.  ָֽ ֶ֤ה֭-ּכ  ְהֶי  , שרק אם נולדו בשעת החיוב, מטמאות.משעת החיובמורה כי יהיה מעתה  כיומלת י 

םהדרשה מהטעמים תהיה:  ָדֵ֗ ית מארבע המראות הטמאות רביע, מורה על אדם בעל לפחות אח – ָא ָֽ ֹור-ּכ  ֶ֤הְ֭בע ְהֶי ֭ -י  ֹו ר מהפך פשטא  –ְּבָׂש

והם  במשנה נגעים פ"ז מ"א ובספרא תזריע פ"אכנמנה  בשעת הפטורמורה להוציא הכתוב מפשוטו וללמד שאם מראות אלו נולדו בו 

 מטמאות. אזי אינן בגוי ונתגייר, בקטן ונולד, בקמט ונגלה בראש ובזקן בשחין ובמכוה בקדח המורדין
 

ם ֹו רביע, יש ארבע מראות נגעים טמאים  – ָאָדֵ֗ ֶ֤ת֭אָֽ ֶרת-ְׂשא  ֶהָ֔ ֹוַ֭ב אֶ֣  ֭ קטן, לימוד אחד כפשוטו ואחד -מהפך פשטא מונח זקף – ַסַּפ ַחת

ֶרתהיוצא מפשוטו. אפשר כי פשוטו של מקרא מלמד  קטן, בתפקיד של מספר שניים, שני אבות מראות, בהרת ושאת ושתי -זקף – ַבֶהָ֔

ֹונלמדות ממיקום תולדות ה ֭ -אָֽ  בין שני האבות.  ַסַּפ ַחת

ארבע המראות אלו  משנה נגעים פ"א מ"א ופירוש קהתישאין סדר הכתוב כסדר עזות הלובן כפי שמלמדת הלימוד היוצא מפשוטו הוא 

נו כצמר לבן, ותולדת : בהרת עזה כשלג )הלבנה מכולן(, ושאת לבנה, היי(יג,דותו"כ מברר זאת בדרשת ) נבדלים ביניהם בלובן שבנגע

 הבהרת הלבנה שגוונה כסיד ההיכל, ותולדת השאת לובנה כקרום ביצה. 

 

ֹור ֵ֥הְ֭בע ָהָי ַעת-ְו עָ֭צָרָ֑ ֶַָֽ֣֖ג ֹוְ֭לֶנ רֶ֖ א"ר מנא מנו אותן חכמים שנים ומנו אותן ארבעה. מה ...  ירושלמי שבועות פ"א ה"א )וילנה ב,א( ְּבָׂש

שכן מין במינו. א"ר -אבין אם בשאינו מינו מצטרף לא כל 'זה. רבי לעזר בשם ר שניים מצטרפין זה עם זה אף ארבעה מצטרפין זה עם
 מלמד שהן מצטרפין זה עם זה. והיהאין כתיב כאן אלא והיו ( ויקרא תזריע יג,ב)  יוסי בי רבי בון

 ללמד שכולן מצטרפין להויה אחת לטמא אם יש מכולם צירוף של שיעור גריס. לב ירושלים *
ֵ֥ה֭בְ֭ - טט * ָהָי ֹו֭-עֹורְו ָׂשרֶ֖  מרכא טפחא, יתור לרבות כל צירוף בין כל הארבעה מראות. -ְּב

 

י ָֽ םּ֭כ  ָדֵ֗ עֹור-]ב[ָ֭א ֶ֤הְ֭ב ְהֶי ֹו-י  אָֽ ת֭ ֶ֤ א  ְׂש  ֭ ֹו ר ֹור-ְּבָׂש ֵ֥הְ֭בע ָי ְוָה ֶרת֭ ֹוַ֭בֶהָ֔ אֶ֣  ֭ ַעת-ַסַּפ ַחת עָ֭צָרָ֑ ֶַָֽ֣֖ג ֹוְ֭לֶנ רֶ֖ ְּ֭בָׂש
ֶאל֭  ֭ ּוָבא ֹוֶ֭אל-ְוה אֵ֛ ן֭ ה ָ֔ ַהּכ  ן֭ ר ֶ֣ ים׃-ַאֲה ָֽ ֲהנ  ּכ  וַ֭ה ֶ֖י ָּבָנ מ  ד֭ ַ֭אַחֵ֥

ג[֭וְ֭ ֶ֣ןֶ֭את] ה  ַהּכ  ֶ֣ה֭ עֹור-ָרָא עְּ֭ב ֶַָֽ֣֖ג ֶּנ ּוא֭-ַה ַעת֭הָ֑ עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג ֹוֶ֭נ רָ֔ רְּ֭בָׂש ֹו עֶ֣ מ   ֭ ק מ  ָע  ֭ ַהֶּנ ַגע ה֭ ֶ֤ ְרא  ןּ֭וַמ ׀ָ֭לָבֵ֗ ְֶ֣ך֭ ָהַפ ע֭ רַּ֭בֶּנַ֝ג ָעָ֨ ׂש  ָׂשרְ֭ו ָּב ַ֭ה֠
ֹו׃ תָֽ א  א֭ ֵ֥ ּמ  ְוט  ן֭ ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ָאֵ֥ ְ֭וָר
֭ -ְבעֹור (יג,ב) ספרא תזריע פרשה א )ד( רֹו ָׂש ן֭וְ֭  (יג,ג) מה תלמוד לומר לפי שנאמרְּב ָלָבֵ֗ ֭׀ ְֶ֣ך֭ ָהַפ ע֭ ַ֝ג רַּ֭בֶּנ ָעָ֨ שיכול אין לי אלא מקום ׂש 
עֹורלגדל שער לבן מנין תלמוד לומר  מקום שאינו ראוישהוא ראוי לגדל שער לבן,  ֭ -ְב ֹו ָׂשר  ריבה,ְּב

, בא היה הוה אמינא לומר שנגע צרעת יהיה רק במקום הראוי לגדל שער (יג,ג)לימדה אלו מצבים לא נידונים כנגע צרעת, מפסוק  מ"א

רֹו ֭-ְבעֹור (יג,ב)הקרא  ָׂש עֹורלרבות כל מקום שאפילו לא מגדל שער, וטעם  ְּב ֹו ֭-ְב ָׂשר ללמד  אחדפשטא, בתפקיד של דבר  – ְּב

ַעת (יג,ב)שהנאמר בהמשך  ַגעָ֭צָרָ֑ ֶָֽ֖֣ של לפחות כגריס שגודלו נמדד בשער כפי שמלמדים טעמי  שעורם אחידמלמד שכל נגעי צרעת  ְלֶנ

 . (יג,ג)פסוק 

 

 מוסר ואגדתא הסבר בדרך

י( יג,ב) ספרא תזריע פרשה א )ד( ָֽ םּ֭כ  ָדֵ֗ ֹור-ָא ֶ֤הְ֭בע ְהֶי רֹו ֭-י  אדם כי יהיה בעור  מדרש תנחומא )ורשא( פרשת תזריע סימן י – ְּבָׂש
 (,לדיד ' מצ'וי( קשה לפני הקב"ה לפשוט ידו באדם הזה ומה הוא עושה מתרה בו תחלה ואח"כ מלקה אותו שנא' ),ביג ' תז'ויבשרו )

י ְ֭וָנתַ֭ ַגע ּת  ֶָֽ֖֣ ַעת ֶנ ַרָ֔ ית ָצ ֶ֖ ֶרץ ְּבב  ם ֶאֵ֥ ֻחַּזְתֶכָֽ ֶגד (,מזיגתז'  'וי, בתחלה מלקה ביתו חזר בו מוטב ואם לאו מלקה בגדיו שנאמר )ֲא ַהֶּב֕ י ְו ָֽ -ּכ 
ֵ֥ה ְהֶי ֹו י  ֶַָֽ֣֖גע בֶ֖ ַעת ֶנ י, חזר בו מוטב ואם לאו באים בגופו שנא' ָצָרָ֑ ָֽ םּ֭כ  ָדֵ֗ עֹור-ָא ֶ֤הְ֭ב ֶי ְה ֹו ֭-י  ר ָׂש  .ְּב

ם ָדֵ֗ ֹוררמז שרק בצעד הרביעי אחרי התראה, הלקאת ביתו, הלקאת בגדו מלקה  מד' תנחומאע"פ רביע,  – ]ב[ָ֭א רֹו ֭-ְבע  – ְּבָׂש

 ידו באדם לפשוטקשה לפני הקב"ה  מד' תנחומאפשטא, כעין רמז ע"פ 

 

 

ֶ֤ת֭ (יג,ב) )ד( "א פ"אספרא תזריע פ ֶרת֭זו שאת, ְׂשא  ֭ זו בהרת, ַבֶהָ֔ )גי' הח"ח בשם  לשאת, לבהרת, ומראהו עמוק, שניזו שני ַסַּפ ַחת

ק ֭וכתב בפסוק  ומראהו עמוק)פי' הח"ח היה לו לכתוב , בהרת, ומראהו עמוק, שני לשאת, להראב"ד(  מ  ָע  ֭ ַהֶּנ ַגע ה֭ ֶ֤ ְרא  ללמד שיש תולדה  ּוַמ

 לבהרת )ולא ללמוד זאת ממלת ספחת(( 

תמה לשון  ֶ֤ א  ק ֭אה החמה, מה לשון , כמראה הצל שהם גבוהים ממרמוגבהת )גי' הח"ח והתוה"מ מובהקת, ְׂש מ  , עמוקה כמראה החמה ָע
֭ שהם עמוקים מן הצל, מה לשון  ֵ֥ה, ספחיני נא אל אחת הכהונותטפילה, שנאמר ַסַּפ ַחת ָהָי מלמד שהם מצטרפים זה עם זה לפטור  ְו

 ולהחליט ולהסגיר,
ק ֭הַ֭֭)יג,ג(-מתוך רצון לרכז את האפשרויות השונות לגבי תבנית הטעמים פשטא פשטא שבקרא ש מ  ָע  ֭ ע לכן הסבר ע"פ טעמי  ֶּנ ַג

  (ט) "א פ"בספרא תזריע פ-המקרא של הקטע הזה של תו"כ נידון בהמשך ב
עֹור( יג,ב) ֹו-ְב ָׂשרֶ֖ )ת"ק  כושי עזהבגרמני, כהה, והכהה ב, מיכן אמרו בהרת עזה נראית )האדם שבו המראה( , בעור בשר של נראהְּב

רבי ישמעאל  )ה(. אד לא יטמא גם במראה בהיר ביותר, אדם כהה מאד יטמא גם במראה חלש(כל אדם כמות שהוא, עשוי להתקבל כי אדם בהיר מ
, רבי עקיבא )ע"פ הראב"ד רק הבינוני נבדק( אומר בית ישראל הריני כפרתן הרי הן כאשכרוע לא שחורים ולא לבנים אלא בינוניים

)כולם  ביא סם בינונית ומקיפו מבחוץ ותראה כבינוניורות שחורות לבנות ובינוניות מצאומר יש לציירים סממנים שהם צרים 

עֹור ( יג,ב) , רבי יוסי אומר כתוב אחד אומר(נבדקים לעומת צורה בצבע בינוני ֹו-ְב ָׂשרֶ֖ ֹור( יג,ג) וכתוב אחר אומר  ְּב ר-ְּבע ָּבָׂש , מצינו ַה֠
עֹו ( יג,ב) שמראות נגעים להקל, אבל לא להחמיר רואה הגרמיני בבשרו להקל נמצא' מקיים ֹו-רְב ָׂשרֶ֖ )אדם בהיר מאד לא יטמא גם  ְּב
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עֹור( יג,ג), והכושי בבינונית להקל נמצאת מקיים במראה בהיר ביותר( ר-ְּב ָּבָׂש )אדם כהה מאד משווים לצורה בצבע בינוני להקל לגביו כי  ַה֠

 (.(לעומת צורה בצבע בינוני )באומד לצבע בינוני, לעומת ר"ע שכולם נבדקים בבינוניוזה וחכמים אומרים זה  אחרת יטמא גם במראה חלש(
עֹור  (יג,ב) )ו( ֵ֥הְ֭ב ָי ֹו֭-ְוָה רֶ֖ ָׂש מלמד שהוא מצטער ממנו, ומנין שאף אחרים מצטערים ממנו רואים אותו שהוא מצטער ממנו תלמוד ְּב

עלומר  ֶַָֽ֣֖ג  ..., ְלֶנ

עֹור - טט ספרא מ"ו * ֵ֥הְ֭ב ָהָי ֹו֭-ְו רֶ֖ בתפקיד יתור לרבות  מרכא טפחא, טעם טפחא בעל שני תפקידים, )א( יחד עם מרכא -ְּבָׂש

ַעתהווית הצער של הצרוע, )ב( טפחא כפותחת טפח להתאפיין )לקבל הסבר( מהכתוב אחריו, וטעמי המלים  עָ֭צָרָ֑ ֶַָֽ֣֖ג מונח אתנח,  – ְלֶנ

ע֭)א( לאפיין את הכתוב לפניו שכאשר המראה בגודל גריס זאת צרעת שהצרוע מצטער ממנו; )ב( ֶַָֽ֣֖ג שאף אחרים מונח מרבה  – ְלֶנ
  רואים אותו שהוא מצטערכש()ם ממנו מצטערי

 

 ,ב, ג, יויקרא תזריע יג, המבוסס על שלושה פסוקים להלן לימוד שיעורי נגע צרעת בעור הבשר
ַעת( ב,יג)...  "א פ"א )ו(ספרא תזריע פ ָרָ֑  כגריס, הלא דין הוא טימא כאן וטימא במחיה מה מחיה כגריס אף כאן כגריס. ָצ

ַעת( ב,יגתאמר בשיער לבן שאין מקום שיער לבן צריך כלום תלמוד לומר ) צריכה כעדשהבמחיה שהיא לא אם אמרת  )ז(   7.כגריס ָצָרָ֑
 וגם נגע עם שער לבן צריך מקום כגריס. –טט 

י֭ ָֽ םּ֭כ  ָדֵ֗ ֹור-]ב[ָ֭א ֶ֤הְ֭בע ְהֶי ֹו-י  אָֽ ת֭ ֶ֤ א  ְׂש  ֭ ֹו ר עֹור-ְּבָׂש ֵ֥הְ֭ב ְוָהָי ֶרת֭ ֹוַ֭בֶהָ֔ אֶ֣  ֭ ַעת-ַסַּפ ַחת ָרָ֑ עָ֭צ ֶַָֽ֣֖ג ֹוְ֭לֶנ ָׂשרֶ֖ ְּ֭ב
ּוָבא ֭֭ ֹוֶ֭אל-ֶאלְ֭וה אֵ֛ ן֭ ה ָ֔ ַהּכ  ן֭ ר ֶ֣ ים׃-ַאֲה ָֽ ֲהנ  ּכ  וַ֭ה ֶ֖י ָּבָנ מ  ד֭ ַ֭אַחֵ֥
ַעת( ... יג,ב) )ע"פ  בלבדלפחות גודל כגריס הקילקי  -( יש שיעור מזערי יחיד יג,ב)-אתנח להגביל, ללמד כי לכל המראות הנלמדות ב – ָצָרָ֑

 שיעורו כגריס הקילקי.( שיג,י( הנלמד בהקשה משיעור נגע צרעת שבו סימן מחיה המוזכר בשאת )מ"ז

 קטן, מרכא טפחא, אתנח -, מהפך פשטא זקףרביעראה 

 

שטעמיו מרמזים לשיעורים ותנאים שונים  ויקרא תזריע יג,גמקור שיעור הגריס הוא בסימן המחיה. בתחלה נדון בחלק מטעמי הפסוק 

 בנגעי עור בשר אדם.   

 
 ויקרא תזריע יג,ג:

ֶ֣ןֶ֭את ה  ַהּכ  ֶ֣ה֭ ָרָא ג[ְ֭ו ֶָֽ֣֖גַ֭-] ֶּנ עֹורַה ּוא֭-עְּ֭ב ַעת֭הָ֑ עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג ֹוֶ֭נ רָ֔ רְּ֭בָׂש ֹו עֶ֣ מ   ֭ ק מ  ָע  ֭ ַהֶּנ ַגע ה֭ ֶ֤ ְרא  ןּ֭וַמ ׀ָ֭לָבֵ֗ ְֶ֣ך֭ ָהַפ ע֭ רַּ֭בֶּנַ֝ג ָעָ֨ ׂש  ָׂשרְ֭ו ָּב ַ֭ה֠
ֹו׃ תָֽ א  א֭ ֵ֥ ּמ  ְוט  ן֭ ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ָאֵ֥ ְ֭וָר

עורי גובה בראש הפסוק שיעורי שטח, ואחריו כתובות השערות שתפקידן ללמד שיעורין בנגע )שטח, מספר שערות טמאות(, ואח"כ שי

 ותנאים נוספים בנגע עור הבשר.

 

 

 
 

ֶאת  שיעורין בנגע ֶ֣ן֭ ה  ֶ֣הַ֭הּכ  ָא ֹור-ְוָר ַגעְּ֭בע ֶָֽ֖֣ ֶּנ ר-ַה ָּבָׂש    ַה֠

ַ֝גע  כלי המדידה רַּ֭בֶּנ ָעָ֨  ְוׂש 

ן  שיעורי גובה  ָלָבֵ֗ ֭׀ ְֶ֣ך֭ ָהַפ ַ֝גע֭ רַּ֭בֶּנ ָעָ֨  ְוׂש 

ֵַֽ֥ תנאים נוספים בנגע עור הבשר ֹוֶ֭נ רָ֔ רְּ֭בָׂש ֹו עֶ֣ מ   ֭ ק מ  ָע  ֭ ע ַהֶּנ ַג ה֭ ֶ֤ ְרא  ּואּוַמ ַעת֭הָ֑ עָ֭צַרֶ֖  ַג

 

עֹורתבנית הטעמים  ר֭-ְּב ָּבָׂש  ונלמדם תוך התקדמות ההסבר אלפניו ולאחריוגדולה, מלמד שיעורין בנגע -תלישא–ַה֠

ֶּנַ֝געתבנית הטעמים  רַּ֭ב ָעָ֨  מדידת שיעורין בנגע היא בשער )שטח, מספר, גובה(, ועל שער כסימן טומאה.כי  מלמדתקדמא ואזלא,  - ְוׂש 

ֶאת( ,גיג) של הכתובשיעורין אלפניו  ֶ֣ן֭ ה  ַהּכ  ֶ֣ה֭ עֹור-ְוָרָא עְּ֭ב ֶַָֽ֣֖ג ֶּנ ָּבָׂשר-ַה   גדולה, -מונח מונח מונח תלישא – ַה֠

עֹור ר֭-ְּב ָּבָׂש  טעם תלשא. שלפניממנו עצמו ומכל טעם מונח  בנגע שיעוריןגדולה( ללמד -תלשא )תלישא –ַה֠

 

( ... יג,ימהקרא ) )יא( –תו"כ פ"ג פ"א )ז(  -ם נדרשים ב( נלמד שעל הכהן לראות בנגע שיעורים אחדים והם עצמיג,גמהטעמים בפסוק )

ת ָֽ ְׂשא  יַּ֭ב רַ֭חֶ֖ ֵ֛תָּ֭בָׂשֵ֥ ַי ְח ָֽ ּומ  ָ֑ן֭ ֶ֣רָ֭לָב ָע  2שערות(, )ב( סימן טומאה שער לבן ) 6על  6כגריס הקלקי ) -ואלו הם בקצרה: )א( גודל הנגע  ׂש 

 שערות לכל צד(.  2של המחיה )שערות(, )ד( גודל הביצור  2על  2שערות לבנות(, )ג( סימן טומאה מחיה בגודל )

 

ֶ֣ןֶ֭את( ג,יגע"פ ) ועוד פרטים שעל הכהן לראות שיעורים בנגע עור הבשרפירוט ההוכחה ל ה  ַהּכ  ֶ֣ה֭ ָרָא עֹור-ְו עְּ֭ב ֶַָֽ֣֖ג ֶּנ ָׂשר֭-ַה ָּב מונח מונח  -ַה֠

 .גדולה, כעין ארבע עניני תלישא-מונח תלישא

 

 .פירוט ההוכחה לשיעור גריס

ֶ֣ה֭הַ֭רא תזריע יג,י קיו ָא תְוָר א  ֶ֤הְׂ֭ש ּנ  ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ת׃-ּכ  ָֽ א  יַּ֭בְׂש ַחֶ֖ ר֭ ֵ֛תָּ֭בָׂשֵ֥ ַי ְח ָֽ מ  ָ֑ןּ֭ו ֶ֣רָ֭לָב ָע הׂ֭ש  ָהְפָכֶ֖ א֭ י ֕ ְוה  ר֭ ֹו עָ֔ ָּב  ֭ ה ְ֭לָבָנ
ן( יג,י) ה ֵ֗ ּכ  ֶ֣הַ֭ה ָא ֵ֛ת֭מונח רביע, על הכהן לראות לפחות ארבעה דברים, ולראות ענין של רבוע המרומזים במלים  – ְוָר ַי ְח ָֽ מ  ָ֑ןּ֭ו ֶ֣רָ֭לָב ָע ׂש 

ת ָֽ ְׂשא  יַּ֭ב רַ֭חֶ֖   ָּבָׂשֵ֥

י֭ ו"כ פ"ג פ"א )ז(ת רַ֭חֶ֖ ָׂשֵ֥ ֵ֛תָּ֭ב ְחַי ָֽ ֵ֛ת֭יכול כל שהוא ת"ל ּומ  ְחַי ָֽ ּומ  ָ֑ן֭ ֶ֣רָ֭לָב ָע מה שיער לבן מקום ב' שערות אף מחיה מקום ב' שערות. ׂש 
ואם כן  )ט(יכול לא תהא בה עד שיהא בה שיער לבן ומחית, ת"ל צרעת נושנת היא, היא טמאה ואינה צריכה דבר אחר לסעדה.  )ח(

                                                        
 תאמר בשיער לבן שאין מקום שיער לבן צריך כלום תלמוד לומר צרעת כגריס.  במחיה שהיא צריכה כעדשהלא אם אמרת  תו"כ פ"א פ"א )ז(7

יין לרוב טומאת יצעת צרן ושם לבר עהש תרוב אל צייןי עם נגששם, ינמיים נאם אמיתיוקחלהם בזה  היהאמיתית ה ולם חכמינוא...  מלבי"ם
  .. שיעור כגריסרשהו לרוב על דו החימדין המבר דה זד אימוע"כ בא לל צרעתוכששינה והזכיר שם ...  ה.ימחה
 

 שיעורין לפני כלי המדידה

ו' וג ֶ֣ן֭ ה  ַהּכ  ֶ֣ה֭ ָרָא  ְו

ע כלי מדידה ֶּנַ֝ג ַּב ר֭ ָעָ֨  ְוׂש 

 שיעורי גובה אחרי כלי המדידה

֭֝ ֶּנ ַּב ר֭ ָעָ֨ ןְוׂש  ְֶ֣ך֭׀ָ֭לָבֵ֗ ַפ ָה  ַגע֭

תנאים נוספים בנגע עור 

 הבשר
ו' וג  ֭ ֶּנ ַגע ַה ה֭ ֶ֤ ְרא  ַמ  ּו

 סדר הכתוב

 סדר ההסבר
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ֶ֣֭למה נאמר  ָע יׂ֭ש  רַ֭חֶ֖ ָׂשֵ֥ ֵ֛תָּ֭ב ְחַי ָֽ ּומ  ָ֑ן֭ יכול שיער לבן מצד זה  )י(מלמד שלא תהא טמאה עד שיהא בה כדי לקבל שיער לבן ומחיה. רָ֭לָב
הא כיצד מקום שתי שערות משמאלה וכן למעלה הימינה וכן למטה הימינה  )יא(ומחיה מצד זה ת"ל בשאת שתהא מבוצרת בשאת. 

 וגו'הקילקי מרובע,  כגריס )שיעור מיזערי(גופה של בהרת מרובעות ונמצאו שלשים ושש שערות נמצ' 

 .8בגודלה המזערימרובעת מחיה צריכה להיות בגודל של לפחות שתי שערות על שתי שערות וע"פ הרמב"ם  )א(

 המחיה צריכה להיות מוקפת במראה הנגע,  )ב(

שע'  2יות לפחות כדי לקבל מחיה בשיעור מקום גידול )ב( מביאים לשער גודל מראה הנגע כדי שיהיה לדון בו, שצריך לה-)א( ו )ג(

שע' )המלה שער משמעה מקום גידול של שתי שערות( ובלשון  2שע', וביצור סביב למחיה שבכל צד רוחבו כמקום גידול  2על 
 ולא תקרב המחיה לסוף הבהרת בפחות מכדי צמיחת שתי שערות רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"ג ה"ו

 . מרובעשערות על שש שערות זהו גריס הקילקי  6כגודל  רבועגודלו צריך להכיל  מראה ללא מחיה ()ג –)א( -סיכום ל
של שתי שערות על שתי שערות, )ב( גם כאשר המחיה מבוצרת בנגע השיעור הוא  רבוע)א( מחיה שיכולה להכיל   מראה עם מחיה

 כגריס הקילקי מרובע ואינו צריך מעבר לכך.

 עצמה ולא צריכה שער מחיה מטמאה בפני )ד(

שיעור שער לבן להיות סימן טומאה, שתי שערות לבנות במקומות שונים בתוך מראה הנגע כגריס הקלקי והשער הלבן ע"פ  )ה(
  ראינו מבוצשמבוצר ו זרכנוס ומפו טמאמ משנה נגעים פ"ד מ"ג

 

ן( יג,יבנוסף, תבנית הטעמים של הקרא ) ה ֵ֗ ּכ  ֶ֣הַ֭ה ָא כלשון  בארבעה מיעוטים בסימן המחיהכי על הכהן להבחין  מונח רביע, מלמדת – ְוָר

י֭...  תו"כ פ"ג פ"א )יא( ַחֶ֖ ר֭ ָׂשֵ֥ י֭לא השחין, ָּב רַ֭חֶ֖ ָׂשֵ֥ תלא בוהק, ָּב ָֽ א  תלא השחין,  ַּבְׂש ָֽ א   לא בבוהק.  ַּבְׂש

 

י ַחֶ֖ ר֭ ֵ֛תָּ֭בָׂשֵ֥ ַי ְח ָֽ  מאות.המלים מלמדות על מחיה הנראית בשר חי ואז היא סימן טומאה כאשר מוקפת במראות הט – ּומ 

תבנית טעמים תביר מרכא טפחא כאן מלמדת על קבוצה של מצבי עור: בוהק )מראה לבן( ושחין )פצע( שאינם "בשר חי" ולכן אינם 

 מחיה.

ת ָֽ ְׂשא   סלוק הגביל את "מחית בשר חי" למראות הטמאות בלבד )והוציא את הבוהק והשחין המקיפים את "מחית בשר חי"( – ַּב

 רמב"ם ורע"ב על נגעים פ"ו מ"ו שבוהק מטמא משום מחיה ודבריהם תמוהים כמש"כ התיו"ט שם.מביא  התוה"מ )ע"ד( הערה:

 מונח רביע, תלישא, תביר מרכא טפחא, סלוקראה 

 

ֶאת שיעורין אלאחריו של הכתוב ֶ֣ן֭ ה  ַהּכ  ֶ֣ה֭ ָרָא עֹור-ְו עְּ֭ב ֶַָֽ֣֖ג ָׂשר-ַהֶּנ ָּב ֭ ַה֠
עֹור ר֭-ְּב ָּבָׂש  ושיעורים בשער להוות סימן טומאה.  בנגעצה מחי לאחריוגדולה( בתפקיד ללמד -תלשא )תלישא –ַה֠

 שער שהפך לבן צריך להיות בתוך גבולות הנגע. – מחיצהשל  לאחריולימוד 

ןהקרא  –שיעורים של לאחריולימוד  ׀ָ֭לָבֵ֗ ְֶ֣ך֭ ָהַפ ע֭ רַּ֭בֶּנַ֝ג ָעָ֨ ׂש  מלמד שעורים בשער להוות סימן טומאה, אורך שערה, אורך לבנונית  ְו

 איר ור' שמעון. בשערה התלויה במחלוקת ר' מ
רבי מאיר  בלבנוניתטמא כמה יהא  עקרן מלבין וראשן משחירשתי שערות עקרן משחיר וראשן מלבין טהור משנה נגעים פ"ד מ"ד 

 ( ספרא פ"א פ"ב מ"טוגו' )המקבילה למשנה זאת היא   )מספריים( כדי לקרוץ בזוגר' שמעון אומר  כל שהואאומר 

מעל עור הבשר הלבן,  כלשהושתהיה ניטלת בזוג. אבל לגבי שיעור אורך הלבנונית רבי מאיר אומר  לכולי עלמא אורך השערה כדי רע"ב

 . והלכה כרבי מאיר לגבי שיעור אורך הלבנונית של השערה.אורך כדי שתהיה ניטלת בזוגורבי שמעון אומר 

׀ָ֭לָבֵ֭֗ עיקרה משחיר וראשה מלבין טהור, דאמר קרא רע"ב ְֶ֣ך֭ ָהַפ ע֭ ֶּנַ֝ג רַּ֭ב ָעָ֨  .העיקר הסמוך לנגע הפך לבן ןְוׂש 

 )ראה במקומו על סדר תורת כהנים( ספרא פ"א פ"ב מ"טהמקבילה למשנה זאת היא 

ַ֝גע רַּ֭בֶּנ ָעָ֨  בסמיכות למראה הנגע בעור.   -קדמא ואזלא מלמד כי מיקום הלבן בשער בקדימות  – ְוׂש 

ן בקריאה אחת עם פסק ָלָבֵ֗ ֭׀ ְֶ֣ך֭ ָהַפ ע֭ ֶּנַ֝ג רַּ֭ב ָעָ֨  מצייר שערה החלוקה לחלק לבן וחלק שחור. פסקא מונח פסק רביע, טעם קדמא ואזל – ְוׂש 

ן בקריאה אחת בלי פסק ְֶ֣ךָ֭לָבֵ֗ ָהַפ ע֭ ֶּנַ֝ג רַּ֭ב ָעָ֨ ששער נגעים פ"ד מ"א קדמא ואזלא מונח רביע, לסימן השער יותר מארבעה הלכות  - ְוׂש 
)בשלושה נגעים מראה לובן בשחין ששער לבן מטמא  מ"ג ואין בו סימן טהרה  )ג(ומטמא בכל מראה לובן  )ב(מטמא בתחלה  )א(לבן 

 ושלא במבוצר )ז(במבוצר  )ו(ובמפוזר  )ה(במכונס  )ד( ובמכוה ואלו לא הלכות השער עצמו(

 

 לפחות ארבע תבניות טעמים בפסוק זה מציירות את המצב: 

 מציירת מחיצה לציין גבולות הנגע, המחיה והביצור, –גדולה -תלישא

 דל המינימלי של הנגע שהוא רבוע כגריס הקלקי,מצייר הגו –רביע 

 מצייר שערה החלוקה לחלק לבן וחלק שחור,  –פסק 

סמיכות החלק הלבן בשער למראה הנגע שבעור, עיקרן של השערות לבן אזי זה סימן טומאה, ואילו  –מצייר קדימות  –קדמא ואזלא 

 ראשן יכול להיות שחור.
 

 

 לשיטת רבי שמעון שהוא כדי לקרוץ )ליטול( בזוג. הלבןבחלק זה נעסוק בשיעור גובה השער 

 משנה ד  ד"נגעים פ משנה
ר' שמעון  כל שהוארבי מאיר אומר  בלבנוניתטמא כמה יהא  עקרן מלבין וראשן משחירשתי שערות עקרן משחיר וראשן מלבין טהור 

בהרת ובו שער לבן או שער שחור טמא אין  היתה אחת מלמטה ונחלקה מלמעלה והיא נראית כשתים טהור כדי לקרוץ בזוגאומר 
 חוששין שמא מיעט מקום שער שחור את הבהרת מפני שאין בו ממש: 

 

                                                        
8
. ואחר כך ונוטה לרבועוחס למקום היה הפול של אותו המקום גדול גריס חצי גרגר פול. וקלקי מי א "ו מ"פירוש המשנה לרמב"ם מסכת נגעים פ 

הזה הרי הוא מטמא באיזו צורה  שעור המרובע, אבל אם היה יותר על הנגע מרובע אם היה מצומצם בשעור זה ואז יטמאהתנה ובאר שעד שיהיה 
 ו'וג כמו שהזכרנו מרובעתשיהיה. וכן המחיה אשר שעורה כעדשה ובתנאי שגם היא תהיה 
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 ד: –,ג יג תזריע ויקרא
ֶ֣ןֶ֭את ה  ַהּכ  ֶ֣ה֭ ָרָא ג[ְ֭ו עֹור-] עְּ֭ב ֶַָֽ֣֖ג ֶּנ עָ֭צַרֶ֖֭-ַה ֵַַֽ֥ג ֹוֶ֭נ רָ֔ רְּ֭בָׂש ֹו עֶ֣ מ   ֭ ק מ  ָע  ֭ ַהֶּנ ַגע ה֭ ֶ֤ ְרא  ןּ֭וַמ ׀ָ֭לָבֵ֗ ְֶ֣ך֭ ָהַפ ע֭ רַּ֭בֶּנַ֝ג ָעָ֨ ׂש  ָׂשרְ֭ו ָּב ּואַ֭ה֠  ַעת֭הָ֑

ֹו׃ תָֽ א  א֭ ֵ֥ ּמ  ְוט  ן֭ ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ָאֵ֥ ְ֭וָר
ם֭ א  ד[ְ֭ו ין-] א   ֭ ק ָעמ  ֹוְ֭ו רֵ֗ ֹורְּ֭בָׂש ואְּ֭בעֶ֣ ה֭ה ֝ ֶרתְ֭֩לָבָנָ֨ ן-ַּבֶה מ  ֶָ֣ה֭ ה֭ל א-ַמְרֶא ָרֶ֖ רּ֭וְׂשָע ֹו ָ֑ן֭-ָהעָ֔ ְֶ֣ךָ֭לָב  ָהַפ

ֵ֛ןֶ֭את ה  ּכ  רַ֭ה ֹ֧י ְסּג  ים׃-ְוה  ָֽ ָימ  ת֭ ַעֵ֥ ְב ׁש  ע֭ ֶַַֽ֖ג ֶּנ ַ֭ה
׀ָ֭לָבֵ֭֗ (יג,ג)-מ ְֶ֣ך֭ ָהַפ ע֭ רַּ֭בֶּנַ֝ג ָעָ֨ ׂש  ה֭ל אמציין מצב  (יג,ד)ונדרש מצב שערה שעיקרה לבן וראשה שחור. פסוק  ןְו ְׂשָעָרֶ֖ ָ֑ן֭-ּו ְֶ֣ךָ֭לָב הקשור ָהַפ

 לשער שאינו לבן ואם אין גם סימני טומאה אחרים הכהן מסגיר את הנגע להמתנה. 

םנמצאת תבנית טעמים  (יג,ד)בפסוק  א  ֶרת֭֩-ְו ֵ֛ןקטנה ... -תלישא –ַּבֶה ה  לאפשרות של חישוב חשבוני כגון יחס בין תביר, המרמזת  – ַהּכ 

םגימטריות המלים המוטעמות בתבנית.  ֶרת֭֩-ְוא  ֶה ן,  654גי'  –ַּב ֵ֛ ה   , בקירוב שמינית. 0.122324= ...  80/  654, היחס   80גי'  – ַהּכ 

, החזון מס" 1.90-1.92"ם ספר "מידות ושיעורי תורה" לשיטת הגאונים, הרי"ף והרמבס"מ )ע"פ  2.5 – 1.9כשמינית אצבע ואם נחשבו 

יש דרשת שיעור נטילה  חקת יט,ב: במדברמ"מ )ראה להלן(. בפרה אדומה  3.0 – 2.3-נטילה בזוג יהיה כשיעור  ס"מ( הרי 2.5איש 

ּובזוג ואותה תבנית  חֶ֣ ְק י  ְ֭֭֩ו יָך ֶל ר֭, ... (61רסא )גי' ת – א  ֶׁשֵ֛ ה-ל אֲא כשמינית,  0.121756487=  61/  501(, היחס 501)גי'  תביר – ָעָלֵ֥

 (לשיעור כדי נטילת זוג מקורבערך  מס" 0.23255489=  מס" 1.91*   0.121756487  המכפלהואפשר שזהו כשמינית אצבע!! )

 החשבון הזה אינו בא לפסוק הלכה.

הֲ֭אֶׁשרחקת יט,ב:  במדבר פרה אדומה ַהּתֹוָרָ֔ ת֭ ר֭-ז ֚אתֻ֭חַּקֶ֣ אמ ָ֑ ה'֭ל  ֵ֥ה֭ ָּו ֭צ 
׀ֶ֭אל ֶ֣ר וְ֭-ַּדּב  ל֭ א ֵ֗ ְׂשָר י  ֶ֣י֭ יןְּבנ  ָֽ א  ר֭ הֲ֭אֶׁשֶ֤ ָמֵ֗ י מ  הְּ֭ת ֻדָּמ֝ הֲ֭א ָךָ֭֩פָרָ֨ ֶלי ּו֭א  חֶ֣ ְק ר֭ל א-י  ֶׁשֵ֛ ּוםֲ֭א מָ֔  ֭ ּה ל׃-ָּב ע ָֽ ָה֭ י ֶלֶ֖ הָ֭ע ָלֵ֥ ָ֭ע

בפרה אדומה השיעור כדי קריצת זוג הכשיר את הפרה האדומה, במצורע לרבי שמעון יש שיעור דומה שעד שלובן השער יהיה בגובה כדי 

ת שיעור כדי קריצת זוג בפרה אדומה דומה לשיעור המתקבל במצורע אז זה מקור לשיטת קריצת זוג זה אינו סימן טומאה. אפשר כי היו

 רבי שמעון לקולא כדי קריצת זוג בשער מצורע!!!  

 מונח רביע, פסקראה תלישא, ראה 

 
 ,ב:יג תזריע ויקרא

ָדֵ֭֗ב[֭]֭ יָא ָֽ ֹור-םּ֭כ  ֶ֤הְ֭בע ְהֶי ֹו-י  אָֽ ת֭ ֶ֤ א  ְׂש  ֭ ֹו ר ֵ֥ה֭בְ֭-ְּבָׂש ְוָהָי ֶרת֭ ֹוַ֭בֶהָ֔ אֶ֣  ֭ ַעת-עֹורַסַּפ ַחת ָרָ֑ עָ֭צ ֶַָֽ֣֖ג ֹוְ֭לֶנ ָׂשרֶ֖ ְּ֭ב
ֶאלְוה֭  ֭ ֹוֶ֭אל-ּוָבא אֵ֛ ן֭ ה ָ֔ ַהּכ  ן֭ ר ֶ֣ ו֭-ַאֲה ֶ֖י ָּבָנ מ  ד֭ ים׃הַַ֭אַחֵ֥ ָֽ ֲהנ  ּ֭כ 

ֶאל  (יג,ב) ספרא תזריע פ"א פ"א )ח(  ֭ א ּוָב ה ן-ְו ר ֶ֣ ן, אין לי אלא אהרן עצמו, מנין לרבות כהן אחר תלמוד לומר ַאֲה ה ָ֔ , מנין לרבות ַהּכ 
ֶ֖֭בעלי מומים תלמוד לומר  ָּבָנ ומ  ים, או יכול שאני מרבה חללים, תלמוד לומר י ָֽ ֲהנ  ֹו֭יצאו חללים, ומנין לרבות כל ישראל ת"ל  ַהּכ  אֵ֛

ד-ֶאל ֶאלאם סופינו לרבות כל ישראל מה תלמוד לומר  )ט(. ַאַחֵ֥ ֹו֭ ים-אֵ֛ ָֽ ֲהנ  ַהּכ  ו֭ ֶ֖י ָּבָנ מ  ד֭ , אלא ללמד שאין טומאה וטהרה אלא מפי ַאַחֵ֥
 עים ואומר לכהן אעפ"י שוטה אמור טמא והוא אומר טמא, אמור טהור והוא אומר טהור, כהן, הא כיצד חכם שבישראל רואה את הנג

 

הּוָבא ֭  פשטא, בראית נגעים חייב להיות נוכח כהן אחד ואם הוא מוסמך הוא יפסוק, ההמשך באחת משני ההסברים הבאים: – ְו

ן)א(  הסבר ה ָ֔ ּכ  ן מלת התוה"מם. ע"פ קטן, בתפקיד של שנים ירמז לראית נגעים ע"י שניי-זקף – ַה ה ָ֔ ּכ  ןמרבה כל כהן אף הדיוט,  ַה ה ָ֔  ַהּכ 

ֶאלקטן, בתפקיד של שנים ירמז לראית נגעים ע"י שניים, הנדרשים מהכתוב -זקף – ֹו֭ ים-אֵ֛ ָֽ ֲהנ  ַהּכ  ו֭ ֶ֖י ָּבָנ מ  ד֭ בתבנית הפסק דיבור  ַאַחֵ֥

געים ואומר לכהן אעפ"י שוטה אמור טמא רואה את הנהחכם שבישראל המבררת שאל כהן עם הארץ או שוטה, שאינם חללים, מצטרף 
   והוא אומר טמא, אמור טהור והוא אומר טהור, 

 

ן או הסבר )ב( ה ָ֔ ּכ  ֶאלקטן, בתפקיד של שתי דרשות הנדרשות מהכתוב -זקף – ַה ֹו֭ ים-אֵ֛ ָֽ ֲהנ  ַהּכ  ו֭ ֶ֖י ָּבָנ מ  ד֭ ַחֵ֥  בתבנית הפסק דיבור ַא

חכם )ב( מצב שבו אל כהן עם הארץ או שוטה, שאינם חללים, מצטרף -ים ו. )א( שכהן הדיוט בעל מום אם הוא מוסמך, כשר לראיית נגע
   רואה את הנגעים ואומר לכהן אעפ"י שוטה אמור טמא והוא אומר טמא, אמור טהור והוא אומר טהור, השבישראל 

 

ֶאל  ֭ א הּוָב ֹו֭-ְו אֵ֛ ן֭ ה ָ֔ ַהּכ  ן֭ ֲהר ֶ֣ ים-ֶאלתביר,  -ַא ָֽ ֲהנ  ֶ֖יוַ֭הּכ  ָּבָנ מ  ד֭ , אפשר כי מרכא טפחא, יתור לרבות כל ישראל מרכא טפחא סלוק - ַאַחֵ֥

ֹו֭לראיה ומלת  תביר ממעט בתפקיד הכהן אם אינו מומחה ומאפשר לחכם שבישראל לראות את המראה ואומר לכהן שיאמר בפיו טמא  -אֵ֛

 -ת כהן נמצאת באו טהור לנבדק. לכל אורך פרשת נגעים הכתובים מציינים כי טומאה וטהרה ע"פ כהן אבל הדרשה שזה תלוי רק באמיר
ן( יג,מד) רק יב )ב(פספרא תזריע פרשה ה  ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ֶאֵּ֛נ   , מלמד שטומאתו בכהן, ... לרבות שאר המנוגעים, ְיַטְּמ

ים ָֽ ֲהנ  ים֭יצאו חללים, ַהּכ  ָֽ ֲהנ   סלוק, מגביל למעט בני כהנים חללים. - ַהּכ 

 

ֹוֶ֭אלדבר אחר מה תלמוד לומר   (יג,ב) ספרא תזריע פ"א פ"א )ח( יםַאַחֵ֥֭-אֵ֛ ָֽ ֲהנ  ַהּכ  ו֭ ֶ֖י ָּבָנ מ  ַעל֭(דב' שפטים כא,הלפי שנאמר ) ד֭ ם-ְו ֶהֵ֥ י  ּפ 
ֶ֖ה ְהֶי יב-ָּכל י  ֵ֥ ע׃-ְוָכל ר  ַג ַֽ  )י(היקיש ריבים לנגעים מה נגעים ביום אף ריבים ביום. מה ריבים שלא בקרובים אף נגעים שלא בקרובים   ָנָֽ

ֶאליהיה גופו בשלשה? ת"ל אי מה ריבים בשלשה אף נגעים בשלשה ק"ו אם ממונו בשלשה אין דין ש ֹו֭ ים-אֵ֛ ָֽ ֲהנ  ַהּכ  ו֭ ֶ֖י ָּבָנ מ  ד֭ ַחֵ֥  ַא
 מלמד שכהן אחד רואה את הנגעים.

 
 כא,ה:  שפטיםדברים 

הֶ֤֭ ר֭ םָּ֭בַח֞ יָ֭בֵ֗ ֶ֣ ּכ   ֭ י ו  ֶ֣י֭ל  ְּ֭בנ  ים  ֲהנ  ַהּכ  ּו֭ ְּגׁשֶ֣ הָ֑֭֭'ְונ  ֶ֣ם֭ ׁש  ְךְּ֭ב ֶ֖ ר  ֹוּ֭וְלָב ְֶ֣רתָ֔ ְלָׁש  ֭ ָך ֶה י ַעל֭'ֱאֹל ֶ֖הָּ֭כל-ְו ְהֶי ם֭י  יֶהֵ֥ ְוָכל-ּפ  יב֭ ֵ֥ ע׃-ר  ַג ַֽ ָ֭נָֽ
ְוָכל-ָּכל יב֭ ֵ֥ ַגע-ר  ַֽ יב-ָּכלמרכא סלוק,  – ָנָֽ ֵ֥ ריבים לנגעים מה נגעים ביום אף ריבים ביום. מה ריבים שלא מרכא, רבוי להקיש  – ר 

 )מ"ט(. בקרובים אף נגעים שלא בקרובים

ַגע-ְוָכל ַֽ  למד במ"י. סלוק, מגביל ההיקש בין ריבים לנגעים ולומד שבנגע אין צורך בשלשה פוסקים אלא מספיק אחד כנ– ָנָֽ



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 התשעג -בהלכה ובאגדה  טעמי המקרא/©Sep-14         248/145    ZZFisher-29ד "עתשה–תשרי–ה"כ

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

 
 פרק בספרא תזריע פרשה א 

ֶ֣ןֶ֭את  (יג,ג) )א( ה  ּכ  ֶ֣הַ֭ה ָרָא ע֭-ְו ֶַָֽ֣֖ג ֶּנ עֹורשיהו עיניו בו בשעה שהוא רואה אותו,  ַה ר֭-ְּב ָׂש ָּב עֹורהבינוני, ַה֠ ר֭-ְּב ָּבָׂש שיהא רואה כל ַה֠
עֹורהבשר עמו כולו כאחד, רבי יוסי ברבי יהודה אומר מה ת"ל  ר֭-ְּב ָּבָׂש לעור הבשר וראוי לפסיון שאם  שיהא כל החוצה לו סמוךַה֠

ר )ב(המורדין אינו טמא. )ג"א קדח( ח רהיה סמוך לראש ולזקן ולשחין ולמכוה, ולק ָעָ֨ ע, מיעוט שיער שתי שערות, ְוׂש  , להביא את ַּבֶּנַ֝ג
עמה שבתוכו ושוכב חוצה לו פרט לשחוצה לו, ושוכב בתוכו,  ן֭ ַּבֶּנַ֝ג ׀ָ֭לָבֵ֗ ְֶ֣ך֭ רת קדמ' לשיער לבן לא הקודם, מיכאן אמרו אם בהָהַפ

ן֭ )ג(טמא ואם שיער לבן קדם לבהרת טהור ואם ספק טמא, רבי יהושע אומר כהה.  ְֶ֣ך֭׀ָ֭לָבֵ֗ ָהַפ ַ֝גע֭ רַּ֭בֶּנ ָעָ֨ מיכן אמרו שתי שערות ְוׂש 
ר' )היינו עיקרן משחיר וראשן מלבין טהור עיקרן מלבין וראשם משחיר טמא, וכמה יהא בלבנונית, רבי מאיר אומר כל שהוא, וחכמים 

הם נידונים, אלא חוד )בכל אורך השערה( רבי מאיר אומר שלא יהא בני אדם מדמין שבגולם  )כדי שיקרוץ בזוג(אומרים כשיעור שמעון( 
ן֭ )ד( )ד(לבן טהור.  [שער]שער לבן טמא, ושאינו )העיקר הקרוב לעור(  לא אדום ולא ירוק ולא שחור אוציא את כולם ולא אוציא ָלָבֵ֗
ן הוא ומה אם שיער לבן שאינו סימן טומאה בנתק הרי הוא סימן טומאה בנגע, שער צהוב שהוא סימן טומאה בנתק שיער צהוב, ודי

ראינו דין שיהא סימן טומאה בנגע תלמוד לומר  ָעָ֨ ן...  ׂש  ק ֭ )ה( ולא צהוב. ָלָבֵ֗ מ  ָע  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ה֭ ֶ֤ ק ֭, אין ממשו עמוק ַמְרא  מ  ָע  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ה֭ ֶ֤ , ַמְרא 
֭ ֭עמוק, אין מראה שער לבן ע ֶּנ ַג ַה ה֭ ֶ֤ אלרבות לו מראה רביעי, ַמְרא  ּו ר֭ (יג,ג) )ו(, אין לו מראה חמישי. הָ֑ ֹו עֶ֣ מ   ֭ ק מ  ָע  ֭ ע הַ֭הֶּנ ַג ֶ֤ ּוַמְרא 

א֭ ּו ַעת֭הָ֑ ַגעָ֭צַרֶ֖ ֵַֽ֥ ֹוֶ֭נ רָ֔ ּנּו (יג,יא )מה תלמוד לומר לפי שנאמר ְּבָׂש ֶרָ֔ ַיְסּג  א֭ ָ֑ן֭ל ֶ֣ ה  ֹוַ֭הּכ  אֶ֖ ְּמ מנין  )ז(למדנו שאין מסגירין את המוחלט.  ְוט 
א֭ (יג,יא )ין מחליטין את המוסגר ואין מסגירין את המוסגר ואין מחליטין את המוחלט, תלמוד לומר שא ֶ֖ יָ֭טמ  ֵ֥ ּוּ֭כ  ּנ ֶרָ֔ ּג  ַיְס א֭ כל שנקרא ל ֶ֣

 יכול לא יאמר הרי את מוסגר בזה ומוחלט בזה מוחלט בזה ומוסגר בזה ומוחלט בזה ובזה תלמוד לומר )ח( עליו טמא אין זקוק עליו.

ע (יג,ג) ַג ֵַֽ֥ הּו... ֶ֭נ ָרָאֵ֥ ַעת ְו ַרֶ֖ הּו...  ָצ כולו כאחת שאם היה בראש חוטמו שופע הילך הילך בראש אצבעו שופע הילך והילך אינו  ְוָרָאֵ֥
ּו֭(ג,יג)] )ט(טמא.  ה ָאֵ֥ מיכן אמרו עשרים וארבעה ראשי איברים שבאדם שאינן מטמאים משום מחיה ראשי אצבעות ידים ורגלים [ ְוָר

ש הגויה וראשי דדים באשה, רבי יהודה אומר אף של איש ר' אלעזר אומר היבולות והדלדולים וראשי אזנים וראש החוטם ורא
ֹו֭()יוהמסמרות אינן מטמאין משום מחיה.  תָֽ א  א֭ ֵ֥ ּמ  אותו הוא מטמא ואינו מטמא את התולש סימני טומאה מתוך נגעו עד שלא בא  ְוט 

בהולכים לנדבת תוך הסגירו מהו אמרו לו לא שמענו אבל  אצל הכהן, אמר רבי עקיבא שאלתי את רבי ישמעאל ואת רבי יהושע
שמענו עד שלא בא אצל הכהן טהור לאחר חלוטו טמא התחלתי מביא להם ראיות מפני מה עד שלא בא אצל כהן טהור לא מפני שלא 

בתוך הסגירו טהור  ראה כהן סימני טומאה אף בתוך הסגרו טהור עד שיטמאנו הכהן לישנא אחרינא אחד עומד לפני כהן ואחד עומד
עד שיטמאנו הכהן אמרו לו יפה אתה אומר, מאימתי הוא טהרתו, ר' אליעזר אומר כשיולד נגע אחר וטהר ממנו, וחכמים אומרים עד 

 שתפרח בכולו, או תתמעט בהרתו מכגריס.
 

 ,ג:יג תזריע ויקרא
ֶאת ֶ֣ן֭ ה  ֶ֣הַ֭הּכ  ָא ֹור-ְוָר ַגעְּ֭בע ֶָֽ֖֣ ֶּנ ֶ֣֭-ַה ָהַפ ע֭ ֶּנַ֝ג רַּ֭ב ָעָ֨ רְ֭וׂש  ָּבָׂש אַ֭ה֠ ּו הָ֑ ַעת֭ עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג ֹוֶ֭נ ָׂשרָ֔ רְּ֭ב ֹו עֶ֣ מ   ֭ ק מ  ָע  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ה֭ ֶ֤ ּוַמְרא  ן֭ ָלָבֵ֗ ֭׀ ְ֭ך֭

ֹו׃ תָֽ א  א֭ ֵ֥ ּמ  ְוט  ן֭ ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ָאֵ֥ ְ֭וָר
ֶ֣ןֶ֭את  (יג,ג) פ"ב )א(א "ספרא תזריע פ ה  ּכ  ֶ֣הַ֭ה ָא ַגע֭-ְוָר ֶָֽ֖֣ ֶּנ עֹורשיהו עיניו בו בשעה שהוא רואה אותו,  ַה ָׂשר֭-ְּב ָּב עֹורהבינוני, ַה֠ -ְּב

ר֭ ָׂש ָּב עֹורה כל הבשר עמו כולו כאחד, רבי יוסי ברבי יהודה אומר מה ת"ל שיהא רואַה֠ ָׂשר֭-ְּב ָּב שיהא כל החוצה לו סמוך לעור ַה֠
 המורדין אינו טמא.)ג"א קדח( ח רהבשר וראוי לפסיון שאם היה סמוך לראש ולזקן ולשחין ולמכוה, ולק

 
כדי שיבחין המראה היטיב ונפקא  )בחפזה(יראנו דרך העברה  כשהוא רואה אותו ולא )בעיון(פי' שיהיה מסתכל בו  שיהו עיניו בו הח"ח

ַגע֭-ֶאתלן דבר זה מדכתיב  ֶָֽ֖֣ ֶּנ ַגע-ֶאת. דהוא יתיראַה ֶָֽ֖֣ ֶּנ  בנגע. מונחים עיניוו שיהימרמז  מונחהמלים מרבות את עיני הכהן וטעם  – ַה

עֹור ר֭-ְּב ָּבָׂש  ראה דיון להלן בעור בינוני  - הבינוני,ַה֠

ֹור הח"ח ר֭-ְּבע ָּבָׂש דרש דהאי וראה קאי גם על עור הבשר שסביבו שיתבונן בו היטיב עד  אה כל הבשר עמו כולו כאחדשיהא רוַה֠
 :איזה מקום הגיע הנגע כדי שיוכל להכיר אם פשה

ָׂשר-עֹור-לשיהא כל החוצה לו סמוך , לדברי המפרשים מוסיף על תנא קמא ואינו חולק עליו רבי יוסי ברבי יהודה -ו ָּב  וראוי לפסיון ַה֠

ר-עֹורשיהא חוצה לו הכי גרסא ביא גירסת הגר"א ה הח"ח ָּבָׂש ֹורופי' דהאי  ַה֠ ר-ְּבע ָּבָׂש קאי אתנאי הנגע דאימתי הנגע מטמא כשיש  ַה֠
ָּבָׂשר-עֹור כל בפירושו מבאר שצריך שיהיה  ר"מלפשיון לאפוקי אם הוא סמוך לראש וכו' אינו מטמא והסמוך לו כדי שיהא ראוי  ַה֠
ֹור סביבו ר-ע ָּבָׂש  וכו': ם במקום אחד סמוך לראשולמעוטי אַ֭ה֠

כדי  סביב לו מכל הצדדים עור הבשרומתנאי נגעי עור בשר שיהא ...  מ"הא "פירוש המשנה לרמב"ם מסכת נגעים פ לשון הרמב"ם
שיהא הפשיון אפשרי בו מאי זה צד שיהיה. ולשון ספרא בעור הבשר שיהא כל החוצה לו סמוך לעור הבשר ראוי לפשיון, שאם היה 

 לראש ולזקן ולשחין ולמכוה ולקרחת אינו מוחלט.סמוך 
 

ֹור  ר-ְּבע ָּבָׂש סביב שיהא כל החוצה כמחיצה וביחד מרמזים  תלשאתלשא, אפשר כי טעם מקף המחבר המלים ליחידה אחת וטעם  מקף ַה֠
ֶַָֽ֣֖גע ֶּנ ָּבָׂשר-עֹור-לסמוך   ַה א הפשיון אפשרי בו מאי כדי שיה סביב לו מכל הצדדים עור הבשרשיהא ובלשון הרמב"ם  וראוי לפסיון ַה֠

  זה צד שיהיה.

עֹור ָּבָׂשר-ְּב שיראה את הנגע כמו שהוא בעור הבשר ויראה  התוה"מ )סד(תלשא, )א( רמז למחיצה ברורה לגבולות המראה כפי'  – ַה֠

ֶ֣ה֭וְ֭ראשי איברים בקרא  24מספר  -.  )ב( רמז לשיעור  את הבשר שסביבו גם כן ָא ֶ֣ן֭הַָ֭ר ה  ע֭הַ֭-תאֶּ֭כ  ֶַָֽ֣֖ג ֭-עֹורּבְֶּ֭נ ָׂשרַה֠ גימטרית ר"ת  – ָּב

, מיכן אמרו עשרים וארבעה ראשי איברים שבאדם שאינן מטמאים משום מחיה )ט(ו' ה' א' ה' ב' ה' עולה עשרים וארבעה רמז למשנה 
 ...  מ"טראה 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ,ג:יג תזריע ויקרא
ֶאת ֶ֣ן֭ ה  ֶ֣הַ֭הּכ  ָא ֹור-ְוָר ַגעְּ֭בע ֶָֽ֖֣ ֶּנ ֶ֤-ַה ּוַמְרא  ן֭ ָלָבֵ֗ ֭׀ ְֶ֣ך֭ ָהַפ ע֭ ֶּנַ֝ג רַּ֭ב ָעָ֨ רְ֭וׂש  ָּבָׂש אַ֭ה֠ ּו הָ֑ ַעת֭ עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג ֹוֶ֭נ ָׂשרָ֔ רְּ֭ב ֹו עֶ֣ מ   ֭ ק מ  ָע  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ֭ה֭

ֹו׃ תָֽ א  א֭ ֵ֥ ּמ  ְוט  ן֭ ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ָאֵ֥ ְ֭וָר
ר )ב(פ"ב א "ספרא תזריע פ ָעָ֨ ׂש  ע, מיעוט שיער שתי שערות, ְו ֶּנַ֝ג , להביא את מה שבתוכו ושוכב חוצה לו פרט לשחוצה לו, ושוכב ַּב

עבתוכו,  ן֭ ַּבֶּנַ֝ג ׀ָ֭לָבֵ֗ ְֶ֣ך֭ אן אמרו אם בהרת קדמ' לשיער לבן טמא ואם שיער לבן קדם לבהרת טהור ואם ספק טמא, לא הקודם, מיכָהַפ
 רבי יהושע אומר כהה.

 

ר )ב(פ"ב א "ספרא תזריע פ ָעָ֨ ׂש  ע, מיעוט שיער שתי שערות, ְו ֶּנַ֝ג , להביא את מה שבתוכו ושוכב חוצה לו פרט לשחוצה לו, ושוכב ַּב
 ... בתוכו,

ה֭ל א( יג,דואמר ), ... סתמות שהיא לא פחות משניםשער הוא רבוי ...  התוה"מ )מה( ְׂשָעָרֶ֖ ָ֑ן֭-ּו ְֶ֣ךָ֭לָב לרבותא שאף שער אחד לא ָהַפ
 .הפך מ"מ יסגיר

ר ָעָ֨ הלפחות שתי שערות,  – ְוׂש  ָרֶ֖  שערה אחת – ּוְׂשָע

ֶאת ֶ֣ן֭ ה  ֶ֣הַ֭הּכ  ָא ֹור-ְוָר ַגעְּ֭בע ֶָֽ֖֣ ֶּנ ר֭-ַה ָּבָׂש ע-ה הלבן ללמד שתלשא בלימוד לאחריה, בתפקיד מחיצה המסמנת גבולות המרא –ַה֠ רַּ֭בֶּנַ֝ג ָעָ֨  ְוׂש 

הנגע אף על גב שארכו של השער עשוי להימשך  הכתוב אחרי טעם תלשא שרשיו )שתי שערות לפחות( חייבים להיות בתוך גבולות

 ולמעט שאם שרשי השער מחוץ לגבולות המראה ושוכבות לתוך המראה אינן סימן טומאה. - פרט לשחוצה לו  למחוץ לגבולות הנגע. 

 

ֹו (יג,ל)בנגע ראש וזקן נדרשת דרשה דומה  ספרא תזריע פרשה ה פ"ז )ה( -ב להביא את שבתוכו ושוכב חוצה לו  )המלה מרבה(, ּובֵ֛
ֹו) )אף שאין הנגעים דומים כי בנגע ראש וזקן השער הצהוב יכול חוצה לו ושוכב בתוכו,  )שער ששורשיו( פרט לש תביר, ממעט( -, ּובֵ֛

 גע הגוף המראה חייב להקדים לשער הלבן כנדרש להלן(להקדים את המראה, ואילו בנ

 

ֶּנַ֝גע...  )ב(פ"ב א "ספרא תזריע פ ן֭ ַּב ְֶ֣ך֭׀ָ֭לָבֵ֗ לא הקודם, מיכאן אמרו אם בהרת קדמ' לשיער לבן טמא ואם שיער לבן קדם לבהרת ָהַפ
כהה משמעו  בבלי נזיר סהע"פ  הח"חטהר, )במצב ספק מי קדם למי, רבי יהושע מ טמא, רבי יהושע אומר כהה )מי קדם למי(טהור ואם ספק 

 .טהור(
ע  ֶּנַ֝ג ן֭ ַּב ָלָבֵ֗ ֭׀ ְֶ֣ך֭ ַ֝געתבנית הטעמים של הקרא  -לא הקודם, ָהַפ רַּ֭בֶּנ ָעָ֨ -קדמא ואזלא, בתפקיד סדר קדימות, קדמא = קדם מראה ה – ְוׂש 

ַ֝געּבַ֭ ר-שינוי ל ואזלא = והולך אחריו  ֶּנ ָעָ֨ ן֭-ש ׂש  ָלָבֵ֗ ֭׀ ְֶ֣ך֭  .יער לבן קדם לבהרת טהור ואם שאז המראה טמא. ָהַפ

 

 ..)בספק טהור( טמא, רבי יהושע אומר כהה )מי קדם למי(ואם ספק  ...  מ"ב-דיון בדין הספק ב
 וכן נמצא במשניות הבאות:

בהרת כחצי גריס ואין בה כלום נולדה בהרת כחצי גריס ובה שתי שערות הרי זו להחליט מפני שאמרו אם מי"א ד פ"משנה נגעים 
)טיהר השער מלהיות סימן טומאה,   ואם ספק טמא ורבי יהושע קיההלשער לבן טמא ואם שער לבן קדם לבהרת טהור בהרת קדמה 

 ומסגירו(
ועוד אחר ואיזה זה מי שהיתה בו בהרת כגריס והסגירה בסוף שבוע והרי  כל ספק נגעים טהור חוץ מזה מ"אה פ"משנה נגעים 

 יה טמא: היא כסלע ספק שהיא היא ספק שאחרת באה תחת
 

אהא איתמר: אם בהרת קדמה  -אלא כי איתמר דרב יהודה אמר רב ב ,בבלי נזיר סה-הסבר לדעת ר' יהושע כי הספק טהור נמצא ב
טמא ור' יהושע אמר: כיהה; מאי כיהה? אמר רב יהודה: כיהה וטהור;  -טהור, ספק  -טמא, ואם שער לבן קודם לבהרת  -לשער לבן 

ֹו (יג,נט)רב יהודה אמר רב, אמר קרא: ודילמא כיהה וטמא! אמר  אָֽ ֹוְ֭לַטְּמ אֵ֥ ֹו֭ רֶ֖  , הואיל ופתח בו הכתוב בטהרה תחילה.ְלַטֲה
 

דדרך שערות לבוא שחורות והנגע   תוס' בבבלי נדה יט,א הסבר התוספות לדברי חכמים תורת נגעים הרב שפיצר סי' לז-ונמצא ב
אף שער שחור סוף הבהרת הופכתו, ולפיכך נראין הדברים דהבהרת  מלקה אותן והופך ללבן ... ובתוספתא )פ"ב סוף ה"א( קתני

ֹו (יג,נט) . אפשר כי תנא קמא דרש כמו ר' יהושע , עכ"לקדמה אָֽ ֹוְ֭לַטְּמ אֵ֥ ֹו֭ רֶ֖ ולכן מסקנתו  , הואיל ופתח בו הכתוב בטהרה תחילה.ְלַטֲה

בן, וספק פשיון בהסגר(. ור' יהושע חולק על )ספק הקדמת השער הל ועוד אחרה וץ מזח כל ספק נגעים טהור מ"אה פ"משנה נגעים -ב

 ת"ק בספרא ובמשנה נגעים פ"ד מי"א ופ"ה מ"א שת"ק מטמא ספק שער לבן קדם למראה, ורבי' יהושע מטהר.

)ספק הקדמת השער הלבן, וספק  ועוד אחר כל ספק נגעים טהור חוץ מזה מ"אה פ"משנה נגעים -נלמד בשלבים את דברי ת"ק ב

 פשיון בהסגר(. 

ֹו (יג,נט)-באשר מסתכלים כ אָֽ ֹוְ֭לַטְּמ אֵ֥ ֹו֭ ֲהרֶ֖   על כל מלה בנפרד זה החלטה על מצב ברור טהור או טמא.  ְלַט
ֹו (יג,נט)כאשר מסתכלים על שלוש המלים  אָֽ ֹוְ֭לַטְּמ אֵ֥ ֹו֭ רֶ֖ , כאשר כל ספק נגעים טהורהמשנה פותחת בכלל ביחד זה מצב ספק.  ְלַטֲה

ֹוטעם מלת הרבוי מרומז ב ֹו֭-פקיד רבוי. כאן מצטרף תפקיד נוסף של טעם טפחא כפותחת טפח להתאפיין מטפחא, בת - ְלַטֲהרֶ֖  -אֵ֥

ֹומרכא, רבוי של מצבי ספק  ֹו. וטעם מלת  ְלַטְּמאָֽ אָֽ סלוק, מגביל הכלל הנ"ל ללמד שיש שתי ספקות )ספק הקדמת השער  - ְלַטְּמ

כתב כי ספק הקדמת שער לבן היא טומאה  ט"ב ה"רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ-הלבן, וספק פשיון בהסגר( הנותרות טמאות. ו

 מספק.

 

ן֭ )ג(פ"ב א "ספרא תזריע פ ְֶ֣ך֭׀ָ֭לָבֵ֗ ָהַפ ַ֝גע֭ רַּ֭בֶּנ ָעָ֨ מיכן אמרו שתי שערות עיקרן משחיר וראשן מלבין טהור עיקרן מלבין וראשם ְוׂש 
רבי מאיר  )כדי שיקרוץ בזוג(ור אומרים כשיע)היינו ר' שמעון( משחיר טמא, וכמה יהא בלבנונית, רבי מאיר אומר כל שהוא, וחכמים 

 [שער]שער לבן טמא, ושאינו )העיקר הקרוב לעור( הם נידונים, אלא חוד )בכל אורך השערה( אומר שלא יהא בני אדם מדמין שבגולם 
 לבן טהור.

 ס"מ(. 1.92 – 1.90אצבע ), ומשוער שלא להלכה כשמינית ( שיעור כדי שיקרוץ בזוגיג,גבפסוק ) שיעורין אלאחריו של הכתובראה הסבר לעיל 

 

ן֭ )ד(פ"ב א "ספרא תזריע פ לא אדום ולא ירוק ולא שחור אוציא את כולם ולא אוציא שיער צהוב, ודין הוא ומה אם שיער לבן ָלָבֵ֗
שאינו סימן טומאה בנתק הרי הוא סימן טומאה בנגע, שער צהוב שהוא סימן טומאה בנתק אינו דין שיהא סימן טומאה בנגע תלמוד 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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רמר לו ָעָ֨ ן ...  ׂש   ולא צהוב. ָלָבֵ֗

ר ]מט[ התוה"מ ָעָ֨ ן ׂש  וממעט ( . ולא מראה אחרת. וזכר לדבר בפרשת נגעים שער לבן ארבע פעמים )פה, )יג,י( )יג,כ(, )יג,כה( ָלָבֵ֗
כי לא הופיע סימן )יג,כו( נאמר -)יג,כא( ו-בפסוקים אלו מצוין כי הופיע סימן טומאה שער לבן, ואילו ב –טט . אדום  ירוק שחור צהוב

 .  הטומאה שער לבן

 מונח רביע  ראה

 

ק ֭ )ה(פ"ב א "ספרא תזריע פ מ  ָע  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ה֭ ֶ֤ ק ֭, אין ממשו עמוק ַמְרא  מ  ָע  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ה֭ ֶ֤ ְרא  ֭ ֭, אין מראה שער לבן עמוק,ַמ ע ַהֶּנ ַג ה֭ ֶ֤ ְרא  לרבות ַמ
אלו מראה רביעי,  ּו  , אין לו מראה חמישי. הָ֑

 ע"פ הח"ח

ְר֭מלות הסמיכות  (ה) ֭ ַמ ַהֶּנ ַגע ה֭ ֶ֤ ק ֭הן יחידה אחת ביחס למלת א  )של  אין ממשוולכן המראה נראה עמוק ולא הנגע , לכן דורש  ,ָעמ 

 )דרשה זאת נלמדת מהתוכן( עמוק הנגע( 

ק ֭ (ו) מ  ָע  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ה֭ ֶ֤ ומכאן נדרש כי לובן השער יכול להיות כלשהו כדי  אין מראה שער לבן עמוק, -מיתור מלת נגע לומד , ַמְרא 

 ווה סימן טומאה, בניגוד למראה שצריך להיות לפחות לבן כקרום הביצה. שיה

֭  (ז) ע ֶּנ ַג ַה ה֭ ֶ֤ ֹו (יג,ב)כי בתורה כתיב  מראה רביעי, )לנגע צרעת(לרבות לו ַמְרא  אָֽ ֶ֤ת֭ ֶרת֭-ְׂשא  ֶהָ֔ ֹוַ֭ב אֶ֣  ֭ וכאן מרבה רביעית ַסַּפ ַחת
נגע לכתוב ומראהו עמוק, אלא לרבות ומהכא נפקא לן טפילה לבהרת כדלעיל פ"א הלכה ד' )דלמה לי לכתוב ומראה ה

הדורש ספחת לבהרת מהימצאות מלת ספחת  בבלי שבועות ודורש מראה ספחת לבהרת מכאן לעומת  תו"כ תולדה לבהרת(. 

 בין שאת ובין בהרת.

א (ח) ּו   אין לו מראה חמישי.כי  אתנח, מגביל ללמד –, הָ֑

 

ֹו...  (יג,ג) ֹורְּ֭בָׂשרָ֔ עֶ֣ מ   ֭ ק מ  ָע  ֭ ע הַ֭הֶּנ ַג ֶ֤   קטן,-פך פשטא פשטא מונח זקףמה - ּוַמְרא 

תרמז לדרשה אחת העשויה להיות כפשוטו של מקרא ואחת היוצאת מפשוטו של פך פשטא מהקטן מרמז על שתי דרשות, והתבנית -זקף

ֶּנ ַגע ֭מקרא. ושתיהן נדרשות מיתור מלת   ואלו הן: ַה

ק ֭֭השער)א( יוצא מפשוטו של מקרא ומלמד על   מ  ָע  ֭ ַהֶּנ ַגע ה֭ ֶ֤ ְרא  ומכאן נדרש כי  אין מראה שער לבן עמוק, -לומד  ַהֶּנ ַגע ֭מיתור מלת , ַמ

 לובן השער יכול להיות כלשהו כדי שיהווה סימן טומאה, בניגוד למראה שצריך להיות לפחות לבן כקרום הביצה.

֭ )ב( פשוטו של מקרא   ע ַהֶּנ ַג ה֭ ֶ֤ ְרא  ֹוׂשְ֭ (יג,ב)כי בתורה כתיב  מראה רביעי, )לנגע צרעת(לרבות לו ַמ אָֽ ת֭ ֶ֤ ֶרת֭-א  ֹוַ֭בֶהָ֔ אֶ֣  ֭ וכאן מרבה ַסַּפ ַחת
רביעית ומהכא נפקא לן טפילה לבהרת כדלעיל פ"א הלכה ד' )דלמה לי לכתוב ומראה הנגע לכתוב ומראהו עמוק, אלא לרבות תולדה 

  לבהרת(. 

 

 
 ,ג:יג תזריע ויקרא

ֶאת ֶ֣ן֭ ה  ֶ֣הַ֭הּכ  ָא ֹור-ְוָר ַגעְּ֭בע ֶָֽ֖֣ ֶּנ ְֶ֣ך-ַה ָהַפ ע֭ ֶּנַ֝ג רַּ֭ב ָעָ֨ רְ֭וׂש  ָּבָׂש אַ֭֭ה֠ ּו הָ֑ ַעת֭ עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג ֹוֶ֭נ ָׂשרָ֔ רְּ֭ב ֹו עֶ֣ מ   ֭ ק מ  ָע  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ה֭ ֶ֤ ּוַמְרא  ן֭ ָלָבֵ֗ ֭֭׀
ֹו׃ תָֽ א  א֭ ֵ֥ ּמ  ְוט  ן֭ ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ָאֵ֥ ְ֭וָר

 יג,יא: תזריעויקרא 
א׃ ּו הָֽ א֭ ֶ֖ מ  יָ֭ט ֵ֥ ּוּ֭כ  ּנ ֶרָ֔ ּג  ַיְס א֭ ָ֑ן֭ל ֶ֣ ה  ֹוַ֭הּכ  אֶ֖ ְּמ ְוט  ֹו֭ רָ֔ רְּ֭בָׂש ֹו עֶ֣ ְּב  ֭ א ו ֶנת֭ה  ֶׁשֶ֤ ַעת֭נֹו ַרָ֨ ָ֭צ

אּ֭וַמְר֭ (יג,ג) ספרא תזריע פ"א פ"ב )ו( ּו הָ֑ ַעת֭ ַרֶ֖ עָ֭צ ֵַַֽ֥ג ֹוֶ֭נ רָ֔ ֹורְּ֭בָׂש עֶ֣ מ   ֭ ק ָעמ   ֭ ע הַ֭הֶּנ ַג ֶ֤ ָ֑ן֭ (יג,יא)מה תלמוד לומר לפי שנאמר א  ה  ַהּכ  ֹו֭ אֶ֖ ְּמ ְוט 
ּו ּנ ֶרָ֔ ּג  ַיְס א֭    )צרוע מוחלט לא מתיחסים כלל לנגע חדש שנולד בו עד שיסיים תהליך טהרה מההחלט(למדנו שאין מסגירין את המוחלט.  ל ֶ֣

א֭ (יג,יא)המוסגר ואין מסגירין את המוסגר ואין מחליטין את המוחלט, תלמוד לומר  מנין שאין מחליטין את )ז( ֶ֖ מ  יָ֭ט ֵ֥ ּוּ֭כ  ּנ ֶרָ֔ ְסּג  אַ֭י כל ל ֶ֣
 שנקרא עליו טמא אין זקוק עליו.

 

הנגעים שהכהן רואה בתחילה הוא ממשיך לבודקן עד שהמצורע יתטהר. במשך התקופה הזאת  רע"ב משנה נגעים פ"ג מ"אע"פ פירוש 

י֭ (יג,יא)תלמוד לומר  תו"כ תז' פ"א פ"ב )ז(ק לראות כל נגע אחר שהופיע אחרי הראיה הראשונה. זה משמעות אינו נזק ֵ֥ ּוּ֭כ  ּנ ֶרָ֔ ְסּג  אַ֭י ל ֶ֣
א֭ ֶ֖ מ   לא תתיחס לנגע שהופיע אחרי ראיה ראשונה עד להבראת הראשון.  כל שנקרא עליו טמא אין זקוק עליו.ָט

 

ּנּו (יג,יא) ֶרָ֔ ְסּג  אַ֭י אבתפקיד של שני בזמן )= שבא אחר הראשון(, ללמד קטן -מונח זקף – ל ֶ֣ ֶ֖ יָ֭טמ  ֵ֥ מרכא טפחא, לרבות נגעים במצבי – ּכ 

א (יג,יא)טומאה שונים שנולדו אחר הראיה הראשונה  ּו סלוק, מגביל טומאת הצרוע לנגעים שנראו לראשונה, ולא להתיחס לנגעים  – הָֽ

 ראשונה והאדם עבר את תהליך הטהרה.שנולדו אחר הראיה הראשונה עד הבראת הנגעים שנראו בראיה ה

 
יכול לא יאמר הרי את מוסגר בזה ומוחלט בזה מוחלט בזה ומוסגר בזה ומוחלט בזה ובזה תלמוד  )ח(ספרא תזריע פרשה א פ"ב 

ע֭ (יג,ג) לומר ֵַַֽ֥ג ּו... ֶנ ה ָאֵ֥ ַעת ְוָר הּו...  ָצַרֶ֖ ָרָאֵ֥  ... ְו

ע֭ (יג,ג)תלמוד לומר   תו"כ תז' פ"א פ"ב )ח(   ֵַַֽ֥ג הּו ...ֶנ ָרָאֵ֥ ַעת ְו ַרֶ֖ ּו...  ָצ ה ָאֵ֥ א (יג,ג). תו"כ דורש המלים בדילוג מהקרא  ְוָר ּו הָ֑ ַעת֭ עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג  ֶנ

ן ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ָאֵ֥ ַעת֭. המלים הרצופות ְוָר עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג ַעת֭מדברות על נגע אחד, הטעמים של ֶנ עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג מרכא טפחא מרבים נגעים שהיו באדם  –ֶנ

ע֭ (יג,ג) ו"כ בעת הגעתו הראשונה לכהן. לפי דרשת ת ֵַַֽ֥ג הּו... ֶנ ַעת ְוָרָאֵ֥ הּו...  ָצַרֶ֖ , כל נגע שהיה באדם בעת הגעתו הראשונה לכהן ְוָרָאֵ֥

 יראה לעצמו ותוצאת הבחינה מתיחסת אליו בלבד. מדרשה זאת גם ממועטים נגעים שנראו באדם, אחר הגעתו הראשונה לכהן.

אחד בראיה הראשונה של הכהן ולא תהיה התיחסות לנגעים אחרים שיופיעו  מלמד על נגע (יג,יא)פסוק  ח(-תו"כ תז' פ"א פ"ב )ו סיכום

ַעת֭ (יג,ג)אח"כ עד שיבריא הנגע הראשון. פסוק  ַרֶ֖ עָ֭צ ֵַַֽ֥ג מרכא טפחא, יתור לרבות נגעים, מלמד כי אם היו מספר נגעים בראיה  –ֶנ

ּואהמרומז בטעם , סיומם תלוי בכל אחד לעצמו דבר יתחיל בעת ובעונה אחתהראשונה המעקב אחריהם  אתנח המגביל כל נגע לעצמו  – הָ֑

בלי תלות בנגעים אחרים שנראו עמו בעת ובעונה אחת. נגע שהוסגר יעבור תהליך הסגר, נגע שהחלט יעבור את תהליך ההיטהרות 

 והקרבנות. 
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ֶרָ֭֔ויקרא תזריע יג,יא:  ְסּג  אַ֭י ָ֑ן֭ל ֶ֣ ה  ַהּכ  ֹו֭ ְּמאֶ֖ ְוט  ֹו֭ ֹורְּ֭בָׂשרָ֔ ְּבעֶ֣  ֭ וא ֶנת֭ה  ֶׁשֶ֤ ַעת֭נֹו א׃ָצַרָ֨ ּו הָֽ א֭ ֶ֖ מ  יָ֭ט ֵ֥ ּוּ֭כ  ּ֭נ
 

 בקרא הבא תבניות הטעמים נדרשות על מראה הנגע בעור בשר שטוח ובראשי איברים. 

ג ֹו֭[֭] ָׂשרָ֔ רְּ֭ב ֹו עֶ֣ מ   ֭ ק מ  ָע  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ה֭ ֶ֤ ַמְרא  ּואּו הָ֑ ַעת֭ עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג  – ֶנ

 .הילך אינו טמאשאם היה בראש חוטמו שופע הילך הילך בראש אצבעו שופע הילך ו כאחת כולו...  תו"כ תז' פ"א פ"ב )ח(
עֹור֭(ג,יג) ר-ְּב ָּבָׂש שיראה את הנגע כמו שהוא בעור הבשר  התוה"מ )סד(תלשא, )א( רמז למחיצה ברורה לגבולות המראה כפי'  – ַה֠

ֶ֣ה֭וְ֭ראשי איברים בקרא  24מספר  -.  )ב( רמז לשיעור  ויראה את הבשר שסביבו גם כן ֶ֣ן֭הַָ֭רָא ה  ע֭הַ֭-תאֶּ֭כ  ֶַָֽ֣֖ג ֹורּבְֶּ֭נ ֭-ע רַה֠  – ָּבָׂש

 תו"כ תז' פ"א פ"ב )ט(את ר"ת ו' ה' א' ה' ב' ה' עולה עשרים וארבעה רמז למשנה גימטרי

כן ראשי התבות ו' ה' א' ה' מרמזים לשם הפלאים אהו"ה ור"ת א' ה' ב' ה' מצטרפים למלת אהב"ה, ומשניהם בא ללמד כי ה' נותן -כמו

ו֭ (יג,מהראה )רות שלוקין עליהם בנגע צרעת. )באדם נגע צרעת בדרך פלאית מתוך אהב"ה אליו כדי להחזירו בתשובה מעבי י ָגָד֞ ְּב
ּו ְהיֶ֤ ֭ ֭י  ֹו ׁש ְור א  ֭ ים ֻרמ  ּועְַ֭פ ֶ֣הָ֭פרָ֔ ֶי ְה , בתפקיד רגילות, אדם לוקה בצרעת על דברים רעים קטן-מונח זקףפשטא פשטא  גרשיים מהפך – י 

 ((תנחומא ישן)נקרא גם  מדרש תנחומא )בובר( פרשת מצורע סימן י-שהוא רגיל בהם, כנלמד ב

 

הּו֭(ג,יג)] ט(תו"כ תז' פ"א פ"ב ) ָרָאֵ֥ משום מחיה ראשי אצבעות  מטמאיםמיכן אמרו עשרים וארבעה ראשי איברים שבאדם שאינן [ ְו
דדים באשה, רבי יהודה אומר אף של איש ר' אלעזר אומר היבולות  וראשיידים ורגלים וראשי אזנים וראש החוטם וראש הגויה 

 מסביר כי בראשי איברים לא גדל שער, לכן מדובר רק במחיה.( הח"ח) מאין משום מחיה.אינן מט והמסמרותוהדלדולים 

 

וגו' ופירש עשרים וארבע ראשי איברים באדם שאינן מטמאין משום מחייה ראשי אצבעות ידים ורגלים משנה נגעים פ"ו מ"ז 

ן( ג,יגהרע"ב וכן ברמב"ם דכתיב ) ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ם המחיה כולה כאחד. וכשיש כגריס בראש החוטם או דבעינן שיראה את הנגע ע ְוָרָאֵ֥
 . ראשי אצבעות הוא שופע אילך ואילך ואינו יכול לראות כולו כאחד

 

ןנאמר  (יג,כא,כו)בנגע שחין  ה ֵ֗ ַהּכ  ה֭ ֶָּ֣נ ֶא ְר י  ֭׀ ם ֶ֣ א  שאם היתה בראש אצבעו או בראש חוטמו  החפץ חיים:פי' וכולה כאחת ודרש תו"כ  ְו
ּו֭  (יג,ג) דרשינן בעור הבשרשופעת אילך ואילך טהורה, כ ה ן (יג,ג) כולו כאחת.ְוָרָאֵ֥ ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ראיה שכולה כאחת ושולל ראית  – ְוָרָאֵ֥

ן֭. תבנית הטעמיםמ"ח-נגע שאי אפשר לראותו בבת אחת, שזה בראשי איברים המרומזים בתחילת הפסוק כהסבר ב ֶ֖ ה  ּכ  הּוַ֭ה ָרָאֵ֥  – ְו

היחיד איברים רבים שאי אפשר לראותם בבת אחת. בנגעי השחין והמכוה כתובה  מרכא טפחא בתפקיד כעין יתור לרבות על לשון

ם׀ (יג,כא,כו)דרישת ראיה בבת אחת במלים  ֶ֣ א  ןְ֭ו ה ֵ֗ ּכ  ֶָּ֣נהַ֭ה ְרֶא , אבל בתבנית טעמים מונח רביע, ומועלית השערה כי בנוסף לדרך  י 

)כי כל האיברים  עה צדדים השופעים הילך והילךארבכעין וקצה איבר בעל ההסקה מהתוכן כמו בנגעי העור, זה ציור המתאר 

 מעוגלים(. אילו שני מקורות לראשי איברים אחד בהסקה מהתוכן אחד בציור בטעמי המקרא. 

 מרכא טפחאראה 

 

ֹו֭ (יג,ג) רָ֔ רְּ֭בָׂש ֹו עֶ֣ מ   ֭ ק מ  ָע  ֭ ע ַהֶּנ ַג ה֭ ֶ֤ ְרא  לראות , היינו אפשר בבת אחתפשטא פשטא בתפקיד קטן, -מהפך פשטא פשטא מונח זקף - ּוַמ

הנגע בבת אחת. אבל בראשי איברים שהם בדרך כלל צרים הגריס שופע לצדדים ואינו מטמא משום מחיה כי אי אפשר לראות הנגע 

ןבבת אחת. תבנית הטעמים מרמזת על המשך הפסוק  ֶ֖ ה  ּוַ֭הּכ  ה ָרָאֵ֥  הנדרש במשנה שראשי איברים אינן מטמאים. ְו

 

ק ֭֭)יג,ג(-תבנית הטעמים פשטא פשטא שבקרא שמתוך רצון לרכז את האפשרויות השונות לגבי  מ  ָע  ֭ ע ֶּנ ַג מובא כאן הקטע הבא עוסק  ַה

)יג,ג( -. ונראה כי תבנית הטעמים פשטא פשטא שב)ד( "א פ"אספרא תזריע פ )יג,ב( לפי-בענין צבע עורו של הנבדק והוא שייך ל

 מהווה הסבר לענין צבע עורו של הנבדק. 

עֹור...  (יג,ב) ספרא תזריע פרשה א )ד( ֹו-ְב ָׂשרֶ֖ גרמני, ב, מיכן אמרו בהרת עזה נראית )האדם שבו המראה( , בעור בשר של נראהְּב
)ת"ק כל אדם כמות שהוא, עשוי להתקבל כי אדם בהיר מאד לא יטמא גם במראה בהיר ביותר, אדם כהה מאד יטמא גם  כושי עזהבכהה, והכהה 

)ע"פ הראב"ד  כפרתן הרי הן כאשכרוע לא שחורים ולא לבנים אלא בינוניים רבי ישמעאל אומר בית ישראל הריני )ה(. במראה חלש(

ורות שחורות לבנות ובינוניות מביא סם בינונית ומקיפו צ, רבי עקיבא אומר יש לציירים סממנים שהם צרים רק הבינוני נבדק(
ֹור( יג,ב)אחד אומר , רבי יוסי אומר כתוב ()כולם נבדקים לעומת צורה בצבע בינוני מבחוץ ותראה כבינוני ֹו-ְבע רֶ֖  וכתוב אחר אומר  ְּבָׂש

עֹור( יג,ג) ר-ְּב ָׂש ָּב ֹור (יג,ב) , מצינו שמראות נגעים להקל, אבל לא להחמיר רואה הגרמיני בבשרו להקל נמצא' מקייםַה֠ ֹו-ְבע רֶ֖  ְּבָׂש

ֹור( יג,ג), והכושי בבינונית להקל נמצאת מקיים )אדם בהיר מאד לא יטמא גם במראה בהיר ביותר( ֭-ְּבע רַה֠ )אדם כהה מאד משווים לצורה  ָּבָׂש

)באומד לצבע בינוני, לעומת ר"ע שכולם נבדקים  בבינוניוזה וחכמים אומרים זה  בצבע בינוני להקל לגביו כי אחרת יטמא גם במראה חלש(

 משנה נגעים פ"ב מ"א דברים האלו מובאים כל  .(לעומת צורה בצבע בינוני
 

֭ (יג,ג) ק מ  ָע  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ה֭ ֶ֤ ַמְרא  ֹוּו ָׂשרָ֔ רְּ֭ב ֹו עֶ֣ היינו לכל הנבדקים בשווה  רגילותבתפקיד  פשטא פשטאקטן, -מהפך פשטא פשטא מונח זקף - מ 

משנה נגעים הכל כבינוני בצבע האשכרוע )מיצוע בין קצוות לבן וכושי(. כשיטת חכמים ורבי עקיבא ורבי ישמעאל כהסבר הרע"ב )
 כ לרבי ישמעאל הגרמני והכושי אינם נבדקים כלל(.(. )ולראב"ד המובא בתוי"ט ובחפץ חיים על תו"פ"ב מ"א

 

ֹו׃ (יג,ג) (י)פ"ב א "פתז'  כ"תו תָֽ א֭א  ֵ֥ ּמ  , הכהןמתוך נגעו עד שלא בא אצל  טומאה סימני התולשאותו הוא מטמא ואינו מטמא את ְוט 
אמרו לו  מהותוך הסגירו  (סימני טומאה התולש) (שם מקום)רבי יהושע בהולכים לנדבת  ואת אמר רבי עקיבא שאלתי את רבי ישמעאל

להם ראיות מפני מה עד  מביאאצל הכהן טהור לאחר חלוטו טמא התחלתי  בא עד שלא (סימני טומאה התולש)לא שמענו אבל שמענו 
. (עד שיחליט אותו) הסגרו טהור עד שיטמאנו הכהן בתוךאף  סימני טומאהלא מפני שלא ראה כהן  )האם( טהור שלא בא אצל כהן

 אתה אומר,  יפה טהור עד שיטמאנו הכהן אמרו לו הסגירואחד עומד לפני כהן ואחד עומד בתוך  ינאאחר לישנא

 

ן֭( יג,ג))א( תלש סימני הטומאה לפני  ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ָאֵ֥ ֶמרְּ֭בֶנַגע( דב' כ"ת כד,ח)עבר על ) ְוָר ָּׁשֹ֧ ד-ס֭ה  רְ֭מא ֶ֖ מ ֵ֥ ְׁש ַעת֭ל  ָּצַרֵ֛  וגו' אבל( טהור  ַה

י ֭( יג,ה)הסגרו, לכן לא יתקיים  )ב( תלש סימני הטומאה בתוך ימי ע  י ְּׁשב  ַה ֹום֭ ּיֶ֣ ַּב  ֭ ן ה  ּכ  ֶ֣הּוַ֭ה ָרָא ביום הבדיקה השניה ולכן )עבר אבל(  ְו



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 טהור וינהג כיוצא מהסגר

 אומר כשיולד נגע אחר וטהר ממנו, וחכמים אליעזר, ר' (של מוחלט שתלש סימני טומאה) מאימתי הוא טהרתו...  (י)פ"ב א "פתז'  כ"תו
 .מכגריסח בכולו, או תתמעט בהרתו עד שתפר אומרים

ן֭( יג,ג))ג( התקיים בתחילה  ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ן ֭( יג,האו ) ְוָרָאֵ֥ ה  ֶ֣הּוַ֭הּכ  ָרָא מאימתי הוא לאחר חלוטו, סימני הטומאה והאדם עבר ותלש והחליטו, ְו

  מכגריס )הנוכחית(או תתמעט בהרתו )ב(  ,יפרח בכולולשיטת חכמים )א( אם מראה אחר  טהרתו

 

קודם שקצצה דלא נשתייר בו שיעור נגע  .בהרתו מכגריסאו עד שתמעט  הח"חאומרים )ונראה שרבי אליעזר מודה להם( ע"פ  החכמים
 . שיעור נגע אין לו טהרה עולמית דקנסינן ליה לעולם וממילא היה טהור מתחלה ולא אהני מעשיו אבל אי בשעה שקצצה הוי ביה

 תפרח בכולו, )נגע אחר(ש עד אומרים ד נגע אחר וטהר ממנו, וחכמיםאומר כשיול אליעזרר'  טהרתו אפשרית כך:

 

א ֵ֥ ּמ  ורק אז לכשיטהר יסיים גם עם הנגע הראשון שקצץ , מרכא, מרבה אפשר שמכוו , שהקוצץ צריך לעבור נגע אחר שבו יוחלט – ְוט 

אממנו סימני הטומאה וזה מתרבה מהמלים  ֵ֥ ּמ  ֹו ְוט  תָֽ  חר כדי להיטהר מהנגע שקצץ סימניו.שצריך לעבור מצב טומאת צרעת א א 

ֹו׃ תָֽ  סלוק מגביל את המראה שמטמא הכהן לזה שעם סימנים בלבד. – א 

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 פ"אספרא תזריע פרשה ב 

ה (,דיג) ()א ֶרתְ֭֩לָבָנָ֨ ֶה האין לי אלא  ַּב ֶרתְ֭֩לָבָנָ֨ ת  (,ייג)  , מנין לרבות את השאת תלמוד לומר למטןַּבֶה ה ֭-ְׂשא  , ומנין לרבות שאר ְלָבָנ
םראות תלמוד לומר המ ֭֩-ְוא  ֶרת ֶה איכול כשם שהוא שלישי לכתוב כך תהא שלישי למראות תלמוד לומר  )ב(. ַּב ו ה ֝ ה֭ ואין היא  ,ְלָבָנָ֨

יכול לכל מראה השלג יהיו טמאים ושאר כל  )ג( מצורעת כשלג. למעלה הימינה, וכמה תהא לבנוניתה כשלג שנאמר והנה מרים
א( יג,לט)המראות יהיו טהורים תלמוד לומר  ּו הֵ֛ ַהק֭ ַהק, ּב ֵ֥ ּוא ...  ּב ֵ֥ ר֭הָֽ ֹו מיכן אמרו מראות נגעים שנים  )ד(ממנו ולמעלה טמא.  ָטהֵ֥

שהם ארבעה בהרת עזה כשלג, שנייה לה כסיד ההיכל, השאת כקרום ביצה שנייה לה כצמר לבן דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים 
מזוג, הפתוך שבסיד כדם המזוג בחלב דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא הפתוך שבשלג כיין ה )ה( .השאת כצמר ושנייה לה כקרום ביצה

רבי חנינה סגן הכהנים אומר מראות נגעים  )ו(אומר אדמדם שבזה ושבזה כיין המזוג במים, אלא של שלג עזה ושל סיד דיהא הימינה. 
בי יוסי שאל רבי יהושע בנו של רבי ששה עשר, רבי דוסא בן הרכינס אומר שלשים וששה, עקביא בן מהללאל שבעים ושנים, אמר ר

עקיבא את רבי עקיבא אמר לו מפני מה אמרו מראות נגעים ]שתים[ שהם ארבעה אמר לו אם לאו מה יאמרו אמר לו יאמרו מקרום 
ביצה ולמעלה טמא ומצטרפים זה עם זה, אמר רבי יוסי שאל רבי יהושע בנו של רבי עקיבא את רבי עקיבא אמר לו מפני מה אמרו 

ראות נגעים ]שתים[ שהם ארבעה אמר לו אם לאו מה יאמרו אמר לו יאמרו מקרום ביצה ולמעלה טמא א"ל לומר לך שמצטרפין זה מ
עם זה א"ל ויאמר כל שהוא מקרום ביצה ולמעלה טמא ומצטרפים זה עם זה אמר לו מלמד שאם אינו בקי בהם ובשמותיהם לא יראה 

ה֭ (דיג,) )ז(את הנגעים.  ָרֶ֖ כיצד בהרת כגריס ובה מחיה )מכאן ת"ק מביא דעתו(  )עד כאן ת"ק מביא דברי רבי שמעון(שיער מחייתה לא ּוְׂשָע
כעדשה ושיער לבן בתוך המחיה, הלכה המחייה טמאה משום שיער לבן, הלכה שיער לבן טמא משום המחיה, רבי שמעון מטהר 

ר  (גיג,) לו והלא כבר נאמר ואמר .מפני שלא הפכתו הבהרת ָעָ֨ ןְ֭֭וׂש  ׀ָ֭לָבֵ֗ ְֶ֣ך֭ ָהַפ ע֭ ֶּנַ֝ג  בשטחכל שטח הנגע גם שער ב) נגע זה בכל מקוםַּב

 . מחיה(
ושערה לא הפך לבן ולא שער מקצתה כיצד בהרת היא מחיתה כגריס ושיער לבן בתוך הבהרת הלכה המחיה טמאה משום שיער  )ח(

גריס, ומודים שאם יש במקום שיער לבן כגריס לבן הלך שיער לבן טמא משום המחייה, רבי שמעון מטהר מפני שלא הפכתו הבהרת כ
ושערה לא הפך לבן והסגיר הא אם יש בה שיער שחור אינו ממעטה, שאלו התלמידים את רבי יוסי בהרת ובה שיער  )ט(שהוא טמא, 

שחור חוששים אנו שמא מיעט ממקומו את הבהרת מכגריס אמר להם בהרת ובשער לבן חיישינן שמא מיעט מקומה את הבהרת 
כגריס אמרו לו לא אם אמרת בשיער לבן שהוא סימן טומאה תאמר בשיער שחור שאינו סימן טומאה אמר להן הרי שיש בה עשר 
שערות לבנות כלום הרי הם סימני טומאה אלא שתים, חוששים אנו על המותר שמא מיעט ממקומו את בהרת מכגריס, אמרו לו לא 

יער שחור שאינו מין טומאה אמר להם אף שיער שחור הופך והווה מין טומאה אם אמרת בשיער לבן שהוא מין טומאה תאמר בש
 .ואומר ושערה לא הפך לבן, והסגיר הא יש בה שיער שחור אינו ממעטה והסגיר הכהן את הנגע שבעה ימים תחלה

 

ה (,דיג) )א( ספרא תזריע פרשה ב פ"א )א(  ֶרתְ֭֩לָבָנָ֨ האין לי אלא  ַּבֶה ֶרתְ֭֩לָבָנָ֨   (,ייג)לרבות את השאת תלמוד לומר למטן , מנין ַּבֶה
ת ה ֭-ְׂשא  ם, ומנין לרבות שאר המראות תלמוד לומר ְלָבָנ א  ֶהֶרת֭֩-ְו יכול כשם שהוא שלישי לכתוב כך תהא שלישי למראות  )ב(.  ַּב

אתלמוד לומר  ו ה ֝ ה֭ יכול לכל מראה  )ג( .מצורעת כשלג ואין למעלה הימינה, וכמה תהא לבנוניתה כשלג שנאמר והנה מריםהיא  ,ְלָבָנָ֨
א( יג,לט)השלג יהיו טמאים ושאר כל המראות יהיו טהורים תלמוד לומר  ּו הֵ֛ ַהק֭ ַהק, ּב ֵ֥ ּוא ...  ּב ֵ֥ ר֭הָֽ ֹו מיכן  )ד(ממנו ולמעלה טמא.  ָטהֵ֥

ר כצמ (תולדה)הכקרום ביצה שנייה לה  )האב(אמרו מראות נגעים שנים שהם ארבעה בהרת עזה כשלג, שנייה לה כסיד ההיכל, השאת 
 כקרום ביצה.  (תולדה)ה כצמר ושנייה לה )האב(לבן דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים השאת 

 

עבור כולן.  שם הדוגמאהוא מבאר כי  התורה והמצוה )נו(( לכאורה עוסק בבהרת, אבל ע"פ ,דיג) -( התחיל בארבע מראות וב,ביג)-ב
א בה שער לבן והוה אמינא שאם אינה עמוקה ואין בה שער לבן ותפס בהרת לרבותא שהגם שהבהרת דרכה ביותר להיות עמוק ושימצ

 . לא יסגיר, קמשמע לן דאעפ"כ יסגיר וכל שכן במראות הפחותות שאין מטבען ללבן השער ולהראות עמוק

 

קומו הסמוך שטח מינימלי של המראה, המחיה, הביצור, שיעורי אורכי השער הלבן והלובן שלו ומי שיעורי נגע מחלט( למדנו ,גיגבפסוק )

 לעור הבשר )אורך, רוחב וגובה(. 

 ; )ב( סיבות להסגרת המראה. תו"כ תז' פרשה ב' פ"א-( מלמד שני ענינים מרכזיים. )א( שיעורי צבע המראה הנלמדים מ,דיגפסוק )

 
 : )א( שיעורי צבע המראה

 )א( )א( שיעור תחתון לצבע הלבן

ם (,דיג) א  ֶרת֭֩-ְו םמלה ה ספרא תז' פ"ב פ"אע"פ  ַּבֶה א  אמרבה שאר המראות על הבהרת והקרא  ְו ו ה ֝ ה֭ מתיחס ללובן הבהרת  ְלָבָנָ֨

 שהיא העזה והשאר דיהות ממנה. 

ם א  ֶרת֭֩-ְו א֭( יג,לט)-קטנה בתפקיד שיעור ללמוד מ-תלישא - ַּבֶה ּו הֵ֛ ַהק֭ יכול לכל מראה השלג בלשון ספרא  שיעורי לובן המראותּב ֵ֥
ארים תלמוד לומר יהיו טמאים ושאר כל המראות יהיו טהו ּו ַהק֭הֵ֛ ַהק, ּב ֵ֥ ּוא...  ּב ֵ֥ הֵ֛ ר֭ ֹו הֵ֥ שיעור וזה קובע  ממנו ולמעלה טמא. ָט

 שהוא מעל מראה הבוהק דהיינו לובן קרום ביצה. תחתון

 

 )א( )ב( סדר עזות הלבן

וא ה ֝ ה֭  ישי לכתובשל )הבהרת( יכול כשם שהוא )ב( ספרא תז' פ"ב פ"אכדרשת  מלמדקדמא ואזלא, קדמא, בתפקיד של  - ְלָבָנָ֨

ֹו (יג,ב)בפסוק ) ֶ֤ת֭אָֽ ֶרת-ְׂשא  ֶהָ֔ ֹוַ֭ב אֶ֣  ֭ ואתלמוד לומר  ,כך תהא  שלישי למראות (ַסַּפ ַחת ה֭ה ֝ ואין  )הלבנה יותר מהאחרות(היא  ,ְלָבָנָ֨
 מצורעת כשלג. למעלה הימינה, וכמה תהא לבנוניתה כשלג שנאמר והנה מרים

 ת וכאיתא בספרא.אותה להיות העזה בלובנה מכל המראו מקדיםומצד טעם קדמא 

 

 :   )ב( סיבות להסגרת המראה

וא( ,דיג)-( למדנו על נגע מוחלט, ביג,ג)-ב ה֭ה ֝  ( ע"פ יג,ג)-( ליג,ד)-מ מלמדקדמא ואזלא, בתפקיד  -ְ֭לָבָנָ֨

ק ֭( יג,ד)-ב מפרשים דעת זקנים מבעלי התוספות מ  ָע עָ֭  (,דיגדלכך נאמר ) (אין ממשו עמוק יג,ג) בתורת כהנים, נמצא ְו יןְו א   ֭ ק -מ 
ן מ  ֶָ֣ה֭ ֹור֭-ַמְרֶא ֹו)עמוק מן העור ( ,גיג)שלא תאמר דהא כתיב לעיל ( ,גיג)לגלות על קרא דלעיל ָהעָ֔ רָ֔ ְּבָׂש ר֭ ֹו עֶ֣ מ   ֭ ק מ  אז הוא טמא אבל ( ָע

 אם הנגע נשוה לבשר לא, 
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ין֭(,דיגלכך נאמר ) א   ֭ ק מ  ן-ְוָע ֶָ֣ה֭מ  ֶא ר֭-ַמְר ֹו עָ֔ גורם טומאה וצריך כמו לבן שהוא  ונראה בעמוקדאפילו אין עמוק נשוה לבשר ָה
  הסגר
אז זה נחשב למראה נגע  ורק נראה עמוקנשוה לבשר  אלא( שאפילו אם המראה אין ממשו עמוק בבשר יג,ג)-( מלמד על יג,ד)-הפסוק

 (ולא ממשו עמוק תו"כ פר' ה פ"ט מ"ג( יג,לב)וכל שכן אם ממשו עמוק ולבן מארבע מראות הנגעים, שהוא מראה נגע( )ראה )

 
 ה"ו א"ב"ם הלכות טומאת צרעת פרמ

כל מראה צרעת עור הבשר אינה קרויה נגע ולא מטמאה עד שיהיה מראה הנגע עמוק מעור הבשר, לא עמוק במשישתו אלא במראית 
העין כמראה החמה הנראית לעין עמוקה מן הצל, אבל אם היה מראה הלובן או הפתוך בשוה עם שאר העור או גבוה מן העור אינו 

. א"א לא נאמר זה אלא בבהרת אבל בשאת מן הצמחים העולים בגוףהשגת הראב"ד )כמו צמח מן הצמחים העולים בגוף.  נגע אלא
 (מראהו גבוה מן העור שאין שאת אלא גבוהה.

ם,ד: יגתזריע  ויקרא ין-ְוא  א   ֭ ק מ  ֹוְ֭וָע ָׂשרֵ֗ רְּ֭ב ֹו עֶ֣ אְּ֭ב ו ה ֝ ה֭ ְ֭֩לָבָנָ֨ ֶרת ֶה ן-ַּב מ  ֶָ֣ה֭ ְרֶא ה֭ל א-ַמ ָרֶ֖ רּ֭וְׂשָע ֹו עָ֔ ָ֑֭הָ֭-ָה ְֶ֣ךָ֭לָב  ן ַפ

ֵ֛ןֶ֭את ה  ּכ  רַ֭ה ֹ֧י ְסּג  ים׃-ְוה  ָֽ ָימ  ת֭ ַעֵ֥ ְב ׁש  ע֭ ֶַַֽ֖ג ֶּנ  ַה

ין ( ,דיג)ע"פ הרמב"ם לכל ארבע המראות אם הם עמוקים הם נגע.  א   ֭ ק ָעמ  ן-ְו מ  ֶָ֣ה֭ ְרֶא ר-ַמ ֹו עָ֔ קטן -קטן, זקף-פשטא מונח זקף – ָה

ת נקיה )מצד הגוון שלהן, ו/או מצד השפעת שער העור, )א( הלא עמוקה כמו בהר-בתפקיד של שני מצבי נגע שנראית כלא עמוקה מן

שוה או גבוהה מן  שחור, ו/או מצד השפעת אדמימות הפתוך( אבל עדיין עמוקה או שפלה מן העור )ראה רמב"ן יג,ג(; )ב( נגע שמראה  

ֵ֛ןֶ֭את (,דיג) העור. לפי הכתוב  ה  ַהּכ  ר֭ ֹ֧י ּג  ְס ע-ְוה  ֶַַֽ֖ג במצב )א( חל עליהם אותה הלכה דרגא תביר טפחא, כל ארבע המראות כשהן  – ַהֶּנ

והם מוסגרים. אבל רמב"ם פוסק כי השוה עם שאר העור והגבוה מן העור אינו נגע ואינו מוסגר. פסיקה זאת עשויה להיתמך בתבנית 

ן֭מכוה( יג,כו) שחין( יג,כא)הטעמים של  מ  ה֭ ֵַָּֽ֛נ יֶנ א  ה֭ ְׁשָפָלֵ֥ ר-ּו ֹו עֶ֖ וי המלמדת שהמראה עשקבוצת פרטים מרכא תביר טפחא,  – ָה

שפל מן העור, שווה או גבוה, ולא על כולם חל אותו ענין. לפי רמב"ם רק העמוק יוסגר  להיראות באופנים שונים ביחס לעור הבשר
אבל אם היה מראה הלובן או הפתוך בשוה עם שאר העור או גבוה מן העור אינו נגע אלא כמו צמח מן הצמחים העולים בגוף. 

ָ֑ה( יג,כא( )איג,כ)-ואף שהוא מראה טמא יחשב כ ָה יא֭כ  ֶ֣  ולכן לא יוסגר. ולענ"ד גם הרמב"ן מסכם כך. ְוה 

 

 בפירוש הרב חיים דב שעוול על הרמב"ן )מוסד הרב קוק, התש"ך( כתב כי הרמב"ן הולך בדרך הראב"ד

, ושאת שפל נגע טמא –טמאה, כאשר שוה או גבוהה היא טהורה, ואילו רק שאת גבוה  –והראב"ד כתב כי הבהרת כאשר היא עמוקה 

 אינו טמא

 וקשה לי להסביר זאת ע"פ תבניות הטעמים.

ין ( ,דיג) א   ֭ ק מ  ָע ן-ְו מ  ֶָ֣ה֭ ֶא ֹור-ַמְר עָ֔  שני מצבי עמוק, לבהרת ולשאת.  – ָה

ֶאת (,דיג) ן֭ ֵ֛ ה  ַהּכ  ר֭ ֹ֧י ּג  ְס ה  ַגע-ְו ֶַֽ֖ ֶּנ  דרגא תביר טפחא, בהרת עמוקה יסגיר, וכן כל מה שיראה שפל. – ַה

ן֭מכוה( יג,כו) שחין( יג,כא) מ  ה֭ ֵַָּֽ֛נ יֶנ א  ה֭ ְׁשָפָלֵ֥ ר-ּו ֹו עֶ֖ בהרת שפל יסגיר, שווה וגבוה יפטור, שאת גבוה יסגיר  מרכא תביר טפחא, – ָה

 שאת עמוק יפטור. 

 

ין  (,דיג) א   ֭ ק מ  ן-ְוָע מ  ֶָ֣ה֭ ר-ַמְרֶא ֹו  זוהר מהמראה –ר"ת מאומ"ה ס"ת ה"ן קר"ן  – ָהעָ֔

ֶאת (,דיג) ן֭ ֵ֛ ה  ַהּכ  ר֭ ֹ֧י ּג  ְס ה  ַגע-ְו ֶַֽ֖ ֶּנ  קשור שמים וארץ, שם הפלאות לתקן הנגע לעונג. ה שם-א-ה-ר"ת ו – ַה

 
הפתוך שבשלג כיין המזוג, הפתוך שבסיד כדם המזוג בחלב דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר  )ה(ספרא תזריע פרשה ב פ"א 

אות נגעים ששה רבי חנינה סגן הכהנים אומר מר )ו(אדמדם שבזה ושבזה כיין המזוג במים, אלא של שלג עזה ושל סיד דיהא הימינה. 
עשר, רבי דוסא בן הרכינס אומר שלשים וששה, עקביא בן מהללאל שבעים ושנים, אמר רבי יוסי שאל רבי יהושע בנו של רבי עקיבא 

את רבי עקיבא אמר לו מפני מה אמרו מראות נגעים ]שתים[ שהם ארבעה אמר לו אם לאו מה יאמרו אמר לו יאמרו מקרום ביצה 
זה עם זה, אמר רבי יוסי שאל רבי יהושע בנו של רבי עקיבא את רבי עקיבא אמר לו מפני מה אמרו מראות  ולמעלה טמא ומצטרפים

נגעים ]שתים[ שהם ארבעה אמר לו אם לאו מה יאמרו אמר לו יאמרו מקרום ביצה ולמעלה טמא א"ל לומר לך שמצטרפין זה עם זה 
עם זה אמר לו מלמד שאם אינו בקי בהם ובשמותיהם לא יראה את  א"ל ויאמר כל שהוא מקרום ביצה ולמעלה טמא ומצטרפים זה

 הנגעים.

 

֭֩ (דיג,) ֶרת תרסא בתפקיד שיעור מספר צירופי המראות וסדר צבעיהם כפי שהוסבר קודם לכן, ובתפקיד ציור מחיצה המקיף כל שטח  – ַּבֶה

ה וא֭ ְלָבָנָ֨ ֹוקדמא ואזלא מלמד לכלול בשטח המראה את  –ה ֝ ָׂשרֵ֗ רְּ֭ב ֹו עֶ֣ מונח רביע, מודיע את מספר המראות בעור בשרו כנאמר  - ְּב

רבי חנינה סגן הכהנים אומר מראות נגעים ששה עשר ר' דוסא בן הרכינס אומר מראות נגעים שלשים  (ו)ספרא תזריע פרשה ב פ"א 
נה בעור בשרו והשאר הן ששה עשר או שמו משנה נגעים פ"א מ"דעל  יכיןוגו' וכפירוש  וששה עקביא בן מהללאל אומר שבעים ושנים

 נגעים אחרים.

גורס ששה עשר מראות בעור בשרו: ארבע מראות חלקות, ארבע מראות בצירופין  תוי"ט בשם הר"שלא גורסין ששה עשר,  רע"ב

עֹור֭(ויקרא תזריע יג,ב)-ביניהן, וכל השמונה בצירוף עם פתוך. הבסיס לצירוף נלמד ב ֵ֥הְ֭ב ָהָי ֹו-ְו רֶ֖  א"א פ"יע פספרא תזר-וכן איתא ב .ְּבָׂש

ֵ֥ה ...  )ד( ָי  מלמד שהם מצטרפים זה עם זה לפטור ולהחליט ולהסגיר, ְוָה

 

ָדֵ֭֗ב[֭]֭,ב: יג תזריע ויקרא יָא ָֽ ֶ֤הְ֭בעֹור-םּ֭כ  ֶי ְה ֹו-י  ֶ֤ת֭אָֽ א  ְׂש  ֭ רֹו ָׂש ֵ֥הְ֭בעֹור-ְּב ָי ְוָה ֶרת֭ ֹוַ֭בֶהָ֔ אֶ֣  ֭ ַעת-ַסַּפ ַחת ַגעָ֭צָרָ֑ ֶָֽ֖֣ ֹוְ֭לֶנ רֶ֖ ָׂש ְּ֭ב
ֶאלְוה֭  ֭ ֹוֶ֭אל-ּוָבא אֵ֛ ן֭ ה ָ֔ ַהּכ  ן֭ ר ֶ֣ וַ֭אַחֵ֥֭-ַאֲה ֶ֖י ָּבָנ מ  ים׃הַ֭ד֭ ָֽ ֲהנ  ּ֭כ 

 ,ג: יג תזריע ויקרא
ֶאת ֶ֣ן֭ ה  ֶ֣הַ֭הּכ  ָא ֹור-ְוָר ַגעְּ֭בע ֶָֽ֖֣ ֶּנ א֭-ַה ּו הָ֑ ַעת֭ עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג ֹוֶ֭נ ָׂשרָ֔ רְּ֭ב ֹו עֶ֣ מ   ֭ ק מ  ָע  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ה֭ ֶ֤ ּוַמְרא  ן֭ ָלָבֵ֗ ֭׀ ְֶ֣ך֭ ָהַפ ע֭ ֶּנַ֝ג רַּ֭ב ָעָ֨ רְ֭וׂש  ָּבָׂש ַ֭ה֠

ֹו׃ תָֽ א  א֭ ֵ֥ ּמ  ְוט  ן֭ ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ָאֵ֥ ְ֭וָר
ם,ד: יגתזריע  ויקרא ְוא  ד[֭ הֶ֭-] יןַּב א   ֭ ק מ  ֹוְ֭וָע ָׂשרֵ֗ רְּ֭ב ֹו עֶ֣ אְּ֭ב ו ה ֝ ה֭ ְ֭֩לָבָנָ֨ ן-ֶרת מ  ֶָ֣ה֭ ְרֶא ה֭ל א-ַמ ָרֶ֖ רּ֭וְׂשָע ֹו עָ֔ ָ֑ן֭-ָה ְֶ֣ךָ֭לָב  ָהַפ

ֵ֛ןֶ֭את ה  ּכ  רַ֭ה ֹ֧י ְסּג  ים׃-ְוה  ָֽ ָימ  ת֭ ַעֵ֥ ְב ׁש  ע֭ ֶַַֽ֖ג ֶּנ ַ֭ה
ת,י: יגתזריע  ויקרא א  ֶ֤הְׂ֭ש ּנ  ְוה  ן֭ ה ֵ֗ ַהּכ  ֶ֣ה֭ חְ֭-ְוָרָא ָֽ מ  ָ֑ןּ֭ו ֶ֣רָ֭לָב ָע הׂ֭ש  ָהְפָכֶ֖ א֭ י ֕ ה  ֹורְ֭ו ָּבעָ֔  ֭ ת׃ְלָבָנה ָֽ א  יַּ֭בְׂש ַחֶ֖ ר֭ ֵ֛תָּ֭בָׂשֵ֥ ַ֭י



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 התשעג -בהלכה ובאגדה  טעמי המקרא/©Sep-14         248/152    ZZFisher-29ד "עתשה–תשרי–ה"כ

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

א׃ יג,יא: תזריעויקרא  ּו הָֽ א֭ ֶ֖ מ  יָ֭ט ֵ֥ ּוּ֭כ  ּנ ֶרָ֔ ְסּג  אַ֭י ָ֑ן֭ל ֶ֣ ה  ַהּכ  ֹו֭ ְּמאֶ֖ ְוט  ֹו֭ ֹורְּ֭בָׂשרָ֔ ְּבעֶ֣  ֭ וא ֶנת֭ה  ֶׁשֶ֤ ַעת֭נֹו ָ֭צַרָ֨
עֹור֭(וי' תז' יג,לט)  ֹ֧הְ֭ב ּנ  ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ּכ  ֶ֣הַ֭ה ָרָא ר-ְו ֹו ֹורָ֭טהֵ֥ חָּ֭בעֶ֖ ַרֵ֥ אָּ֭פ ּו הֵ֛ ַהק֭ תּ֭ב ֵ֥ ָ֑ ֹותְ֭לָבנ  הֶ֣ תּ֭כ  ָהר ֶ֖ םֶּ֭ב ָׂשָרֵ֛ א׃֭סְּ֭ב ּו ֭הָֽ

 

ה֭ (דיג,) )ז( ָעָרֶ֖ כיצד בהרת כגריס ובה מחיה כעדשה )מכאן ת"ק מביא דעתו(  )עד כאן ת"ק מביא דברי רבי שמעון(לא שיער מחייתה ּוְׂש
ושיער לבן בתוך המחיה, הלכה המחייה טמאה משום שיער לבן, הלכה שיער לבן טמא משום המחיה, רבי שמעון מטהר מפני שלא 

ן֭  (גיג,) לו והלא כבר נאמר ואמר .הפכתו הבהרת ׀ָ֭לָבֵ֗ ְֶ֣ך֭ ָהַפ ע֭ רַּ֭בֶּנַ֝ג ָעָ֨ ׂש  כל שטח ב) בכל מקוםשער( )זה המלה יתירה ומלמד כי( )נגע ְו

 . מחיה( בשטחהנגע גם 
ה (דיג,) ָעָרֶ֖ טפחא, ללא מרכא לפניה, בתפקיד רבוי לא מוגבל במקום שערות במראה , וגם בתפקיד התפשטות התכונה של הימצאות  – ּוְׂש

֭֩ר לבן לכתוב לפניה בפסוק המכיל )א( שע ֶרת ֭֩תרסא בתפקיד ציור מחיצה המקיף כל שטח  – ַּבֶה ֶהֶרת ה ַּב א֭ ְלָבָנָ֨ ו קדמא ואזלא מלמד  –ה ֝

 לכלול בשטח המראה את כל תוכו, כגון כל השערות לעומת דעת רבי שמעון שלא כולל שערות שעל מחיה.  
 

ין א   ֭ ק מ  ן-ְוָע מ  ֶָ֣ה֭ ְרֶא ר-ַמ ֹו עָ֔ ְׂשָעָרֶ֖֭ ָה ָ֑ן-ה֭ל אּו ְֶ֣ךָ֭לָב היות ותו"כ דורש במשנה )ה( על מראה פתוך ובמשנה )ו( על מספרי צירופי   ָהַפ

יןמראות לבן ופתוך, ובמשנה )ז( מוזכרת מחלוקת האם לכלול שער במחיה כסימן טומאה, מועלית השערה לגבי משמעות  א   ֭ ק מ  -ְוָע
ן מ  ֶָ֣ה֭ ֹור-ַמְרֶא ויה ללמד על ענין בעל קשר למספר שתיים, כגון שני דברים כפשוטן. ההסבר קטן, בתבנית העש-פשטא מונח זקף – ָהעָ֔

ה (דיג,)על  ְׂשָעָרֶ֖  טפחא, ללא מרכא לפניה, מוסבר כשהוא משולב בשני הדברים.  – ּו

ה (דיג,) ָעָרֶ֖ טפחא, ללא מרכא לפניה, בתפקיד רבוי לא מוגבל במקום שערות במראה , וגם בתפקיד התפשטות התכונה של  – ּוְׂש

֭֩מצאות שער לבן לכתוב לפניה בפסוק המכיל )א( הי ֶרת ֭֩תרסא בתפקיד ציור מחיצה המקיף כל שטח  – ַּבֶה ֶהֶרת ה ַּב א֭ ְלָבָנָ֨ ו  –ה ֝

ין)ב(  -קדמא ואזלא מלמד לכלול בשטח המראה את המוסבר ב א   ֭ ק מ  ן-ְוָע מ  ֶָ֣ה֭ ְרֶא ר-ַמ ֹו עָ֔ המלים מלמדות על המראה, תבנית  ָה

)א( מחיה )מ"ז מ"ח( )ב( ופתוך )מ"ה  –ללמד על מה נכלל בשטח הנגע  פקיד שני דברים, עשויהקטן בת-הטעמים פשטא מונח זקף

ר֭המשנים היראות הלבן שלא יראה עמוק. נגע לפי התוה"מ זה מראה עם סימן שער לבן, לכן יש להסביר כי סוף הפסוק  –מ"ו(  ֹ֧י ּג  ְס ה  ְו
ֵ֛ן ה  ֶַַֽ֖גע-ֶאת ַהּכ  ֶּנ  א מתיחס למחיה שבהסבר הזה.)העורכים חלוקים בדעותיהם בהצעה זו(.מתיחס לענין שער שלא הפך לבן ול ַה

 

ה֭ל א (דיג,) )ח( ְׂשָעָרֶ֖ ָ֑ן֭-ּו ְֶ֣ךָ֭לָב מחיתה וכיצד בהרת היא )מכאן ת"ק מביא דעתו(  )עד כאן ת"ק מביא דברי רבי שמעון(ולא שער מקצתה ָהַפ
הלך שיער לבן טמא  ,הלכה המחיה טמאה משום שיער לבן ושיער לבן בתוך הבהרת  )סה"ה שטח המראה לבן והמחיה הוא כגריס( כגריס

)כי בגלל נוכחות המחיה לא היה שטח מראה כגריס ולכן השער לא  מפני שלא הפכתו הבהרת כגריס)ברישא( משום המחייה, רבי שמעון מטהר 

 טמא,שאם יש במקום שיער לבן כגריס שהוא  )היינו רבי שמעון(, ומודים   נהפך ללבן ע"י מראה כגריס(
 

מ"ז דנה בשטח מראה שהוא יותר מכגריס, השער הלבן היה רק במחיה, שבתוך המראה, ולכן נראה שכאילו לא המראה הלבן הפך את 

 השער לבן, ולכן רבי שמעון מטהר, ואילו תנא קמא מלמד שגם שער לבן במחיה הוא סימן טומאה

לק הלבן ולא במחיה, ולכן נראה שכאילו לא מראה כגריס הפך מ"ח דנה בשטח מראה שהוא רק כגריס כולל המחיה והשער הלבן בח

 את השער לבן, ולכן רבי שמעון מטהר, ואילו תנא קמא מלמד שטח הגריס כולל מקום מחיה

ָ֑ן-ל א ְֶ֣ךָ֭לָב ְֶ֣ך-ל אהמלים עוסקות בשער שאינו לבן, תבנית הטעמים  ָהַפ ָ֑ן-מונח מרבה מצבים ששטח המראה ה – ָהַפ אתנח,  – ָלָב

 כן רבנן מחליטים ורבי שמעון מטהר.-פי-על-ה הוגבל ולכן המראה לא יוחלט מהסיבות הנ"ל במ"ז ומ"ח, ואףלכאור

 

ה֭ל א (דיג,) )ט(  ָרֶ֖ ר֭-ּוְׂשָע ֹ֧י ּג  ְס ָ֑ןְ֭וה  ְֶ֣ךָ֭לָב , שאלו התלמידים את )משטח הלבן, ולא מציל מהסגר( הא אם יש בה שיער שחור אינו ממעטהָהַפ
)כנראה בהרת ובשער )בשאלה(  :אמר להם ,חוששים אנו שמא מיעט ממקומו את הבהרת מכגריס ,רבי יוסי בהרת ובה שיער שחור

אם אמרת בשיער לבן שהוא סימן טומאה תאמר  ,אמרו לו לא ?לבן חיישינן שמא מיעט מקומה את הבהרת כגריס( ובה שערבמובן 
הרי שיש בה )ר' יוסי מביא ראיה משער לבן עצמו( אמר להן ( )מודים על שער לבן ולא מודים על שער שחורבשיער שחור שאינו סימן טומאה 

 שמא מיעט ממקומו את בהרת מכגריס)שער לבן( עשר שערות לבנות כלום הם סימני טומאה אלא שתים, חוששים אנו על המותר 
)וכל צירוף של א מין טומאה , אמרו לו לא אם אמרת בשיער לבן שהו)לטמא מספיק בשתי שערות, אז האם נאמר כי המותר ממעט שטח הלבן?(

)עלול להתהפך אף שיער שחור הופך )ר' יוסי( אמר להם  ,תאמר בשיער שחור שאינו מין טומאהשתי שערות מטמא, לכן המותר לא ממעט( 

ה֭ל אואומר )ולכן לא ממעט משטח המראה( והווה מין טומאה ללבן ולכן כבר עתה(  ָרֶ֖ ֹ֧יר-ּוְׂשָע ְסּג  ָ֑ןְ֭וה  ְֶ֣ךָ֭לָב בה שיער שחור אינו  הא יש ָהַפ
  .ממעטה

 מ"ט דנה בשטח מראה לבן, ומבררת שש השער הלא לבן שבתוכו אינו ממעטו מכגריס. 

 

ֶאת (דיג,) תו"כ פ"ב פ"א )ט( המשך ן֭ ֵ֛ ה  ַהּכ  ר֭ ֹ֧י ּג  ְס ה  ים-ְו ָֽ מ  ְבַעֵ֥תָ֭י ׁש  ע֭ ֶַַֽ֖ג ֶּנ נראה לי פירושו בתחלה צריך הסגר אבל בסוף  ראב"ד. תחילה ַה
ר אם החליטו בשער והלך שער לבן יסגירנו עכשו כבא מתחלה וכך צריך לפרש בכולן וקא משמע לן אינו צריך הסגר שלא תאמ

שאעפ"י שבנגעי בתים מצינו שלאחר שהוא חולץ וקוצה וטח נותן לו שבוע להסגרו ואעפ"י שכבר עבר ממנו הנגע, בשאר נגעים לא 
ֹו֭(יד,ב מצ' 'וי)אמרינן הכי והיינו דדרשינן  ּת  ֭ ה ֶי ְה ָֽ ּ֭ת  את עז ֶ֤ ָרָ֔ צ  ַהְּמ ת֭ ֶאל ַרֶ֣ א֭ ּוָבֶ֖ ה ֹוְ֭ו ָרתָ֑ ֹוםָ֭טֳה יֶ֖ ן-ְּב ָֽ ה  )שלא צריך עוד שבוע של  שלא ישהה ַהּכ 

 ומפרשים לה בדוכתיה. הסגר לעומת נגעי בתים(

ים֭הסבר הלכתי ָֽ סלוק, מגביל תקופת הסגר רק לתחלת הופעת מראה ללא סימני טומאה )בנגעי עור, נתק, קרחת וגבחת, בגד עד  – ָימ 

שאם מנגע מחלט נעלמו את סימני טומאה, לא יסגירונו שוב אלא יורנו לפתוח בתהליך  ראב"דין ומכוה עד שבוע( כפי' שבועיים, בשח

 טהרה. 

ֶאת...  (דיג,) ן֭ ֵ֛ ה  ֹ֧ירַ֭הּכ  ְסּג  ע֭-ְוה  ֶַַֽ֖ג ֶּנ   ַה

ע-ֶאת  ֶַַֽ֖ג ֶּנ ים-טפחא בתפקיד של פותחת טפח להתאפיין מ – ַה ָֽ מ  ְבַעֵ֥תָ֭י  הסבר הבא:הראשונים שבם המראה נקרא נגע כ ׁש 

יםהסבר לשוני  ָֽ , בשבעת הימים הראשונים של הסגר בתחלהשרק  התוה"מהמראה נקרא נגע כפי'  בתחלהסלוק, מגביל ללמד כי רק  – ָימ 

 התורה קוראת למראה נגע, כי במצב הזה הוא ישאר טמא ויוזקק לעוד שבוע הסגר או יוחלט ע"פ סימנים. 

 

ֶאת...  (דיג,) ן֭ ֵ֛ ה  ֹ֧ירַ֭הּכ  ְסּג  ע֭-ְוה  ֶַַֽ֖ג ֶּנ דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים שחל עליהם אותו ענין או הלכה, אפשר כי אלו שבעת ימי ההסגר  – ַה



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ובא ללמד שאם הופיעו בם סימני טומאה והלכו או נשארו עד לראית הכהן ביום השביעי, בעל המראה נשאר בהלכות מוסגר, דבר הנלמד 

ַעֵ֥תמטעם מרכא  ְב  )יג,לא(-. ראה מקבילה בבעל המראה נשאר בהלכות מוסגרים האלו מרכא, מרבה לומר שכל הימ – ׁש 

 

י ֭: ה,יג תזריע ויקרא יע  ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ּיֶ֣ ן ַּ֭ב ה  ַהּכ  ּו֭ ֶ֣ה ָא ְ֭וָר
ו֭ל א֭ י יָנָ֔ ע  ֶ֣דְּ֭ב ָעַמ  ֭ ע ַהֶּנ ַג ֶ֤ה֭ ּנ  ֹור-ְוה  עָ֑ עָּ֭ב ֶַַֽ֖ג ֶּנ ַה ה֭ ָ֭פָׂשֵ֥
ית׃֭ ָֽ נ  ׁש  ים֭ ֶ֖ ָימ  ת֭ ַעֵ֥ ְב ׁש  ן֭ ֵ֛ ה  ַהּכ  ֹו֭ ירֹ֧ ְסּג  ְ֭וה 

ֹום֭הַּ֭בַ֭)בשביעי  (וי' תז' יג,ה) )א( ספרא תזריע פרשה ב פרק ב י ּ֭יֶ֣ ע  י  )ב(ביום ובין בלילה תלמוד לומר ביום ולא בלילה.  יכול בין(  ְּׁשב 

ן-ְלָכל (יג,יב) יכול כל מראה היום יהו כשירים תלמוד לומר ָֽ ה  ַהּכ  ֵ֥י֭ ינ  ע  ה֭ ֶ֖ ְרא  ומה כהן פרט לשחשך מאור עיניו אף ביום פרט  ,ַמ
אמרו אין רואים את הנגעים בשחרית ובין הערבים ולא בתוך הבית ולא ביום המעונן מפני )לפי(  מיכן )ג()עיניו(.  לשחשך מאור היום

שכהה נראית עזה ולא בצהרים מפני שעזה נראית כהה, אימתי רואים בשלש בארבע בחמש בשבע בשמונה ותשע דברי רבי מאיר רבי 
י אומר בארבע וחמש בתשע בעשר אבל אמר רואה אני את בשמונה ובתשע, רבי יוס (בשש)הגר"א מוחק יהודה אומר בארבע בחמש 

ו֭  )ד(דברי רבי יהודה.  י יָנָ֔ ע  ֶ֣דְּ֭ב ָעַמ  ֭ ע ַהֶּנ ַג ֶ֤ה֭ ּנ  ה  ה֭-ל אשאם העז והכהה, כהה והעז כאילו לא כהה, ְו ָׂשֵ֥ שאם כנס ופשה או פשה וכנס ָפ
ירֹ֧֭כאילו לא פשה,   ְסּג  ֵ֛ןְוה  ה  ַהּכ  יתֹ֭ו֭ ָֽ נ  ׁש  ים֭ ֶ֖ מ  ְבַעֵ֥תָ֭י כאן מתחיל  –)טט עי עולה לו מן המנין בין מלפניו בין מלאחריו שביהמלמד שיום  ׁש 

ֶ֣ה֭ )ה(וראה הכהן אותו ביום השביעי שנית כהן שרואהו בראשונה רואהו בשניה, ואם מת רואהו כהן אחר.  פירוש יג,ו( ָה ּכ   ֭ ה ּנ  ה  יכול ְו
עלמטה מארבע מראות תלמוד לומר  ַג ֶּנָ֔ ע֭, אי ַה ַג ֶּנָ֔ ֶ֣ה֭וְ֭יכול במראיו תלמוד לומר ַה ָה ּכ   ֭ ה ּנ  הא כיצד כהה ממראיו לא למטה מארבע ה 

ֶ֣ה֭ )ו(מראות.  ָה ּכ   ֭ ה ּנ  ה  עשאם העז וכהה כאילו לא העז, ְו ַג ל א )ז(, שאם כהה והעז כאילו לא כהה. ַהֶּנָ֔ ה֭-ְו שאם כנס ופשה כאילו ָפָׂשֵ֥
ה-ְול אלא כנס הנגע שאם פשה וכנס כאילו  בשבוע שני אלא שבבגד העומד בראשון אם נאמרו בשבוע ראשון למה נאמרו  )ח(  .ָפָׂשֵ֥

֭  )ט(מסגיר ובשני שורף, ובאדם העומד בראשון מסגיר ובשני פוטר, צריך לומר בשבוע ראשון וצריך לומר בשבוע שני.  ן ה  ַהּכ  ֹו֭ רֶ֤ ֲה ְוט 
ֶַ֣חת֭ ְסַּפ אומר תראה אף על פי שלא נשתנו מראיה או יכול אף על פי שהלכה וחזרה תלמוד לומר הוא מה יעשה לה רבי יהודה מ 

ו )י(כתחילה וחכמים מטהרים.  י ָגָדֶ֖ סְּ֭ב ֶּבֵ֥ ר, וכבס בגדיו מלטמא משכב ומושב, ומלטמא בביאה, ְוכ  ָֽ ה  מן הפריעה ומן התגלחת ומן  ְוָט
 הציפרים, 

ו֭( ,ויג 'תז 'וי) י ָדֶ֖ סְּ֭בָג ֶּבֵ֥ ה֭יכול הוא מסולק, תלמוד לומר ְוכ  ְפֶׂשֶ֤ ה] )יא(טמא. ת  ְפֶׂשֶ֤ ה֭ת  שלא כמראה מניין  הכמרא[ אין לו אלא ָּפׂש ָ֨
התלמוד לומר  ְפֶׂשֶ֤ ה֭ת   . ָּפׂש ָ֨

( לבן וכן במחיה ובפיסיון בתחילה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שחורהחליטו בשער לבן הלך שיער לבן וחזר שיער )לא גר'  )יב( 
בתחילה בסוף שבוע שני לאחר הפטור הרי הוא כמות שהוא החליטו במחיה, הלכה המחיה וחזרה המחיה, וכן בשיער לבן ובפיסיון 

יכול יהיה הפיסיון מטמא כתחילה,  )יג(ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור הרי הוא כמות שהיא ת"ל תפשה, ואם פשה תפשה. 
תלמוד לומר אחרי הראותו אל הכהן לטהרתו יכול אם ראהו כהן שהוא פושה והולך יזקק, תלמוד לומר לטהרתו אינו נזקק לו אלא 

ו מטומאה לטהרה ונראה שנית אל הכהן, כהן שהוא רואהו בראשונה רואהו בשנייה ואם מת רואהו כהן אחר. משעה שהוא רואה אות
ר( וי' תז' יג,ח) )יד( כאן מתחיל פירוש יג,ח( –)טט  ֹו עָ֑ ַחתָּ֭ב ְסַּפֶ֖ ַהּמ  ה֭ ְׂשָתֵ֥ ֵ֛הָּ֭פ ּנ  ה  ןְ֭ו ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ה ָרָא הרי זה בא ללמד על הפיסיון שלא יטמא אלא  ְו

הלא דין הוא האום מטמא והפיסיון מטמא מה האום אינו מטמא  )טו(אות שהאום מטמא והפיסיון מטמא. בארבע מראות ובהם המר
או כלך לדרך זו שיער לבן סימן טומאה ופיסיון סימן טומאה מה  )טז(אלא בארבע מראות אף פיסיון אינו מטמא אלא בארבע מראות. 
נראה למי דומה דנים דבר שהוא מטמא בכל נגעים מדבר  )יז(ה לובן. שיער לבן מטמא בכל מראות לובן, אף פיסיון יטמא בכל מרא

שהוא מטמא בכל נגעים, ואל יוכיח שיער לבן שאין מטמא בכל נגעים, או כלך לדרך זו דנים דבר שהוא סימן טומאה מדבר שהוא 
ּכ֭  ( וי' תז' יג,ח)סימן טומאה ואל תוכיח האום שאינו סימן טומאה תלמוד לומר  ֹוַ֭ה אֵ֥ ְּמ ַעתְ֭וט  ַרֵ֥ ןָ֭צ ֶ֖ א)ה  ו ָֽ ( הרי זה בא ללמד על  ה 

ואהפיסיון שלא יטמא אלא בארבע מראות  ָֽ  פרט לשפשתה לבוהק.  ה 
 

י ֭: ה,יג תזריע ויקרא יע  ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ּיֶ֣ ן ַּ֭ב ה  ַהּכ  ּו֭ ֶ֣ה ָא ְ֭וָר
ו֭ל א֭ י יָנָ֔ ע  ֶ֣דְּ֭ב ָעַמ  ֭ ע ַהֶּנ ַג ֶ֤ה֭ ּנ  ֹור-ְוה  עָ֑ עָּ֭ב ֶַַֽ֖ג ֶּנ ַה ה֭ ָ֭פָׂשֵ֥
ֶ֖֭֭ ָימ  ת֭ ַעֵ֥ ְב ׁש  ן֭ ֵ֛ ה  ַהּכ  ֹו֭ ירֹ֧ ְסּג  ית׃ְוה  ָֽ נ  ׁש  ֭ים֭
 

הַּ֭בַ֭) בשביעי (וי' תז' יג,ה) תו"כ פ"ב פרק ב )א( ֹום֭ י ּ֭יֶ֣ ע  י מיום  גורע –ביום ובין בלילה תלמוד לומר ביום ולא בלילה. יכול בין(  ְּׁשב 

 השביעי כי מגביל ראיה לשעות היום ולא בלילה של היום השביעי, 

 

ן-לְלכָ֭ (יג,יב) יכול כל מראה היום יהו כשירים תלמוד לומר )ב( ָֽ ה  ּכ  ֵ֥יַ֭ה ינ  ה֭ע  ֶ֖ ְרא  ומה כהן פרט לשחשך מאור עיניו אף ביום פרט  ,ַמ

 כהן שראיתו נחלשה שלא יראה ומכאן שזמן שאורו חלש לא יראו בו נגעים. .לשחשך מאור היום
 ויקרא תזריע יג,יב:    

ם א  ֚תָּ֭כל-ְו א  ַעת֭ ַרֵ֗ ֶ֣הַ֭הָּצ ְּסָת ְוכ  ר֭ ֹו עָ֔ ָּב  ֭ ָּצַר ַעת חַ֭ה ַרֶ֤ ְפ ַחּ֭ת  ֹו רָ֨ הַ֭-ָּפ ר֭ ֹו ַעדעֶ֣ ֹוְ֭ו ׁשֶ֖ ר א מ  ע֭ ַג וְ֭לָכל-ֶּנָ֔ ָ֑י ָל ן׃-ַרְג ָֽ ה  ַהּכ  ֵ֥י֭ ינ  ה֭ע  ֶ֖ ְרא   ַמ

ן-ְלָכל (יג,יבדורש מכהן הרואה היטב ) ָֽ ה  ּכ  ֵ֥יַ֭ה ינ  ע  ה֭ ֶ֖  לזמן שאפשר לראות בו היטב, וזה מוליך אל ההמעטות הבאות  ַמְרא 

 ולא)לפי( שכהה נראית עזה  מפניהמעונן ביום ולא בתוך הבית ולא את הנגעים בשחרית ובין הערבים  אין רואיםמיכן אמרו  )ג(
 בצהרים מפני שעזה נראית כהה,

בשמונה  (בשש)הגר"א מוחק  בארבע בחמשדברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר  בשלש בארבע בחמש בשבע בשמונה ותשעאימתי רואים 
[ ]הגר"א וכן גירסת ר"ש[י צ"ל ברבי אבל אמר, רואה אני את דברי רבי יהודה ]רב בארבע וחמש בתשע בעשר, רבי יוסי אומר ובתשע
 שעות הראיה ביום השביעי מגביל וביאורו אדם גדול[ .  הח"ח

 

י ֭ יע  ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ּיֶ֣ ן ַּ֭ב ה  ַהּכ  ּו֭ ֶ֣ה ָא מונח זרקא מונח סגול, באופן כללי מרמז על מיני גריעה ו/או תוספת. תו"כ מפרט הגריעות  - ְוָר

 והתוספות תוך לימוד ממקראות שונים.

ן שראיתו נחלשה שלא יראה כי לא יראה את הצבע האמיתי של המראה, ומכאן נדרש לגרוע מיום הראיה )הראשון, כה)א( ממעט 

הנגע צריכה להיות רק בזמן שבו האור מתאים לראיית המראה באופן שלא יגרע ולא  השביעי וכו'( שעות שאין רואים בם, שראיית
 יוסיף על צבע המראה.



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 התשעג -בהלכה ובאגדה  טעמי המקרא/©Sep-14         248/154    ZZFisher-29ד "עתשה–תשרי–ה"כ

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 
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 סימני הטומאה או לטמאו כי יופיעו בו סימני טומאה.

 )ג( גורע ממקום הראיה כי אינו רואה בתוך בית.

 

ו֭ל א...  (יג,ה) י יָנָ֔ ע  ֶ֣דְּ֭ב ָעַמ  ֭ ַהֶּנ ַגע ֶ֤ה֭ ּנ  ה  ר-ְו ֹו עָ֑ עָּ֭ב ֶַַֽ֖ג הַ֭הֶּנ ָׂשֵ֥ ָ֭֭פ
ית׃֭ ָֽ נ  ׁש  ים֭ ֶ֖ ָימ  ת֭ ַעֵ֥ ְב ׁש  ן֭ ֵ֛ ה  ַהּכ  ֹו֭ ירֹ֧ ְסּג  ְ֭וה 

ו֭ )ד( י יָנָ֔ ע  ֶ֣דְּ֭ב ָעַמ  ֭ ע ֶ֤הַ֭הֶּנ ַג ּנ  ה֭-ל אשאם העז והכהה, כהה והעז כאילו לא כהה, ְוה  ָׂשֵ֥  שאם כנס ופשה או פשה וכנס כאילו לא פשה, ָפ
 

יו֭ל הפרטים הנראים בו. לכן פירוש המלה "עין" מציינת רק הצבע, ואילו המלה "מראה" מציין כ התורה והמצוה )סא(ע"פ  יָנָ֔ ֶ֣דְּ֭בע  ַמ  –ָע

֭֩( יג,ד) –בגווניו. כל מקום שחוזר השם כמו כאן "הנגע" יש בו טעם. ופירשו רבותינו שכיון שפתח בשם נגע פרטי  ֶהֶרת ( יג,ה, לכן נאמר )ַּב

ַגע-ל אע השתנו גווניו. לכן אמר להודיע שכל ד' מראות מצטרפות ואין זה נגע חדש אלא אותו נגע אפילו אם במשך השבו נגע ֶַֽ֖ ֶּנ ַה ה֭ , ָפָׂשֵ֥

שלא פשה באחת מארבע מראות, שאם הנגע כשלג והפשיון כקרום, הגם שלא פשה הבהרת מ"מ הרי פשה הנגע, כי לענין שם נגע כל הד' 

 מראות הן מין אחד.

ע֭-ל א -טט  ֶַַֽ֖ג ֶּנ ַה ה֭ ָׂשֵ֥ והפשיון בגוון טמא אחר, זה אותו נגע,  מרכא טפחא, יתור לרבות שאם הנגע המקורי בגוון טמא אחד, –ָפ

ה֭-ל אוהפירוש של  ָׂשֵ֥  באחד מן הארבע גוונים אפילו השונה מהנגע המקורי.   ָפ

 

ֶ֤ה֭וזה כלל בלשון שמלת  ּנ  ו֭מורה תמיד על התחדשות דבר חדש. ולפ"ז איך אמר פה ְוה  י יָנָ֔ ע  ֶ֣דְּ֭ב ָעַמ  ֭ ע ַהֶּנ ַג ֶ֤ה֭ ּנ  ה  שזה אינו התחדשות רק ְו

דבר. מזה הוציאו חז"ל שאף אם היה זה ענין חדש וכגון שבתוך ימי ההסגר פשה או כנס, אין זה מועיל ולא מזיק, רק  שלא נתחדש בהפך

 אם נתחדש עתה שעמד בעיניו ולא פשה ודומה כקודם ההסגר יסגירהו שנית.

ו֭לפי התוה"מ  –טט  י יָנָ֔ ע  ֶ֣דְּ֭ב ָעַמ  ֭ ע ֶ֤ה֭אינו מורה על התחדשות. אבל מלת ַהֶּנ ַג ּנ  ה  שאם העז ה על התחדשות. כיצד יש התחדשות? מורְו
היינו שאם בתוך שבעת הימים היה מצב של שאם כנס ופשה או פשה וכנס כאילו לא פשה,  ...והכהה, כהה והעז כאילו לא כהה, 

הינו  כי המראה פשה מעבר לגודלו המקורי, החידוש מוחלטכי כהה לצבע טהור ו/או המראה כנס מתחת לגריס או היה מצב של  פטור
 שליום הראיה המראה חזר למצב הטמא הראשון.

 

ו י יָנָ֔ ע  ֶ֣דְּ֭ב ָעַמ  ֭ ַהֶּנ ַגע ֶ֤ה֭ ּנ  ה  קטן, דרשה כפשוטה שלא חל שנוי כלשהו במראה, דרשה היוצאת מפשט הכתוב -מהפך פשטא מונח זקף – ְו

   פשה וכנס כאילו לא פשה,  שאם כנס ופשה או... העז והכהה, כהה והעז כאילו לא כהה,  )בתוך שבעת הימים המראה(שאם ללמד 
 

שאף שבתוך השבוע הבהרת )הנגע( הלכה )היינו מראה פטור( ו/או  משנה נגעים פ"ד מ"זעל  יכין-והרע"ב והנה מצאנו בפירושי 

ו֭ל אנתמעטה מגריס מתחשבים רק במצב ביום השביעי. יתכן ודין זה אף הוא נלמד מהכתוב  י יָנָ֔ ע  ֶ֣דְּ֭ב ָעַמ  ֭ ע ַהֶּנ ַג ֶ֤ה֭ ּנ  ע֭פָ֭-ְוה  ֶַַֽ֖ג ֶּנ ַה ה֭ ָׂשֵ֥
ר ֹו עָ֑  שגם אם הגוון ירד למצב של פטור לא מתחשבים אם בשעת הראיה נמצא בגוון טמא.    ָּב

 

העזת הגוון בתוך השבוע לא היה מכניס המראה לתחום החלטה כי כל המראות הטמאות נחשבות כמראה אחד. לכן עמידת הנגע בעיניו יש 
 שגוונו הפך למצב טהור. ולא מתחשבים בכך אלא במצב ביום השביעי.כי אפשר שהיה במצב פטור בגלל  רק חידוש אחדבו 

: להחלטה אם פשה או לפטור אם כנס. ולא מתחשבים בכך אלא במצב לשני מצביםאבל שינוי בגודל הנגע בתוך השבוע עשוי היה להביאו 

 ביום השביעי.

ע-ל א –טט  ֶַַֽ֖ג ַהֶּנ ה֭ ָׂשֵ֥ שביעי ואף שכנס בתוך הימים מתחת לגריס או פשה מעבר לגודלו  מדבר בשנוי בגודל הנגע מיום ראשון ועד יום – ָפ

 המקורי בתוך הימים, אבל לפני ראייתו ביום השביעי חזר לגודל של כגריס מסגירו הכהן שבעת ימים שנית.

ע֭-ל א  ֶַַֽ֖ג ֶּנ ַה ה֭ ָׂשֵ֥ יו֭מרכא טפחא, בתפקיד התפשטות האפיון אלפניו לכתוב ָפ יָנָ֔ ֶ֣דְּ֭בע  ַמ ָע  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ֶ֤ה֭ ּנ  ה  הודיע כי כמו שלא מתחשבים לְו

בשינויי הגודל בתוך השבוע הראשון אף שעשוי היה להיות בו שני מצבים של פטור או החלטה ולא התחשבנו בם, גם לא נתחשב בשנויי 

הגוון שבו עשוי היה להיות רק מצב אחד של פטור, פוסקים רק ע"פ הבחינה ביום השביעי האם הגודל כגריס והגוון אחד מהגוונים 

 טמאים.ה

ם( יג,זתבנית הטעמים של ) א  ה֭-ְו ֶׂשֶ֤ ְפ ה֭ת  ׂש ָ֨ )יג,ה,ו( על פשיון בין ימי הבדיקה גם בגוון -מלמדת ל  )יא( תו"כ פ"ב פרק ב -הנדרש בָּפ

 השונה מהמראה המקורי.

 

ֹו֭...   )ד( ירֹ֧ ְסּג  ןְ֭וה  ֵ֛ ה  יתַהּכ  ָֽ נ  ׁש  ים֭ ֶ֖ מ  תָ֭י ַעֵ֥ ְב  ין מלאחריו.שביעי עולה לו מן המנין בין מלפניו בהמלמד שיום  ׁש 
מיטמא ו ... עור הבשרמשנה נגעים פ"ג מ"ג -יג כנאמר בתחלת תקופת שבעת הימים הבאה היא ביום השביעי ומסתימת ביום היינו ה

 : בשני שבועות שהן שלשה עשר יום
ים֭ ֶ֖ ָימ  ת֭ ַעֵ֥ ְב ׁש  ן֭ ֵ֛ ה  ַהּכ  ֹו֭ ירֹ֧ ְסּג  שבשבעת שכשם פשר א כעין קבוצת פרטים שצריכים להיות ביחד, ,דרגא תביר מרכא טפחא –ְוה 

הימים הראשונים כל הימים בין הראיה הראשונה ובין הראיה השניה הם חטיבה אחת אשר לא מתחשבים בשינויים בנגע בתוך הזמן 

בשבעת הימים השניים כל הימים בין הראיה הראשונה ובין הראיה השניה הם חטיבה אחת  כך גםהזה אלא רק מה מצבו ביום הראיה, 

 שינויים בנגע בתוך הזמן הזה אלא רק מה מצבו ביום הראיה בפעם השלישית.אשר לא מתחשבים ב

ית ָֽ נ   , מגביל, את היום השביעי עד להודעת הכהן להסגיר, וכך המשך היום עולה להיות ראשון לשיבעה הימים הבאים.סלוק – ׁש 

 
 :ו,יג תזריע ויקרא

ית ֭ נ  ׁש  י֭  יע  ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ּיֶ֣ ֹוַּ֭ב ֝ת א  ן֭ ה ָ֨ ָאהַ֭֩הּכ  ְ֭וָר
ּנ֭ ֭ ל אְוה  עְ֭ו ַג ַהֶּנָ֔ ֶ֣ה֭ ָה ּכ   ֭ ֹור-ה עָּ֭בעָ֑ ֶַַֽ֖ג ֶּנ ַה ה֭ ָ֭פָׂשֵ֥
ר׃֭ ָֽ ְוָטה  יו֭ ָדֶ֖ סְּ֭בָג ֶּבֵ֥ ְוכ  א֭ ו ָ֔ ֶַ֣חת֭ה  ְסַּפ מ   ֭ ן ה  ֹוַ֭הּכ  ֲהרֶ֤ ְ֭וט 

ית ֭...  תו"כ פ"ב פרק ב )ד( נ  ׁש   ֭ י ע  י ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ֹוַּ֭בּיֶ֣ ֝ת א  ן֭ ה ָ֨ ַהּכ  ה֭֩ ָרָא  כהן שרואהו בראשונה רואהו בשניה, ואם מת רואהו כהן אחר. ְ֭ו

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 התשעג -בהלכה ובאגדה  טעמי המקרא/©Sep-14         248/155    ZZFisher-29ד "עתשה–תשרי–ה"כ

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

 כהן הרואה המראה, ואח"כ ביום הראיה, ואח"כ מה הכהן רואה, ואח"כ בהחלטות הכהן, ואח"כ מעשי היוצא מהסגרב נדון תחילה

 

 דרך הסבר )א(כהן הרואה מראה 

ן( יג,ובכתובים ) ה ָ֨ ּכ  ָאהַ֭֩ה ית( יג,ז)  ְוָר ֶ֖ נ  ׁש  ה֭ ְרָאֵ֥ הו "כהן שרואהו בראשונה רואאותו לימוד  )יג(-וב תו"כ פ"ב פרק ב )ד(מלמדת  – ְונ 
֭֩( יג,ו)לומד משנוי הלשון מפעיל  תוה"מבשניה ואם מת רואהו כהן אחר."  ָרָאה ה( יג,ז)לסביל  ְו ְרָאֵ֥ תלה הראיה בנראה נדרש כי  ְונ 
כלומר עבורו זאת תהיה ראיה  –)טט , רואה בפעם הראשון כגון שהוא כהן אחר בפעם השניה(  –)טט שיתראה שנית. אף שהכהן הרואה 

יא הספרא שלכתחילה צריך שיראה הכהן שנית, דהיינו שהכהן שרואהו בראשונה יראה בשניה ואם מת די אם הוא , מזה הוצראשונה(
    נראה שנית אף לכהן אחר.

ית (יג,ז) ֶ֖ נ  ׁש  ה֭ ָאֵ֥ ְר יתהמלים מלמדות שהמראה יראה "מכל מקום" היינו לאו דווקא ע"י הכהן הראשון. תבנית הטעמים  – ְונ  ֶ֖ נ  ׁש  ה֭ ְרָאֵ֥  ְונ 

 א טפחא, כעין יתור לרבות, מתאימה כאן לדרישה "מכל מקום" ומרבה לראיה כהן אחר!  מרכ –
 

 דרך הסבר )ב(כהן הרואה מראה 

יו (היג,) רמב"ן יָנָ֔ ֶ֣דְּ֭בע  ַמ ָע  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ֶ֤ה֭ ּנ  ה  וכמוהו "ועינו  )לרש"י בעיניו מלמד על המראה(במראהו ובשעורו הראשון. לשון רבנו שלמה.  - ְו
,ז(, וכן "כעין הקרח הנורא" )יח' א,כב(. אבל ב'תורת כהנים' שנינו )תזריע נגעים פרק ט,יד(: אין לי אלא בעיני אי כעין הבדלח" )במ'

עצמו, בעיני תלמידו מניין? תלמוד לומר: "ואם בעיניו עמד הנתק" )להלן,לז(. אם כן פירושו: 'ואם בעיני הכהן הנזכר עמד הנגע', 
. )לרמב"ן לפי תו"כ בעיניו מלמד על עיני הכהן וכהן אחר( מקומו ולא פשה לפי מראית עיני הכהן כלומר, שעמד על עמדו, לא שינה את

בדעתך  -" )מ"ב א,יד( ניךולשון מורגל הוא בדברי חכמים )ראה ב"ק מא,ב ועוד(; כך אני בעיניך; וכן "ועתה תיקר נא נפשי בעי
 , אינו צריך למדוד את הנגע.  ומחשבתך. וירמוז הכתוב, כי לפי מראית עיניו ישפוט בפסיון

 

ֹו ֝ת א  ן֭ ה ָ֨ ם( יג,לז) תו"כ פרשה ה פ"ט )יד(-קדמא ואזלא, נאמר ב - ַהּכ  ֭֩-ְוא  ו יָני ע  , אין לי אלא בעיני עצמו בעיני בנו בעיני תלמידו מנין ְּב
םתלמוד לומר  א  ֶּנֶ֝תק-ְו ַה ד֭ ָעַמָ֨ ו֭֩ יָני ע   .  ְּב

 

֝תֹואפשר כי  א  ן֭ ה ָ֨  ין מלמד ולומד, שלכתחילה הכהן ידון ואם מסופק בפסיון יסמוך על בנו או תלמידו.קדמא ואזלא, מרמז לכע - ַהּכ 

( היינו שהכהן הראשון מסופק בפסיונו בסוף שבוע ראשון כשבא לראותו. וראהו בנו ותלמידו מתחילה והם אומרים יג,לז)-ב הח"חפירש 

 י גם יפטור )אחרי השבוע השני((.ואפשר כ -שלא פשה אלא עמד בעיניו, יסגיר )אחרי השבוע הראשון( )טט 

היות והכהן לא מדד את הנגע עליו לדון  לפי מראית עיניו ישפוט בפסיון, אינו צריך למדוד את הנגע.זה יתאים לפירוש הרמב"ן שהכהן 

 לפי מראה עיניו לכן סומכים על בנו או תלמידו.

 

 יום הראיה

ית ֭ נ  ׁש   ֭ י ע  י ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ּיֶ֣  על כעין מספר גריעות ו/או תוספות,  מרמז – ונח זרקא סגולמ –ַּ֭ב

אם נאמרו בשבוע ראשון למה נאמרו בשבוע שני אלא שבבגד העומד בראשון מסגיר ובשני שורף,  תו"כ פ"ב פרק ב )ח(-נאמר ב
 ובאדם העומד בראשון מסגיר ובשני פוטר, צריך לומר בשבוע ראשון וצריך לומר בשבוע שני.

היא דרישת הגריעות והתוספות המרומזות בתבנית הטעמים  אשון וצריך לומר בשבוע שני,צריך לומר בשבוע ר אחת התוצאות של

ית ֭של  נ  ׁש  י֭  יע  ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ּיֶ֣ י ֭ (יג,ה)-, אלו הן כמו הנדרש בונח זרקא סגולמ –ַּ֭ב יע  ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ּיֶ֣ ן ַּ֭ב ה  ַהּכ  ּו֭ ֶ֣ה ָא מונח זרקא מונח סגול,  - ְוָר

 ות שאין רואים בם, כהן שראיתו נחלשה וממנו לומד למעט שע)א( ממעט 
 מעונן עוד ימי הסגר עד ליום שאפשר לראות בו את המראה, )ב( מוסיף על יום השביעי כאשר הוא

 )ג( גורע ממקום הראיה כי אינו רואה בתוך בית.

 

 מה הכהן רואה

ֶ֣ה֭ תו"כ פ"ב פרק ב )ה( ָה ּכ   ֭ ה ּנ  ה  עיכול למטה מארבע מראות תלמוד לומר ְו ַג ֶּנָ֔ ע֭, אי ַה ַג ֶּנָ֔ ֶ֣ה֭במראיו תלמוד לומר  יכולַה ָה ּכ   ֭ ה ּנ  הא ְוה 
ֶ֣ה֭ )ו(כיצד כהה ממראיו לא למטה מארבע מראות.  ָה ּכ   ֭ ה ּנ  ה  עשאם העז וכהה כאילו לא העז, ְו ַג ֶּנָ֔  , שאם כהה והעז כאילו לא כהה. ַה

 

ית ֭ נ  ׁש  י֭  יע  ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ּיֶ֣ ֹוַּ֭ב ֝ת א  ן֭ ה ָ֨ ָאהַ֭֩הּכ   ְ֭וָר
ית ֭בבדיקה  נ  ׁש  י֭  ע  י ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ֭֩מן טומאה )שער לבן ו/או מחיה( אז אם אין סי ַּבּיֶ֣ ָרָאה קטנה בתפקיד שיעור )א( אומדנת צבע -תלישא – ְו

ו֭(יג,ה)המראה, )ב( גודל המראה. פי' רמב"ן בד"ה  י יָנָ֔ ע  ֶ֣דְּ֭ב ָעַמ  ֭ ַהֶּנ ַגע ֶ֤ה֭ ּנ  ה  ישפוט  )של הכהן(וירמוז הכתוב, כי לפי מראית עיניו ...  ְו
 . בפסיון, אינו צריך למדוד את הנגע

ע֭אומדנת הצבע קובעת כי )אם   ַג ֶּנָ֔ ַה ֶ֣ה֭ ָה ּכ   ֭ ה ּנ  ה  "כהה ממראיו לא למטה מארבע  תו"כ מ"ה -הצבע עדיין צבע של נגע, כנאמר בְו
ל אאז יש עוד בדיקת שיעור האם הנגע פשה מעבר לגודלו ביום השביעי הראשון ואז הכהן יחליט הנגע. אבל כאשר  מראות", ה֭-ְו ָפָׂשֵ֥

ֹור ַגעָּ֭בעָ֑ ֶַֽ֖ ֶּנ הנגוע והוא טהור. )אם אומדנת צבע המראה קובעת  שהמראה הוכהה מתחת לקרום ביצה הכהן פוטר הנגוע והוא הכהן פוטר  ַה

 טהור, אבל זה לא נלמד מפסוק זה(

 

ֶ֣ה֭ תו"כ פ"ב פרק ב )ו( ָה ּכ   ֭ ה ּנ  ה  עשאם העז וכהה כאילו לא העז, ְו ַג  , שאם כהה והעז כאילו לא כהה.ַהֶּנָ֔

שאם העז וכהה. כלומר שאם היה עזה כשראהו הכהן מתחילה והדרא למראה היותר כהה  – כתורה שלמה ביאור החפץ חיים לתו"
 מהמראות דיינינן לה כאילו לא היתה עזה מעולם אלא כהה תמיד מתחילה ועד סוף:

ע ַג ֶּנָ֔ ע֭. השתא דרש מתיבת ַה ַג ֶּנָ֔ היות עזה אפילו והדרא ל )ולמעלה(דהיינו אם היתה כהה מתחילה דהיינו מקרום ביצה  עוד ענין אחרַה
ֶ֣ה֭כשלג דיינינן לה כאילו לא היתה כהה מעולם אלא עזה מתחילה ועד סוף וה"פ  ָה ּכ   ֭ ה ּנ  ה  היינו אותה שהיתה כהה חזרה להיות ְו

ע֭ ַג ֶּנָ֔ ו֭  (יג,ה)האלו קרינן לה עומד  ובשתי החלוקותדהיינו בהרת שהפרשה מדבר בה ַה י יָנָ֔  וטהור.ְּבע 

ַגעהמלים  ֶּנָ֔ ַה ֶ֣ה֭ ָה ּכ   ֭ ה ּנ  ה  עמלמדות שאף אם היו שינויים בצבע המראה הם נשארו עדיין  בגדר מראה טמא לכן הכתוב קוראו  ְו ַג   ַהֶּנָ֔

ע ַג ַהֶּנָ֔ ֶ֣ה֭ ָה ּכ   ֭ ה ּנ  ה   קטן, שני לימודים כפשוטם, ממראה עז למראה כהה שעדיין טמא, ממראה כהה למראה עז-פשטא מונח זקף – ְו
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 ()יג,ו-נשאר בצריך עיון על ההבדלים בין )יג,ה( ו

יו  (יג,ה)בשבוע הראשון שני מצבי שנוי בצבע הטמא, וקוראם הכתוב  יָנָ֔ ע  ֶ֣דְּ֭ב ָעַמ  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ֶ֤ה֭ ּנ  ה   קטן,  -מהפך פשטא מונח זקף – ְו

ַגע (יג,ו)בשבוע השני שני מצבי שנוי בצבע הטמא, וקוראם הכתוב  ֶּנָ֔ ַה ֶ֣ה֭ ָה ּכ   ֭ ה ּנ  ה   קטן,-פשטא מונח זקף – ְו

יבסוף שבוע ראשון  ע  ֶ֣דְּ֭ב וָעַמ י  ההלכה להסגיר אם לא פשה ָנָ֔

עבסוף שבוע שני  ַג ַהֶּנָ֔ ֶ֣ה֭ ָה  ההלכה לטהרו אם לא פשה ּכ 

 

ל א ֹור-ְו ַגעָּ֭בעָ֑ ֶַֽ֖ ֶּנ ַה ה֭   ָפָׂשֵ֥

ל א ַגע֭-ְו ֶַֽ֖ ֶּנ ַה ה֭ ה֭-ְול א תו"כ פ"ב פרק ב )ז( -מרכא טפחא, כעין יתור לרבות על אי הימצאות הפשיון ביום הבדיקה את הנאמר ב -ָפָׂשֵ֥ ָפָׂשֵ֥
ה-ְול אלו לא כנס הנגע שאם פשה וכנס כאילו שאם כנס ופשה כאי ָׂשֵ֥ ר     .ָפ ֹו עָ֑ אתנח, מגביל שלא להתחשב בשינויים בגודל הנגע  - ָּב

 לכן האיש טהור. תו"כ פ"ב פרק ב )ד( -( וביג,הבין ימי הבדיקה, בדומה למתרחש בשבוע ההסגר הראשון, כמתואר בפסוק )

ם( יג,זתבנית הטעמים של ) א  ה֭-ְו ֶׂשֶ֤ ְפ ה֭ת  ׂש ָ֨ )יג,ה,ו( על פשיון בין ימי הבדיקה גם בגוון -מלמדת ל  )יא( תו"כ פ"ב פרק ב -הנדרש בָּפ

 השונה מהמראה המקורי.

 

ית ֭שולב בדיון על   )ח( תו"כ פ"ב פרק ב נ  ׁש  י֭  יע  ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ּיֶ֣   ַּב

 

א֭ החלטות הכהן ו ָ֔ ה  ֶַ֣חת֭ ְסַּפ מ   ֭ ן ה  ַהּכ  ֹו֭ רֶ֤ ֲה רְוט  ָֽ ְוָטה  ו֭ י ָגָדֶ֖ סְּ֭ב ֶּבֵ֥     ׃ְוכ 

ֶַ֣חת֭ק ב )ט( תו"כ פ"ב פר ְסַּפ מ   ֭ ן ה  ַהּכ  ֹו֭ ֲהרֶ֤ אאף על פי שהלכה וחזרה תלמוד לומר  יכולעל פי שלא נשתנו מראיה או  אףְוט  ו ָ֔ מה  ה 
 מטהרים.  וחכמיםיעשה לה רבי יהודה אומר תראה כתחילה 

 

ֶַ֣חת֭)א(  ְסַּפ מ   ֭ ן ה  ַהּכ  ֹו֭ רֶ֤ ֲה  בגודלה המקורי כגריס ויותרנשארה בגוון ארבע מראות טמאות וגם  על פי שלא נשתנו מראיה אףְוט 

ואאף על פי שהלכה וחזרה תלמוד לומר  יכולאו )ב(  ָ֔    ה 

אמקצת הגריס אחר הפטור וחזר למקומו יהיה טהור? ת"ל  אף על פי שהלכה יכולאו  – החפץ חיים לתו"כ ביאורתורה שלמה  ו ָ֔ . ה 
 מה יעשה לה? רבי יהודה אומר תראה בתחילה פירוש כאילו נגע חדש.

מטהרים קסברי רבנן כיון שמקצת הגריס עמד במקומו כשחזר הגריס, למקומו חזר ואינו נגע בתחילה, אלא אם הלך כולו  וחכמים
 ( מ"ז -)טט  משנה נגעים פ"ד-וחזר וזה לכ"ע תראה בתחילה כמוכח ב

 

וא ָ֔ ה  ֶַ֣חת֭ ְסַּפ מ   ֭ ן ה  ּכ  ֹוַ֭ה רֶ֤ ֲה  ים את ההסגר ומטהר את הצרוע המוסגר.כפשוטו המסי אחדקטן, שני לימודים -מהפך פשטא מונח זקף – ְוט 

ואאחד שיוצא מפשוטו ומלמד על העתיד: אבל המלים  ָ֔ ֶַ֣חת֭ה  ְסַּפ ֶַ֣חתיתירות הן,  מ  ְסַּפ ואקוראת שם לנגע זה, ומלת  מ  ָ֔ למעט מצב נדרשת  ה 

 של שנוי המראה שהלכה לגמרי או הלכה חלקית. והתעוררות הנגע באותו מקום אחרי הפטור.  אחר

 

ֲהרֶ֤֭   ֭ ְוט  ן ה  אהכהן רואה ומטהר.  - ֹוַ֭הּכ  ו ָ֔ ה  ֶַ֣חת֭ ְסַּפ  ע"פ החפץ חיים אם נגע זה יתמיד במצבו אז הוא טהור. – מ 

 כמה צריך הנגע להיגרע כדי שאם יתעורר שוב באותו מקום יקרא נגע חדש.

וארבי יהודה אומר כלשהו, מדוע כי הוא כבר לא  ָ֔  המקורי שטוהר.  ה 

. מצב שני מצב שלישי, הלכה לגמרי וחזרה מצב שני. השינוי , הלכה חלקית וחזרה מצב אחדה ההישארות המלאה כמו בעת הטהרה ז
 ושלישי יביאו לראיה חדשה  

 שגם הוא טהור. מצב שני. ההישארות החלקית זה מצב אחדחכמים אומרים ההישארות המלאה כמו בעת הטהרה זה 

אהלכה כולה וחזרה, רק אז זה לא  ו ָ֔  ויגרום לראיה חדשה.   ב שלישימצהמקורי שטוהר זה  ה 

אע"פ הטעמים:  ו ָ֔ ה  ֶַ֣חת֭ ְסַּפ  קטן, שלושה מצבים והמחלוקת להיכן שייך מצב ההישארות החלקית.-מונח זקף – מ 

 

 הגורם ראיה חדשה. מצב שני. שינוי כלשהו וחזרה מצב אחדטהור,  –לרבי יהודה הישארות מלאה 

 הגורם ראיה חדשה. מצב שני. היעלמות מלאה וחזרה מצב אחדטהור,  –לחכמים הישארות מלאה או חלקית 

אע"פ הטעמים:  ו ָ֔ ה  ֶַ֣חת֭ ְסַּפ ההישארות החלקית שעליו  -קטן מרמז על שני מצבים, מונח תורם מצב שלישי -קטן, זקף-מונח זקף– מ 

 המחלוקת להיכן לשייכו.

 

ר מעשי היוצא מהסגר ָֽ ְוָטה  יו֭ ָדֶ֖ סְּ֭בָג ֶּבֵ֥  ְוכ 

ס תו"כ פ"ב פרק ב )י( ֶּבֵ֥ וְ֭וכ  י ָגָדֶ֖ ר, וכבס בגדיו מלטמא משכב ומושב, ומלטמא בביאה, ְּב ָֽ מן הפריעה ומן התגלחת ומן הציפרים,  ְוָטה 
ה( ז,יג 'תז 'וי)וכבס בגדיו יכול הוא מסולק, תלמוד לומר  ְפֶׂשֶ֤  טמא. ת 

 

 קטנה ומונח זרקא סגול-גריעה בהיתר ואיסור של האיש הנטהר, שילוב בין תפקידי תלישא

ָאה֭֩ ֹוַהּכ֭ ְוָר ֝ת א  ן֭ ית ֭֭ה ָ֨ נ  ׁש  י֭  יע  ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ּיֶ֣ קטנה ... מונח זרקא סגול, ע"פ התוה"מ מרמז על מידרוג במעשים של האיש היוצא -תלישא -ַּ֭ב

מן ההסגר ומידרוג זה מרומז בגריעה בתבנית מונח זרקא סגול. הודעת הכהן גורמת ליוצא מן ההסגר לטבול והוא טבול יום ומכבס )טובל( 

ם השביעי השני אינו כולו איסור של הסגר כמו לפני הודעת הכהן, אלא יש בו מידרוג במה הוא מותר ובמה הוא עדיין בגדיו. היינו היו

 אסור עד הערב שמש. 

 א[ מידרוג בהיתר ואיסור:

ו[֭ו]על  תו"כ פ"ב פרק ב )י(א א[ ע"פ  י ָדֶ֖ סְּ֭בָג ֶּבֵ֥ קורות שונים ומלימוד ממ , וכבס בגדיו מלטמא משכב ומושב, ומלטמא בביאה, ְוכ 

שפוסק מלטמא מטבילתו ועד הערב שמש לגבי חולין )אוכלין ומשקים(, ולא כל שכן אדם וכלים שהרמב"ם כללם במה שהמוסגר 

ר תוה"מ )סה(-מטמא, יש לו דין כמו של כל טבול יום. הלכה זאת שייכת לטבולי יום מכל אבות הטומאה. עיין ב ָֽ ְוָטה  ו֭ י ָגָדֶ֖ סְּ֭ב ֶּבֵ֥ ְ֭וכ 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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יו תו"כ פ"ב פרק ב )י( ָגָדֶ֖ סְּ֭ב ֶּבֵ֥ רמלטמא משכב ומושב, ומלטמא בביאה,  ְוכ  ָֽ ס֭מן הפריעה ומן התגלחת ומן הציפרים,  ְוָטה  ֶּבֵ֥ ְוכ 
ָדֶ֖֭ ָג וְּב ה( ז,יג 'תז 'וי)יכול הוא מסולק, תלמוד לומר  י ְפֶׂשֶ֤  .טמא ת 

יו ָגָדֶ֖ סְּ֭ב ֶּבֵ֥ ( יתור לרבות לכיבוס בגדים וכלים שלא לבש וטמא הל' טומאת צרעת פי"א) רמב"ם-בשם ה ח"חמרכא טפחא,  – ְוכ 

 אותם בביאה לבית,

ר ָֽ . אפשר כי תו"כ כאן דורש מיעוט המוסגר והגמרא ציפריםמן הפריעה ומן התגלחת ומן הממעט את המוסגר  –סלוק, מגביל  – ְוָטה 

ַעֲ֭אֶׁשר( ,מהיג 'תז 'וי)-דורשת זאת בהרחבה )ראה להלן( מ בבלי מגילה ח,ב ּו ַהָּצ֝ר ַגע-ְו ֶּנֵ֗ ַה ֹו֭ וי' )-)ממעט המוסגר פריעה ותגלחת( ומ ּבֶ֣

א֭(מצ' יד,ג ְרָּפֵ֥ ֵ֛ה֭נ  ּנ  ה   מחלט ולא במצורע מוסגר שטהר.)ממעט המוסגר מן הצפרים( בדרך האומרת זה שייך במצורע  ְו

 

ר( ,ויג 'תז 'וי)תני רב שמואל בר"י  בבלי מגילה ח,ב ָֽ ְוָטה  ו֭ י ָדֶ֖ סְּ֭בָג ֶּבֵ֥ )מלמד כי המוסגר לא היה חייב  מפריעה ופרימה דמעיקראְ֭וכ 

ווְ֭  (וי' מצ' טו,יג)בפרימה ופריעה, אבל היה טמא וטימא אחרים( השיב רבא לרב שמואל בר"י ... כי גם בזב נאמר  י ָדָ֑ ֶ֣סְּ֭בָג ֶּב ...  כ 

ר ָֽ וכו' )הזב בעל שתים או שלוש ראיות אשר טבל אינו מטמא כלי חרס בהיסט בין  טהור השתא מלטמא כלי חרס בהיסט... ְוָטה 

 טבילתו ובין הראיה הבאה. הלכה השייכת רק בזב(

 וכך גם במצורע. מעכשיו הרוט, ואילו בזב מוכח כי  למפרע וטהרקושיית רבא על רב שמואל בר"י היא על הסברו למלת 

ַעֲ֭אֶׁשר( ,מהיג 'תז 'ויאלא לרבא מיעוט המוסגר מפריעה ומפרימה יש ללמוד מהפסוק ) ָּצ֝רּו ֭ -ְוַה ים מ  ּוְ֭פֻר ְהיֶ֤ ו֭י  י ָד֞ עְּ֭בָג ַג ַהֶּנֵ֗ ֹו֭ ּבֶ֣
ַע֭ ּו רָ֔ ֶ֣הָ֭פ ֶי ְה י   ֭ ֹו ׁש  . שאין צרעתו תלויה בגופו אלא בימים )המוסגר(יצא זה  )מחלט(מי שצרעתו תלויה בגופו ְור א

ֹו׃֭ס-ָּכל( ,מויג 'תז 'ויומהפסוק ) ָׁשבָֽ מֹו ֶ֖ה֭ ֲחֶנ ַּמ ּוץַ֭לָֽ חֵ֥ מ  ב֭ ׁש ָ֔ ד֭י  אָּ֭בָדֶ֣ ּו הָ֑ ֶ֣א֭ אָ֭טמ  ָמֶ֖ ְט י  ֹו֭ עּ֭בֵ֛ ֵַַֽ֥ג ַהֶּנ ר֭ ֶׁשָ֨ יֲ֭א מ ֞ לומדת הגמרא מהמלים ְ֭י

י-ָּכל מ ֞  מרבות המצורע המוסגר לשילוח מן המחנה,  – ְי

ןֶ֭אל֭(וי' מצ' יד,גומהפסוק ) ה ָ֔ ַהּכ   ֭ א ָיָצ ָ֑ה-ְו ֲחֶנ ַּמ ּוץַ֭לָֽ חֶ֖ ַגע֭מ  אֶ֭נ ְרָּפֵ֥ ֵ֛ה֭נ  ּנ  ה  ןְ֭ו ה ָ֔ ּכ  ַה  ֭ ה ָא ן-ְוָר מ  ַעת֭ ַע׃-ַהָּצַרֶ֖ ּו העוסק רק במצורע  ַהָּצרָֽ

א֭-המחלט )והמקראות הנמשכים מכך( ודורש מ ְרָּפֵ֥ ֵ֛ה֭נ  ּנ  ה  מי שצרעתו תלויה ברפואות )מצורע מוחלט( הוא חייב במבאת צפרים,  ְו

 רבנות.מצפרים, תגלחת וק המוסגראת  ממעטתגלחת וקרבנות, ומתוך כך 

 
 :ז,יג תזריע ויקרא

ם א  ֹוֶ֭אל-ְו תֵ֛ א  ָר י֭ה  ֹ֧ ר  ַאֲח ר֭ ֹו עָ֔ ָּב  ֭ ְסַּפ ַחת ַהּמ  ה֭ ְפֶׂשֶ֤ ה֭ת  ֹו-ָּפׂש ָ֨ ןְ֭לָטֳהָרתָ֑ ֶ֖ ה  ּכ  ַ֭ה
ֶאל֭ ית֭ ֶ֖ נ  ׁש  ה֭ ְרָאֵ֥ ן׃-ְונ  ָֽ ה  ַ֭הּכ 

ו֭( ,ויג 'תז 'וי)…  תו"כ פ"ב פרק ב )י( י ָדֶ֖ סְּ֭בָג ֶּבֵ֥ ה( ז,יג 'תז 'וי)יכול הוא מסולק, תלמוד לומר ְוכ  ֶׂשֶ֤ ְפ ה] )יא(. טמא ת  ְפֶׂשֶ֤ ה֭ת  [ אין לי ָּפׂש ָ֨
השלא כמראה מניין תלמוד לומר  כמראהאלא  ְפֶׂשֶ֤ ה֭ת   .ָּפׂש ָ֨

ו֭֭תו"כ " –טט  י ָגָדֶ֖ סְּ֭ב ֶּבֵ֥ (. האם הכרזת הכהן כי יג,ו( בשאלה על סיום פסוק )יג,ז" תו"כ פותח פירוש פסוק )יכול הוא מסולק?ְוכ 

ְוטָ֭( ,ויג 'תז 'ויהמוסגר טהור ) יו֭ ָדֶ֖ סְּ֭בָג ֶּבֵ֥ רְוכ  ָֽ  סגרה את הענין?  -, אכן סלקה ה 

ה֭תלמוד לומר  ועונה " ְפֶׂשֶ֤  זה טמא מחלט.  –", אחרי הפטור מההסגר, אם המראה שנשאר התפשט טמא. ת 

", למראה המקורי היה גוון מאחד מארבע הגוונים הטמאים, אם אחרי אין לו אלא כמראה, שלא כמראה מניין? )יא(וממשיך ושואל "

 (, מה דינו? תו"כ פ"ב פרק ב מי"ד-הפשיון פשה בגוון טמא אחר )ההגבלה לארבע הגוונים נדרשת בשפטרו את המוסגר, 

התלמוד לומר  ועונה:  ְפֶׂשֶ֤ ה֭ת  ה֭֭לפשיון בגוון המראה מספיקה מלת  . ָּפׂש ָ֨ ְפֶׂשֶ֤ םאבל התורה כתבה מלה נוספת  ת  א  ה-ְו ׂש ָ֨ להודיענו  ָּפ

 ט.זה מצב טמא מחל –כי גם הפשיון בגוון טמא שונה 

ְפֶׂשֶ֤הכפל הפעולה  ה֭ת   מלמד על רבוי גוונים, כלומר גם על פשיון בגוון טמא שונה מהעיקר, נשאר מחלט.    ָּפׂש ָ֨

 

םתבנית הטעמים של הקרא  א  ֹור֭-ְו ָּבעָ֔  ֭ ְסַּפ ַחת ּמ  הַ֭ה ֶׂשֶ֤ ְפ ה֭ת  ׂש ָ֨ כאן בתפקיד כעין כתוב המלמד על  קטן,-זקףמהפך פשטא  דמאק -ָּפ

ע֭-ל א (ג,הי)חבירו שלפניו ואילו הפסוקים  ֶַַֽ֖ג ֶּנ ַה ה֭ ָׂשֵ֥ ל א (יג,ו)-וָפ ַגע-ְו ֶַֽ֖ הַ֭הֶּנ ָׂשֵ֥ )יג,ו( שאם -פירוש השייך גם ל תו"כשעל )יג,ה( דרש  ָפ

 ביום הבדיקה היה נמצא פשיון ואפילו בגוון טמא אחר מהמראה, היה נחשב כפשיון המראה הטמא כי כל הגוונים מצטרפים. 

 

 :זמן ראיית הפשיוןהנושא של 

( "אם פשה תפשה" ומלמד כי משווים הלשונות של "אם פשה תפשה" שבפסוקים יג,זעל הכתוב ) תו"כ פ"ב מי"אאת מפרש  התוה"מ )סו(

 ( העוסק בנתק.יג,לה( העוסקים בשחין ומכוה ובפסוק )יג,כב,כז)

  נגעי עור  . ויקרא תזריע יג,ז: 1

ם א  ֹוֶ֭אל-ְו תֵ֛ א  ָר י֭ה  ֹ֧ ר  ַאֲח ר֭ ֹו עָ֔ ָּב  ֭ ְסַּפ ַחת ַהּמ  ה֭ ְפֶׂשֶ֤ ה֭ת  ֶאלהַ֭-ָּפׂש ָ֨ ית֭ ֶ֖ נ  ׁש  ה֭ ְרָאֵ֥ ְונ  ֹו֭ ןְ֭לָטֳהָרתָ֑ ֶ֖ ה  ן׃֭-ּכ  ָֽ ה  ַ֭֭הּכ 
  שחין  . ויקרא תזריע יג,כב: 2

ם א  א׃֭-ְו ו ָֽ ה  ע֭ ֵַַֽ֥ג ֹוֶ֭נ תֶ֖ א  ן֭ ֵ֛ ה  אַ֭הּכ  ֹ֧ ּמ  ְוט  ר֭ ֹו עָ֑ הָּ֭ב ְפֶׂשֶ֖ ה֭ת  ֵ֥ ָּ֭֭פׂש 
  מכוה  . ויקרא תזריע יג,כז: 3

ם א  ָ֑י֭ יע  ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ּיֶ֣ ןַּ֭ב ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ָאֵ֥ א-ְוָר ֶ֤ ּמ  ְוט  ר֭ ֹו ָּבעָ֔  ֭ ה ְפֶׂש ה֭ת  ֶ֤ ׂש  א׃ָּ֭֭פ ו ָֽ ה  ַעת֭ עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג ֹוֶ֭נ תָ֔ א   ֭ ן ה  ַ֭֭הּכ 
  נתק  . ויקרא תזריע יג,לה: 4

ם א  ֹו׃-ְו ָרתָֽ יָ֭טֳה ֶ֖ ר  ֹורַ֭אֲח ֶֶ֖תקָּ֭בעָ֑ ֶּנ ַה ה֭ ְפֶׂשֵ֛ י  ה֭ ֵ֥ ָּ֭פׂש 
 

ישנם ארבעה זמנים שהפשיון מטמא. )א(בסוף שבוע ראשון, )ב( בסוף שבוע שני )ג( אם עברו ימי ההסגר ולא ראהו  התוה"מ )סו(ע"פ 

 ם השמיני והתשיעי וכו' )ד( אם פשה אחרי הפטור. ויש בזה שלוש ברייתות.הכהן עד היו

ם( וי' תז' יג,כב) שחין א  וא׃-ְו ָֽ ה  ע֭ ֵַַֽ֥ג ֹוֶ֭נ תֶ֖ א  ן֭ ֵ֛ ה  ַהּכ  א֭ ֹ֧ ּמ  רְ֭וט  ֹו עָ֑ הָּ֭ב ְפֶׂשֶ֖ ה֭ת  ֵ֥  ָּפׂש 
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ם( וי' תז' יג,כב)אמר בספרא )פרשה ד מ"ו( גבי שחין  (א) ה֭-ְוא  ְפֶׂשֶ֖ ה֭ת  ֵ֥ ׂש  ן֭( ז' יג,כזוי' ת))במכוה( מה ת"ל לפי שנאמר ָּפ ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ָאֵ֥ ְוָר
ם א  ָ֑י֭ ע  י ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ּיֶ֣ ה ֭-ַּב ְפֶׂש ה֭ת  ֶ֤ ם( וי' תז' יג,כב) )בשחין(שמיני תשיעי עשירי מנין ת"ל  ,אין לי פשיון מטמא אלא בשביעי ָּפׂש  א  -ְו

ה ֶׂשֶ֖ ְפ ה֭ת  ֵ֥ ׂש   ובשחין לא נאמר ביום השביעי, מלמד שפסיון מטמא גם ביום שמיני תשיעי ועשירי וכו'.  .ָּפ

 

ם( וי' תז' יג,כז) מכוה ָ֑י֭א  יע  ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ּיֶ֣ ןַּ֭ב ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ָאֵ֥ א׃֭-ְוָר ו ָֽ ה  ַעת֭ ַרֶ֖ עָ֭צ ֵַַֽ֥ג ֹוֶ֭נ תָ֔ א   ֭ ן ה  אַ֭הּכ  ֶ֤ ּמ  ְוט  ר֭ ֹו עָ֔ ָּב  ֭ ה ְפֶׂש ה֭ת  ֶ֤ ׂש  ָּ֭֭פ
ם( וי' תז' יג,כז))ב( אמר )פ"ז מ"ח( גבי מכוה אין לי שהפשיון מטמא אלא בסוף שבוע מנין אף לאחר הפטור ת"ל  ה ֭-א  ְפֶׂש ה֭ת  ֶ֤  .ָּפׂש 

שמשחין וממכוה למדנו שהפסיון מטמא רק אחרי ימי ההסגר, קודם הפטור, ומנין שהפסיון מטמא גם אחרי שהכהן פטרו, תלמוד לפי 

ם( וי' תז' יג,כז) במכוהלומר  ה ֭-א  ְפֶׂש ה֭ת  ֶ֤ . וכפל הלשון מלמד שכשם שמצאנו במפורש בנתק שפסיון מטמא לאחר הפטור כך גם  ָּפׂש 

 וללא כפל הלשון במכוה אי אפשר היה ללמוד מנתק, כי הרי הלכות הנתק חמורים משחין ומכוה(מטמא בשאר הנגעים לאחר הפטור )

 

ם( וי' תז' יג,לה) נתק א  ֹו׃-ְו ָרתָֽ יָ֭טֳה ֶ֖ ר  רַ֭אֲח ֹו ֶֶ֖תקָּ֭בעָ֑ הַ֭הֶּנ ְפֶׂשֵ֛ י  ה֭ ֵ֥ ָּ֭פׂש 
ֹו)ג( אמר )פ"ט מ"ט( גבי נתק  ָרתָֽ יָ֭טֳה ֶ֖ ֲחר  םף שבוע ב' ת"ל אין לי אלא לאחר הפטור מנין אף בסוף שבוע ראשון בסו ַא א  ה֭-ְו ֵ֥ ָּפׂש 

ה ְפֶׂשֵ֛  ,י 
ֹולפי שבנתק כתוב  ָרתָֽ יָ֭טֳה ֶ֖ ֲחר  המלמד כי פשיון מטמא לאחר הפטור ולא ידענו שמטמא אף קודם הפטור היינו בסוף שבוע ראשון  ַא

הושני, עד ראיית הכהן, תלמוד לומר בנתק  ֶׂשֵ֛ ְפ י  ה֭ ֵ֥ ׂש  ור הבשר )יג,ז( . וכפל הלשון מלמד שכשם שמצאנו בשחין ומכוה ונגעי ע ָּפ

שמטמא אף קודם הפטור וכך גם בנתק מטמא קודם הפטור. )וללא כפל הלשון בנתק אי אפשר היה ללמוד ממשחין, מכוה ונגעי העור, 

 כי הרי הלכות הנתק שונים משלושתם(

 

ה תיכף בכלות ההסגר, עכ"פ למדינן בכל מיני הנגעים בכלל שהפשיון מטמא בין בסוף שבוע א' וב' בין אם לא רא מוסיף " התוה"מ
 " בין לאחר הפטור. 

 

הנגעי עור כפל הפעולה . ויקרא תזריע יג,ז: 1 ְפֶׂשֶ֤ ה֭ת  מלמד על רבוי גוונים, כלומר גם על פשיון בגוון טמא שונה מהעיקר,  ָּפׂש ָ֨

 נשאר מחלט. 

םשחין . ויקרא תזריע יג,כב: 2 א  ה֭-ְו ְפֶׂשֶ֖ ה֭ת  ֵ֥ ׂש  ֹורָּפ ל ראיית יום שביעי גם ימים שאחריו, יתור לרבות ע אתנחמרכא טפחא  – ָּבעָ֑

אימים שבכל אחד הכהן יחליט את המצורע ועל כך מרמז הקרא קבוצת זאת  ו ָֽ ה  ע֭ ֵַַֽ֥ג ֹוֶ֭נ תֶ֖ א  ן֭ ֵ֛ ה  ַהּכ  א֭ ֹ֧ ּמ   .ְוט 

ָ֑ימכוה . ויקרא תזריע יג,כז: 3 ע  י ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ןַּ֭בּיֶ֣ ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ָרָאֵ֥ םהכתוב מלמד על יום השביעי להסגר, אבל תבנית הטעמים של  – ְו -א 
ֶׂשה ֭ ְפ ה֭ת  ֶ֤ ׂש   מהפך פשטא, מוציאה הכתוב מפשוטו לדרוש על פשיון אחרי הפטור. – ָּפ

םנתק . ויקרא תזריע יג,לה: 4 א  ֶֶ֖תק-ְו הַ֭הֶּנ ֶׂשֵ֛ ְפ י  ה֭ ֵ֥ מרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים שלא על כל אחד חלה אותה הלכה או  – ָּפׂש 

החלט בסימן אחד, הופעת סימן מחליף ללא נוכחות הסימן  אותו ענין או שלא כולם צריכים להצטרף לנושא. בנגעי עור נדרש שאם

הקודם ממשיכה מצב ההחלט. היות ואין לומדים מסוג נגע אחד לסוג נגע אחר אפשר כי התבנית באה ללמד כי גם בנתק שסימניו הם 

וכחות הסימן הקודם הופעת סימן מחליף ללא נ )בכל אחת מנקודות הזמן המנויות(אם החלט בסימן אחד פשיון ו/או שער צהוב, 

 .)ע"פ תו"כ על )יג,לו לא יבקר(( ממשיכה מצב ההחלט

 

 

פיסיון בתחילה בסוף שבוע ראשון בסוף הו מחיההוכן  לבןהחליטו בשער לבן הלך שיער לבן וחזר שיער   9תו"כ פ"ב פרק ב )יב(
וכן בשיער לבן ובפיסיון בתחילה בסוף  החליטו במחיה, הלכה המחיה וחזרה המחיה, .שהואשבוע שני לאחר הפטור הרי הוא כמות 

ם( וי' תז' יג,ז), (תפשה) ל"ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור הרי הוא כמות שהיא ת שבוע א  ְפֶׂשֶ֤ה-ְו ה֭ת  ׂש ָ֨  .ָּפ
 

 כותב המסקנה ללמוד מפשיון החוזר ונשנה אל חזרות והתחלפות סימני הטומאה האחרים החמורים ממנו, הנידונים התוה"מ )סו(בסיום 

 במשנה י"ב העוסקת בנגעי עור הבשר ואח"כ באותו אופן בשחין מכוה ונתק.

שכן הדין בשער לבן ובמחי'. אחר ששער לבן ומחיה מטמאים גם בתחילה והם חמורים מן  )כל שכן(וכמו שהדין בפשיון כ"ש ... 
עולה בכל אופן אפי' כמה פעמים. הפשיון שאינו מטמא בתחלה. והנה זה דבר מבואר שהמקור הבא לפני הפעל יציין העשות הפ

כלל לח( וכן ממ"ש פשה תפשה ידעינן שאפי'  )איילת השחר(פעמים )ועי' בב"מ דף לא ובאה"ש  (100)וכמ"ש השב תשיבם אפי' ק' 
. וז"ש )כמה פעמים( בסימן טומאה אחר שער לבן ומחי'. שמטמאים כ"פ )כל שכן(פשתה כמה פעמים תחזור להטמא ומזה ידעינן דכ"ש 

ההחליטו בשער לבן הלך שער לבן וחזר שער לבן וכן המחי' והפשיון וכו' ת"ל  ֶׂשֶ֤ ְפ ם ( וי' תז' יג,ז) ת  א  ה-ְו ְפֶׂשֶ֤ ה֭ת  ]וע' נגעים פ"ה  ָּפׂש ָ֨
 :מ"ב[

 

ם֭(,זיג) א  ר-ְו ֹו עָ֔ ָּב  ֭ ְסַּפ ַחת ַהּמ  ה֭ ְפֶׂשֶ֤ ה֭ת  -ףפשט הכתוב עוסק בפשיון הנגע אחרי הפטור, תבנית הטעמים קדמא מהפך פשטא זק ָּפׂש ָ֨

המוציאה את הכתוב מפשוטו של סימן הטומאה פשיון ומרבה עליו את סימני הטומאה  תו"כ פ"ב פרק ב )יב(קטן, מלמדת את דרשת 

 שער לבן ומחיה ומלמדת שזה נגע אחד גם אם תקרינה התחלפויות בין כל סימני הטומאה.

ר ֹו עָ֔    הפשיון של פשט הכתוב. קטן בתפקיד שתים ירבה את סימני הטומאה שער לבן ומחיה על-זקף – ָּב

ם א  ה-ְו ְסַּפ ַחת ֭, בתחילה החלט הנגע בסימן אחד, ואח"כ קדמא במובן של התחלה – ָּפׂש ָ֨ ּמ  הַ֭ה ֶׂשֶ֤ ְפ מהפך פשטא השתנה סימן  – ת 

 הטומאה לסימן טומאה אחר 

ֶאלאז  ֹו֭ תֵ֛ ָרא  י֭ה  ֹ֧ ר  ן-ַאֲח ֶ֖ ה  שבדבר או שהם מצטרפים  דרגא תביר טפחא, בתפקיד קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה ההלכה – ַהּכ 

 .הרי הוא כמות שהיאלדבר אחד, כאן מלמד שהחילופין בין הסימנים מצטרפים להותיר את הנגע בטומאתו בלשון תו"כ 

 

 קטן-קטן, קדמא מהפך פשטא זקף-ראה פרק השערות מרכא טפחא, אתנח,מהפך פשטא זקף

                                                        
9
   במ" הפ" נגעים משנהלשון מקביל לתו"כ   
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ם֭ ְוא  י֭-]ז[֭ ֹ֧ ֲחר  רַ֭א ֹו עָ֔ ָּב  ֭ ְסַּפ ַחת ַהּמ  ה֭ ְפֶׂשֶ֤ ה֭ת  ׂש ָ֨ ֶאלָּפ ֹו֭ תֵ֛ א  ָר ֶאל-ה  ית֭ ֶ֖ נ  ׁש  ה֭ ְרָאֵ֥ ְונ  ֹו֭ ֳהָרתָ֑ ןְ֭לָט ֶ֖ ה  ן׃-ַהּכ  ָֽ ה  ּכ  ַ֭ה
(, תלמוד )לפני הראיה הראשונה כגון התחיל בגריס ועד הראיה גדל לסלע, לא יטמא כייכול יהיה הפיסיון מטמא בתחילה  תו"כ פ"ב פרק ב )יג( 

ֹוֶ֭אל( וי' תז' יג,ז)לומר  תֵ֛ א  ָר י֭ה  ֹ֧ ר  ן֭-ַאֲח ֶ֖ ה  ּכ  )תוך שהכהן בוחן בפעם  יכול אם ראהו כהן שהוא פושה והולך יזקק( לטהרתו )ג"א ללאַה

ֹו֭(, תלמוד לומר הראשונה, קורה פשיון, לא יטמא כי ָרתָ֑  )שאין הפסיון מטמא בראיה הראשונה של הכהן אלא רק אם נראה לטהרתו(מגביל:  -ְלָטֳה

ֹושל מלת  אתנחמרומזת בטעם  . הגבלה זאתאינו נזקק לו אלא משעה שהוא רואה אותו מטומאה לטהרה ֳהָרתָ֑ שאין פסיון סימן  ְלָט

 (.  , יום שביעי, שמיני וכו'טומאה בתחילה, אלא רק כאשר המצורע נראה לכהן בעומדו למבחן לצאת מטומאה לטהרה )שבוע א, שבוע ב

 

יתֶ֭אל...  תו"כ פ"ב פרק ב )יג( ֶ֖ נ  ׁש  ה֭ ְרָאֵ֥ ן-ְונ  ָֽ ה  ראה הסבר בשנייה ואם מת רואהו כהן אחר.  , כהן שהוא רואהו בראשונה רואהוַהּכ 

 (.יג,ובפסוק )

 

ם ]ז[֭ א  ֹוֶ֭אל-ְו תֵ֛ א  ָר י֭ה  ֹ֧ ר  ַאֲח ר֭ ֹו עָ֔ ָּב  ֭ ְסַּפ ַחת ַהּמ  ה֭ ְפֶׂשֶ֤ ה֭ת  ֶאל-ָּפׂש ָ֨ ית֭ ֶ֖ נ  ׁש  ה֭ ְרָאֵ֥ ְונ  ֹו֭ ֳהָרתָ֑ ןְ֭לָט ֶ֖ ה  ּכ  ן׃-ַה ָֽ ה  ּכ  ַ֭ה
ח[֭֭ [ֶ֖֭ ה  ּכ  ֹוַ֭ה אֵ֥ ְּמ ְוט  ר֭ ֹו עָ֑ ַחתָּ֭ב ְסַּפֶ֖ ַהּמ  ה֭ ְׂשָתֵ֥ ֵ֛הָּ֭פ ּנ  ה  ןְ֭ו ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ה א׃֭פְ֭וָרָא ו ָֽ ַעת֭ה  ֭ןָ֭צַרֵ֥

 
 תו"כ פ"ב פרק ב

ר( וי' תז' יג,ח) )יד(  ֹו ַחתָּ֭בעָ֑ ְסַּפֶ֖ הַ֭הּמ  ֵ֛הָּ֭פְׂשָתֵ֥ ּנ  ה  ןְ֭ו ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ה ָרָא הרי זה בא ללמד על הפיסיון, שלא יטמא אלא בארבע מראות, ובהם  ְו
 את.(יז( הם ברור הלכה ז –עד כאן ההלכה. משנות )טו  -)טט המראות שהאום מטמא והפיסיון מטמא. 

 

ן֭ ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ָאה  קטן, תבנית סוגרת ענין, כעין הצהרה: משמע לבחון בעיניו שתי אפשרויות לטמא. -פשטא זקף –ְוָר

 בא ללמד על הפיסיון שלא יטמא אלא בארבע מראות תו"כ פ"ב פ"ב )יד( אפשרות )א(

 הטמאים,  חייב להיות מהארבע המראותן השונה בפסיון )יג,ז( למד שגוון הפסיון יכול להיות שונה מגוון המראה. בא )יג,ח( ללמד שהגוו-ב

 שהאום מטמא והפיסיון מטמא. ובהם המראות תו"כ פ"ב פ"ב )יד( אפשרות )ב(

פירוש כמו שהאום דהוא עצם הנגע מטמא בכמה מראות דהיינו פתוך וירקרק ואדמדם כן הפסיון מטמא  ובהם המראות:  חפץ חיים
נו לומר באילו הארבעה מראות שלג וצמר לבן וסיד וקרום ביצה אם כל אחד מהם פתוך דהיינו רצו ובהםבמראות הללו. ומה שאמר 

 מעורב לובן ואודם או ירוק נקרא נגע כן הוא הדין בפסיון.
 סיכום: הפסיון באחד מארבע המראות הטמאים, וגם במצב של מראה מעורב בלובן ואדום או ירוק. 

 

סְ֭המשך הפסוק  ַהּמ  ה֭ ְׂשָתֵ֥ ֵ֛הָּ֭פ ּנ  ה  אְו ו ָֽ ַעת֭ה  ןָ֭צַרֵ֥ ֶ֖ ה  ַהּכ  ֹו֭ אֵ֥ ְּמ ְוט  ר֭ ֹו עָ֑ ַחתָּ֭ב מוטעם בתבניות סוגרות דיבור המפרשות מהן שתי  ַּפֶ֖

 האפשרויות לטמא.

 

ֵ֛ה ּנ  ה  ַחת תביר, – ְו ְסַּפֶ֖ ַהּמ  ה֭ ְׂשָתֵ֥ ֵ֛המרכא טפחא, כעין יתור לרבות פשיון בכל גוון של לבנונית.  –ָּ֭פ ּנ  ה  תביר בא למעט את מראות  – ְו

ראות שהם גוון לבנונית כל שהוא כמו של שער לבן ולהותיר פשיון בגווני הלובן של ארבע מראות לובן או הלובן שמתחת לארבע מ

 בבגווני מעורב של לובן ופתוך.  

ר ֹו עָ֑ משנה נגעים -אתנח, מגביל למספחת בעור הבשר למקום שבו יכול להיות מראה טמא בעור הבשר ולא מקומות אחרים כמפורט ב – ָּב

אבל נגע שבראשי אברים מדמתשב עור הבשר מטמאים בנגעים, וכ"ש שמצטרפים בנגעים וגם הנגע פושה  כין )סא(י. ופירש פ"ו מ"ח
 לתוכן.

אלו מקומות באדם שאינן מיטמאין בבהרת תוך העין תוך האזן תוך החטם תוך הפה הקמטין והקמטין שבצואר  מ"ח ו"משנה נגעים פ
זקן השחין והמכוה והקדח המורדין אינן מיטמאין בנגעים ואינן מצטרפים בנגעים תחת הדד ובית השחי כף הרגל והצפורן הראש וה

ואין הנגע פושה לתוכן ואינן מיטמאין משום מחיה ואין מעכבין את ההופך כולו לבן חזר הראש והזקן ונקרחו השחין והמכוה והקדח 
ה לתוכן ואינן מיטמאין משום מחיה אבל מעכבין את ונעשו צרבת הרי אלו מיטמאין בנגעים ואינן מצטרפין בנגעים ואין הנגע פוש

 :ההופך כולו לבן הראש והזקן עד שלא העלו שער והדלדולין שבראש ושבזקן נדונים כעור הבשר

 

 הם ברור הלכה הנ"ל. מי"ז –תו"כ פ"ב פ"ב מט"ו 
ון אינו מטמא אלא בארבע מראות. הלא דין הוא האום מטמא והפיסיון מטמא מה האום אינו מטמא אלא בארבע מראות אף פיסי )טו(
או כלך לדרך זו שיער לבן סימן טומאה ופיסיון סימן טומאה מה שיער לבן מטמא בכל מראות לובן, אף פיסיון יטמא בכל מראה  )טז(
 לובן.

 
בכל נגעים,  נראה למי דומה דנים דבר שהוא מטמא בכל נגעים מדבר שהוא מטמא בכל נגעים, ואל יוכיח שיער לבן שאין מטמא )יז( 

 ( וי' תז' יג,ח)או כלך לדרך זו דנים דבר שהוא סימן טומאה מדבר שהוא סימן טומאה ואל תוכיח האום שאינו סימן טומאה תלמוד לומר 
ַעת֭ ןָ֭צַרֵ֥ ֶ֖ ה  ַהּכ  ֹו֭ אֵ֥ ְּמ וא)ְוט  ָֽ  ( הרי זה בא ללמד על הפיסיון שלא יטמא אלא בארבע מראות ... ה 

 י הייתי מדמה הפסיון לשער לבן. תו"כ מברר מדוע צריך פסוק מיוחד כ

דנים דבר שהוא מטמא בכל נגעים מדבר שהוא מטמא יש כלל לימוד בתורשבע"פ לדמות אם אפשר דבר לדבר באופן מלא. לכן לומד 
 היינו ללמוד על פסיון המוזכר בנתקים, בגדים ובתים מאום שגם הוא מוזכר בשלושתם ולא משער שאינו מוזכר בהם.    בכל נגעים, 

או כלך לדרך זו דנים דבר שהוא סימן טומאה מדבר שהוא סימן טומאה ואל תוכיח האום דוחה טיעון זה באומרו  תו"כ פ"ב פ"ב )יז(
 שאינו סימן טומאה 

תו"כ מציע לדמות פסיון שהוא סימן טומאה לשער שהוא סימן טומאה, וכמו שבשער מספיק גוון לבנונית כל שהוא שכך יהיה גם בפסיון, 

ַעתתלמוד לומר ה כי ודוח ַרֵ֥ ןָ֭צ ֶ֖ ה  ֹוַ֭הּכ  אֵ֥ ְּמ הכתוב מצריך משהו שהוא בעל מראה צרעת, היינו בעל אחד מארבעה הגוונים הטמאים ולא  ְוט 

 גוון לבנונית כל שהוא. 

 

וא   תו"כ פ"ב פ"ב )יז( ָֽ     פרט לשפשתה לבוהק.  ה 
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ַעת   ןָ֭צַרֵ֥ ֶ֖ ה  ַהּכ  ֹו֭ אֵ֥ ְּמ א׃ְ֭֭וט  ו ָֽ באום במראה טמא ולא באום בוהק. החפץ חיים מפרש כי תו"כ ממעט  סלוק, מגביל ללמד שמדובר - ה 

ואממלת  ָֽ מצב שהמראה )האום( היה בוהק והיה לו פשיון הקטן מגריס, והפשיון היה באחד מארבע הגוונים הטמאים, ומחדש כי הפשיון  ה 

 אינו טמא. 

 –,לח יג תזריע ויקרא -הכהן. הבוהק נידון בפסוקים  אבל בוהק שהפשיון ממנו הוא בעצמו במראה טמא בגודל גריס צריך להראות אל
 . לט

 

 
 פרק אספרא תזריע פרשה ג 

ם֭֭(,טיג 'תז 'וי) )א( ָאָדָ֑ ֶ֖הְּ֭ב ְהֶי י֭ת  ֵ֥ ַעתּ֭כ  עָ֭צַרָ֔ ַג ֶָֽ֖֣ ן֭ (,ייג 'תז 'וי)ֶנ ה ֵ֗ ּכ  ֶ֣הַ֭ה ָא למדנו לשאת שהיא מטמא במחיה, ומניין לרבות שאר ְוָר
ת לשאת ליטמא בשער לבן ישוו כל המראות לשאת ליטמא במחייה, קל וחומר אם המראות, ודין הוא אם מצינו ששיוו כל המראו

שיוו כל המראות לשאת ליטמא בשער לבן שאין שיער לבן מטמא בקרחת ובגבחת, לא ישוו כל המראו' לשאת ליטמא במחיה 
ין ובמכוה, ישוו כל שהמחיה מטמא בקרחת ובגבחת, לא אם שוו כל המראות לשאת ליטמא בשיער לבן ששיער לבן מטמא בשח

ַעת֭(,טיג 'תז 'וי)המראות לשאת ליטמא במחיה שאין המחיה מטמאה בשחין ובמכוה תלמוד לומר  עָ֭צַרָ֔ ַג ֶָֽ֖֣ , ומה השאת אום, אף ֶנ
ַעת֭(,טיג 'תז 'וי)הבהרת אום, ומנין לרבות שאר המראות הוא הדין והיא תשובה תלמוד לומר  עָ֭צַרָ֔ ַג ֶָֽ֖֣ י֭ת֭ ( ,טיג 'תז 'וי) )ב(. ֶנ ֵ֥ ֶ֖הּ֭כ  מן ְהֶי

םהדיבר ואילך,  ָדָ֑ להביא את הבא בכולו לבן, שתהא המחייה מטמאתו, והלא דין הוא בהרת קטנה מחיה מטמאתה בהרת גדולה  ,ְּבָא
לא כל שכן, לא אם אמרת בבהרת קטנה שהוא סימן טומאה, תאמר בבהרת גדולה שאינו סימן טומאה, הואיל ואינה סימן טומאה, לא 

קראו לו לראות נגע אחד וצמח בו נגע אחר  )ג(באדם להביא את הבא בכולו לבן שתהא מחיה מטמאתה. תהא מחיה מטמאתה, ת"ל 
ת (,ייג 'תז 'וי)מניין שהוא זקוק לו, ת"ל  א  ֶ֤הְׂ֭ש ּנ  ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ֶ֣הַ֭הּכ  ָרָא ה֭...  ְו ָהְפָכֶ֖ א֭ י ֕ ה  אשהפכתו )כולה( ְו י ֕ זהו  )ד(לא שהפכתו חבירתה. , ה 

טמא וחכמים מטהרים, אמר רבי עקיבא מודה אני בזה שהוא טהור, איזהו שער פקידה מי שהיתה שער פקידה שעקביא בן מהללאל מ
בו בהרת ובה שתי שערו' הלך ממנו כחצי גריס והניח לשיער לבן במקום הבהרת וחזר, אמרו לו כשם שביטלו דברי עקביא אף כך 

יא )ה(דבריך אינו מקויימים.  ֕ ה  ה ְו תו מקצתה, כיצד בהרת כחצי גריס ובה שתי שערות ונולדה בהרת שהפכתו כולה, ולא שהפכ ָהְפָכֶ֖
יא )ו(כחצי גריס ובה שערה אחת הרי זה להסגיר.  ֕ ה  ה ְו שהפך כולה את כולו לא שהפכה כלה את מקצתה כיצד בהרת כחצי גריס  ָהְפָכֶ֖

בה כלום ונולדה בהרת כחצי גריס ובה ובה שערה אחת נולדה בהרת כחצי גריס ובה שערה אחת הרי זו להסגיר בהרת כחצי גריס ואין 
ֵ֛ת֭(,ייג 'תז 'וי)ומחיה / )ז( שתי שערות הרי זו להחליט מפני שהפכתו הבהרת. ְחַי ָֽ י֭/  ּומ  ַחֶ֖ ר֭ ֵ֛ת֭יכול כל שהוא ת"ל ָּבָׂשֵ֥ ַי ְח ָֽ מ  ָ֑ןּ֭ו ֶ֣רָ֭לָב ָע ׂש 

ֶ֣ר֭יכול לא תהא בה עד שיהא בה  )ח(מה שיער לבן מקום ב' שערות אף מחיה מקום ב' שערות.  ָע ֵ֛תׂש  ַי ְח ָֽ ָ֑ןּ֭ומ  ( ,יאיג 'תז 'וי), ת"ל ָלָב

א ֭ ו ֶנת֭ה  ֶׁשֶ֤ ַעת֭נֹו ַרָ֨ י֭( ,ייג 'תז 'וי)ואם כן למה נאמר  )ט(, היא טמאה ואינה צריכה דבר אחר לסעדה. ָצ רַ֭חֶ֖ ָׂשֵ֥ ֵ֛תָּ֭ב ְחַי ָֽ ּומ  ָ֑ן֭ ֶ֣רָ֭לָב ָע מלמד ׂש 
ֵ֛תשלא תהא טמאה עד שיהא בה כדי לקבל  ַי ְח ָֽ מ  ָ֑ןּ֭ו ֶ֣רָ֭לָב ָע תד זה ומחית מצד זה ת"ל יכול שיער לבן מצ )י(. ׂש  ָֽ א  ְׂש שתהא מבוצרת  ַּב

הא כיצד מקום שתי שערות משמאלה וכן למעלה הימינה וכן למטה הימינה מרובעות ונמצאו שלשים ושש שערות נמצ'  )יא(בשאת. 
י֭גופה של בהרת כגריס הקילקי מרובע,  רַ֭חֶ֖ ָׂשֵ֥ י֭לא השחין, ָּב ַחֶ֖ ר֭ תלא בוהק, ָּבָׂשֵ֥ ָֽ א  תלא השחין,  ַּבְׂש ָֽ ְׂשא   לא בוהק. ַּב

 
 יא -,ט יג תזריע ויקרא

אֶ֭אל]ט[֭֭פ֭ ּוָבֶ֖ ְוה ם֭ ָדָ֑ ֶ֖הְּ֭בָא ֶי ְה י֭ת  ֵ֥ ַעתּ֭כ  עָ֭צַרָ֔ ֶַָֽ֣֖ג ן׃-ֶנ ָֽ ה  ַ֭הּכ 
י[֭֭֭ ת] א  ֶ֤הְׂ֭ש ּנ  ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ּכ  ֶ֣הַ֭ה ָא ת׃-ְוָר ָֽ א  יַּ֭בְׂש ַחֶ֖ ר֭ ֵ֛תָּ֭בָׂשֵ֥ ַי ְח ָֽ מ  ָ֑ןּ֭ו ֶ֣רָ֭לָב ָע הׂ֭ש  ָהְפָכֶ֖ א֭ י ֕ ְוה  ר֭ ֹו עָ֔ ָּב  ֭ ה ְ֭לָבָנ
א[֭֭֭ י עֶ֣֭] ְּב  ֭ א ו ה  ֶנת֭ ֶׁשֶ֤ ַעת֭נֹו ּוא׃ָצַרָ֨ א֭הָֽ ֶ֖ מ  יָ֭ט ֵ֥ ּנּוּ֭כ  ֶרָ֔ ְסּג  אַ֭י ָ֑ן֭ל ֶ֣ ה  ַהּכ  ֹו֭ אֶ֖ ְּמ ֹוְ֭וט  ָׂשרָ֔ רְּ֭ב ֹ֭ו
 

ם]ט[֭֭ ָדָ֑ ֶ֖הְּ֭בָא ֶי ְה י֭ת  ֵ֥ ַעתּ֭כ  עָ֭צַרָ֔ ֶַָֽ֣֖ג קטן מרכא טפחא אתנח, תבנית טעמים )סילוק או אתנח( ]פשטא[ -)סילוק מפסוק קודם( מונח זקף – ֶנ

 מתפקידיה עשוי להיות לימוד אלפניו ולאחריו.  קטן המטעימה תוכן שהוא תאור ואחריו הלכה או פעולה, אחד-מונח זקף

  , פרק א )א(תזריע פרשה ג ספרא :אלפניו לימוד

 ב()תזריע פרשה ג פרק א  ספרא :לאחריו לימוד

 

ם֭֭(,טיג 'תז 'וי) ספרא תזריע פרשה ג פרק א )א(: לימוד אלפניו ָדָ֑ ֶ֖הְּ֭בָא ְהֶי י֭ת  ֵ֥ ַעתּ֭כ  עָ֭צַרָ֔ ַג ֶָֽ֖֣ ה ֵ֭֗ (,ייג 'תז 'וי)ֶנ ַהּכ  ֶ֣ה֭ ָרָא למדנו לשאת ןְ֭ו
שהיא מטמא במחיה, ומניין לרבות שאר המראות, ודין הוא אם מצינו ששיוו כל המראות לשאת ליטמא בשער לבן ישוו כל המראות 
לשאת ליטמא במחייה, קל וחומר אם שיוו כל המראות לשאת ליטמא בשער לבן שאין שיער לבן מטמא בקרחת ובגבחת, לא ישוו כל 

חיה שהמחיה מטמא בקרחת ובגבחת, לא אם שוו כל המראות לשאת ליטמא בשיער לבן ששיער לבן מטמא המראו' לשאת ליטמא במ
ַעתבשחין ובמכוה, ישוו כל המראות לשאת ליטמא במחיה שאין המחיה מטמאה בשחין ובמכוה תלמוד לומר  עָ֭צַרָ֔ ֶַָֽ֣֖ג , ומה השאת ֶנ

ַעתשובה תלמוד לומר אום, אף הבהרת אום, ומנין לרבות שאר המראות הוא הדין והיא ת עָ֭צַרָ֔ ֶַָֽ֣֖ג  . ֶנ
 

: עד פסוק )יג,ט( התורה השתמשה במראה הטמא בהרת ושאת וסימני הטומאה שער לבן ופשיון. בפסוק )יג,י( התורה מלמדת לימוד אלפניו

ת (,ייג 'תז 'וי)כי המראה הטמא  ֭ -ְׂשא  ה ַעת (,טיג 'תז 'וי)מטמא בסימן הטומאה מחיה. אפשר כי תבנית הטעמים ְלָבָנ עָ֭צַרָ֔ ַג ֶָֽ֖֣ )סילוק מפסוק  – ֶנ

קטן המטעימה תוכן שהוא תאור ואחריו הלכה או פעולה, מלמדת כי סימן המחיה מטמא בכל המראות שהוזכרו בפרשה -קודם( מונח זקף

 קטן ענין של שתיים מלמד משאת אום )אב מראה( לבהרת אום ולתולדותיהם. -הקודמת, ובנוסף זקף

 

ֶ֖ה֭( ,טיג 'תז 'וי) פרשה ג פרק א )ב( ספרא תזריע: לימוד לאחריו ְהֶי י֭ת  ֵ֥ םמן הדיבר ואילך, ּכ  ָאָדָ֑  , להביא את הבא בכולו לבן, ְּב
 שתהא המחייה מטמאתו,  )המגיע לראיה הראשונה ע"י הכהן והוא כולו לבן(

מטמאתה בהרת גדולה לא כל  והלא דין הוא בהרת קטנה מחיה )נסיון להוכיח זאת בקל וחומר ממראה טמא בחלק מן העור במקום מהכתוב(
 שכן, 

)כנאמר בפסוק )יג,יג( לא אם אמרת בבהרת קטנה שהוא סימן טומאה, תאמר בבהרת גדולה שאינו סימן טומאה,   )דחיית הק"ו (

 ( שהפורח בכל הגוף טהור הוא
, ה מחיה בשעת הראיה הראשונה()לכן אולי פריחה בכל הגוף גם לא תטמא אם תהיה ב הואיל ואינה סימן טומאה, לא תהא מחיה מטמאתה

םת"ל  ָדָ֑  מטמאתה. )יג,י(  להביא את הבא בכולו לבן שתהא מחיה ְּבָא



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ַעת]ט[֭֭המרומז בטעמי המלים  הלימוד לאחריו עָ֭צַרָ֔ ֶַָֽ֣֖ג -ומלמד כי המחיה המוזכרת אחריו, בפסוקים )יג,י תו"כ פ"ג פ"א )ב(-נדרש ב ֶנ

ם (ט,יג 'תז 'וי) מראה לבן שפרח מטמאה להחליטיא(,  ָדָ֑ ָא , היינו "הבא בכולו לבן" בכל גופו של אדם בתחילה לפני הראיה הראשונה, ְּב

יג( שהוא אחרי שהחלט לטומאה. היות וב"פרח בכולו" אחרי שהחלט, אם הוא ללא מחיה אז הוא -)יג,יב-לעומת מצב "פרח בכולו" שב

א טהור. תו"כ מלמד ש"הבא בכולו לבן" בתחילה ובו מחיה, , יש נסיון לומר כי גם "הבא בכולו לבן" בתחילה עם מחיה הוטהורמראה 

 המראה טמא.

יז(. לעומת  –)יג,יד -: פסוק )יג,ט( ענינו "הבא בכולו לבן" עם מחיה מטמא להחליט. כאשר נושא "הבא בכולו לבן" מפותח בהערה

 יד( המציגים שני מצבים של "פרח בכולו":  –הפסוקים )יג,יב 
 

 ועוד פתרון 
 א ,רין קאבבלי סנהד

ַעתוהלוחש על המכה וכו'. אמר רבי יוחנן: וברוקק בה, לפי שאין מזכירין שם שמים על הרקיקה. איתמר, רב אמר: אפילו  עָ֭צַרָ֔ ֶַָֽ֣֖ג . ֶנ
 .(שאין בו שם ואין בו סימן רע – יד רמה) רבי חנינא אמר: אפילו ויקרא אל משהדהוי סימנא בישא(  – יד רמה)

 א,קא 'סנה רש"י
כן דרך מלחשים לרקק קודם הלחש, ואסור להזכיר פסוק על הלחישה, ויש לחשים שדרכן לרקק אחריהם ואומר אותן ש - וברוקק

בלשון לעז ומזכירין להם שם בלשון לעז ואמר לי רבי דמותר, דאין אסור אלא לוחש אחר הרקיקה דנראה שמזכיר השם על הרקיקה, 
 ועוד, לא נאסר אלא בלשון הקודש אבל בלעז לא.

ַעת֭ילו אפ עָ֭צַרָ֔ ֶַָֽ֣֖ג י֭֭(,טיג 'תז 'וי)( קרא דלית ביה שם שמים על הרקיקה, שקורא )הרקיקה(אפילו לוחש )אחרי האי -ֶנ ֵ֥ ַעתּ֭כ  עָ֭צַרָ֔ ַג ֶָֽ֖֣ ֶנ
אֶ֭אל ּוָבֶ֖ ְוה ם֭ ָדָ֑ ֶ֖הְּ֭בָא ְהֶי ן׃-ת  ָֽ ה  ּכ   .אין לו חלק לעולם הבא -לשם רפואה , ַה

ֶ֖האפשר כי  ְהֶי י֭ת  ֵ֥ ם֭סוק ללחישה על מכה לרפואה ובמלת וטעם מרכא טפחא, יתור לרבות שימוש בפ – ּכ  ָדָ֑ אתנח הגבלת האיסור  –ְּבָא

 לעושה כך אחר רקיקה, וכן הגבלת האיסור ללשון הקודש.  

 

ֶאל (,טיג 'תז 'וי) א֭ ּוָבֶ֖ ה ן׃-ְו ָֽ ה   )יג,ג(, בפסוק )יג,ג( מובאים המקורות הבאים: -מלשון סביל כמו ב – ַהּכ 

ה (,גיג 'תז 'וי) תורה שלמה ]כג[ ן-ֶאלּ֭וָבא ְ֭ו ה ָ֔ ַהּכ  ן֭ ר ֶ֣ , ובא לא כתיב אלא והובא דכל מאן דחמי ליה אתחייב ביה לאקרובי קמי כהנא ַאֲה
 כל הרואה בעל המראה חייב להביאו אל הכהן אם לא בא אליו מעצמו. זהר ח"ג מה.()

ה (,גיג 'תז 'וי) תורה שלמה ]כה[ ֶאלְו  ֭ ֹוֶ֭אל-ּוָבא אֵ֛ ן֭ ה ָ֔ ַהּכ  ן֭ ר ֶ֣ ו֭-ַאֲה ֶ֖י ָּבָנ מ  ד֭ ים׃ּכ֭ הַַ֭אַחֵ֥ ָֽ יכול כשם שהיא מראה כתמה )כמראה כזה ֲ֭הנ 
וכזה ראיתי מגופי והחכם סומך על זה להורות לה(, כן תהא ]מראה[ מראות נגעים ]שיראה להכהן דוגמת מראה כזה אם הוא טמא או 

א מדוגמת טהור[ תלמוד לומר והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים )שצריך שיביא הנגע בעצמה ולהראות לכהן ול
 (ירושלמי נדה פ"ב ה"ז(. )פנ"מהמראה, וגזירת הכתוב הוא, 

א (,טיג 'תז 'וי) ּוָבֶ֖ ה כל הרואה בעל המראה חייב להביאו אל הכהן אם  זהר ח"ג מה.()-טפחא ללא מרכא, בתפקיד רבוי לא מוגבל ללמד כ – ְו

ֶאל (,טיג 'תז 'וי)( כתב יד מדרש החפץ) תורה שלמה ]נה[-לא בא אליו מעצמו. וכן מובא ב א֭ ּוָבֶ֖ ה ן-ְו ָֽ ה  והלוא הוא מביא עצמו, היה  ַהּכ 
 .)כל אחד מישראל אמור לסייע( ראוי לומר ובא, אלא הכל  בסיוע

ם (,טיג 'תז 'וי) ָדָ֑ ָא שצריך שיביא הנגע בעצמה ולהראות לכהן ולא מדוגמת  (ירושלמי נדה פ"ב ה"זפנ"מ )-מגביל, ללמד כ –אתנח  –ְּב
  ידה שאפשר להביא גם דוגמא לחכם.(בהבדל ממראות נ) המראה

 

י[֭֭ ת] ְׂשא  ֶ֤ה֭ ּנ  ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ּכ  ֶ֣הַ֭ה ָרָא ת׃-ְו ָֽ א  יַּ֭בְׂש ַחֶ֖ ר֭ ֵ֛תָּ֭בָׂשֵ֥ ַי ְח ָֽ מ  ָ֑ןּ֭ו ֶ֣רָ֭לָב ָע ׂש  ה֭ ָהְפָכֶ֖ א֭ י ֕ ה  רְ֭ו ֹו עָ֔ ָּב  ֭ ה ְ֭לָבָנ
י[֭] )ג(תו"כ פ"ג פ"א  ן] ה ֵ֗ ּכ  ֶ֣הַ֭ה ָא ן֭ (,ייג 'תז 'וי)קראו לו לראות נגע אחד וצמח בו נגע אחר מניין שהוא זקוק לו, ת"ל  [ְוָר ה ֵ֗ ַהּכ  ֶ֣ה֭ ָרָא ְו

ת א  ֶ֤הְׂ֭ש ּנ  ה  ה֭...  ְו ָהְפָכֶ֖ א֭ י ֕ ה  אשהפכתו )כולה( ְו י ֕ זהו שער פקידה שעקביא בן מהללאל מטמא וחכמים  )ד(לא שהפכתו חבירתה. , ה 
כחצי גריס מטהרים, אמר רבי עקיבא מודה אני בזה שהוא טהור, איזהו שער פקידה מי שהיתה בו בהרת ובה שתי שערו' הלך ממנו 

והיא הפכה שהפכתו  )ה(והניח לשיער לבן במקום הבהרת וחזר, אמרו לו כשם שביטלו דברי עקביא אף כך דבריך אינו מקויימים. 
 )ו(כולה, ולא שהפכתו מקצתה, כיצד בהרת כחצי גריס ובה שתי שערות ונולדה בהרת כחצי גריס ובה שערה אחת הרי זה להסגיר. 

יא ֕ ה  ה ְו כולה את כולו לא שהפכה כלה את מקצתה כיצד בהרת כחצי גריס ובה שערה אחת נולדה בהרת כחצי גריס ובה שהפך  ָהְפָכֶ֖
שערה אחת הרי זו להסגיר בהרת כחצי גריס ואין בה כלום ונולדה בהרת כחצי גריס ובה שתי שערות הרי זו להחליט מפני שהפכתו 

 הבהרת.
 

י[֭] תו"כ פ"ג פ"א )ג( ן] ה ֵ֗ ּכ  ֶ֣הַ֭ה ָא תראו לו לראות נגע אחד וצמח בו נגע אחר מניין שהוא זקוק לו, ת"ל ק [ְוָר א  ֶ֤הְׂ֭ש ּנ  ְוה  ן֭ ה ֵ֗ ַהּכ  ֶ֣ה֭  ְוָרָא
ן ה ֵ֗ ֶ֣הַ֭הּכ  ָא  )יג,ג( בשיעורי נגע.-מונח רביע, ראה הסבר לעיל ב – ְוָר

ת-הסבר ל א  ֶ֤הְׂ֭ש ּנ  ה  ֹור-ְו עָ֔ ָּב  ֭ ה ֶ֤ה֭מתיבת ומסביר קודם שהסגירו או החליטו צמח בו נגע חדש. החפץ חיים  – ְלָבָנ ּנ  ה  משמע שנתהוה ְו
 .דבר חדש לעיניו

 מסביר שאותו נגע השתנה לנגע אחר.  (עא) התוה"מ

 )יג,י( מתחדש כנ"ל.-אז הכהן רואה את כולם. ב בתחילה)יג,ג( נדרש שאם יש שנים נגעים -ב

ת א  ֶ֤הְׂ֭ש ּנ  ה  ֹור-ְו עָ֔ ָּב  ֭ ה במראה כגריס וסימני טומאה בו והכהן  העוסקת אחת כפשוטהקטן, כעין שתי דרשות, -מהפך פשטא זקף – ְלָבָנ

 יחליט מראה זה.

ֶ֤ה֭מתהפכת מפשוטה ובמלת טעם הדרשה השניהאפשר כי  ּנ  פי שהכהן הגיע לבחון נגע -על-כי אף הח"חמהפך, מחדשת ומלמדת ע"פ  – ְוה 

 ק על כל הנגעים שלפניו.הנגע עצמו השתנה. בכל מקרה הכהן יפסו התוה"מ, ע"פ צמח בו נגע אחר וקודם שהסגירו או החליטואחד 

 

  ו(-תו"כ פ"ג פ"א )ג-מבוא לקטעים הבאים ב
אֶ֭אלבכל אחד מן המקרים )מראה לבן יציב, מראה לבן שהתהפך לעיני הכהן( הנבדק מספר לכהן כיצד התפתח המראה עד אשר  ּוָבֶ֖ -ְוה

ן׃ ָֽ ה  עָ֭֔ (,ייג 'תז 'וי) . אם המראה בעור התפתח בשני שלבים )אליהם רומז טעםַהּכ  רָּב קטן, בתפקיד של שניים( על הכהן לחקור לפי -זקף – ֹו

יאממלת  ו(-תו"כ פ"ג פ"א )ג-הנדרש ב ֕ א (,ייג 'תז 'וי) שלוש דרשות )אליהם רומז טעם – ְוה  י ֕ ה  גדול, בתפקיד של שלוש( להסגיר -זקף – ְו



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 מראה טמא בגודל גריס שלא קדם לשער לבן ולא להחליטו.

 :   רמזים נוספים נמצא גם באופן הבא

יא ֕ ה  רְ֭ו ֹו עָ֔ גדול, גי' המלים עולה ש', הפרש מתקע"ו עולה רע"ו עולה ז"ה טמ"א טה"ר, היינו נראה טמא אבל לא -קטן זקף-זקף – ָּב

 (.גדול-קטן זקף-זקףמוחלט ויש לו סיכוי להיות טהור )ראה 

רּבָ֭ ֹו  עו"ר גי' רע"ו עולה ז"ה טמ"א טה"ר   – עָ֔

 

 :ראה טמא קודם, היינו נשאר במקום()שכאילו הופקד ממ דרשה א' שער פקידה

יא...  )ג( ֕ ה ְוה  יא. שהפכתו ָהְפָכֶ֖ ֕ )שקדמה לה באותו מקום והלכה ונשאר שער לבן, ובאה השאת הנוכחית לא שהפכתו חבירתה  )הנוכחית( ה 

ה אני בזה שהוא זהו שער פקידה שעקביא בן מהללאל מטמא וחכמים מטהרים, אמר רבי עקיבא מוד )ד(. במקומה מסביב לשער הלבן(
טהור, איזהו שער פקידה מי שהיתה בו בהרת ובה שתי שערו' הלך ממנו כחצי גריס והניח לשיער לבן במקום הבהרת וחזר, אמרו לו 

 כשם שביטלו דברי עקביא אף כך דבריך אינו מקויימים. 
 :דרשה ב' בתחילה חצי גריס ושתי שערות

א )ה( י ֕ ה  ה ְו , ולא שהפכתו מקצתה, כיצד בהרת כחצי גריס ובה שתי שערות ונולדה בהרת א בגודל גריס()כאשר הישהפכתו כולה  ָהְפָכֶ֖
 )שלוש שערות רק לאחר התלכדות שני חצאי גריס, היינו הגריס הגיע אחרי השערות(כחצי גריס ובה שערה אחת הרי זה להסגיר. 

 :דרשה ג' בתחילה חצי גריס ושערה אחת

יא )ו( ֕ ה ְוה  ֶ֣ר )אתאת כולו  )כאשר היא בגודל גריס(שהפך כולה  ָהְפָכֶ֖ ָע לא שהפכה כלה את מקצתה כיצד בהרת , שמיעוטו שתי שערות( ׂש 
)חצי גריס הביא שערה אחת, נולד חצי גריס בצמוד  כחצי גריס ובה שערה אחת נולדה בהרת כחצי גריס ובה שערה אחת הרי זו להסגיר.

 ביא שערה אחת ואין מתחשבים בשערה שקדמה לשיעור השלם.(והגריס כולו הביא שערה אחת. החידוש ששיעור שלם ה
    גדול-קטן זקף-זקף, גדול-זקףראה 

 

 בהרת כחצי גריס ואין בה כלום ונולדה בהרת כחצי גריס ובה שתי שערות הרי זו להחליט מפני שהפכתו הבהרת. ...  תו"כ פ"ג פ"א )ו(
 

 ג(-ראה עיון בפסוקים )יג,ביא( -תו"כ פ"ג פ"א )ז

ֵ֛ת֭(,ייג 'תז 'וי)ומחיה / )ז( ַי ְח ָֽ מ  י֭/  ּו ַחֶ֖ ר֭ ֵ֛ת֭יכול כל שהוא ת"ל ָּבָׂשֵ֥ ְחַי ָֽ ּומ  ָ֑ן֭ ֶ֣רָ֭לָב ָע מה שיער לבן מקום ב' שערות אף מחיה מקום ב' ׂש 
ֵ֛תיכול לא תהא בה עד שיהא בה  )ח(שערות.  ַי ְח ָֽ מ  ָ֑ןּ֭ו ֶ֣רָ֭לָב ָע א ֭( ,יאיג 'תז 'וי), ת"ל ׂש  ו ה  ֶנת֭ ֶׁשֶ֤ ַעת֭נֹו ַרָ֨ ריכה דבר , היא טמאה ואינה צָצ

י֭( ,ייג 'תז 'וי)ואם כן למה נאמר  )ט(אחר לסעדה.  ַחֶ֖ ר֭ ָׂשֵ֥ ֵ֛תָּ֭ב ְחַי ָֽ ּומ  ָ֑ן֭ ֶ֣רָ֭לָב ָע ֶ֣ר֭מלמד שלא תהא טמאה עד שיהא בה כדי לקבל ׂש  ָע ׂש 
ֵ֛ת ַי ְח ָֽ ָ֑ןּ֭ומ  תיכול שיער לבן מצד זה ומחית מצד זה ת"ל  )י(. ָלָב ָֽ ְׂשא  הא כיצד מקום שתי שערות  )יא(שתהא מבוצרת בשאת.  ַּב

אלה וכן למעלה הימינה וכן למטה הימינה מרובעות ונמצאו שלשים ושש שערות נמצ' גופה של בהרת כגריס הקילקי מרובע, משמ
י֭ רַ֭חֶ֖ י֭לא השחין, ָּבָׂשֵ֥ ַחֶ֖ ר֭ תלא בוהק, ָּבָׂשֵ֥ ָֽ א  תלא השחין,  ַּבְׂש ָֽ א   לא בוהק.  ַּבְׂש

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 התשעג -בהלכה ובאגדה  טעמי המקרא/©Sep-14         248/163    ZZFisher-29ד "עתשה–תשרי–ה"כ

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

 ספרא תזריע פרשה ג פרק ג 
ַעת֭ )א( ַרָ֨ ֶׁשֶֶ֤נת֭ בנין אב לכל הצרעת שיהו כגריס,ָצ ֹו מלמד שהוא מטמא שלא הפוכה, הלא דין הוא שיער לבן סימן טומא' ומחיה נ

ֶנת֭סימן טומאה, מה שיער לבן אינו מטמא אלא הפוך, אף מחיה לא תטמא אלא הפוכה, ת"ל  ֶׁשֶ֤ מלמד שהיא מטמא שלא הפוכה. נֹו
֭  )ב( א ו א הפוך מטמא הפוך, מחיה שהיא מטמאה שלא מלמד שהיא מטמאה הפוכה הלא דין הוא מה אם שיער לבן שאינו מטמא שלה 

֭ הפוכה אינו דין שתטמא הפוכה, ת"ל  וא ּו֭)ג( מלמד שהיא מטמאה הפוכה. ה  ּנ ֶרָ֔ ְסּג  אַ֭י ָ֑ן֭ל ֶ֣ ה  ּכ  ֹוַ֭ה אֶ֖ ְּמ מלמד שאין מסגירים את  ְוט 
יהמוחלט. מניין שאין מחליטים לא את המוסגר ולא מסגירים את המוחלט, תלמוד לומר  ֵ֥ ּוּ֭כ  ּנ ֶרָ֔ ַיְסּג  א֭ א֭ל ֶ֣ ּו הָֽ א֭ ֶ֖ כל שנקרא שמו  ָטמ 

א֭עליו  ֶ֖ או אינו אלא ולא יסגירנו או כי טמא הוא שלא יסגירנו כהן אבל מוחלט יסגירנו ת"ל כי טמא הוא בנראה  )ד( ואין זקוק לו.ָטמ 
ם( ,יאיג 'תז 'וי) )ה(דברתי לך ולא דברתי לך ברואה.  א  ח֭-ְו ְפַרֶ֤ ֹוַחּ֭ת  רָ֨ ורחת וחוזרת פורחת אין לי אלא בזמן שפרחה בכולו כאחת, פָּפ

חוחוזרת מנין, תלמוד לומר  ְפַרֶ֤ ֹוַחּ֭ת  ח( ,יביג 'תז 'וי)אין לי אלא מלמטה למעלה, מלמעלה למטה מנין ת"ל  )ו( . ָּפרָ֨ ַרֶ֤ ְפ ם, ּת  ֹוַח֭-ְוא  רָ֨ ָּפ
ח ַרֶ֤ ְפ ח( ,יביג 'תז 'וי)אין לי אלא מטמא' לטהורה מטהור' לטמאה מנין ת"ל  )ז(. ּת  ַרֶ֤ ְפ ם, ּת  ְפַרֶ֤֭-ְוא  ֹוַחּ֭ת  רָ֨ , רבי נחמיה אומר אם חָּפ

 . מתחילה פרחה מטמאה לטהורה טהור, מטהורה לטמאה טמא

 

 סימן טומאה מחיה יא: –רא תזריע יג,י קיו

י[֭ ת] ְׂשא  ֶ֤ה֭ ּנ  ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ַהּכ  ֶ֣ה֭ ָרָא ת׃-ְו ָֽ א  יַּ֭בְׂש ַחֶ֖ ר֭ ֵ֛תָּ֭בָׂשֵ֥ ַי ְח ָֽ ָ֑ןּ֭ומ  ֶ֣רָ֭לָב ָע הׂ֭ש  ָהְפָכֶ֖ א֭ י ֕ ה  רְ֭ו ֹו עָ֔ ָּב  ֭ ה ְ֭לָבָנ
א[ י וא ֭ ] ֶנת֭ה  ֶׁשֶ֤ ַעת֭נֹו א׃ָ֭צַרָ֨ ּו א֭הָֽ ֶ֖ מ  יָ֭ט ֵ֥ ּוּ֭כ  ּנ ֶרָ֔ ּג  ַיְס א֭ ָ֑ן֭ל ֶ֣ ה  ַהּכ  ֹו֭ ְּמאֶ֖ ְוט  ֹו֭ רָ֔ ֹורְּ֭בָׂש ְּ֭בעֶ֣

ַעת֭ תו"כ פ"ג פ"ג )א(  ג(-ראה עיון בפסוקים )יג,בבנין אב לכל הצרעת שיהו כגריס, ָצַרָ֨
ֶנת...  תו"כ פ"ג פ"ג )א( ֶׁשֶ֤  ... נֹו

 מחיה המטמאה הפוכה ולא הפוכהצבים בשר חי הנראה בריא ומסביבו מראה לבן טמא. תו"כ מלמד על שני מ – מהי מחיה

ֶנת֭ התוה"מ )ע"ו(... ההסבר ע"פ   תו"כ פ"ג פ"ג )א( ֶׁשֶ֤  )היינו הבשר החי קדם למראה הלבן.(  ,מטמאה שלא הפוכהשהיא מלמד נֹו

ָ֑ן֭הלא דין הוא  ֶ֣רָ֭לָב ָע ָ֑ן֭מה  ,אה ומחיה סימן טומאהומטסימן ׂש  ֶ֣רָ֭לָב ָע . אלא הפוכהתטמא לא מחיה  לא הפוך, אףאמטמא  אינוׂש 
ֶנתת"ל  ֶׁשֶ֤  )המחיה קדמה למראה הלבן שהקיף אותה(. ה שלא הפוכ 'מלמד שהיא מטמא נֹו

֭ ...  תו"כ פ"ג פ"ג )ב( א ו כך נעלם מראה הלבן במרכזו והבשר נראה -המראה הלבן קדם ואחר -)היינו  הפוכה 'למד שהיא מטמאמה 

 כבריא ומוקף במראה לבן(.

מחיה  )כי בא אחרי המראה( מטמא הפוך )כי קדם למראה( שער לבן שאינו מטמא שלא הפוךאם וא מה ה ןוהלא די...  תו"כ פ"ג פ"ג )ב(
֭ ל "תהפוכה, שתטמא נו דין שמטמאה שלא הפוכה אי א ו  .מלמד שהיא מטמאה הפוכהה 

יש פירכה כי לשער )על הלימוד בקל וחומר משער למחיה לטמא,וכה פשתטמא הינו דין וכה אהפאה שלא מטמה שתב מחיכה שמ]וב התוה"מ

ש "כן פי' בר , )בשביל המחיה( קראלכן צריך ר ואינו מבוצשמבוצר ו זרכנוס ומפוטמא יש להשיב מה לשער שמ יש חומרה אחרת ולכן(
 "ד משנה ג'[פ
 

ֹו֭(יג,יא) רָ֔ רְּ֭בָׂש ֹו ְּבעֶ֣  ֭ א ו ֶנת֭ה  ֶׁשֶ֤ ַעת֭נֹו ַרָ֨ )א( עין שני לימודים, קטן כ-קטן, התבנית מהפך פשטא מונח זקף-קדמא מהפך פשטא מונח זקף - ָצ

 . טעמא דקרא במהלך לאחור, )ב( בנין אב לשיעור צרעת במהלך לפנים

 

 ,במהלך לאחורטעמא דקרא  לימוד א'

֭  (יג,יא)ע"פ תו"כ  א ו ה  ֶנת֭ ֶׁשֶ֤ ַעת֭נֹו ַרָ֨  קדמא מהפך פשטא,  -ָצ

ַעת ַרָ֨  ה לבן.   קדמא אומר שהנגע קדם מתחת לבשר החי ולא משנה מה נראה קודם, בשר חי או מרא – ָצ

 ֭ א ו ֶנת֭ה  ֶׁשֶ֤ ֹו על הבשר החי שבתוך המראה, שההיגיון אומר שאינו קשור לנגע והוא בריא כמו  הפוך את אופן החשיבהמהפך פשטא יאמר  -נ

 הבשר שמחוץ למראה הלבן, ומלמדנו שגם הוא סימן טומאה כי גם תחתיו נמצא הנגע.

ֶנת֭ע"פ תו"כ המחיה המצויינת ע"י מלת  ֶׁשֶ֤  , הפוכהמטמאה שלא –נֹו

וא ֭ע"פ תו"כ מחיה המצויינת ע"י מלת   .  מטמאה הפוכה – ה 

 

֭ )יא( ( יג,י( זה טעמא דקרא ל)יג,יאש) י"שר-וכך גם משמע ב א ו ֶׁשֶֶ֤נת֭ה  ַעת֭נֹו נראית מכה ישנה היא תחת המחיה, וחבורה זו  -ָצַרָ֨
 הואיל ועלתה מחיה )ק( אטהרנה: שלא תאמרותחתיה מלאה לחה,  בריאה מלמעלה

 וכו'למה המחיה היא סימן טומאה, לפי שצרעת נושנת  נותן טעם)ק( והכתוב  - ת"חע' שפ

 זה סימן נגע. להפך( שלא תאמר כי זה סימן הבראה אלא יג,יל) במהלך לאחורהוא כעין טעמא דקרא היינו 

 

 . במהלך לפניםבנין אב לשיעור צרעת  ב' לימוד

֭  (יג,יא) א ו ה  ֶׁשֶֶ֤נת֭ ֹו ַעת֭נ ַרָ֨ ( מלמד עליו, מיבא את השיעורים של יג,י, כעין כתוב שחבירו שלפניו )במהלך לפנים –טא קדמא מהפך פש -ָצ

צרעת בנין  (יג,יאעל ) ספרא תזריע פרשה ג פרק ג -( וזה מביא לבנין אב המוצהר ביג,י)-המראה ושל המחיה ושל הביצור של המחיה מ
 , אב לכל הצרעת שיהו כגריס

י[֭( יג,יגם ב)לענ"ד אפשר שבנין האב מרומז  –טט  ת] ְׂשא  ֶ֤ה֭ ּנ  ְוה  ן֭ ה ֵ֗ ַהּכ  ֶ֣ה֭ ָרָא ה ֭-ְו יאְ֭לָבָנ ֕ רְ֭וה  ֹו עָ֔ גדול בין שני קיסרים, -קטן זקף-זקף – ָּב

בנין אב לצרעת כעין דבר החוזר וקורה ו/או בנין אב כאן לשיעור מראה טמא כגריס בין בסימן טומאה שער ובין בסימן הטומאה מחיה, 

 כוה )ראה )יג,כה( תו"כ צרעת היא(, נתק בשער, בבגד, בעור, בבית.בגריס הקילקי בעור הבשר, שחין ומ

 קדמא מהפך פשטא, ראה גדול בין שני קיסרים-קטן זקף-קטן או זקף-פעמיים זקףראה 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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א[֭֭ י ּוא׃] א֭הָֽ ֶ֖ מ  יָ֭ט ֵ֥ ּוּ֭כ  ּנ ֶרָ֔ ְסּג  אַ֭י ָ֑ן֭ל ֶ֣ ה  ַהּכ  ֹו֭ ְּמאֶ֖ ְוט  ֹו֭ ָׂשרָ֔ רְּ֭ב ֹו עֶ֣ ְּב  ֭ א ו ה  ֶׁשֶֶ֤נת֭ ֹו ַעת֭נ ָ֭צַרָ֨
ּו֭ תו"כ תז' פ"ג פ"ג )ג( ּנ ֶרָ֔ ּג  ַיְס א֭ ָ֑ן֭ל ֶ֣ ה  ַהּכ  ֹו֭ ְּמאֶ֖ מלמד שאין מסגירים את המוחלט. מניין שאין מחליטים לא את המוסגר ולא  ְוט 

ּואמסגירים את המוחלט, תלמוד לומר  א֭הָֽ ֶ֖ מ  יָ֭ט ֵ֥ ּוּ֭כ  ּנ ֶרָ֔ ְסּג  אַ֭י א֭כל שנקרא שמו עליו  ל ֶ֣ ֶ֖  ואין זקוק לו.ָטמ 
 (. יג,ג)-( לעומת מעקב על נגעים אחדים הנלמד מיג,יא)-ע אחד הנלמד מעל מעקב על נג (ח-)ז פ"ב א"פ תז'  כ"תו-( ויג,גראה )

ּנּו ֶרָ֔ ּג  ַיְס א֭ א ֭קטן בתפקיד המספר שנים, היות ובראיה הראשונה היה רק נגע אחד המתואר במלים -מונח זקף - ל ֶ֣ ו ה  ֶנת֭ ֶׁשֶ֤ ַעת֭נֹו , אז לא  ָצַרָ֨

 יתיחס לנגע השני שהופיע אחרי הראיה הראשונה. 

א ֶ֖ מ  יָ֭ט ֵ֥  כא טפחא, יתור לרבות על לא יסגיר גם לא יחליט. מר – ּכ 

 

ּנּו֭או אינו אלא תו"כ פ"ג פ"ג )ד(  ֶרָ֔ ְסּג  אַ֭י ּואאו ל ֶ֣ א֭הָֽ ֶ֖ מ  יָ֭ט ֵ֥ אשלא יסגירנו כהן אבל מוחלט יסגירנו ת"ל  ּכ  ּו הָֽ א֭ ֶ֖ יָ֭טמ  ֵ֥ בנראה דברתי  ּכ 
 לך ולא דברתי לך ברואה. 

א ּו י לא מתיחסים למצב טהרתו של הכהן, אלא לנגע או נגעים על הנבדק בשעת סלוק, מגביל. הטעם ויתור מלת "הוא" בא להדגיש כ – הָֽ

 הראיה הראשונה ע"י הכהן הבוחן.

 

 
 ,יביג תזריע ויקרא

עוסקים במראה טמא בכל עור הבשר. יש לכך שני מצבים עיקריים. )א( "הבא בכולו לבן" עם  יז  –,יב יג תזריע ויקראהקדמה: 

 ( ובו שני מצבים:יד –יג,יב )-( )ב( "פרח בכולו": הנידון ביז –יג,טו )-עוסק בו וי לו המשך ב( יג,טמחיה מטמא להחליט שפסוק )

 )א( במצב אחרי שהחלט לטומאה, פריחה שכיסתה המחיה, וטוהר 

 :יג –,יב יג תזריע ויקרא
יב[֭֭ ם] א  ֚תָּ֭כל-ְו ַעת֭א  ָּצַרֵ֗ ְּסָתֶ֣הַ֭ה ְוכ  ֹור֭ ָּבעָ֔  ֭ ָּצַר ַעת חַ֭ה ַרֶ֤ ְפ ַחּ֭ת  ֹו רָ֨ ֶּנָ֭֔-ָּפ ַה ר֭ ֹו ֹוְ֭וַעדעֶ֣ ר אׁשֶ֖ ע֭מ  ו֭-ַג ָ֑י ְגָל ַ֭ר

ן׃-ְלָכל ָֽ ה  ַהּכ  ֵ֥י֭ ינ  ה֭ע  ֶ֖ א  ַ֭מְר
ג[֭֭ י ֶאת]  ֭ ַהָּצַר ַעת ה֭ ְּסָתֶ֤ ה֭כ  ּנ ָ֨ ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ַהּכ  ֶ֣ה֭ ֶאת-ָּכל-ְוָרָא ר֭ ַהֶ֖ ְוט  ֹו֭ ָׂשרָ֔ א׃-ְּב ּו הָֽ ר֭ ֹו הֵ֥ ןָ֭ט ְךָ֭לָבֶ֖ ָהַפֵ֥ ֹו֭ עֻּ֭כּלֵ֛ ַָָֽ֑֖ג ַ֭הָּנ

 בשר חי בראשי איברים )ב( מצב אחרי שהחלט לטומאה, הופיעה פריחה שכיסתה המחיה, וטוהר והופיעה
 ,ידיג תזריע ויקרא

ד[֭ י א׃ ] ְטָמָֽ י֭י  ַחֶ֖ ר֭ ֹוָּ֭בָׂשֵ֥ ֹותּ֭בֵ֛ אֵ֥ ָר ֹום֭ה  יָ֨ ּ֭וְב
 

יב[֭֭ ם] א  ֚תָּ֭כל-ְו ַעת֭א  ָּצַרֵ֗ ְּסָתֶ֣הַ֭ה ְוכ  ֹור֭ ָּבעָ֔  ֭ ָּצַר ַעת חַ֭ה ַרֶ֤ ְפ ַחּ֭ת  ֹו רָ֨ ֹוְ֭וַעד-ָּפ ר אׁשֶ֖ ע֭מ  ַג ֶּנָ֔ ַה ר֭ ֹו ו-עֶ֣ ָ֑י ְגָל   ַר

ן׃-ְלָכל ָֽ ה  ַהּכ  ֵ֥י֭ ינ  ה֭ע  ֶ֖ א   ַמְר

ם( ,יביג 'תז 'וי)שלוש( דרשות )הבאות( נלמדות מהרבוי  –הגר"א בהגהתו ובאדרת אליהו מבאר דכל הני )טט  : מדבריחפץ חיים א  ַח֭-ְו ֹו רָ֨ ָּפ
ח ַרֶ֤ ְפ  . מכל מקום ּת 

 )א(  דרשה

ם( ,יאיג 'תז 'וי)תו"כ פ"ג פ"ג )ה(  א  ח֭-ְו ַרֶ֤ ְפ ַחּ֭ת  ֹו רָ֨ מנין, תלמוד אין לי אלא בזמן שפרחה בכולו כאחת, פורחת וחוזרת פורחת וחוזרת ָּפ
חלומר  ַרֶ֤ ְפ ַחּ֭ת  ֹו רָ֨  . ָּפ

חיתור הפעלים  ְפַרֶ֤ ַחּ֭ת  ֹו רָ֨ ֶ֣ה֭למשנה )ה( מלמד מתוכן הפסוק כי   התוה"מ )עח( ע"פ – ָּפ ְּסָת משמעה בבת אחת, והתוספת  –ְוכ 

ַח֭ ֹו רָ֨  מלמדת על צמיחה לאט, לאט.ָּפ

חדרשה זאת נלמדת מהמלים. והדרשות הבאות המשתמשות באותן מלים  ְפַרֶ֤ ַחּ֭ת  ֹו  הן לענ"ד מהטעמים.   .ָּפרָ֨

 )ב(  דרשה

ח( ,יביג 'תז 'וי)אין לי אלא מלמטה למעלה, מלמעלה למטה מנין ת"ל  )ו(  ַרֶ֤ ְפ ם, ּת  א  ח-ְו ְפַרֶ֤ ַחּ֭ת  ֹו רָ֨  . ָּפ
ח-הכפל  התוה"מ למשנה )ו(ע"פ  ְפַרֶ֤ ַחּ֭ת  ֹו רָ֨ מלמד על התפשטות בכל אופן ובכל כיוון. פריחת צמחים היא מהאדמה שלמטה כלפי  ָּפ

חמעלה. בזה דומה פריחת הצרעת מכפות רגליים כלפי הראש. ואם השמים של ְפַרֶ֤ בכיוון הפוך כמו שמרמז טעם מהפך, גם כן נחשב  ּת 

 כפריחה.

 )ג(  דרשה

ח( ,יביג 'תז 'וי)אין לי אלא מטמא' לטהורה מטהור' לטמאה מנין ת"ל  )ז(   ַרֶ֤ ְפ ם, ּת  א  ח-ְו ְפַרֶ֤ ַחּ֭ת  ֹו רָ֨ , רבי נחמיה אומר אם מתחילה ָּפ
 מטמאה לטהורה טהור, מטהורה לטמאה טמא.  פרחה

 טהור. –תנא קמא לומד שפריחה ממראה טמא לכיוון מראה טהור וגם ממראה טהור למראה טמא 

 טמא. –טהור, אבל ממראה טהור למראה טמא  –רבי נחמיה לומד שפריחה ממראה טמא לכיוון מראה טהור 

ח-התו"כ במשנה )ז( משתמש שוב בכפל  ְפַרֶ֤ ַחּ֭ת  ֹו רָ֨ לדרוש כי באיש טמא היו שני מראות, טמא וטהור, והחידוש הוא כי כאשר  ָּפ

 לת"ק האיש טהור! – טהור לטמאהפריחה פשטה ממראה 

 

 לענ"ד דרשות ב' וג' נלמדות מתבנית הטעמים בקרא. 

 להלן הדרשות במשניות )ו( )ז( המרומזות בתבנית הטעמים. 

ֹור ָּבעָ֔  ֭ ָּצַר ַעת חַ֭ה ַרֶ֤ ְפ חהמלמד כי כאשר ( ג )ו"פ ג"פ כ"תו לימוד אחדקטן, שני לימודים, -מהפך פשטא זקף – ּת  ְפַרֶ֤ מהפך, הפריחה  – ּת 

טהורה, ובזה הפריחה היא כמו התפשטות הצמיחה מלמטה למעלה המרומזת בטעם  –בכיוון הפוך היינו בכל כיוון השונה מפריחת הצמחים 

֭ פשטא המטעים מלת  םהמלמד כי  (ג )ז"פ ג"פ כ"תו לימוד שני. ַהָּצַר ַעת ֹוחַ֭-ְוא  רָ֨ שני מראות טמא וטהור לפריחה  קדמוקדמא,  – ָּפ

ֹורהמרומזים בטעם מלת   עָ֔ קטן, ענין של שניים, לת"ק לא משנה מהיכן התפשטה הפריחה היא טהורה ובלבד שכיסתה את -זקף – ָּב

 המראה הטהור.   

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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הפריחה היא כמו התפשטות הצמיחה מלמטה למעלה המרומזת בטעם פשטא  התוה"מ למשנה )ו(פשטא, ע"פ – ַהָּצַר ַעת ֭או בהסבר הבא: 

֭ המטעים מלת   הפריחה טהורה. - ַהָּצַר ַעת

ח  ְפַרֶ֤ חהמלמד כי ( ג )ו"פ ג"פ כ"תומהפך, ע"פ  – ּת  ְפַרֶ֤  –ל כיוון השונה מפריחת הצמחים מהפך, הפריחה בכיוון הפוך היינו בכ – ּת 

 טהורה.

ר ֹו עָ֔ םהמלמד כי  (ג )ז"פ ג"פ כ"תוקטן, ע"פ -זקף– ָּב ֹוחַ֭-ְוא  רָ֨ שני מראות טמא וטהור לפריחה המרומזים בטעם מלת   קדמוקדמא,  – ָּפ

ר ֹו עָ֔  טהור.קטן, ענין של שניים, לת"ק לא משנה מהיכן התפשטה הפריחה היא טהורה ובלבד שכיסתה את המראה ה-זקף – ָּב

 

 
 ספרא תזריע פרשה ג פרק ד 

֭ ( ,יביג 'תז 'וי) )א( ַר ַעת ת  מה תלמוד לומר שיכול אין לי אלא פריחה מטהרת אלאָּצ ְׂשא  בלבד, מניין לרבות שאר המראות, ת"ל  ַּב
ַעת, ַהָּצַר ַעת ֭ ַהָּצַרֵ֗ ֶ֣ה֭ ְּסָת ַעת, ת"ל , לא הבוהק, שהייתי אומר הואיל והוא סימן טהרה בסוף תהא סימן טהרה תחילהְוכ  ַהָּצַרֵ֗ ֶ֣ה֭ ְּסָת , ְוכ 

 לא הבוהק. 
֚תָּ֭כל ( ,יביג 'תז 'וי) )ב( ע-א  ַג ַהֶּנָ֔ ר֭ ֹו ֚תָּ֭כל ( ,יביג 'תז 'וי)עור הראוי לקבל נגע פרט לשחין המורד ולמכוה המורדת, או אינו אומר  עֶ֣ ר֭-א  ֹו עֶ֣

ַגע ֶּנָ֔ ן( ,יגיג 'תז 'וי)ל עור הראוי לקבל נגע כגריס יעכב, ושאינו ראוי לקבל נגע כגריס לא יעכב, ת" ַה ְךָ֭לָבֶ֖ ָהַפֵ֥ ֹו֭ ּלֵ֛ ן֭, אי ֻּכ ְךָ֭לָבֶ֖ ָהַפֵ֥ ֹו֭ ּלֵ֛ ֻּכ
ֹו( ,יביג 'תז 'וי)-יכול תוך ראשו תוך רגליו ת"ל ל ׁשֶ֖ ר א ו-ַעד (,יביג 'תז 'וי) , להוציא תוך ראשו,מ  ָ֑י ְגָל  , להוציא תוך רגליו. ַר

ל֭(,יביג 'תז 'וי) )ג( ן-ְלָכ ָֽ ה  ַהּכ  ֵ֥י֭ ינ  ה֭ע  ֶ֖ א  ן פרט לבית הסתרים, מיכן אמרו האיש נראה כעודר וכמוסק זתים, לכל מראה עיני הכה ַמְר
כעודר בבית הסתרים וכמוסק בבית השחי האשה כעורכת וכמניקה את בנה, כעורכת בבית הסתרים, וכמניקה את בנה תחת הדד, 

 נראה לתגלחתו. כאורגת בעומרי' לשחי ליד הימנית, רבי יהודה אומר אף כטוה פשתן לשמאלית כשם שהוא נראה לנגעו כך 
ל֭(,יביג 'תז 'וי)ד"א  )ד( ן-ְלָכ ָֽ ה  ֵ֥יַ֭הּכ  ינ  ע  ה֭ ֶ֖ ְרא  פרט לכהן שחשך מאור עיניו מיכן אמרו כהן שחשך מאור עיניו והסומא באחת מעיניו,  ַמ

 או שכהה מאור עיניו לא יראה את הנגעים. 
֭ ( ,יגיג 'תז 'וי))ה(  ַר ַעת הַ֭הָּצ ְּסָתֶ֤ ה֭כ  ּנ ָ֨ ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ּכ  ֶ֣הַ֭ה ָא ָר בלבד, מנין לרבות שאר  מן השאתת"ל שיכול אין לי פריחה מטהרתו אלא מה ְו

ַר ַעת ֭המראות ת"ל  ֹו֭-ָּכל-ֶאת, ַהָּצ ָׂשרָ֔ ל-ֶאתלהביא את בין האצבעות ידים ורגלים, ד"א מה ת"ל ְּב ֹו֭-ָּכ רָ֔ מנין אתה אומר פרחה ְּבָׂש
והזקן ונקרחו, השחין והמכוה והקרח ונעשו  בכולו, אבל לא כחצי עדשה הסמוך לראש ולזקן לשחין ולמכוה ולקדח, חזר תוך הראש

 צרבת יכול יהיה טהור, ת"ל את כל בשרו עד שתפרח בכולו. 
ֶאת( ,יגיג 'תז 'וי)וטהר הנגע ) )ו( ר֭ ַהֶ֖ ע-ְוט  ַָָֽ֑֖ג ָּנ ֹור֭( ,יגיג 'תז 'וי)(, ַה הֵ֥ מה ת"ל שיכול אין לי אלא פריחה מטהרת אלא לאחר חליטת מחיה ָט

וף שבוע ראשון, בסוף שבוע שני לאחר החלט, שער לבן בתחילה בסוף שבוע, בסוף שבוע שני בתחילה, מנין אחר החלט מחיה בס
לאחר הפטור ופריחת הסגר ת"ל  בסוף שבוע שלישילא גר' לאחר הפטור אחר החלט הפיסיון בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני 

ֶאתוטהר הנגע ) ר֭ ַהֶ֖ ַגע-ְוט  ָָֽ֖֑ ָּנ ר֭( ַה ֹו  לרבות את כולן. ָטהֵ֥
א( ,יגיג 'תז 'וי)ורח מן הטהור יהיה טהור ת"ל יכול הפ )ז( ּו  , הוא טהור, ואין הפורח מן הטהור טהור אלא טמא. הָֽ
 

 יג -,יב יג תזריע ויקרא

יב[֭֭ ם] א  ֚תָּ֭כל-ְו ַעת֭א  ָּצַרֵ֗ ְּסָתֶ֣הַ֭ה ְוכ  ֹור֭ ָּבעָ֔  ֭ ָּצַר ַעת חַ֭ה ַרֶ֤ ְפ ַחּ֭ת  ֹו רָ֨ ֹוְ֭וַעד-ָּפ ר אׁשֶ֖ ע֭מ  ַג ֶּנָ֔ ַה ר֭ ֹו ו֭-עֶ֣ ָ֑י ְגָל ַ֭ר
ֵ֥֭-ְלָכל ינ  ה֭ע  ֶ֖ א  ן׃ַמְר ָֽ ה  ַהּכ  ֭י֭

ג[֭֭ י ֶאת]  ֭ ַהָּצַר ַעת ה֭ ְּסָתֶ֤ ה֭כ  ּנ ָ֨ ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ַהּכ  ֶ֣ה֭ ֶאת-ָּכל-ְוָרָא ר֭ ַהֶ֖ ְוט  ֹו֭ ָׂשרָ֔ א׃-ְּב ּו הָֽ ר֭ ֹו הֵ֥ ןָ֭ט ְךָ֭לָבֶ֖ ָהַפֵ֥ ֹו֭ עֻּ֭כּלֵ֛ ַָָֽ֑֖ג ַ֭הָּנ
 

֭ ( ,יביג 'תז 'וי) תו"כ פ"ג פ"ד )א( ַר ַעת ת מה תלמוד לומר שיכול אין לי אלא פריחה מטהרת אלאָּצ א  שאר  בלבד, מניין לרבות ַּבְׂש
ַר ַעת ֭המראות, ת"ל   תו"כ מלמד כי הפריחה מטהרת נגע מקורי בצבע טמא מארבע המראות., ַהָּצ

֭ ( ,יגיג 'תז 'וי) )ה( תו"כ פ"ג פ"ד לא לימד על צבע הפריחה. את זה מלמד תו"כ פ"ג פ"ד )א( ַהָּצַר ַעת ה֭ ְּסָתֶ֤ ה֭כ  ּנ ָ֨ ְוה  ן֭ ה ֵ֗ ַהּכ  ֶ֣ה֭ ָרָא מה ת"ל ְו
ָּצַר ַעת ֭בלבד, מנין לרבות שאר המראות ת"ל  מן השאתא שיכול אין לי פריחה מטהרתו אל תו"כ מלמד כי גוון הפריחה המטהרת , ַה

 אינו מוגבל לשאת אלא פריחה בכל אחת מארבע מראות, מטהרת כל מראה נגע אף שאינם זהים.

 נינו את המאמר השני.למאמר הראשון, ואח"כ נסביר מעיו התוה"מנסביר שני מאמרי תו"כ אלו בשלבים. בתחילה נעזר בפירוש 

֭ ( ,יביג 'תז 'וי)תו"כ פ"ג פ"ד )א(  מאמר ראשון: ַר ַעת  וגו'  מה תלמוד לומרָּצ

ַר ַעת ֭( יג,יג) התוה"מ )פד( הַ֭הָּצ ְּסָתֶ֤ ה֭כ  ּנ ָ֨ ה   ַהָּצַר ַעת ֭מיותר, ופי' שאם יאמר והנה כסתה נפרש על השאת, לכן אמר  ַהָּצַר ַעת ֭שם , ְו
ַעת( יג,יב)זאת )למעלה ס' עט( ממ"ש שכולל כל הד' נגעים, וכבר דרש כ ַרֵ֗ ְּסָתֶ֣הַ֭הָּצ  , ְוכ 

ב"ם )פ"ז מה' מרק שצריך דרוש א' שהפריחה מטהרת בכל מיני נגעים, ודרוש ב' שה"ה שמטהר אם פרח בכל מיני מראות וכמ"ש הר
 טומאת צרעת ה"ב(

 

דרשה נוספת  תו"כ פ"ג פ"ד )א(ו דרש ( ביג,יבהוא מהפסוק הראשון ) דרוש א' שהפריחה מטהרת בכל מיני נגעים,אפשר כי 

ַעת֭מהמלים  ַהָּצַרֵ֗ ֶ֣ה֭ ְּסָת ... למעט פריחת בוהק. ומזה מובן שמדובר בפסוק בגווני הנגע )ולא במיני הנגעים, שחין וכד'(.  לא הבוהקְוכ 

ַעת (יג,יב)נרכיב מובן זה על תבנית הטעמים של  ַהָּצַרֵ֗ ֶ֣ה֭ ְּסָת ונאמר כי תבנית הטעמים מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבע,  – ְוכ 

 מלמדת על רבוי גווני המראה המקורי של הנגע, כי יכול להיות מראה המורכב מארבעה לבן או ארבעה פתוך )לבן מעורב באדום(.

( יג,יג), הוא מהפסוק השני ב"ם )פ"ז מה' טומאת צרעת ה"ב(מדרוש ב' שה"ה שמטהר אם פרח בכל מיני מראות וכמ"ש הרואילו 

ּסְ֭ ה֭כ  ּנ ָ֨ ה  ֭ ְו ַר ַעת ַהָּצ ה֭ פי שהמראה המקורי )המקדים לפריחה( הוא בגוון אחד הפריחה יכולה -על-קדמא מהפך פשטא, מלמד שאף –ָתֶ֤

 להתהפך מהגוון הזה לגוונים טמאים אחרים שיטהרו )לימוד המתאים לפירוש הרמב"ם(.
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ַעת (יג,יב)תו"כ פ"ג פ"ד )א(  :נימאמר ש ַהָּצַרֵ֗ ֶ֣ה֭ ְּסָת )אחרי הבראה חזרה צרעת יתי אומר הואיל והוא סימן טהרה בסוף , לא הבוהק, שהיְוכ 

ַעתתהא סימן טהרה תחילה, ת"ל  ואח"כ הבראה בצבע בוהק( ַרֵ֗ ַהָּצ ֶ֣ה֭ ְּסָת  , לא הבוהק. ְוכ 

ַעת (יג,יב) . ... ומ"ש שנית(יג,יב) התוה"מ )עט( ָּצַרֵ֗ ֶ֣הַ֭ה ְּסָת סתה בא להוציא שאם נתכסה קצתו במראה בוהק טמא. שאם יאמר וכ ְוכ 
א׃֭(יג,יד)סתם, נאמר כל שנתכסה הבשר דהא אמר אח"כ  ְטָמָֽ י  י֭ ַחֶ֖ ר֭ ֹוָּ֭בָׂשֵ֥ ֹותּ֭בֵ֛ ָראֵ֥ ֹום֭ה  יָ֨ , אבל אם נראה בו מראה בהק נשאר טהור ּוְב

שגם הכיסוי תהיה מן הצרעת שהוא מד'  לכן התנהטהור.  –)כמ"ש בספרא פ"ה מ"ה( וה"ה שאם תיכף נתכסה קצתו במראה בהק 
 ! מראות לא מבוהק

 

שלבי התהליך שהצרוע עובר כאן הם: א' החלט ונטמא, ב' פרחה בכולו ונטהר, ג' חזרה מחיה  והוא סימן טהרה בסוף ר למליםהסב

 הפריחה וכסתה את המחיה אף במראה בוהק, הצרוע נטהר. בסוףשוב והחלט ונטמא, ד' חזרה 

תהא סימן טהרה הק בפריחה הראשונה אחרי החלט בו אז אולי נאמר כי הוא סימן טהרה בסוף על כך שואל תו"כ, שהיות והבוהק 
ַעתודוחה מהכתוב ? תחילה ָּצַרֵ֗ ֶ֣הַ֭ה ְּסָת  להודיענו שהבוהק מעכב את טהרת הפריחה הראשונה. , לא הבוהק,ְוכ 

 
 יג: –,יב יג תזריע ויקרא

יב[֭֭ ם] א  ֚תָּ֭כל-ְו ַעת֭א  ָּצַרֵ֗ ְּסָתֶ֣הַ֭ה ְוכ  ֹור֭ ָּבעָ֔  ֭ ָּצַר ַעת חַ֭ה ַרֶ֤ ְפ ַחּ֭ת  ֹו רָ֨ גַ֭-ָּפ ֶּנָ֔ ַה ר֭ ֹו ֹוְ֭וַעדעֶ֣ ר אׁשֶ֖ ָ֑יו-ע֭מ  ְגָל ַ֭ר
ן׃-ְלָכל ָֽ ה  ַהּכ  ֵ֥י֭ ינ  ה֭ע  ֶ֖ א  ַ֭מְר

ג[֭֭ י ֶאת]  ֭ ַהָּצַר ַעת ה֭ ְּסָתֶ֤ ה֭כ  ּנ ָ֨ ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ַהּכ  ֶ֣ה֭ ֶאת-ָּכל-ְוָרָא ר֭ ַהֶ֖ ְוט  ֹו֭ ָׂשרָ֔ א׃-ְּב ּו הָֽ ר֭ ֹו הֵ֥ ןָ֭ט ְךָ֭לָבֶ֖ ָהַפֵ֥ ֹו֭ עֻּ֭כּלֵ֛ ַָָֽ֑֖ג ַ֭הָּנ
 

֚תָּ֭כל (יג,יב))ב(  ד"פ ג"פ כ"תו ע-א  ַג ֹורַ֭הֶּנָ֔ ֚תָּ֭כלט לשחין המורד ולמכוה המורדת, או אינו אומר עור הראוי לקבל נגע פר עֶ֣ ֹור֭-א  עֶ֣
ַגע ֶּנָ֔ ן (יג,יג)עור הראוי לקבל נגע כגריס יעכב, ושאינו ראוי לקבל נגע כגריס לא יעכב, ת"ל  ַה ְךָ֭לָבֶ֖ ָהַפֵ֥ ֹו֭ ּלֵ֛ , אי כולו הפך לבן יכול ֻּכ

ֹו-תוך ראשו תוך רגליו ת"ל ל ׁשֶ֖ ר א ו-ַעד, להוציא תוך ראשו, מ  ָ֑י ָל  וציא תוך רגליו. , להַרְג
מ"ח )הובאה בפסוק )יג,ח((, מרכזת מקומות שאינם מקבלים נגעי עור ולא מעכבים את ההופך כולו -: משנה נגעים פ"ו מ"ז והערה

 לבן, תו"כ מלמד זאת לפי סדר הפסוקים. 

ן׃-ְלָכל (,יביג)( )ג ד"פ ג"פ כ"תו ָֽ ה  ַהּכ  ֵ֥י֭ ינ  ע  ה֭ ֶ֖ נראה כעודר וכמוסק זתים, כעודר בבית  פרט לבית הסתרים, מיכן אמרו האישַ֭מְרא 
הסתרים וכמוסק בבית השחי האשה כעורכת וכמניקה את בנה, כעורכת בבית הסתרים, וכמניקה את בנה תחת הדד, כאורגת בעומרי' 

ֶ֖֭-ְלָכלד"א  )ד(לשחי ליד הימנית, רבי יהודה אומר אף כטוה פשתן לשמאלית כשם שהוא נראה לנגעו כך נראה לתגלחתו.  ֵ֥יַ֭מְרא  ינ  ע  ה֭
ן׃ ָֽ ה  פרט לכהן שחשך מאור עיניו מיכן אמרו כהן שחשך מאור עיניו והסומא באחת מעיניו, או שכהה מאור עיניו לא יראה את ַהּכ 
 הנגעים. 

 

יב[ ֚תָּ֭כל...  ] ְוַעד-א  ֹו֭ ׁשֶ֖ ר א ע֭מ  ַג ַהֶּנָ֔ ר֭ ֹו ו֭-עֶ֣ ָ֑י ָל רואים  מלמד על מקום הפריחה. באים הכתוב והדרש ומוציאים מקומות אחדים שלאַרְג

 בהם פריחה. 

֚תָּ֭כל (יג,יב)-פתח ב תו"כ פ"ד פ"ד )ב(? פריחה היכן ַגע-א  ֶּנָ֔ ַה ר֭ ֹו  לפריחה והוא שחין המורדת ומכוה המורדת. שאינו ראויומיעט עור  עֶ֣

ן (יג,יג)-גם עור בריא הקטן מגריס לא יעכב הפריחה מלהקרא מלאה? תו"כ דוחה זאת מהמלים ב אז אולי ְךָ֭לָבֶ֖ ָהַפֵ֥ ֹו֭ ּלֵ֛  כלרבות ל ֻּכ

 גודל עור בריא לחובת פריחה.

ַעדירבה גם ראש וכפות רגליים? תלמוד לומר  אז אולי ֹוְ֭ו ׁשֶ֖ ר א ו-מ  ָ֑י ָל  היינו מוציא מקום שער הראש ומקום כף הרגל מפריחה.  ַרְג

֚תָּ֭כלהכתוב לכאורה מרבה   ַגע֭-א  ַהֶּנָ֔ ר֭ ֹו  והטעמים מלמדים למעט֭עֶ֣

֚ת֭ ַגע-ָּכלא  ֶּנָ֔ ַה ר֭ ֹו  נגע  לקבל הראוי עורלדרש המדגיש  מרמזכך"  דווקא, טעם יתיב בתפקיד "קטן-מונח זקףיתיב  – עֶ֣
֚ת ַגע-ָּכל֭א  ֶּנָ֔ ַה ר֭ ֹו   פרט לשחין המורד ולמכוה המורדת,  לדרש מרמזשל שתיים בתפקיד  קטן-זקףקטן, טעם -מונח זקף יתיב – עֶ֣

ׁשֶ֖֭( יג,יב)אי כולו הפך לבן יכול תוך ראשו תוך רגליו ת"ל ...  תו"כ )ב( ר א ו-ַעד( יג,יב), להוציא תוך ראשו, ֹומ  ָ֑י ְגָל  , להוציא תוך רגליו.ַר
ֹוְ֭וַעדמהכתוב  ר אׁשֶ֖ ו֭-מ  ָ֑י ְגָל נדרש למעט מפריחה מקום שער בראש כי לא שייך בנגע עור אלא רק בנגע נתק, וממעט כפות רגליים ַר

 אם אין בו פריחה. כי לא שייך בנגע עור )משנה נגעים פ"ו מ"ח(, וכל מקום שלא שייך בנגע עור לא מעכב 

 

ֹו (יג,מ)אבל אפשר כי  אין מעכבים הפריחה.של נגע עור בגוף נקרחו אחר הפריחה גבחת או קרחת אם  ח"חע"פ  ׁשָ֑ אתנח, מגביל  – ר א

ללמד שאם גבחת או קרחת נקרחו קודם הפריחה דינם כעור הבשר ומעכבים את הפריחה אם לא התפשטה הפריחה של נגע עור בגוף 

 שימוש בטעם אתנח ללא מרכא לפניו ליותר מהגבלה אחת. בהם. וקשה על

 

ֹוְ֭וַעד (יב,יג)  ר אׁשֶ֖ ָ֑יו-מ  ְגָל ֹו (,יביג)טפחא אתנח.  – ַר ר אׁשֶ֖ ָ֑יו-ְוַעדטפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב  – מ  ָל אתנח,  – ַרְג

ֵ֥י֭הַ֭-ְלָכל (,יביג) המגביל את הפריחה ברגלים רק לחלק הגלוי ככתוב ינ  ה֭ע  ֶ֖ ןַמְרא  ָֽ ה   ולכן מתמעטות כפות הרגלים.  ּכ 

ֹו-ההגבלה לחלק הגלוי עוברת ע"י טעם טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו ומלמדת שגם ב של הנבדק במקומות  ר אׁשֶ֖

 שעור הבשר גלוי חוסר פריחה בם מעכבת מלטהר.

ל (,יביג) ן-ְלָכ ָֽ ה  ַהּכ  ֵ֥י֭ ינ  ע  ה֭ ֶ֖ ְרא  ֵ֥י֭טפחא מרכא סלוק.  – ַמ ינ  ןמרכא מרבה מצבי הגבלה המרומזים בטעם סלוק של  –ע  ָֽ ה  , אילו  ַהּכ 

ֹום֭( וי' תז' יג,ה)על פסוק תו"כ פ"ב פ"ב )א( -)וב תו"כ )ד(-תנאים )= הגבלות( יש על הכהן הרואה כנדרש ב ן ַּ֭בּיֶ֣ ה  ֶ֣הּוַ֭הּכ  ָא ָר ְו
י ֭ ע  י ְּׁשב  ראיה צריך להיות באור יום חזק ובמקום מואר ( כשם שהכהן צריך להיות בריא בעיניו כך זמן היג,יבכבר נדרש מפסוק ) ַה

 היטב.( 

ה-ְלָכל ֶ֖ א  ראית הכהן והמסתעף ממנה, ובתפקיד של התפשטות לכתוב אלפניה  תו"כ )ד(-טפחא, לוקחת את ההגבלות הנדרשות ב – ַמְר

 .תו"כ )ב(-מלמדת שבהגבלות אלו נעשית הבחינה של העור בין ראשו ועד רגליו של הנבדק כנדרש ב

 

ֹוְ֭וַעד (,יביג)כענין שנאמר: ב ,בבלי ערכין יח-באיתא  ׁשֶ֖ ר א ו-מ  ָ֑י ָל אמר מר:  ..., ראשו ולא ראשו בכלל, רגליו ולא רגליו בכלל? ַרְג
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איבעית אימא: שאני  )תירוץ א(?  )שאי פריחה בהם לא מעכבת להגיד שפרחה בכולו( ראשו ולא ראשו בכלל, רגליו ולא רגליו בכלל. מנלן
 )תירוץ ב(; )לכן הראש לא מעכב אבל אין הסבר לרגלים, ועל כך עונה השפת אמת שלומדים מהראש לרגלים( נים דראשוסימנים דגופו מסימ

ן-ְלָכל (,יביג)איבעית אימא:  ָֽ ה  ַהּכ  ֵ֥י֭ ינ  ע  ה֭ ֶ֖ ְרא  )הסבר בעיקר שלא מעכב ברגלים כי לא רואה, ועל כך עונה השפת אמת שלומדים מהרגלים . ַמ

 מר שדרך אחרת להסביר היא שלא לומדים מאחד לשני אלא כל איבר מלמד על עצמו(לראש()אח"כ השפת אמת או
דסימני נגע שבמקום שיער נידון בשיער צהוב ובנגע שבמקום בשר נידון  - שאני סימנין דגופו מסימנין דראשו (ב,ערכין יח)רש"י 

ה֭-ְלָכל בשיער לבן ובפסיון. ֶ֖ ְרא   .ברגל בין אצבע לאצבעואינו יכול לראות בראש מפני השיער ו -ַמ

ן-ְלָכל (,יביג) ואי בעית אימא )מסביר את פי' רש"י לתירוץ ב(( ב,ערכין יח)תוספות  ָֽ ה  ֵ֥יַ֭הּכ  ינ  ע  ה֭ ֶ֖ ְרא  ואינו יכול לראות בראש מפני  - ַמ
גלל שאי אפשר )בכל הרגל, בוא"ת הכא משמע דפרח בכולו לא שייך ברגל  )עד כאן פי' רש"י לתירוץ ב(השער וברגל בין אצבע לאצבע 

שייך לראות בין אצבע לאצבע הוציא את כל הרכל, וכך בראש כי לא יכול לראות חלקים בראש אז הוציא את כל הראש( )ולהלן התוס' מוכיח כי פריחה 

 לא משמע כך דאיכא התם ר' נתן בן אבטולמוס אמר מנין לפריחה בבגדים שהיא טהורה נאמר )זבחים דף מט:(ובאיזהו מקומן ברגל( 
פרחה בכולו טהור והתם )בבגדים( פרחה בכולו טהור אף כאן )באדם( קרחת וגבחת בבגדים ונאמר קרחת וגבחת באדם מה להלן 

ַעד (יב,יג)מנלן דכתיב )באדם(  ֹוְ֭ו ׁשֶ֖ ר א ו-מ  ָ֑י ְגָל אף כאן פי' בראשו כולו הפך טהור ]משמע[  פירוש ברגלמה להלן כולו הפך טהור  ַר
 )גמרא זאת לא הוסיפה לנו ידיעה נוספת על מה שלמדנו מתו"כ על הגבלות בפריחה( .יף ראש מרגלדפריחה שייך שפיר ברגל דיל

מסביר כי מדובר בנגע שעל רגליו ששם נגע מטמא ואם פרח בכולו  זבחים מט,ב בבלי-)ע"פ מתיבתא, ילקוט ביאורים בערכין יח,ב( שיטה מקובצת ב

 ל ששם הנגע לא מטמא, ולכן מקום זה לא מעכב את הפריחה.מדובר בכף הרג ב,בבלי ערכין יח-טהור, ואילו ב

 

: מפרש כי רגליו משמע שכף הרגל ממועט מנגעים ודן בפרש"י כי גם בין אצבעות הרגליים ממועט שפת אמת בבלי ערכין יח,ב: הערות

 מפריחה אבל יכול לקבל נגע.

 הם נסתרים ופעמים גלויים וממעטם מפריחת עור הבשררגליו מפורט במיוחד כי אלו מקומות שפעמים -: מראשו ועדהרב דינקלס

 ועוד כי בכף הרגל יש מקומות בהם עור קשה כצפורן ובמקומות אלו אין נגעים

 

ֹו (יג,מב)ראה דרשת גזרה שווה מהכתוב  ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב אֵ֥ ֹו֭ ְחּתֶ֖ ֹו֭ (יג,מג)או  ְּבָקַר ְחּתָ֑ ַגַּב ֹוְ֭ב אֶ֣ ֹו֭ ְחּתֶ֖  (יג,נה)באדם לפריחת נגע בבגדים ְּבָקַר

חְ֭ ֹו׃ְּבָקַר ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב אֵ֥ ֹו֭   ּתֶ֖

 

 

ֶאת :,יגיג תזריע ויקרא  ֭ ַהָּצַר ַעת ה֭ ְּסָתֶ֤ ה֭כ  ּנ ָ֨ ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ַהּכ  ֶ֣ה֭ ָרָא רֶ֭את-ָּכל-ְו ַהֶ֖ ְוט  ֹו֭ א׃-ְּבָׂשרָ֔ ּו הָֽ ר֭ ֹו הֵ֥ ןָ֭ט ְךָ֭לָבֶ֖ ָהַפֵ֥ ֹו֭ עֻּ֭כּלֵ֛ ַָָֽ֑֖ג ָּנ ַ֭ה
 

֭ ( ג,ייג)( )ה ד"פ ג"פ כ"תו ָּצַר ַעת הַ֭ה ְּסָתֶ֤ ה֭כ  ּנ ָ֨ ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ּכ  ֶ֣הַ֭ה ָא ָר י פריחה מטהרתו אלא מן השאת בלבד, מנין מה ת"ל שיכול אין לְו
ָּצַר ַעת ֭ה"ג  אתלרבות שאר המראות ת"ל  הַ֭ה ְּסָתֶ֤  ,כ 

 

ֹו-ָּכל-ֶאת  )ה( כ"תוהמשך  ָׂשרָ֔ ֹו-ָּכל-ֶאת)להביא את בין האצבעות ידים ורגלים,  ְּב ָׂשרָ֔ קטן, בתפקיד שתים, תו"כ דורש שתי -זקף - ְּב

ומלת את בין האצבעות ידים ורגלים שה הבאה )ב(. אפשר כי מלת "את" מרבה דרשות, )א( לבין אצבעות ידים ואצבעות רגלים, והדר
 "כל" מרבה בדרשה )ב(( 

ֹו-ָּכל-ֶאתד"א מה ת"ל  )ה( כ"תו)ב( המשך  רָ֔ ָׂש מנין אתה אומר פרחה בכולו, אבל לא כחצי עדשה הסמוך לראש ולזקן לשחין  ְּב
)נקרח או נעשה והזקן ונקרחו, השחין והמכוה והקדח ונעשו צרבת  , חזר תוך הראש )מצב המעכב את הפריחה מליטהר(ולמכוה ולקדח 

 צרבת קודם שהפריחה הסמיכה אליהם בכחצי עדשה, נשאר טמא( )נקרח או נעשה צרבת אחרי שהפריחה הגיעה אליהם, האיש נטהר(
ֹו-ָּכל-ֶאתיכול יהיה טהור, ת"ל  רָ֔  (וג אחרי הפריחה או הצרבת."כל" לכסוי בפריחה מקום השער הנסעד שתפרח בכולו. )מלת  ְּבָׂש

 

היטהרות ע"י פריחה בכולו יכולה להיות באופן אחד ע"י מעבר מנגע לפריחה בכל עור הבשר הראוי להתפתחות נגע בו. מקרה אחר עשוי 

ןלהיות מרומז בתבנית הטעמים מונח רביע של המלים  ה ֵ֗ ַהּכ  ֶ֣ה֭ ָרָא ו להיטהר , מקרה זה מצריך ארבעה שלבים שהצרוע יעבור ושיביאוה ְו

לראש ולזקן לשחין אם פרח בכולו: )א( היה בו נגע עם סימן טומאה והוחלט לטומאה. )ב( מראה הנגע פרח עד חצי עדשה סמוך לשער 
. פריחה זאת לא טיהרה אותו. )ג( מקום שער הראש והשחין וכד' נהיו ראויים לקבל נגע )קודם שהפריחה הסמיכה אליהם, ולמכוה ולקרח

 כ להלן(. )ד( אם הפריחה המשיכה וכסתה גם את המקום שנהיה ראוי האיש טהור ואם לא האיש טמא.דבר הנדרש בתו"

 

ֶאת( ,יגיג 'תז 'וי)וטהר הנגע ) )ו( ר֭ ַהֶ֖ ע-ְוט  ַָָֽ֑֖ג ָּנ ֹור֭( ,יגיג 'תז 'וי)(, ַה הֵ֥ מה ת"ל שיכול אין לי אלא פריחה מטהרת אלא לאחר חליטת מחיה ָט
, לאחר החלט שער לבן  מצבי פריחה( 4)לאחר הפטור  ה"גע ראשון, בסוף שבוע שני בתחילה, מנין אחר החלט מחיה בסוף שבו

לא , אחר החלט הפיסיון בסוף שבוע ראשון, בסוף שבוע שני, מצבי פריחה( 4)בתחילה, בסוף שבוע א', בסוף שבוע שני לאחר הפטור 

ַהֶ֖֭, ופריחת הסגר ת"ל מצבי פריחה( 3) לאחר הפטור בסוף שבוע שלישיגר'  ֶאתְוט  ע-ר֭ ַָָֽ֑֖ג ָּנ ר֭, )מצב פריחה אחד( ַה ֹו הֵ֥  לרבות את כולן. ָט
 

 עוסק בפריחה מצרעת שהחלטה בגלל סימן מחיה. (,יגיג 'תז 'וי)הסבר ע"פ תבניות הטעמים, תוכן הרישא של 

ַגע-ֶאת ָָֽ֖֑ ָּנ  מרבה על סימן המחיה את סימן השער ואת סימן הפשיון. ֶאתמלת  – ַה

ע ַָָֽ֑֖ג ָּנ תו"כ פ"ג פ"ד )א(  -ב פריחה ראשונה ללבן שהוא מראה טמא ולא מראה טהור כמו בוהק כנדרש באתנח, מגביל טהרה במצ – ַה

ַעת (יג,יב) ַרֵ֗ ְּסָתֶ֣הַ֭הָּצ  אבל בפריחות חוזרות גם בוהק יטהר. , לא הבוהק, ְוכ 

ר ַהֶ֖ ע-ֶאתטפחא בתפקיד )א( מתאפיין מהכתוב אחריו  –ְוט  ַָָֽ֑֖ג וגם מסימן פשיון.  לרבות טהרת הפריחה בכל נגע גם מסימן שער ַהָּנ

ןומהכתוב אחריו  ְךָ֭לָבֶ֖ ָהַפֵ֥ ֹו֭ ּלֵ֛ ֹור ֻּכ שיוסבר להלן, )ב( טפחא בתפקיד מתפשט האפיון אלפניו ללמד שבכל מצבי פריחה ובכל זמני  ָטהֵ֥

 פריחה האדם יטוהר.

 

ןלומד מהמלים תו"כ מ"ב -ב ְךָ֭לָבֶ֖ ָהַפֵ֥ ֹו֭ ומכוה מורדים מפריחה  מיעט שחיןתו"כ מ"ב -לחייב פריחה גם בעור שפחות מגריס, ב ֻּכּלֵ֛

֚תָּ֭כל (,יביג 'תז 'וי) מהמלים ַגע-א  ֶּנָ֔ ַה ר֭ ֹו נוסף מקום קרח וצרבת לפני שהפריחה הסמיכה לשער, ובתו"כ בפרק הבא  תו"כ מ"ה-. בעֶ֣

ן( ,יגיג 'תז 'וי)ילמד גם על קריחה וצרבת אחרי שפריחה הסמיכה אליהם . תבנית הטעמים  ְךָ֭לָבֶ֖ תור יבתפקיד מרכא טפחא,  – ָהַפֵ֥
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ֹועור קרח וצרבת שאף הם ראויים לקבל נגע. טעם  לרבות ממעט את הקריחה והצרבת אחרי שהפריחה הסמיכה אליהם תביר  – ֻּכּלֵ֛

 מחובת פריחה, ומשאיר את הקריחה והצרבת שלפני שהפריחה הסמיכה אליהם שאם אין בהם פריחה הם מעכבים בטהרה. 
 

ֶאת ר֭ ַהֶ֖ ע-ְוט  ַָָֽ֑֖ג ָּנ ֹובשני מצבים )א(  ַה ןֻּ֭כּלֵ֛ ְךָ֭לָבֶ֖ שהפריחה הסמיכה אליו אז  לפניכאשר הקריח השער או נצרב השחין וכד'  ָהַפֵ֥

ןלכסות גם אזורים אלו. )ב(  צריכההפריחה  ְךָ֭לָבֶ֖ ָהַפֵ֥ ֹו֭ שהפריחה הסמיכה  אחריכאשר הקריח השער או נצרב השחין וכד'  – ֻּכּלֵ֛

 לכסות גם אזורים אלו. לא צריכהאליו אז הפריחה 

ר֭ ֹו הֵ֥  היינו שני עשר מצבי פריחה בכל הסימני הטומאה, המביאים לטהרה. לרבות את כולן ני סלוק בתפקיד מרכא לפ –ָט

 

א( ,יגיג 'תז 'וי)יכול הפורח מן הטהור יהיה טהור ת"ל  )ז( ּו  , הוא טהור, ואין הפורח מן הטהור טהור אלא טמא. הָֽ
א׃ ּו  ., ואין הפורח מן הטהור טהור אלא טמאהוא טהורהמלה ממעטת את הטהרה לפריחה מלאה במראה טמא בלבד  הָֽ

 במגבלות שנלמדו לעיל שאין מתחשבים בשחין המורדת ומכוה המורדת.

 

 
 יז –,יד יג תזריע ויקרא

ד[֭ י א׃ ] ְטָמָֽ י֭י  ַחֶ֖ ר֭ ֹוָּ֭בָׂשֵ֥ ֹותּ֭בֵ֛ אֵ֥ ָר ֹום֭ה  יָ֨ ּ֭וְב
ו[֭֭ ֶאת]ט ֵ֛ן֭ ה  ּכ  הַ֭ה ָאֹ֧ אָ֭צַרֵ֥֭-ְוָר ּו א֭הֶ֖ ֵ֥ מ  יָ֭ט ַהַחֵ֛ ר֭ ַהָּבָׂשֵ֥ ֹו֭ אָ֑ ְּמ ְוט  י֭ ַחֶ֖ רַ֭ה א׃ַהָּבָׂשֵ֥ ּו הָֽ ַ֭עת֭
אֶ֭אל]טז[֭֭ ּוָבֶ֖ ָ֑ן֭ ָלָב ְֶ֣ךְ֭ל ְהַּפ ְוֶנ י֭ ַחֶ֖ רַ֭ה ָׂשֵ֥ ַהָּב ּוב֭ ָיׁשֵ֛ י֭ ֵ֥ ֹו֭כ  ן׃-אֶ֣ ָֽ ה  ַ֭הּכ 

ֶאת]יז[֭֭ ן֭ ֵ֛ ה  ַהּכ  ר֭ ַהֹ֧ ְוט  ָ֑ן֭ ָלָב עְ֭ל ֶַַֽ֖ג ֶּנ ַה ְך֭ ְהַּפֵ֥ ֵ֛הֶ֭נ ּנ  ה  ןְ֭ו ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ּו ָא ה א׃֭פ-ְוָר ּו הָֽ ר֭ ֹו הֵ֥ ַגעָ֭ט ֶַֽ֖ ֶּנ ַ֭ה
 

 תו"כ פ"ג פ"ה 
ֹו֭( ,ידיג 'תז 'וי))א(  ֹותּ֭בֵ֛ אֵ֥ ָר ֹום֭ה  יָ֨ י  (יג,יד)בא ללמד על ראשי איברים שנתגלו שיהו טמאי', יכול כל שהו ת"ל כאן  ּוְב רַ֭חֶ֖ ָׂשֵ֥ , ולהלן ָּב

י (יג,י)הוא אומר  )לעיל( רַ֭חֶ֖ י֭, מה ָּבָׂשֵ֥ ַחֶ֖ ר֭ כעדשה אף כאן כעדשה, דברי רבי יוסי רבי  ( מחית בשר חי(יג,ילעיל ) –)טט נאמר להלן ָּבָׂשֵ֥
לא אין מחיה מטמא בראשי אברים אלא גזירת מלך הוא ואפי' כל שהן, א"ר יוסי וכי משום מאיר אומר וכי משום מחיה הוא מטמא, וה

י֭טמא אלא נאמר כאן  של איבר( -)טט ראשי איברים הוא מטמא והלא אם חזרה לאמצעיתו  ַחֶ֖ ר֭ ר֭נאמר (( יג,ילעיל ) –)טט ולהלן ָּבָׂשֵ֥ ָּבָׂשֵ֥
י֭  מה בשר האמור להלן בכעדשה אף כאן בכעדשה.ַחֶ֖
ֹום֭ (,ידיג 'תז 'וי) )ב( יָ֨ לפני  –)טט ב' ימים לכסותו  לפני שנבדק( –)טט . שני ימים לביתו לפני שנבדק( –)טט מלמד שנותנים לו שני ימים ּוְב

ן֭( יד,לו)דברי רבי יהודה, רבי אומר הרי הוא אומר  שנבדק( ה ֝ ַהּכ  ה֭ ָּוָ֨ וגו', אם ממתינים לדבר הרשות לא ימתינו לדבר מצוה וכמה ְוצ 
 נראה בחתן נותנים ז' ימי המשתה לו ולביתו ולכסותו, וכן ברגל נותנים לו כל ימי הרגל.  היא מצותו

ֹו֭ )ג( מת"ל מנין אתה אומר פרחה בכולו אבל לא בראש ובזקן בשחין ובמכוה ובקדח' המורדי' חזר הראש והזקן ונקרחו והשחין ּבֵ֛
ֹו֭והמכוה והקדח ונעשו צרבת יכול יהא טמא ת"ל   טמא, הא אם חזר לראש ולזקן ולמכוה ולקדח אינו טמ'. בהופך, אם הפך  ּבֵ֛

בשר חי החוזר טמא, אין שיער לבן החוזר טמא, ר' יהושע מטמ' שר' יהושע אומר שער לבן סימן טומא', ומחיה סימן טומאה מה  )ד(
, או בזמן שלא שימש מחי' חוזר' טמא אף שיער לבן יחזור ויטמא, א"ל ר"ע אימתי יפה כוחו של שיער לטמא בזמן ששימש החלט

החלט א"ל בזמן שלא שימש החלט א"ל מה בזמן שימש החלט אינו מעכב את הפריחה, בזמן שלא שימש החלט אינו דין שלא יעכב 
 את הפריחה ועוד שנאמר בשר חי בשר חי החוזר טמא ואין שער לבן החוזר טמא 

עכב ומחייה מעכבת מה מחייה חוזרת ומטמאה אף הבוהק בשר החי החוזר טמא ולא הבהק החוזר טמא, הלא דין הוא בוהק מ )ה(
 תלמוד לומר בשר חי בשר חי החוזר טמא ואין הבוהק החוזר טמא.  )ה(יחזור ויטמא. 

ֵ֛ןֶ֭את֭(יג,טו) )ו( ה  ַהּכ  ה֭ ָאֹ֧ ָר ֹו֭-ְו אָ֑ ְּמ יְ֭וט  ַהַחֶ֖ ר֭ מה ת"ל שיכול אין לי אלא ראשי איברים שנתגלו שיהו טמאים אלא לאחר  וטמאַהָּבָׂשֵ֥
החלט מחיה בתחילה, מנין אחר פריחת החלט מחיה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור אחר פריחת החלט  פריחת

שיער לבן בתחילה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני, לאחר הפטור אחר פריחת החלט, הפיסיון בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע 
ֶאת֭(יג,טו) וראהושני, לאחר הפטור אחר פריחת הסגר, תלמוד לומר  ן֭ ֵ֛ ה  ַהּכ  ה֭ ָרָאֹ֧ ֹו-ְו ְּמאָ֑ ְוט  י֭ ַחֶ֖ רַ֭ה ָׂשֵ֥  , לרבות את כולו. ַהָּב

א֭(יג,טו)שחזרו בו בראשי איברים מתוך הפטור יהא טמא ת"ל  )בתחילה והוסגר ויצא פטור(יכול הבא בכולו לבן  )ז( ּו )זה שהפך לבן מתוך  הֶ֖

אשי איברים מתוך הפטור, ולא אוציא את הבא בכולו לבן שחזרו בו , אוציא את הבא בכולו לבן שחזרו בו רהחלט או הסגר יהיה טמא(
א׃֭ (יג,טו)ראשי איברים בין מתוך החלט בין מתוך הסגר ת"ל  ּו הָֽ ַעת֭ ּואָ֭צַרֵ֥ א֭הֶ֖ ֵ֥ הוא טמא ואין הבא בכולו לבן שחזרו בו ראשי ָטמ 

 איברים בין מתוך החלט בין מתוך ההסגר בין מתוך הפטור טמא אלא טהור.

 
 ה תו"כ פ"ג פ"

ֹום֭(יג,יד) )המשנה הזאת מלמדת הלכה כללית בדיני נגעים( )ב(  )היינו שתי קבוצות ימים  לפני שנבדק( –)טט מלמד שנותנים לו שני ימים  ּוְביָ֨

י )היינו שתי קבוצות ימים לנגעי ביתו והן: שבעת ימ לפני שנבדק( –)טט  . שני ימים לביתולנגעי גופו והן: שבעת ימי משתה, כל ימי הרגל(

)היינו שתי קבוצות ימים לנגעי בגדיו והן: שבעת ימי משתה  לפני שנבדק( –)טט  , ב' ימים לכסותומשתה של חתן, ולכל אדם כל ימי הרגל(

ן֭( יד,לו)דברי רבי יהודה, רבי אומר הרי הוא אומר  לחתן, ולכל אדם כל ימי הרגל( ה ֝ ַהּכ  ה֭ ָּוָ֨ כעין  –)טט וגו',  )שזה נאמר בנגעי בתים(ְוצ 

 –)טט  לא ימתינו לדבר מצוה )ענין קל, לפנוי החפצים מן הבית לפני בוא הכהן(אם ממתינים לדבר הרשות  כלל הנלמד בדרך של קל וחומר(

 כל ימי הרגל.  )לכל אדם(? וכמה היא מצותו נראה בחתן נותנים ז' ימי המשתה לו ולביתו ולכסותו, וכן ברגל נותנים לו ענין חמור(
ֹום֭(יג,יד) יָ֨  -, וזה גורם להקל ולהחמיר כדאיתא ב10מלמדת הלכה כללית בדיני נגעים, והיא שיש ימים בהם לא רואים נגעים )ב(משנה  ּוְב

שני  )לחתן בשבעת ימי המשתה, ולכל אדם בימי הרגל(שנותנים לו  ז"ט ה"רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ -, ובב,בבלי מועד קטן ז
ֹוםבמלת  וטעם קדמאו והן: שבעת ימי משתה לחתן, ולכל אדם ימי הרגל, )היינו שתי קבוצות ימים לנגעי גופימים  נותן קדימה לשמחת  ּוְביָ֨

שבעת ימי המשתה של חתן ושמחת ימי הרגל לכל אדם, ובסיומם יהיה ראיית הנגעים. גם הלימוד לשתי קבוצות ימים לנגעי ביתו של חתן 

 11ות ימים לנגעי בגדיו של חתן ולנגעי בגדיו של כל אדם בימי הרגל ובמקומםולנגעי ביתו של כל אדם בימי הרגל, וגם לימוד לשתי קבוצ

                                                        
10
 (יג,ה,יב)-יום המעונן נידונה בדחיה בגלל  
11
 (נז –יד,לג (, נגעי בתים )נט –יג,מז נגעי בגדים ) 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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הדבר לא כתוב, וזה כהסבר הרב אביגדור נבנצל הי"ו בשם מורו הרב מרצבך זצ"ל כי בכל מקום שרבי יהודה בדעת יחיד הוא מלמד ע"פ 

 טעמי המקרא.   

 
 יד,לו:    מצורעויקרא 

ֶאת ּו֭ ּנֶ֣ ּופ  ן֭ ה ֝ הַ֭הּכ  ָּוָ֨ ֶאתַהַּבֵ֭֗-ְוצ  ֹות֭ ְראֶ֣ ל   ֭ ן ה  ַהּכ  א֭ ָיב ֶ֤ ֶרם֭ תְּ֭בֶטָ֨ אָּ֭כל-י  ְטָמֶ֖ י  א֭ ְול ֵ֥ ע֭ ַג ֶּנָ֔ ת֭-ַה ָ֑י  ֶ֣רַּ֭בָּב ֲ֭אֶׁש
ֶאת֭ ֹות֭ אֵ֥ ְר ן֭ל  ֶ֖ ה  ַהּכ  א֭ ָיב ֵ֥ ֵ֛ן֭ רּ֭כ  ַח ת׃-ְוַאֵ֥ י  ַ֭הָּבָֽ

ן ה ֝ הַ֭הּכ  ָּוָ֨  קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד הלכה כללית בדיני נגעים באופן של קל וחומר מהמלים. – ְוצ 

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 יז –,יד יג תזריע ויקרא

ד[֭ י א׃ ] ְטָמָֽ י֭י  ַחֶ֖ ר֭ ֹוָּ֭בָׂשֵ֥ ֹותּ֭בֵ֛ אֵ֥ ָר ֹום֭ה  יָ֨ ּ֭וְב
ו[֭֭ ֶאת]ט ֵ֛ן֭ ה  ּכ  הַ֭ה ָאֹ֧ א׃-ְוָר ּו הָֽ ַעת֭ אָ֭צַרֵ֥ ּו א֭הֶ֖ ֵ֥ מ  יָ֭ט ַהַחֵ֛ ר֭ ַהָּבָׂשֵ֥ ֹו֭ אָ֑ ְּמ ְוט  י֭ ַחֶ֖ רַ֭ה ַ֭הָּבָׂשֵ֥
אֶ֭אל]טז[֭֭ ּוָבֶ֖ ָ֑ן֭ ָלָב ְֶ֣ךְ֭ל ְהַּפ ְוֶנ י֭ ַחֶ֖ רַ֭ה ָׂשֵ֥ ַהָּב ּוב֭ ָיׁשֵ֛ י֭ ֵ֥ ֹו֭כ  ן׃-אֶ֣ ָֽ ה  ַ֭הּכ 

ה ָ֭֔]יז[֭֭ ַהּכ   ֭ ּו ָא ה ֶאתְוָר ן֭ ֵ֛ ה  ַהּכ  ר֭ ַהֹ֧ ְוט  ָ֑ן֭ ָלָב עְ֭ל ֶַַֽ֖ג ֶּנ ַה ְך֭ ְהַּפֵ֥ ֵ֛הֶ֭נ ּנ  ה  א׃֭פ-ןְ֭ו ּו הָֽ ר֭ ֹו הֵ֥ ַגעָ֭ט ֶַֽ֖ ֶּנ ַ֭ה
 

ֹו֭( ,ידיג 'תז 'וי)תו"כ פ"ג פ"ה )א(  ֹותּ֭בֵ֛ אֵ֥ ָר ה  ֹום֭ יָ֨   (יג,יד)בא ללמד על ראשי איברים שנתגלו שיהו טמאי', יכול כל שהו ת"ל כאן  ּוְב
י רַ֭חֶ֖ י (יג,י)הוא אומר  )לעיל(, ולהלן ָּבָׂשֵ֥ רַ֭חֶ֖ ָׂשֵ֥ י֭, מה ָּב ַחֶ֖ ר֭ כעדשה אף כאן כעדשה,  ( מחית בשר חי(יג,ילעיל ) –)טט נאמר להלן ָּבָׂשֵ֥

דברי רבי יוסי רבי מאיר אומר וכי משום מחיה הוא מטמא, והלא אין מחיה מטמא בראשי אברים אלא גזירת מלך הוא ואפי' כל שהן, 
י֭טמא אלא נאמר כאן  של איבר( -)טט לאמצעיתו א"ר יוסי וכי משום ראשי איברים הוא מטמא והלא אם חזרה  ַחֶ֖ ר֭  –)טט ולהלן ָּבָׂשֵ֥

י֭נאמר (( יג,ילעיל ) ַחֶ֖ ר֭  מה בשר האמור להלן בכעדשה אף כאן בכעדשה.ָּבָׂשֵ֥
 

אחרי פריחה בנגע עור הבשר בכל הגוף מטמא. זה לעצמו אינו חידוש כי בשר חי הוא מחיה  בשר חיהתוכן מלמד כי הופעת  (יג,יד)-ב

אחרי פריחה בנגע עור  בשר חיכי החידוש כאן הוא ללמד כי הופעת תו"כ פ"ג פ"ה )א(  -לכן דרשו חז"ל ב (יג,י)-אה ונלמדת בשמטמ

 הבשר בראשי איברים מטמא, אף שאין בהם סימן מחיה.

י (יג,יד) ַחֶ֖ ר֭ ָׂשֵ֥ בשר, לטמא אם נתגלה בשר חי מרכא טפחא, יתור לרבות בשר חי בראשי איברים בנוסף לאמצע הגוף, היינו שאר עור ה – ָּב

 בהם אחרי פריחה. כי בשר חי )=מחיה( אינו מטמא לכתחילה בראשי איברים.

יתבנית הטעמים של  ַחֶ֖ ר֭ ֹוָּ֭בָׂשֵ֥ ֹותּ֭בֵ֛ ָראֵ֥ מרכא תביר מרכא טפחא, מלמדת על קבוצת פרטים קשורים לנושא בשר חי אחרי פריחה  – ה 

מחלוקת, רבי יוסי מטמא החל מכל שהוא, רבי  –עור עדשה, בראשי איברים טמא רק משי –ותוצאה סופית שונה ביניהם, באמצע עור 

מאיר מטמא רק משיעור עדשה ויש גירסה להפך רבי מאיר מטמא החל מכל שהוא, רבי יוסי מטמא רק משיעור עדשה. אפשר כי תבנית 

 הטעמים תומכת במד"א שבראשי איברים שיעור כלשהו.

 

. מרכא טפחאמרכא תביר  (יג,טו)- 1בתבנית טעמים מרכא טפחא,  (יג,י,יד,טו,טז)- 4פעמים,  5 צירוף המלים "בשר חי" מופיע בתורה

 אפשר כי מלמד שבכולם באמצע הגוף השיעור שווה, ובראשי איברים יש מחלוקת. 
 

ֹו֭( יג,יד) )ג( חזר הראש והזקן  )ואח"כ(מת"ל מנין אתה אומר פרחה בכולו אבל לא בראש ובזקן בשחין ובמכוה ובקדח' המורדי'  ּבֵ֛
ֹו֭ת"ל   )אם זה קרה אחרי שהלבן הסמיך אליהם(ונקרחו והשחין והמכוה והקדח ונעשו צרבת יכול יהא טמא  אותו העור  הח"ח) בהופך ּבֵ֛

)שלא הפכו מתחלה הא אם חזר לראש ולזקן ולמכוה ולקדח  )אבל(טמא,  )בו בשר חי(הפך  (-)חזר ו, אם (-שהפך לבן מתחילה וטהרו הוא ש

 אינו טמ'.   בן ולא עכבו בפריחה כנ"ל, אע"פ שבאו אח"כ לכלל עור הנגע(לל
ֹו֭(יג,יד)המלה  תביר, ימעט את הטומאה רק להופעת בשר חי בעור שהיה ראוי לקבל פריחה והייתה בו פריחה ואח"כ בא בשר חי, אבל  - ּבֵ֛

 עור שנעשה ראוי לפריחה אחרי הפריחה ויופיע בו בשר חי לא יטמא.   

 
שר חי החוזר טמא, אין שיער לבן החוזר טמא, ר' יהושע מטמ' שר' יהושע אומר שער לבן סימן טומא', ומחיה סימן טומאה מה ב )ד(

החלט, )שגרם בתחילה( לטמא בזמן ששימש )החוזר( מחי' חוזר' טמא אף שיער לבן החוזר יטמא, א"ל ר"ע אימתי יפה כוחו של שיער 
בזמן שלא שימש החלט א"ל )ר' יהושע( א"ל מחיה או פשיון(  –)אלא ההחלט בא מסימן אחר החלט ( )שלא גרם בתחילהאו בזמן שלא שימש 

)ולא יעכב הטהרה( מה בזמן שימש החלט אינו מעכב את הפריחה, בזמן שלא שימש החלט אינו דין שלא יעכב את הפריחה )ר' עקיבא( 

י (,ידיג)ועוד שנאמר  )זה מקל וחומר וגם מפשט הפסוק שנאמר בו רק( ַחֶ֖ ר֭  בשר חי החוזר טמא ואין שער לבן החוזר טמא  ָּבָׂשֵ֥
י (יג,יד) ַחֶ֖ ר֭ ָׂשֵ֥ מרכא טפחא, כעין יתור לרבות. אפשר כי ר' יהושע רוצה לרבות על סימן המחיה הגורם להחלט אחרי פריחה את השער  – ָּב

רי פריחה יש ללמוד כפשט הכתוב שרק מחיה הלבן אחרי הפריחה, כי בתחילה שניהם מטמאים. ר' עקיבא מוכיח בקל וחומר שבמצב אח

מטמאה ואין לדרוש מתבנית הטעמים מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות סימן טומאה נוסף והוא שער לבן, אלא אפשר שזה מרבה מיקום 

 לבשר חי כנדרש במ"א.
ומחייה מעכבת  )טהרה ונשאר טמא( מעכב )המשלים פריחה בתחילה(בשר החי החוזר טמא ולא הבהק החוזר טמא, הלא דין הוא בוהק  )ה(

י (יג,יד)מה מחייה חוזרת ומטמאה אף הבוהק יחזור ויטמא. תלמוד לומר  רַ֭חֶ֖  בשר חי החוזר טמא ואין הבוהק החוזר טמא. ָּבָׂשֵ֥
ר (יג,יד)כלומר תוספת מלת חי דוחה את הבוהק החוזר. המלים  דאם גם בוהק בכלל הוה ליה למימר בשר לבד. התוה"מ )צ( יָּ֭בָׂשֵ֥  ַחֶ֖

 ממעטות את השער הלבן החוזר והבוהק החוזר מלמטא. 
א ְטָמָֽ  סלוק, מגביל. אפשר כי מורה שער לבן חוזר ובהק חוזר לא מטמאים.  – י 

 

ֶאת֭(יג,טו) )ו( ן֭ ֵ֛ ה  ַהּכ  ה֭ ֹו֭-ְוָרָאֹ֧ אָ֑ ְּמ ְוט  י֭ ַחֶ֖ רַ֭ה ָׂשֵ֥ מה ת"ל שיכול אין לי אלא ראשי איברים שנתגלו שיהו טמאים אלא לאחר פריחת ַהָּב
אחר פריחת החלט  זמנים( 4)חלט מחיה בתחילה, מנין אחר פריחת החלט מחיה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור ה

, אחר פריחת החלט הפיסיון, בסוף שבוע ראשון בסוף זמנים( 4) שיער לבן בתחילה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור
ֶאת, תלמוד לומר )זמן אחד(פריחת הסגר אחר  זמנים( 3)שבוע שני, לאחר הפטור  ן֭ ֵ֛ ה  ַהּכ  ה֭ ֹו-ְוָרָאֹ֧ ְּמאָ֑ ְוט  י֭ ַחֶ֖ רַ֭ה ָׂשֵ֥  , לרבות את כולו. ַהָּב

כי אין מחיה בראשי איברים(. פתיחת משנה )ו( היא איזכור ( יג,ג) ח() ב"פ אתז' פ" כ"תובשר חי אינו מטמא לכתחילה בראשי איברים )

 12האדם טמא. משנה )ו( מלמדת על  –בם בשר חי אחרי פריחת החלט ממחיה בתחילה  כי משנה )א( למדה כי ראשי איברים שנתגלה

פריחה )מחיה, שער לבן, פסיון( האיש החלט אח"כ  הופיע לפחות סימן טומאה אחדזמנים  11-מצבים בם מחיה בראשי איברים מטמאה. ב

בשר של הסגר שמטמא, אח"כ פריחה מטהרת, אח"כ  1צב . ומבשר חי בראשי האיברים והאיש חזר להיות טמא אותו ואח"כ הופיעטיהרה 

 חי בראשי האיברים והאיש חזר להיות טמא.

ֶאת ן֭ ֵ֛ ה  הַ֭הּכ  ָאֹ֧ ֹו֭-ְוָר אָ֑ ְּמ ְוט  י֭ ַחֶ֖ רַ֭ה דרגא תביר מרכא טפחא אתנח. קבוצת פרטים קשורים לנושא בשר חי בראשי איברים אחרי  - ַהָּבָׂשֵ֥

 )מחיה, שער לבן, פסיון( ותוצאה סופית שווה ביניהם כולם טמאים. טומאה אחד מהופעת לפחות סימןפריחה ממראה טמא שהוא תוצאת 

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ו[֭֭ ֶאת]ט ֵ֛ן֭ ה  ּכ  הַ֭ה ָאֹ֧ א׃-ְוָר ּו הָֽ ַעת֭ אָ֭צַרֵ֥ ּו א֭הֶ֖ ֵ֥ מ  יָ֭ט ַהַחֵ֛ ר֭ ַהָּבָׂשֵ֥ ֹו֭ אָ֑ ְּמ ְוט  י֭ ַחֶ֖ רַ֭ה ַ֭הָּבָׂשֵ֥
 

א֭(יג,טו)טמא ת"ל שחזרו בו בראשי איברים מתוך הפטור יהא  )בתחילה והוסגר ויצא פטור(יכול הבא בכולו לבן  )ז( ּו )זה שהפך לבן מתוך  הֶ֖

, אוציא את הבא בכולו לבן שחזרו בו ראשי איברים מתוך הפטור, ולא אוציא את הבא בכולו לבן שחזרו בו החלט או הסגר יהיה טמא(
א׃֭ (יג,טו)ראשי איברים בין מתוך החלט בין מתוך הסגר ת"ל  ּו הָֽ ַעת֭ ּואָ֭צַרֵ֥ א֭הֶ֖ ֵ֥ לבן שחזרו בו ראשי  הוא טמא ואין הבא בכולוָטמ 

 איברים בין מתוך החלט בין מתוך ההסגר בין מתוך הפטור טמא אלא טהור. 
 :החפץ חייםע"פ 

 שר חי()בהנגע  ואח"כ נתגלה ופטרוועמד בעיניו בסוף שבוע שני  שהסגירו בא בכולו לבן(ה)פי'  יכול וכו' יהא טמא. מתוך הסגר מצב א'

 למעט אופן זה:)זה שהפך לבן מתוך החלט או הסגר יהיה טמא( . טמא הוא ואת"ל המעל ראשי אבריו יכול יהא טמא: 

חלט מובעוד שהוא בא בכולו לבן והחלט בגלל הופעת שער לבן, פי' וכו'  ראשי אברים בין מתוך החלט שחזרו בו מתוך החלט מצב ב'

 .ובמקומראשי אברים נשאר הגלוי בו (שהשחירו)לבן האברים ואח"כ הלך השער  נתגלו בו ראשי
נתגלו ראשי אברים היינו חזרו בו ראשי אברים  להסגרו()ראשון או בסוף שבוע שני  ואם בסוף שבוע שהסגירו בא בכולו לבן(ה) מצב ג'

 מתוך הסגר 
      . ר"ל שנשאר באופן הראשון או להסגר או להפטר.אלא טהורטהור:  שלושה המצבים האלו()ב ובכולן

 

ַהַחֵ֛...  (יג,טו) ר֭ אַ֭הָּבָׂשֵ֥ ּו א֭הֶ֖ ֵ֥ מ   מרכא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים קשורים לנושא בשר חי בראשי איברים.  –יָ֭ט

ּוא א֭הֶ֖ ֵ֥ מ  ר לעומתושהפך כולו לבן מהחלט או הסגר, גלוי ראשי אברים מטמאים אותו,  – ָט ָׂשֵ֥ מרכא, הבא בכולו לבן בתחילה הוסגר  – ַהָּב

  שבועיים ונפטר, גלוי ראשי איברים לא משנים את מצבו.

 

ּוא (יג,טו) ַעת֭הָֽ ּואָ֭צַרֵ֥ א֭הֶ֖ ֵ֥ מ   מצב אחד מול שני מצבים ָט

ּוא א֭הֶ֖ ֵ֥ מ   שהפך כולו לבן מהחלט או הסגר, גלוי ראשי אברים מטמאים אותו,  – ָט

ַעת֭ ַרֵ֥ מרכא, רבוי )א( הבא בכולו לבן בתחילה שהחלט, ונתגלו ראשי איברים, הלך הסימן, טהור בגלל הליכת הסימן אע"פ שיש גלוי  – ָצ

 א; )ב( הבא בכולו לבן בתחילה שהוסגר שבוע, ונתגלו ראשי איברים, ממשיך בהסגר ר"

א׃ ּו  ר"ל שנשאר באופן הראשון או להסגר או להפטר.סלוק, הגבלה,  – הָֽ

 

מצבים של פריחה ראשונה, התהליך היה טומאה בגלל הופעת סימן  12-( ומלמדת כי ביג,טומשנה )ו( מפרשת הרישא של ): סיכום )יג,טו(

 . טמא –טומאה אחד )מחיה, שער לבן, פסיון( או הסגר שמטמא, ואח"כ פריחה מטהרת ואח"כ הופעת בשר חי בראשי איברים 

 . הסגר 1-טהור, ב 2-ב –( ומלמדת על בשר חי בראשי איברים בשלושה מצבים אחרי פריחה ראשונה יג,טומשנה )ז( מפרשת הסיפא של )

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 יז: –ויקרא תזריע יג,טז 

אֶ֭אלאֶ֣֭]טז[֭֭ ּוָבֶ֖ ָ֑ן֭ ָלָב ְֶ֣ךְ֭ל ְהַּפ ְוֶנ י֭ ַחֶ֖ רַ֭ה ָׂשֵ֥ ַהָּב ּוב֭ ָיׁשֵ֛ י֭ ֵ֥ ן׃֭-ֹו֭כ  ָֽ ה  ַ֭֭֭הּכ 
ֶאת]יז[֭֭ ן֭ ֵ֛ ה  ַהּכ  ר֭ ַהֹ֧ ְוט  ָ֑ן֭ ָלָב עְ֭ל ֶַַֽ֖ג ֶּנ ַה ְך֭ ְהַּפֵ֥ ֵ֛הֶ֭נ ּנ  ה  ןְ֭ו ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ּו ָא ה א׃֭פ-ְוָר ּו הָֽ ר֭ ֹו הֵ֥ ַגעָ֭ט ֶַֽ֖ ֶּנ ַ֭ה

 
 תו"כ פ"ג פ"ו 

ְֶ֣ך֭לְ֭ (יג,טז) )א( ְהַּפ ְוֶנ י֭ ַחֶ֖ רַ֭ה ָׂשֵ֥ ַהָּב ּוב֭ ׁשֵ֛ יָ֭י ֵ֥ ֹו֭כ  ָ֑ן֭אֶ֣ הרי זה בא ללמד על ראשי איברים שנתגלו וחזרו ונתכסו שיהו טהורים יכול פעם ָלָב
ּובאחת, ומניין אפילו מאה פעמים נתכסו טהור נתגלו טמא ת"ל  ׁשֵ֛ ּוב, ָי ׁשֵ֛ יָ֭י ֵ֥ ֹו֭כ  ָ֑ן֭ )ב(. אֶ֣ ָלָב ְֶ֣ךְ֭ל ְהַּפ אפילו למראה בוהק, שהייתי ְוֶנ
ָ֑ןסוף, ת"ל אומר הואיל והוא סימן טומאה בתחילה תהא סימן טומאה ב ָלָב ְֶ֣ךְ֭ל ְהַּפ ֵ֛ה֭ (יג,יז) )ג(למראה בוהק.  ְוֶנ ּנ  ה  ןְ֭ו ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ּו ָרָא ה ְו

ר֭ ַהֹ֧ ְוט  ָ֑ן֭ עְ֭לָלָב ֶַַֽ֖ג ַהֶּנ ְך֭ ְהַּפֵ֥ ֵ֛ןֶנ ה  א-ֶאתַ֭הּכ  ּו הָֽ ר֭ ֹו הֵ֥ עָ֭ט ֶַַֽ֖ג מה ת"ל שיכול אין לי אלא ראשי איברים שנתגלו וחזרו ונתכסו שיהו טהורים  ַהֶּנ
ה, מנין אחר חזרת פריחת החלט מחיה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני אחר הפטור אלא אחר חזרת פריחת החלט מחיה בתחיל

אחר חזירת פריחת החלט שער לבן בתחלה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני אחר הפטור אחר חזרת פריחה החלט פיסיון בסוף 
יכול  )ד(נה נהפך טהור הוא לרבות כולם. שבוע ראשון בסוף שבוע שני אחר הפטור אחר חזירת פריחת הסגר, תלמוד לומר וראהו וה

א (יג,יז)הבא בכולו לבן בתחילה יהא טהור ת"ל  ּו   , הוא טהור ואין הבא בכולו לבן בתחילה טהור אלא טמא.הָֽ

 
 תו"כ פ"ג פ"ו 

ָ֑ן֭ (יג,טז) )א( ָלָב ְֶ֣ךְ֭ל ְהַּפ ְוֶנ י֭ ַחֶ֖ רַ֭ה ָׂשֵ֥ ַהָּב ּוב֭ ׁשֵ֛ יָ֭י ֵ֥ ֹו֭כ  רו ונתכסו שיהו טהורים יכול פעם הרי זה בא ללמד על ראשי איברים שנתגלו וחזאֶ֣
ּובאחת, ומניין אפילו מאה פעמים נתכסו טהור נתגלו טמא ת"ל  ׁשֵ֛ ּוב, ָי ׁשֵ֛ יָ֭י ֵ֥ ֹו֭כ  ָ֑ן֭ )ב(. אֶ֣ ָלָב ְֶ֣ךְ֭ל ְהַּפ אפילו למראה בוהק, שהייתי ְוֶנ

ָ֑ן֭אומר הואיל והוא סימן טומאה בתחילה תהא סימן טומאה בסוף, ת"ל ָלָב ְֶ֣ךְ֭ל ְהַּפ  למראה בוהק.  ְוֶנ

 

 )יג,טו(   -פירש פסוקים )יג,יד( ו כ פ"ג פ"התו"

( למדנו כי הבא בנגע בתחילה והפך כולו לבן וטהר, ואח"כ חלק מן הפריחה הראשונה נהיה הבוהק נשאר טהור, אבל גלוי בשר יג,יד) -מ

 חי מטמא בכל עור הבשר ובראשי איברים.

בשני מקרים האיש שר, זה מחיה ומטמא, נתגלה בשר חי בראשי איברים ( למדנו בא כולו לבן בתחילה, ונתגלה בשר חי בעור הביג,טו) -מ

 ובמקרה אחד הוא בהסגר. טהור

 

    ( בחזרות של פריחה ונסיגה אחרי הפריחה והנסיגה הראשונה.יג,טז)-עוסק ב תו"כ פ"ג פ"ו

 

י֭ ֵ֥ ֹו֭כ   פי' כי המלים מורות על אפשרויות תמידיות של חזרה התוה"מ –אֶ֣

י ֵ֥ ֹו֭כ  כא וגו', כבר אובחן במקומות אחדים כי מונח לפני תבניות טעמים עשוי ללמד על דרשה נוספת מסוג תבנית הטעמים מונח מר – אֶ֣

שאחריו. כגון מונח המקדים תבנית טעמים "דרגא תביר ]מרכא[ טפחא" או "מרכא תביר ]מרכא[ טפחא" מרמז על עוד דרשה ע"פ תבניות 

 וגבלות באותו ענין. אלו. כאן ע"פ תו"כ והתוה"מ זה חזרות לא מ

 

ֹו( יג,טז) י֭֭אֶ֣ ַחֶ֖ רַ֭ה ַהָּבָׂשֵ֥ ּוב֭ יָ֭יׁשֵ֛ ֵ֥ ָ֑ןכ  ְֶ֣ךְ֭לָלָב ְהַּפ , קבוצת פרטים קשורים לנושא פריחה מונח אתנחמרכא תביר מרכא טפחא  מונח – ְוֶנ

שכל חילוקי חוזרת המכסה בשר חי בראשי איברים ואח"כ נסוגה ומתגלה שוב בשר חי בראשי איברים, לא על כל פרט אותה הלכה. מלמד 

ְֶ֣ך֭ תו"כ פ"ג פ"ו )ב(פי -הדינים שנדרשו לגבי פריחה ראשונה תקפים לגבי הפריחות החוזרות, פרט לבוהק בפריחה החוזרת שעל ְהַּפ ְוֶנ
ָ֑ן ָלָב  )בפריחות חוזרות(ואינו סימן טומאה בסוף  )בפריחה ראשונה(הוא סימן טומאה בתחילה  ְל

ְֶ֣ך  ְהַּפ ָ֑ןם וטהורים בפריחות חוזרות מרכא לרבות צבעי לבן טמאי – ְוֶנ אתנח להגביל שאין בוהק בפריחות חוזרות, מקלקל הפריחה המלאה  – ְלָלָב

 והאיש טמא, אלא הוא חלק מהפריחה והאיש טהור.
 

ר֭ (יג,יז) תו"כ פ"ג פ"ו )ג( ַהֹ֧ ְוט  ָ֑ן֭ ָלָב עְ֭ל ֶַַֽ֖ג ְךַ֭הֶּנ ְהַּפֵ֥ ֵ֛הֶ֭נ ּנ  ה  ןְ֭ו ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ּו ָרָא ה ןְו ֵ֛ ה  ע-ֶאתַ֭הּכ  ַג ֶַֽ֖ ֶּנ ֹו, ַה הֵ֥ א׃ָ֭ט ּו הָֽ מה ת"ל שיכול אין לי אלא ר֭
ראשי איברים שנתגלו וחזרו ונתכסו שיהו טהורים אלא אחר חזרת פריחת החלט מחיה בתחילה, מנין אחר חזרת פריחת החלט מחיה 

שער לבן בתחלה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני אחר  החלטבסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני אחר הפטור אחר חזירת פריחת 
֭ ר אחר חזרת פריחה החלט פיסיון בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני אחר הפטור אחר חזירת פריחת הסגר, תלמוד לומר הפטו ּו ְוָרָא ה

א ּו הָֽ ר֭ ֹו הֵ֥ ְךָ֭ט ְהַּפֵ֥ ֵ֛הֶ֭נ ּנ  ה   לרבות כולם.  ְו

 

ן ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ּו ָא ה  קטן, שתי דרשות-פשטא זקף – ְוָר

ָ֑ן...  (יג,יז) עְ֭לָלָב ֶַַֽ֖ג ֶּנ ַה ְך֭ ְהַּפֵ֥ ֵ֛הֶ֭נ ּנ  ה  ע֭ביר מרכא טפחא אתנח, ת – ְו ַג ֶַֽ֖ ֶּנ ַה ְך֭ ְהַּפֵ֥ מרכא טפחא, בפריחה חוזרת מרבה את כתמי הבוהק  -ֶנ

ֵ֛ה֭להשלים לפריחה לבנה וטהור,  ּנ  ה   תביר, אין הסבר. –ְו

ר֭ ַהֹ֧ ןְוט  ֵ֛ ה  ע-ֶאתַ֭הּכ  ֶַַֽ֖ג ר֭דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כולם חלה אותה הלכה,  – ַהֶּנ ֹו הֵ֥ ריחה מרכא, מרבה על חזרת פ –ָט

מצבים של חזרת פריחה אחרי פתיחה בנגע קטן בזמנים וסימני טומאה אחרים ואחריהם פריחה,  11אחרי שפתח במצב מחיה בתחילה עוד 

 בכל אלו האיש נטהר.

 (יג,יז)יכול הבא בכולו לבן בתחילה יהא טהור ת"ל  תו"כ פ"ג פ"ו )ד(והמשנה הבאה מלמדת הלכה אחרת על הבא כולו לבן בתחילה: 

אהָֽ֭ המשנה מלמדת דינו של הבא  ואין הבא בכולו לבן בתחילה טהור אלא טמא.)רק לזה שהפך לבן( הוא טהור סלוק, מגביל פסיקת (  –), ּו

כמו שפרח אחר החלט או יהא טהור.  )האם( :החפץ חייםלפריחות וגילוי בשר חי אחריהן. ע"פ פי'  בלי כל קשרכולו לבן בתחילה 
 .הסגרדינו של הבא בכולו לבן בתחילה, שזה נגע וטעון  ן הסגר.ר"ל דבעינ אלא טמא. הסגר?



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 , צרעת בשחין ובמכוהכח –ויקרא תזריע יג,יח 

  הקדמה
נקרא גם צרבת השחין, בעל קרום כקליפת השום, ובו עלול להיות נגע שחין. שחין קודח, ושחין שעבר לגמרי והשאיר  –שנרפא שחין 

 צלקת אין בהם נגע צרעת.

סימן מחיה. הוא מחלט ע"י שער לבן או פשיון. אם לכתחילה לא היה שער לבן אז אחרי הסגר הוא עלול להיות מחלט ע"י פשיון  בשחין אין

 ו/או שער לבן. 

ח[֭֭֭֭׃֭פ֭ י]י ָֽ רּ֭כ  ֹו-ּוָבָׂש֕ ֵ֥ה֭בָֽ ֶי ְה א׃֭-י  ְרָּפָֽ ְונ  ין֭ ָ֑ ח  ֹוְׁ֭ש רֶ֖ ע  יט[ְ֭֭֭֭ב ֶר֭] ֹוַ֭בֶהֶ֖ אֵ֥ ה֭ ֶ֣תְ֭לָבָנָ֔ ְׂשא   ֭ ין ח  ֹוםַ֭הְּׁש ְמקֶ֤ הּ֭ב  ָהָי֞ ֶמתְ֭ו ְמָּדָ֑ ֶ֣הֲ֭אַד תְ֭לָבָנ
הֶ֭אל ָאֶ֖ ְר ן׃֭-ְונ  ָֽ ה  ּכ  ן]כ[ַ֭֭֭֭ה מ  ֶ֣ל֭ ָׁשָפ  ֭ ָה ֶ֤הַ֭מְרֶא ּנ  ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ַהּכ  ֶ֣ה֭ ָרָא ַגע-ְו ןֶ֭נ ֵ֛ ה  ַהּכ  ֹו֭ ְּמאֹ֧ ְוט  ָ֑ן֭ ְֶ֣ךָ֭לָב ָהַפ ּה֭ ָרֶ֖ ּוְׂשָע ר֭ ֹו ין֭-ָהעָ֔ ֵ֥ ח  אַּ֭בְּׁש ו ֶ֖ ה  ַעת֭ ָצַרֵ֥

ה׃֭ ָח ָרָֽ א[ָּ֭֭֭֭פ ין]כ ָֽ ֶ֤ה֭א  ּנ  ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ַהּכ  ה֭ ֶָּ֣נ ֶא ְר י  ֭׀ ם ֶ֣ א  ֶ֣֭-ְו ָע ׂש   ֭ ּה ןָּב מ  ה֭ ֵַָּֽ֛נ יֶנ א  ה֭ ְׁשָפָלֵ֥ ןּ֭ו ְבַעֵ֥ת֭-רָ֭לָבָ֔ ׁש  ן֭ ֶ֖ ה  ּכ  ֹוַ֭ה רֵ֥ י ּג  ְס ה  ָ֑הְ֭ו ָה א֭כ  י ֶ֣ ה  רְ֭ו ֹו עֶ֖ ָה
ים׃֭ ָֽ מ  ם]כב[ָ֭֭֭֭י א  וא׃֭-ְו ָֽ ַגע֭ה  ֵַֽ֥ ֹוֶ֭נ תֶ֖ ֵ֛ן֭א  ה  ּכ  אַ֭ה ֹ֧ ּמ  ְוט  ֹור֭ הָּ֭בעָ֑ ֶׂשֶ֖ ְפ ה֭ת  ֵ֥ ׂש  ג[ָּ֭֭֭֭פ ם]כ א  ֶבת֭-ְו ֶרֵ֥ הָ֭צ ָת ָׂשָ֔ אָ֭פ ל ֶ֣  ֭ ַהַּבֶה ֶרת ד֭ מ ֶ֤ ָהַּ֭תֲע י ְחֶּת֝ ַּת

א֭ ו ָ֑ ה  ין֭ ֶ֖ ְּׁשח  סַ֭ה ן׃֭ ָֽ ה  ּכ  ֹוַ֭ה רֶ֖ ֲה ד[ְ֭֭֭֭וט  י]כ ָֽ רּ֭כ  ֹוָ֭בָׂשָ֔ ְכַות-אֶ֣ מ  ֹו֭ רֶ֖ ֵ֥הְ֭בע  ְהֶי ֹו֭-י  אֵ֥ ֶמת֭ ַדְמֶּדֶ֖ ֵ֥הֲ֭א ֶרתְ֭לָבָנ הַּ֭בֶהֵ֛ ְכָוֵ֗ ּמ  ַה ֶ֣ת֭ ְחַי ָֽ ה֭מ  ָהְיָת֞ ָׁ֑שְ֭וָֽ א 
ה׃֭ ה[ְ֭֭֭֭לָבָנָֽ ן]כ מ  ק֭ מ ֶ֣ ָע  ֭ ָה ְרֶא ּוַמ ֶרת֭ ןַּ֭בַּבֶהֵ֗ רָ֭לָב֝ ָעָ֨ ְךׂ֭֩ש  ְהַּפ ֶ֣הֶ֭נ ּנ  ְוה  ן֭ ה ֡ ַהּכ  ֶּ֣ה֭ ָת א  ֶ֣ה֭ ָא עָ֭֔-ְוָר אָ֭ה ֶ֤ ּמ  ְוט  ָחה֭ ֶ֖הָּ֭פָרָ֑ ְכָו ּמ  אַּ֭ב ו ָ֔ ה  ַעת֭ רָ֭צַרֶ֣ ֹו

א׃֭ ו ָֽ ה  ַעת֭ עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג ןֶ֭נ ה ָ֔ ּכ  ַה  ֭ תֹו ו[֭֭֭֭א  ין]כ ָֽ א  ֶ֤ה֭ ּנ  ְוה  ן֭ ה ֵ֗ ַהּכ  ה֭ ֶָּ֣נ ֶא ְר ׀֭י  ם ֶ֣ ן-ְוא  מ  ה֭ ֵַָּֽ֛נ יֶנ ה֭א  ְׁשָפָלֵ֥ ןּ֭ו ֶ֣רָ֭לָבָ֔ ָע ׂש   ֭ ֶה ֶרת ָ֑ה֭-ַּבַּב ָה א֭כ  ו ֶ֣ ה  ֹורְ֭ו ָהעֶ֖
ים׃֭ ָֽ ָימ  ת֭ ַעֵ֥ ְב ׁש  ן֭ ֶ֖ ה  ַהּכ  ֹו֭ ירֵ֥ ְסּג  ם֭]כז[ְ֭֭֭וה  א  ָ֑י֭ יע  ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ּיֶ֣ ןַּ֭ב ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ָאֵ֥ א׃֭-ְוָר ו ָֽ ַעת֭ה  ַגעָ֭צַרֶ֖ ֵַֽ֥ ֹוֶ֭נ תָ֔ א   ֭ ן ה  ַהּכ  א֭ ֶ֤ ּמ  ְוט  ֹור֭ ָּבעָ֔  ֭ ה ֶׂש ְפ ה֭ת  ֶ֤ ׂש  ָּ֭֭פ

ח[֭֭ ם]כ א  ֶרת֭ל א-ְו ַהַּבֶה֝ ד֭ ָהַ֭֩תֲעמ ָ֨ ְחֶּתי י-ַּת ָֽ ןּ֭כ  ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ֹו ֲהר ָֽ ְוט  א֭ ו ָ֑ ֶ֖ה֭ה  ָו ְכ ּמ  ַה ת֭ ֵ֥ א  הְׂ֭ש ָהָ֔ א֭כ  ו ֶ֣ ה  ְו  ֭ ֹור הָ֭בע ְׂשָתֶ֤ כְ֭-ָפ ּמ  ַה ֶבת֭ ֶרֵ֥ א׃֭פָצ ו ָֽ ֶ֖ה֭ה  ָ֭ו
 תו"כ פ"ג פ"ו 

ין֭ (יג,יח) )ה( ָ֑ איכול מורד ת"ל ְׁשח  ְרָּפָֽ א, אי ְונ  ְרָּפָֽ יןיכול עד שיעשה צלקת ת"ל  ְונ  ָ֑ ח  , הא כיצד נרפא ולא נרפא וכן הוא אומר למטה ְׁש
ין֭֭(יג,כג) ֶ֖ ח  ֶבתַ֭הְּׁש ֶרֵ֥ מניין לקה בעץ ובאבן ובגפת  אלא שחין שעלה מאליו )ראה טט א( אין לי )ו(הוא עד שתקרום כקליפת השום. ָצ

ין֭֭(יג,יח)הוא שחין ת"ל שובמי טבריא ובכל שאינו בא מחמת האש  ָ֑ ֭ ֭(יג,יט)ְׁשח  ין ח  ר, שלפני וריבה. אין לי אלא שחין של אחר הדיבְּׁש
ין֭֭(יג,יח)ר מנין, בגוי משנתגייר, עד שלא נתגייר מנין, בקטן משנולד, עד שלא נולד מנין, ת"ל והדיב ָ֑ ין ֭֭(יג,יט)ְׁשח  ח  )ראה טט ריבה,  ְּׁש

ילהיכן שיפשה מנין ת"ל  שאין לו שחין (ג)ראה טט אלא שחין שיש לו להיכן שיפשה  אין לי (ב ָֽ ֹו-ּכ  ֵ֥ה֭בָֽ ְהֶי  (ד)ראה טט אפילו בכולו,  י 
חין אלא בזמן שמקצת שחין ומקצת בהרת מקצת בהרת וכולו שחין, ]גי' הראב"ד והגר"א מקצת שחין וכולו בהרת[, כולו ש אין לי

יוכולו בהרת מנין ת"ל  ָֽ ֹו-ּכ  ֵ֥ה֭בָֽ ְהֶי שאלו את רבי אליעזר מי שעלה לתוך ידו בהרת  )ז( .בעורו אפילו בכולו (ה)ראה טט  , אפילו בכולו,י 
ין֭֭(יג,כג)כסלע ומקומה  ֶ֖ ח  ֶבתַ֭הְּׁש ֶרֵ֥ מהו אמר להם יסגיר, אמרו לו למה, לגדל שיער לבן אינה ראויה ולפיסיון אינה פוסה ולמחיה ָצ

ה מטמאה, אמר להם שמא תכנוס ותפשה אמרו לו והרי מקומה כגריס אמר להם כך שמעתי יסגיר, אמר לו רבי יהודה בן בתירה אינ
אלמדנו אמר לו אם לקיים דברי חכמים הין, אמר לו שמא יוולד לו שחין אחר חוצה לו ויפשה לתוכו אמר לו חכם אתה שקיימתה את 

 דברי חכמים. 
 

ין֭ (יג,יח) )ה( ָ֑ איכול מורד ת"ל ְׁשח  ְרָּפָֽ א, אי ְונ  ְרָּפָֽ יןיכול עד שיעשה צלקת ת"ל  ְונ  ָ֑ ח  , הא כיצד נרפא ולא נרפא וכן הוא אומר למטה ְׁש
ין֭֭(יג,כג) ֶ֖ ח  ֶבתַ֭הְּׁש ֶרֵ֥  הוא עד שתקרום כקליפת השום.ָצ

ין֭...  (יג,יח) ָ֑ ח  א׃אתנח  -ְׁש ְרָּפָֽ של טעם טפחא. אין כאן שנוי משמעות או סלוק, ללא טעם טפחא מלמד כי אין כאן אף תפקיד דרשתי  -ְונ 

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

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

 אתנח או ללא טפחא לפני סלוקסלוק, טפחא, פסוקים ללא טפחא לפני ראה 

 

ח[֭֭׃֭פ֭ )טט א( י]י ָֽ רּ֭כ  ָׂש֕ ֹו-ּוָב ֵ֥ה֭בָֽ ְהֶי א׃-י  ְרָּפָֽ ְונ  ין֭ ָ֑ ח  ֹוְׁ֭ש רֶ֖ יט[֭֭ ְבע  ין ֭] ח  ַהְּׁש ֹום֭ ְמקֶ֤ הּ֭ב  ָהָי֞ ֶמתְ֭֭ו ְמָּדָ֑ ֶ֣הֲ֭אַד ֶרתְ֭לָבָנ ֹוַ֭בֶהֶ֖ אֵ֥ ה֭ ֶ֣תְ֭לָבָנָ֔ ְׂשא 
הֶ֭אל ָאֶ֖ ְר ן׃-ְונ  ָֽ ה  ּכ   ַה

הוא שחין שלקה בעץ ובאבן ובגפת ובמי טבריא ובכל שאינו בא מחמת האש  אלא שחין שעלה מאליו מניין )ראה טט א( אין לי )ו(
ין֭֭(יג,יח)ת"ל  ָ֑ ֭ ֭(יג,יט)ְׁשח  ין  ריבה. ְּׁשח 

֭ ֭(יג,יט) מיתור מלת ין ח  על שחין שעלה לפני הדבור  ]צח[מלבי"ם על שחין שעלה מסיבת דבר אחר, ופירש  ]צז[מלבי"ם פירש  ריבהְּׁש

 עצמה מביאה דרשה אחת, וטעם פשטא במלה זאת מביא דרשה שניה. ין ְּׁ֭שח֭ ֭(יג,יט)וכד'. מוצע כי מלת 

 

הגורמת לחום בגוף, גפת היא פסולת זיתים שתהליך הרקבון שלה פולט שחין מסיבת חום בפנים הגוף, שחין מחמת מכה חיצונית  -טט )

 (חמים מטבעם – וחמי טבריהחום, 
בגוי משנתגייר, עד שלא נתגייר מנין, בקטן משנולד, עד שלא נולד מנין, ת"ל  אין לי אלא שחין של אחר הדיבור, שלפני הדיבור מנין,

ין֭֭(יג,יח) ָ֑ ח   הכתוב בא לכלול שחין שלפני מתן תורה ושל הגר בגיותו ושל הקטן לפני לידתו(. –)טט  שחין ריבה,ְׁש

 בנגעי עור הבשר הבא בבהרת שהיתה בו קודם לדיבור, גיור, לידה פוטרים אותו. (א

 שחין לבד"וכתב הראב"ד הא דגמרינן אפילו לפני הדבור הוא דוקא לענין  שחין ריבה ת"לד"ה  החפץ חיים פי' תורה שלמה (ב
 אבל השאת והבהרת שנתהוו בשחין דוקא כשנתהוו אחר הדבור וכדלעיל בראש הפרשה."

 בהרת שהיתה מעל השחין קודם לדיבור, גיור, לידה פוטרים אותו. .א

 .12דנים אותו בנגע שחיןיור, לידה והבהרת הופיעה אחר הדבור שחין שהיה בו קודם לדיבור, ג .ב

 

זה מצב אחד בעל שני מצבי  - מצב א' –ע"פ פי' החפץ חיים )טט אלא שחין שיש לו להיכן שיפשה  אין לי...  תו"כ פ"ג פ"ו )ו( (ב)טט  

 שחין, שחין במקצת גופו או שחין בכל גופו( 
 

                                                        
אשחין שהיה בו קודם לדיבור, גיור, לידה  12 ְרָּפָֽ צב חדש ולכן אם יעלה ולא מ דנים אותו כשחין)קרם כקליפת השום( בין קודם לדבור וגו' ובין אחרי  ְונ 

 על הקרום הזה שאת או בהרת נטמא אותו.



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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והפשיון אפשרי רק לשחין שיולד מחוץ  מקצת העור שחין ושחין זה כולו בהרת מצב ב' –)טט  שחין שאין לו להיכן שיפשה מנין (ג)טט 

י֭(יג,יח)ת"ל לשחין המכוסה כולו בבהרת(  ָֽ ֹו-ּכ  ֵ֥ה֭בָֽ ֶי ְה  אפילו בכולו, י 

 

 )בירור של מצב א' ומצב ב'( (ד)טט 

 ... החפץ חיים ופירושתורה שלמה תו"כ פ"ג פ"ו )ו( 

  ,ת שחין ומקצת בהרת מקצת בהרת וכולו שחיןאלא בזמן שמקצ אין ליה"ג 
 , מקצת שחין וכולו בהרת

 ]כן הוא גירסת הראב"ד והגר"א[:  כולו שחין וכולו בהרת מנין ת"ל וכו'

 :היינו שמקצת הגוף שחין ומקצת מזה מכוסה בבהרת שמקצת שחין ומקצת בהרת.מצב א' פשיון בתוך השחין(  –)טט 
נו שכל גופו לקה בשחין ומקצתו מכוסה בבהרת ובשתי אלו האופנים יוכל להיות בבהרת פשיון היי .חיןשקצת בהרת וכולו מוב

 (, לכן זה מצב אחדפשיון בתוך השחיןהאלו בשני מצבי שחין  –)טט  :בפשיטות
גם בזה יוכל היינו שנתמלא כל מקום השחין בבהרת ואף  .שחין וכולו בהרתהגוף(  –)טט מקצת מצב ב' פשיון לתוך שחין אחר(  –)טט 

  :להיות לפעמים פשיון בבהרת כגון שיולד לו שחין אחר חוצה לו ויתחבר עם שחין זה ואח"כ יפשה הבהרת לתוכו
בשחין וגם מכוסה כולו בבהרת שלא יצוייר שום  הא שכל גופו לקכהי .וכולו בהרת ןיחכולו ששמא יולד שער לבן(  מצב ג' –)טט 

 : מנין שאף בזה צריך הסגר [לתוכו וכדלקמיה אם לא שיכניס]פשיון כלל בבהרת זה 
י...  (יג,יח)ת"ל תוך הסבר מצב ג', תו"כ מסביר קודם מצב ב'(  –)טט  ָֽ ֹו-ּכ  ֵ֥ה֭בָֽ ֶי ְה ל היינו מקצת שחין וכולו בהרת הנ" .אפילו בכולו י 
  :מצב ב' של פשיון לשחין שיולד מחוץ לשחין המכוסה כולו בבהרת( –)טט 

ֹו֭ ל גופו וכולו מכוסה בהרת()מצב ג' שחין בכ (ה)טט  רֶ֖ ע  היינו כולו שחין וכולו בהרת הנ"ל שגם בזה צריך הסגר  .אפילו בכולוְב
 .13ותועלת ההסגר שמא יולד בו שער לבן

 

ר֭ (יג,יח)֭פ֭ ָׂש֕  גדול, בתפקיד הצהרה על שלושה מצבים של נגע שחין, שניים באופן אחד, אחד באופן אחר. -זקף – ּוָב

 ני אופנים: )מצב א'( פשיון בתוך שחין קיים, )מצב ב'( פשיון לתוך שחין חדש; פשיון גורם החלט בש 

  .מצב ג'( שער לבן גורם יחיד להחלט בבא בכולו לבן בתחילה על השחין, מכיון שלא שייך פשיון( 

צבים )ב' ג'( כפירוש החפץ מהכתוב למדים על מצב א' פשיון בתוך שחין קיים על חלק מהגוף או על הגוף כולו. תו"כ מוסיף ודורש שני מ
 חיים:

 (יג,יח)  ...י ָֽ ֹו-ּכ  ֵ֥ה֭בָֽ ֶי ְה  מצב ב', מקצת העור שחין ושחין זה כולו בהרת –)טט  אפילו בכולו, היינו מקצת שחין וכולו בהרת י 

 (והפשיון לשחין שיולד מחוץ לשחין המכוסה כולו בבהרת

 .שגם בזה צריך הסגר ותועלת ההסגר שמא יולד בו שער לבן.מצב ג'( כל גופו שחין וכולו בהרת . –)טט  בערו אפילו בכולו .. 

 גדול-זקףראה 

 

י...  (יג,יח)פ֭ ָֽ ֹו-ּכ  ֵ֥ה֭בָֽ ֶי ְה ֹו-י  רֶ֖ ע   מרכא טפחא, יתור לרבות, אפשר כי היתור בא לרבות את שני המצבים ב' וג' או את מצב ג' בלבד.  - ְב

דרך הדרשה של תו"כ מציב קושיה על ההבנה של תפקיד  פילו בכולובערו א כי יהיה בו אפילו בכולומפרש,  בגירסת תו"כ שהחפץ חיים

 בערו.מצורפת במקף למלת  בוובטעמי המקרא מלת  כי יהיהלמלים  בוהמקף, כי דרשת תו"כ משייכת מלת 

לשחין והפשיון לשחין שיולד מחוץ  כדי לדרוש מצב ב' מקצת העור שחין ושחין זה כולו בהרת בערוממלת  בואפשר שתו"כ מנתק את 

  המכוסה כולו בבהרת

. המלבי"ם )התוה"מ( מסביר כי תו"כ דורש מכאן רק את מצב ג' כל כי יהיה בו בערו אפילו בכולו.מפרש נאמר  בגירסת תו"כ שהמלבי"ם

ן אחר, כי גופו שחין וכולו בהרת ... שגם בזה צריך הסגר ותועלת ההסגר שמא יולד בו שער לבן. ותו"כ אינו דורש מצב ב' של פשיון לשחי
 זה נלמד מן הכתוב.

 

ה׃ (יג,כ)-, מרומז בשל פשיון לשחין אחרמצב ב'  ָח יןָּ֭פָרָֽ ֵ֥ ְּׁשח   ראה דיון במקומו.   ַּב

 

רהוא דוגמא חדה על תפקיד טעם עליון  (יג,יח)פסוק  יגדול, הנותן הצהרה, ותבנית סוגרת דיבור בטעמים תחתונים -זקף – ּוָבָׂש֕ ָֽ ֵ֥ה֭-ּכ  ְהֶי י 
ֹו י-בָֽ ָ֑ ח  ֹוְׁ֭ש רֶ֖ א׃ְבע  ְרָּפָֽ ְונ   המבררת המצבים עליהן חלה ההצהרה.  ן֭

 

 

                                                        
בנגעי בשר הבא בכולו לבן בתחילה טמא ומוסגר שאף שאי אפשר שיפשה יצויר עוד שני סימני טומאה שער לבן ומחיה.  התוה"מ )צט(ע"פ  13

שני סימני טומאה שער לבן ופשיון, לא אם אין אחד מ(לפחות  -)טט אבל שחין שאין מטמא במחיה נאמר מן הסברה שלא יסגיר רק אם יצויר שיטמא ב
בנגעי עור הבשר יש בכל מצב אפשרות ללפחות שני סימני טומאה מתוך שלושה. לכן תהיה סברה לומר שגם בשחין צריך כך  –)טט  לו היכן שיפשה.

 אם יש אפשרות רק לסימן טומאה אחד!(ובמצב של רק אחד נפטור את האדם. לכן מלמד על הבא בכולו לבן בתחילה על השחין שיטמא גם 
 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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יט[֭֭  ין ֭] ח  ֹוםַ֭הְּׁש ְמקֶ֤ הּ֭ב  ָהָי֞ הֶ֭אלְ֭ו ְרָאֶ֖ ְונ  ֶמת֭ ַדְמָּדָ֑ ֶ֣הֲ֭א ֶרתְ֭לָבָנ ֹוַ֭בֶהֶ֖ ה֭אֵ֥ ֶ֣תְ֭לָבָנָ֔ א  ן׃-ְׂש ָֽ ה   ַהּכ 

 
 ספרא תזריע פרשה ד 

ין ֭ (יג,יט) )א( ח  ֹוםַ֭הְּׁש ְמקֶ֤ הּ֭ב  ָי֞ ָה ֶ֣תְ֭ו א  ם השאת לשחין, רבי אליעזר בן יעקב אומר קרוי הוא , שיקדום השחין לשאת, ולא תקדוְׂש
 )ג(כיצד היה בעור הבשר עד שלא נעשה שחין והיה רבי אליעזר בן יעקב מטמא וחכמים מטהרים.  )ב(במקומו עד שלא בא לשם. 

ה (יג,יט) ֶ֣תְ֭לָבָנָ֔ א  ֶמת, מלמד שהיא מטמא חלקה, ְׂש ָּדָ֑ ֶ֣הֲ֭אַדְמ ֶרתְ֭לָבָנ יכול השאת תטמא חלקה  , מלמד שהיא מטמ' בפתוך,ַבֶהֶ֖
ַעת-ֶנַגע( יג,כוהבהרת תטמא בפתוך, ומנין ליתן את האמור בשאת בבהרת, ואת האמור בבהרת בשאת, ת"ל ) ֭ ( יג,כ) )ד( .ָצַרֵ֥ ָה ְרֶא ַמ

ֶ֣ל֭ ֶ֣לאין לי אלא ָׁשָפ ָׁשָפ  ֭ ֶאָה ן( יג,כא, ומניין לרבות את השוה ואת הגבוה, ת"ל )ַמְר מ  ה֭ ֵַָּֽ֛נ יֶנ א  ה֭ ְׁשָפָלֵ֥ ר-ּו ֹו עֶ֖ חין פרחה ולא בעור , בשָה
ם( יג,כגהבשר, יכול לא תפשה בעור הבשר אבל תפשה בעור המכוה תלמוד לומר ) ה-ְוא  ָת אָ֭פָׂשָ֔ ל ֶ֣  ֭ ַהַּבֶה ֶרת ד֭ ָהַּ֭תֲעמ ֶ֤ י ְחֶּת֝ , מקום ַּת

ֶָּ֣נה֭ (יג,כא) )ה(שתחתיה היא פושה אינו פושה לא בעור הבשר, ולא בעור המכוה.  ְרֶא ם׀֭י  ֶ֣ א  יןכולה כאחת ְו ָֽ ֶ֤ה֭א  ּנ  ּה ֭-ְוה  , ולא בחוט ָּב
ין (יג,כו)היוצא ממנה, יכול אפילו יש בו רוחב שתי שערות, ת"ל  ָֽ א  ֶ֤ה֭ ּנ  ה  ן-ְו ֶ֣רָ֭לָבָ֔ ָע ׂש   ֭ ֶה ֶרת ם (יג,כב) )ו(. ַּבַּב א  ר֭-ְו ֹו עָ֑ הָּ֭ב ְפֶׂשֶ֖ ה֭ת  ֵ֥ מה ָּפׂש 

ם (יג,כז)ת"ל לפי שנאמר  א  ָ֑י֭ ע  י ְּׁשב  ַה ֹום֭ ּיֶ֣ ןַּ֭ב ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ֹור-ְוָרָאֵ֥ עָ֔ ָּב  ֭ ֶׂשה ְפ ה֭ת  ֶ֤ ׂש  י אלא פיסיון מטמא אלא בשביעי בלבד, שיכול אין ל ָּפ
ה (יג,כב)שמיני תשיעי עשירי מניין ת"ל  ְפֶׂשֶ֖ ם (יג,כב), ת  א  ה-ְו ְפֶׂשֶ֖ ה֭ת  ֵ֥ החליטו בשיער לבן, הלך שיער לבן וחזר שיער לבן, וכן  )ז( .ָּפׂש 

טימאו בפסיון בסוף  -)טט  טו בפיסיוןבתחילה ובסוף שבוע, לאחר הפטור, החלי (הבאים טימאו בשער לבן בשלושה מקרים -)טט בפיסיון,  )או(

 וזה קרה( –הפטור( )טט  ואטימאו בשער לבן שבא אחר היעלמות הפסיון  -)טט בשיער לבן  )או(, הלך הפסיון וחזר הפיסיון, וכן שבוע ראשון(
הלאחר הפטור, לכך נאמר  או( -)טט בסוף שבוע ראשון )ל"ג ובסוף שבוע שני(  ְפֶׂשֶ֖ ם (יג,כב), ת  א  ֵ֥֭-ְו הָּפׂש  ְפֶׂשֶ֖ א֭ (יג,כב) )ח(.  ה֭ת  ֹ֧ ּמ  )טט ְוט 

ן - ֵ֛ ה  ּכ  ֹו֭(ַה תֶ֖ שהיו  שני נגעים באיש אחד או שני אנשים כל אחד עם נגע( –)טט , את הודאי הוא מטמא ואינו מטמא את הספק, כיצד שנים א 
)בעל שני נגעים( איש אחד אצל כהן בזה בהרת כגריס ובזה כסלע בסוף שבוע בזה כסלע ובזה כסלע ואין ידוע באיזה מהן פשה בין ב

טהור, רבי עקיבה אומר באיש  )וכל אחד בעל נגע אחד( )ובשני המקרים הספק הוא מה הנגע הטמא לכן מספק האיש או האנשים(בין בשני אנשים 
ֹו)כי טמא בשני אנשים טהור )היה פשיון רק הספק איזה נגע פשה( אחד  תֶ֖ שני אנשים מלמד )על , אמרו לו  מלמד לטמא רק במצב של ודאי( א 

וא׃והלא נאמר  הכתוב( ָֽ ע֭ה  ֵַַֽ֥ג א֭אם כן למה נאמר   ֶנ ֹ֧ ּמ  ן -)טט ְוט  ֵ֛ ה  ּכ  ֹו֭(ַה תֶ֖ ֹו-)ומה שאתה רע"ק לומד מ, א  תֶ֖ לשני אנשים, לשיטתנו מלמד על  א 

ם (יג,כג) )ט(. )פשה(הוא מטמא, ואינו מטמא את הספק )שפשה( את הודאי  אדם אחד עם שני נגעים( א  עֲ֭-ְו ָהַּ֭ת י ְחֶּת֝ אַּ֭ת ל ֶ֣  ֭ ֶה ֶרת ַהַּב ד֭ מ ֶ֤
ה֭ ָת ָׂשָ֔ ֶבת֭,   (ראה )יג,כ() לא פושה לא בעור הבשר ולא בעור המכוה אינהמקום שתחתיה הוא פושה, ָפ ֶרֵ֥ שיהא מקומה צרוב, ושיהא ָצ

ֹומקומה ניכר,  רֶ֖ ֲה וע , את הודאי מטהר, ואינו מטהר את הספק, כיצד שנים שבאו אצל כהן בזה בהרת כגריס ובזה כסלע בסוף שבְוט 
בזה כסלע ועוד, בזה כסלע ועוד, שניהם טמאים, אע"פ שחזרו להיות כסלע וכסלע שניהם טמאי', עד שיחזרו להיות כגריס לכך נאמר 

ֹו רֶ֖ ֲה  , את הודאי הוא מטהר ואינו מטהר את הספק. ְוט 

 

( "נו יצא להקל ולא להחמירכל דבר שהיה בכלל ויצא לטעון דבר אחר כעני")סוף מידה  ברייתא דשלוש עשרה מידות דרבי ישמעאל
פירוש השל"ה ... ורבינו נתנאל הקדוש תירץ מפני שהוקשה לו שאין בזה חידוש כלל שאחר שיצא מהכלל ולא הוזכר בו אלא קולא 

שאין הכונה לומר שהקולא הכתובה בו יהיה בו  ,ולא חומרא פשיטא שמה שאמר לבד נסבול ולא דבר אחר ולזה פי' הוא בפי' המדה
ר שני גדינה במה שאין צריכין הס שינהש שחין ומכוהונה לומר דהיכא דשינה דינה במקצת והם ענין א' בשאר הדברים כגון אבל הכו

ים שוים אל הכלל יצא להקל מעליו כל החומרות שבכלל שלא נתן עליו מחומר הכלל רולא זכר בו חומרת המחיה אבל בשארי דב
אע"פ שלא נתפרשו קולות אלו בפרט נתן אותן לו מכח  אלו והפך כולו לבןמראות  ד'( )אולי צ"לאלא הקולות שבכלל כגון למטה מב' 
 חדשו בו וכן הדין דהחומרות נלמוד מהכלל ולא הקולות שלא נתחדש בפרט זהו דעתו ז"לתהכלל ולא נחמיר בו בהם מפני שלא נ

ד מפריחה בנגע עור לכל מיני נגעים. מכאן נראה שאכן בפסוק )יג,יג( העוסק בפריחה בנגע עור, הסתפקנו האם בתוה"מ האם כוונתו ללמ

 יש פריחה בשחין ובמכוה שלא כתוב בהם. בראש ובזקן כתוב ומהם לומדים לפריחה בבית.
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 ויקרא תזריע יג,יט

הֶ֭אל ָאֶ֖ ְר ְונ  ֶמת֭ ָּדָ֑ ֶ֣הֲ֭אַדְמ ֶרתְ֭לָבָנ ֹוַ֭בֶהֶ֖ אֵ֥ ה֭ ֶ֣תְ֭לָבָנָ֔ ְׂשא   ֭ ין ַהְּׁשח  ֹום֭ ְמקֶ֤ הּ֭ב  ָהָי֞ יט[ְ֭֭ו ן׃-] ָֽ ה  ּכ   ַה

 
 ספרא תזריע פרשה ד 

ֶ֣ת (יג,יט) )א( א  ְׂש  ֭ ין ח  ֹוםַ֭הְּׁש ְמקֶ֤ הּ֭ב  ָי֞ ָה , שיקדום השחין לשאת, ולא תקדום השאת לשחין, רבי אליעזר בן יעקב אומר קרוי הוא ְו
שה בעור הבשר עד שלא נע)מראה לבן( כיצד? היה  )ב(. )פתח במראה לבן ועד שראהו הכהן הפך מקומו לשחין(במקומו עד שלא בא לשם 

 (, רבי אליעזר בן יעקב מטמא וחכמים מטהרים.)ג"א וחיהשחין והיה 
 פסוק )יג,יח(, סיפר על עור בריא שנתפתח בו שחין ונרפא, פסוק )יג,יט( מספר על התפתחות בהרת על השחין שנרפא וזה טמא.

ֶ֣תראב"י לומד ממלות הפסוק )יג,יט(  ְׂשא   ֭ ין ַהְּׁשח  ֹום֭ ְמקֶ֤ הּ֭ב  ָהָי֞  . טמאלשחין גם זה שאם יקדום השאת  ְו

שזה טמא ולכן אם יקדום השאת  עליו שאת,אח"כ שחין והאירועים: קודם סדר  לעיט(  -מהמלים של הפסוקים )יג,יח חכמים לומדים 

טהור, ואילו מי שכבר הוסגר האם יטהר או כתוספתא להלן,  -. אלא שלא התברר מדוע מי שלא הוסגר בגלל השאת טהורלשחין זה מצב 

 חדש. יפתח הסגר
 

 ויקרא תזריע יג,יט

יט[֭֭ הֶ֭אל] ָאֶ֖ ְר ְונ  ֶמת֭ ָּדָ֑ ֶ֣הֲ֭אַדְמ ֶרתְ֭לָבָנ ֹוַ֭בֶהֶ֖ אֵ֥ ה֭ ֶ֣תְ֭לָבָנָ֔ ְׂשא   ֭ ין ַהְּׁשח  ֹום֭ ְמקֶ֤ הּ֭ב  ָהָי֞ ן׃-ְו ָֽ ה  ּכ   ַה

יט[֭֭ ין ֭] ַהְּׁשח  ֹום֭ ְמקֶ֤ הּ֭ב  ָהָי֞ גרשיים מהפך פשטא, בברייתא של י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן של רבי ישמעאל מובא נגע שחין  – ְו

הדגמה של דבר שיצא מהכלל לידון בדבר אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר. השחין והכויה הם בכלל נגעי עור הבשר ויצאו מן הכלל כ

 ללמד שבהם אין סימן טומאה מחיה, וההסגר הוא רק לשבוע אחד. כל זה נדרש ישירות מהכתוב.  

 

ֶ֣ת (יג,יט) ]ק[ התוה"מ א  ְׂש  ֭ ין ח  ֹוםַ֭הְּׁש ְמקֶ֤ הּ֭ב  ָי֞ ָה בואר כפי הפשט שאחר שנרפא השחין בא במקומו שאת. וממילא אם קדם השא' מ ְו
 )וזה כהסבר לעיל( .לשחין אינו בגדר שחין וזה דעת חכמים

. וזה לחכמים שס"ל שאינו נגע א' רק יסגיר בתחלה)ובתוספת' )ספ"ג דנגעים( אמר הסגירו בעור הבשר ולבסוף נעשית שחין ומכוה 
. ואף שהי' בה אז ע עור הבשר, אמנם מתחיל הסגר נגע שחין או מכוה, אבל בהם אין  סימן המחיה ורק הסגר לשבוע()בטל נג בטלה נגע הראשונה

)בגלל המצב החדש לא מתחשב בנגע העור ובסימניו אם  טהור ממנה ומתחיל ההסגר משום השאת הנראה עתה במקום השחין סימן טומאה

)לחכמים שחין אחר נגע יצא להקל, ואף שבשבוע ההסגר הצרוע טמא, אבל אם לא יופיעו ( מחמת נגע שחין(היו, יתחיל הסגר וימתין לשער לבן או פשיון 

 סימני טומאה יטהר.( 

֭  (יג,יט)וראב"י לו שטה אחרת שס"ל שמ"ש  ין ח  ֹוםַ֭הְּׁש ְמקֶ֤ הּ֭ב  ָהָי֞ הוא פעל עבר בויו החיבור. ור"ל כי יהי' בו שחין והיה כבר במקומו ְו
. וז"ש קרוי הוא מקומו עד שלא בא לשם. ובזה מישב הוא מ"ש כי יהי' בפעל עתיד כמו שהעירותי )בס' צו(. שהשחין בו עתה שאת

 .)לראב"י הנגע שקדם לשחין נחשב כנגע שחין( ומ"ש )במשנה ב'( והי' פי' ונשאר השאת אחר שנעשה שחין
 

ת שקדם לשחין, מרומזת בתבנית הטעמים של הקרא במצב שא מנגע שחיןודרשת חכמים לטהר  בנגע שחיןשדרשת ראב"י לטמא  14נראה

 ֭ ין ְּׁשח  ֹוםַ֭ה ְמקֶ֤ הּ֭ב  ָהָי֞ ֶ֣תְו א  גרשיים מהפך פשטא, גרשיים כעין יצא מענינו )של נגע עור( לידון בענין אחר כענינו )בהרת ואח"כ  – ְׂש

 תחתיה שחין( ומהפך פשטא יצא להקל ולא להחמיר, לחכמים הקלו בו וטיהרו. 

 יצא להקל ולא להחמירכעין , גרשיים במלרע ]...[ מהפך פשטא, גרש במלעיל-אזלאראה 

 מידות שהתורה נדרשת בהםראה 

 

הֶ֭אל ָאֶ֖ ְר ְונ  ֶמת֭ ָּדָ֑ ֶ֣הֲ֭אַדְמ ֶרתְ֭לָבָנ ֹוַ֭בֶהֶ֖ אֵ֥ ה֭ ֶ֣תְ֭לָבָנָ֔ ְׂשא   ֭ ין ַהְּׁשח  ֹום֭ ְמקֶ֤ הּ֭ב  ָהָי֞ יט[ְ֭֭ו ן׃-] ָֽ ה  ּכ   ַה

ן ]כ[֭ מ  ֶ֣ל֭ ָׁשָפ  ֭ ָה ַמְרֶא ֶ֤ה֭ ּנ  ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ּכ  ֶ֣הַ֭ה ָא רּ֭ו-ְוָר ֹו עָ֔ ןֶ֭נַגעָה ֵ֛ ה  ַהּכ  ֹו֭ ְּמאֹ֧ ָ֑ןְ֭וט  ְֶ֣ךָ֭לָב ָהַפ ּה֭ ָרֶ֖ ָחה׃֭֭֭-ְׂשָע יןָּ֭פָרָֽ ֵ֥ ח  אַּ֭בְּׁש ו ֶ֖ ה  ַעת֭  ָצַרֵ֥
 

התורה ממשיכה לדון במראה טמא שהופיע על שחין ומלמדת שבשחין ומכוה לארבע המראות הטמאים יש גם הופעה כתערובת לבן 

ת (יג,מג)-ואדמדם הנקרא פתוך. גם בעור הבשר יש פתוך אך הוא נלמד מ א  ֶ֤הְׂ֭ש ּנ  ְוה  ן֭ ה ֵ֗ ַהּכ  ֹו֭ ֝ת ה֭א  ָאָ֨ ֶמת֭-ְוָר ֲאַדְמֶּדָ֔ ֶ֣ה֭ ְלָבָנ  ֭ ע ַהֶּנ ַג
ר׃֭ רָּ֭בָׂשָֽ ֹו עֵ֥ ַעת֭ הָ֭צַרֶ֖ ֵ֥ ְרא  ֹוְּ֭כַמ ְחּתָ֑ ַגַּב ֹוְ֭ב אֶ֣ ֹו֭ ְחּתֶ֖  ְּבָקַר

    
 ספרא תזריע פרשה ד 

ה (יג,יט) )ג( ֶ֣תְ֭לָבָנָ֔ א  ֶמת, מלמד שהיא מטמא חלקה, ְׂש ְמָּדָ֑ ֶ֣הֲ֭אַד ֶרתְ֭לָבָנ )רק(  תוך, יכול השאת תטמא, מלמד שהיא מטמ' בפַבֶהֶ֖

ַעת-ֶנַגע( יג,כבפתוך, ומנין ליתן את האמור בשאת בבהרת, ואת האמור בבהרת בשאת, ת"ל ))רק(  חלקה והבהרת תטמא    .ָצַרֵ֥
 

הפשט  ֶ֣תְ֭לָבָנָ֔ המלמד כי השאת מטמא במראה לבן,  ְׂשא   קטן, מלמד שמראה הלבן מטמא גם בבהרת הכתובה אחריה.-זקף – ְלָבָנָ֔

ֹו֭בַ֭ ֶמתאֵ֥ ְמָּדָ֑ ֶ֣הֲ֭אַד ֶרתְ֭לָבָנ ֶרת, כתוב זה מלמד כי ֶהֶ֖ ֶהֶ֖ ֶמתהמופרדת ע"י טעם טפחא מלמד שהבהרת תטמא בפתוך )=  ַב ַדְמָּדָ֑ ֶ֣הֲ֭א (  ְלָבָנ

 . )כאשר טעם טפחא גם בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה(

ֶרת֭ ֹוַ֭בֶהֶ֖ ֶמתאת השאת שמטמא בפתוך )= מרכא טפחא, בתפקיד יתור לרבות על הבהרת המטמא בפתוך גם  – אֵ֥ ָּדָ֑ ֲאַדְמ ֶ֣ה֭  (.    ְלָבָנ

                                                        
14
 על נגע עור בזמן ובמקום חיוב שהיה לו זמן פטור וחזר למצב חיוב נגעים פ"ז מ"א-אחרי עיון ב 
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ֶ֣ל֭( יג,כ) תו"כ פרשה ד )ד( ָׁשָפ  ֭ ָה ְרֶא ֶ֣לאין לי אלא ַמ ָׁשָפ  ֭ ָה ן( יג,כא, ומניין לרבות את השוה ואת הגבוה, ת"ל )ַמְרֶא מ  ֵַָּֽ֛נה֭ יֶנ א  ה֭ ְׁשָפָלֵ֥ -ּו
ר ֹו עֶ֖  , ָה

֭֭ ] ן ]כ ֭מ  ל ָׁשָפֶ֣  ֭ ָה ֶא ַ֭מְר ֶ֤ה ּנ  ְ֭וה  ן ה ֵ֗ ּכ  הַ֭ה ָאֶ֣ עָ֭֔-ְוָר עָה ֶנַג ן֭ ֵ֛ ה  ּכ  ַה ֹו֭ אֹ֧ ְּמ ט  ְו ָלָבָ֑ן֭ ְך֭ ָהַפֶ֣ ּה֭ ָעָרֶ֖ רּ֭וְׂש ׃-ֹו ָחה ָּפָרָֽ ין֭ ֵ֥ ַּבְּׁשח  א֭ ו ֶ֖ ה  ת֭ ַע  ָצַרֵ֥
ן י ָֽ א  ֶ֤ה֭ ּנ  ְוה  ן֭ ה ֵ֗ ּכ  הַ֭ה ֶאֶָּ֣נ ְר י  ם׀֭ ֶ֣ א  [ְ֭֭ו א ן-]כ ֭מ  ֵַָּֽ֛נה ֶנ י א  ה֭ ָלֵ֥ ּוְׁשָפ ן֭ ָבָ֔ ָל ֶ֣ר֭ ָע ׂש   ֭ ּה ׃-ָּב ם י ָֽ מ  ָ֭י ת ַעֵ֥ ְב ןׁ֭ש  ֶ֖ ה  ּכ  ֹוַ֭ה ירֵ֥ ּג  ְס הְ֭וה  ָהָ֑ ֭כ  א י ֶ֣ ְוה  ֹור֭ עֶ֖  ָה

ֶ֣ה ]כ[֭֭ ןְ֭וָרָא ה ֵ֗ מונח רביע, לפחות ארבע. מרמז שעל הכהן להבחין האם במראה על השחין או המכוה יש אחד או יותר מבין יותר  – ַהּכ 

מארבע מראות. כי בנגע השחין והמכוה יש אפשרות לארבע המראות הלבנים ועוד ארבע מראות פתוכים )לבן אדמדם(, וצירופים ביניהם 

 "א מ"ב, מ"ג(.על משנה נגעים פ רע"ב, יכין)ע"פ 

 

ן( יג,כ) קבהתוה"מ  מ  ֶ֣ל֭ ָׁשָפ  ֭ ֶאָה ֶ֤הַ֭מְר ּנ  ה  ֹור-ְו שזה תנאי שצריך שיהי'  )שאי אפשר לפרש(למעלה ס' נב( שאאל"פ )כבר בארתי זה  ָהעָ֔
ה( יג,כא)מראהו שפל דהא אמר )פסוק שאח"ז(  ֵַָּֽ֛נ יֶנ ה֭א  ְׁשָפָלֵ֥ סגיר אף ( שיסוק יג,כוד( ובמכוה )פיג,והסגירו. וכן אמר למעלה )פסוק  ּו

 שאינה שפלה. 
ה( יג,כא)וע"כ פי' שאף ששפלה איננה צריך ששערה הפך לבן. וז"ש מנין לרבות את השוה ואת הגבוה ת"ל  ֵַָּֽ֛נ יֶנ א  ה֭ ְׁשָפָלֵ֥  . וכן אמרּו

ָ֑ה֭( יג,כא)ואת הגבוה מרבה ממ"ש  )בתו"כ(בספרא )פ"ז מ"ז( גבי מכוה, ומ"ש  ָה א֭כ  י ֶ֣ ה  ד אחד כמו וכן ת"י וגו' ... והשפל יהיה גם מצְו
ג( ופה שצייר בבהרת לבנה אדמדמת אמר שפל. שיצויר יג,שהבקעה שפלה מן ההר מצד א', ולכן בבהרת לבנה אמר עמוק )פסוק 

 .שיהיה שפל בצד הלבן וגבוה בצד האודם
ֶ֣ל֭( יג,כ)תו"כ מצרפת  ָׁשָפ  ֭ ָה ְרֶא ן( יג,כא)-לַמ מ  ֵַָּֽ֛נה֭ יֶנ א  ה֭ ְׁשָפָלֵ֥ ר-ּו ֹו עֶ֖  שפל, שוה או גבוה ביחס לעור.  ודורשת שהמראה עשוי להיות , ָה

ְרֶאָה ֭ (יג,ג)-ב ק ּוַמ מ ֶ֣ ן ָע ֹור-מ   –אשכרוע  –הצעתי ע"פ משנה נגעים פ"ב מ"א כי יש להתיחס לצבע העור הממוצע של בני ישראל   ָהעָ֔

ןולא לצבע העור של הנבדק. מוצע לומר כי גם תבנית טעמי  מ  ֶ֣ל֭ ָׁשָפ  ֭ ָה ַמְרֶא ֶ֤ה֭ ּנ  ה  ר-ְו ֹו עָ֔ קטן, מוציאה הכתוב -זקף מהפך פשטא מונח – ָה

ולא  –אשכרוע  –לצבע העור הממוצע של בני ישראל ביחס  , אלאלא לבחון האם המראה שפל, שוה או גבוה ביחס לנבדקמפשוטו ללמד ש
 לצבע העור של הנבדק. 

 

ֶ֣ל֭( יג,כ) תו"כ פרשה ד )ד( ָׁשָפ  ֭ ָה ְרֶא ֶ֣לאין לי אלא ַמ ָׁשָפ  ֭ ָה ן( יג,כאבוה, ת"ל ), ומניין לרבות את השוה ואת הגַמְרֶא מ  ֵַָּֽ֛נה֭ יֶנ א  ה֭ ְׁשָפָלֵ֥ -ּו
ר ֹו עֶ֖ שפל מן העור, שווה או  המלמדת שהמראה עשוי להיראות באופנים שונים ביחס לעור הבשרקבוצת פרטים מרכא תביר טפחא,  – ָה

ה, משמע דהוא דשפלה לאו דווקא, אלא נקט המצוי ברוב פעמים שהיא שפל)יג,כ( -ב הח"חגבוה, ולא על כולם חל אותו ענין. פירש 
הדין אם קורה דגבוה מעור הבשר מעט. ויש ספרים שאינן גורסין ואת הגבוה וגורסין את השוה לגבוה היינו ששוה לעור הבשר שהוא 

ָ֑ה֭( יג,כא)את הגבוה מרבה ממ"ש -ש התוה"משפי'  . ורק על הגבוה חל הלימודגבוה ָה א֭כ  י ֶ֣  .  וכן ת"יְוה 

ֶ֤ה֭מַ֭ ּנ  ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ֶ֣הַ֭הּכ  ְוָרָא ן]כ[֭ מ  ֶ֣ל֭ ָׁשָפ  ֭ ָה ֵ֛ןֶ֭נַגע-ְרֶא ה  ּכ  ֹוַ֭ה אֹ֧ ְּמ ָ֑ןְ֭וט  ְֶ֣ךָ֭לָב ָהַפ ּה֭ ָרֶ֖ ּוְׂשָע ר֭ ֹו עָ֔ ה׃֭-ָה ָח יןָּ֭פָרָֽ ֵ֥ ְּׁשח  אַּ֭ב ו ֶ֖ ה  ַעת֭ ַרֵ֥ ָ֭צ
ה( יג,כ... ) תו"כ פרשה ד )ד( ָח יןָּ֭פָרָֽ ֵ֥ ח  אם בשחין עצמו פרחה הנגע ופשתה אבל לא נקרא פשיון אם  ח"חפי' ולא בעור הבשר,  ַּבְּׁש

 ין. פשתה בעור הבשר מחוץ לשח

א-ֶנַגערישא הפסוק עוסק באבחון נגע צרעת בשחין וסימן טומאה שער לבן. אפשר כי טעמי  ו ֶ֖ ה  ַעת֭ מרכא טפחא, מרמזים ליתור  – ָצַרֵ֥

ָחה -לרבות על סימן הטומאה שער לבן את הפשיון הנלמד מ ָרָֽ יןָּ֭פ ֵ֥ ְּׁשח   ׃ַּב

ֵ֛ןֶ֭נַגעתבנית טעמי הקרא  ה  ּכ  ֹוַ֭ה אֹ֧ ְּמ א֭-ְוט  ו ֶ֖ ה  ַעת֭ ַרֵ֥  בנושא נגע שחין יםהקשורתביר מרכא טפחא, מרמזת על קבוצת פרטים דרגא  – ָצ

 וכאן הם מצטרפים ביחד. 
וכל השחין שחין על חלק מגופו נזכיר כי נגע צרעת בשחין בעל שלושה מצבי פתיחה: א' שחין על חלק מגופו ובהרת על חלק מהשחין, ב' 

פו. במצב ב' פריחת נגע )=פשיון( אפשרית רק לשחין חדש בסמוך לשחין מכוסה בבהרת, ג' הבא כולו לבן בתחילה על השחין שעל כל גו

המצטרפים  הקשורים בנושא נגע שחיןקבוצת הפרטים (. יג,כוהמחובר למקורי בחוט שחין ברוחב שתי שערות, ראה )לשחין או  המקורי

הטומאה שער לבן או פשיון, אז הכהן יטמא  הם איזורי השחין המקוריים והחדשים שאם יהיה בהם מראה טמא ולפחות אחד מסימני ,ביחד

 הכל כמראה אחד. 

ין ֵ֥ ח  המרכא, מרבה איזורי שחין שבהם  – ַּבְּׁש ָח ה)= פשה הנגע( וטעם סלוק של  ָּפָרָֽ ָח  , מגביל נגע שחין לשחין בלבד.ָּפָרָֽ

 

 (יג,כא) וקואח"כ נחזור לפס( יג,כג)לכן נעסוק בטעמי פסוק ( יג,כג)-תו"כ מכניס קרא מ ( יג,כ)-תוך דיון ב
ם( יג,כג... יכול לא תפשה בעור הבשר אבל תפשה בעור המכוה תלמוד לומר ) תו"כ פרשה ד )ד( א  א֭-ְו ל ֶ֣  ֭ ַהַּבֶה ֶרת ד֭ מ ֶ֤ ָהַּ֭תֲע י ְחֶּת֝ ַּת

ה ָת ָׂשָ֔  , מקום שתחתיה היא פושה. אינו פושה לא בעור הבשר, ולא בעור המכוה.ָפ

ואם תחתיה תעמוד הבהרת לא פשתה מקום שתחתיה הוא פושה, אינה  )ט( אמר()ושם נ תו"כ פרשה ד )ט( -לשון תו"כ זאת נמצא שוב ב
 אחד מהם ממעט עור בשר ואחד מהם ממעט עור מכוה מלהצטרף לעור השחין. התוה"מ פושה לא בעור הבשר ולא בעור המכוה,

ם ְוא  א׃-]כב[֭֭ ו ָֽ ה  ע֭ ֵַַֽ֥ג ֹוֶ֭נ תֶ֖ א  ן֭ ֵ֛ ה  ַהּכ  א֭ ֹ֧ ּמ  ְוט  ר֭ ֹו עָ֑ הָּ֭ב ְפֶׂשֶ֖ ה֭ת  ֵ֥ ׂש   ָּפ
ם א  ג[ְ֭֭ו ן׃֭ס-]כ ָֽ ה  ַהּכ  ֹו֭ רֶ֖ ֲה אְ֭וט  ו ָ֑ ה  ין֭ ֶ֖ ח  ֶבתַ֭הְּׁש ֶרֵ֥ הָ֭צ ָת ָׂשָ֔ אָ֭פ ל ֶ֣  ֭ ֶה ֶרת ַהַּב ד֭ ֲעמ ֶ֤ ָהַּ֭ת י ְחֶּת֝  ַּת
ָה֭מילת  חפץ חיים ע"פ פי' י ְחֶּת֝ יתירה ומכך נדרש שפשיון הבהרת מוגבל לשחין שעליו נמצאת הבהרת המקורית ולא מצטרף לפשיון ַּת

 בעור המכוה.

ם א  ג[ְ֭֭ו הַ֭-]כ ד֭ ֲעמ ֶ֤ ָהַּ֭ת י ְחֶּת֝ ֭ ַּת ֶה ֶרת  גרשיים מהפך פשטא, כעין דבר שיצא להקל ולא להחמיר, והסברו כך:  – ַּב

ַהַּבֶה ֶרת ֭( יג,כג) ד֭ הבשר עור מהפך פשטא, מהפך מפשט הכתוב המדבר שאין פשיון ודורש שאם היה פשיון אבל לא בשחין אלא ב –ַּתֲעמ ֶ֤

ה( יג,כג)-אז זה נחשב ש ,ובעור המכוה ָת ָׂשָ֔ אָ֭פ ן )בתפקיד של שניים(, בעור הבשר ולא בעור המכוה, אין הפשיון בהם קט-מונח זקף – ל ֶ֣

 מצטרף לנגע השחין לטמא. וזוהי הקולא.

: הענין הוא פשיון בשחין, יצא מענינו לידון בדבר אחר כענינו זהו פשיון מהשחין לעור הבשר או לעור המכוה, יצא להקל ולא סיכום

בין מקורי בין אחד שהתפתח עד ראיית הכהן( ואינו מצטרף לנגע שלא בשחין. תו"כ למד על להחמיר כי פשיון בשחין מוגבל לשחין בלבד )

א֭)יג,כג(. אפשר כי זה מרומז בטעמי -)יג,כ( בשחין פרחה ולא בבשר, ועל אי הצטרפות המכוה מ-אי הצטרפות לשחין של עור הבשר מ ל ֶ֣
ה ָת ָׂשָ֔  המכוה, אין הפשיון בהם מצטרף לנגע השחין לטמא. וזוהי הקולא.קטן )בתפקיד של שניים(, עור הבשר ועור -מונח זקף – ָפ



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 העוסק במכוה.  (יג,כו)תוך שימוש בפסוק   (יג,כא)תו"כ חוזר לעיון בפסוק 

ין ָֽ א  ֶ֤ה֭ ּנ  ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ּכ  הַ֭ה ֶָּ֣נ ְרֶא ם׀֭י  ֶ֣ א  א[ְ֭֭ו ן-]כ ה֭מ  ֵַָּֽ֛נ יֶנ ה֭א  ְׁשָפָלֵ֥ ּו ן֭ ֶ֣רָ֭לָבָ֔ ָע ׂש   ֭ ּה ֹו֭-ָּב רֵ֥ י ּג  ְס ָ֑הְ֭וה  ָה א֭כ  י ֶ֣ ה  רְ֭ו ֹו עֶ֖ ים׃ָה ָֽ מ  תָ֭י ַעֵ֥ ְב ׁש  ן֭ ֶ֖ ה  ּכ  ַ֭ה
ין ָֽ ֶ֤ה֭א  ּנ  ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ַהּכ  ה֭ ֶָּ֣נ ֶא ְר י  ֭׀ ם ֶ֣ א  ו[ְ֭֭ו ן-]כ מ  ה֭ ֵַָּֽ֛נ יֶנ ה֭א  ְׁשָפָלֵ֥ ּו ן֭ ֶ֣רָ֭לָבָ֔ ָע ׂש   ֭ ֶה ֶרת ים׃-ַּבַּב ָֽ מ  ְבַעֵ֥תָ֭י ׁש  ן֭ ֶ֖ ה  ַהּכ  ֹו֭ רֵ֥ י ּג  ְס ה  ָ֑הְ֭ו ָה א֭כ  ו ֶ֣ ה  ֹורְ֭ו  ָהעֶ֖

ה֭ (יג,כא) )ה( ספרא תזריע פרשה ד  ֶָּ֣נ ֶא ְר ׀֭י  ם ֶ֣ א  ֶ֤הכולה כאחת ְו ּנ  ה  יןְ֭ו ָֽ ּה ֭-א  , ולא בחוט היוצא ממנה, יכול אפילו יש בו רוחב שתי ָּב
ין (יג,כו)שערות, ת"ל  ָֽ א  ֶ֤ה֭ ּנ  ה  ן-ְו ֶ֣רָ֭לָבָ֔ ָע ׂש   ֭  .ַּבַּבֶה ֶרת

ה֭ (יג,כו) (יג,כא) תו"כ ֶָּ֣נ ֶא ְר ׀֭י  ם ֶ֣ ן (יג,כו( )יג,כא)פסק  בליקריאה , בכולה כאחתְוא  ה ֵ֗ ּכ  ֶָּ֣נהַ֭ה ְרֶא ם֭י  ֶ֣ דה"ל  החפץ חיים:מלמד כפי'  ְוא 
הלמכתב ואם יראה, מאי  ֶָּ֣נ ֶא ְר , אבל כאשר אי אפשר כדרשינן בעור הבשר וראהו כולו כאחת שטוחה אז טמאה( –)טט , כולה כאחת, י 

ןשל  טהורה. תבנית הטעמים –לראותה כולה כאחת כמו בראשי איברים  ה ֵ֗ ַהּכ  ה֭ ֶָּ֣נ ֶא ְר מונח רביע, מרמזת לציור של איבר בעל קצה  – י 

 שאם היתה בראש אצבעו או בראש חוטמו שופעת אילך ואילך טהורה בא למעטו מטומאה, וכעין ארבעה צדדים, ו
 

ּה ֭ (יג,כא) מלת מלמדת כי אין בנגע המקורי שער לבן, אף שיש בחוט היוצא מהבהרת, אבל היות שרוחבו פחות משתי שערות לא יוחלט  ָּב

 רק יוסגר.

 תי שערות ויש בחוט שתי שערות לבנות הנגע יוחלט. רבתה חוט היוצא מהבהרת שרוחבו ש ַּבֶה ֶרת ֭ (יג,כו) מלת

ן (יג,כו( )יג,כא) ה ֵ֗ ּכ  ֶָּ֣נהַ֭ה ְרֶא ׀֭י  ם ֶ֣ א   מונח פסק )= מונח לגרמיה( מונח רביע,  – ְו

ם׀ (יג,כו( )יג,כא)קריאה עם פסק  ֶ֣ א  טעם שרוחבו פחות משתי שערות הפסק ירמז על חוט היוצא מהנגע, אף שיש בו שתי שערות, כיון  ְו

 ולכן מנותק מהנגע.רמז שאין פוסקים על פיו הפסק י

ן (יג,כו( )יג,כא)פסק  בליקריאה  ה ֵ֗ ַהּכ  ה֭ ֶָּ֣נ ֶא ְר י  ם֭ ֶ֣ א  , וכן למכוה (יג,כו)דבר הנלמד מהמכוה  יצרף חוט שרוחבו שתי שערות עם הבהרת ְו

 (יג,כא)הנלמד מהשחין 

 מונח רביע, פסקראה 

 

ם ְוא  הַ֭-]כב[֭֭ א֭ ֹ֧ ּמ  ְוט  ר֭ ֹו עָ֑ הָּ֭ב ְפֶׂשֶ֖ ה֭ת  ֵ֥ ׂש  א׃ָּ֭֭֭פ ו ָֽ ה  ע֭ ֵַַֽ֥ג ֹוֶ֭נ תֶ֖ א  ן֭ ֵ֛ ה   ּכ 
ם א  ג[ְ֭֭ו ס֭֭֭-]כ ן׃֭ ָֽ ה  ַהּכ  ֹו֭ רֶ֖ ֲה אְ֭וט  ו ָ֑ ה  ין֭ ֶ֖ ח  ֶבתַ֭הְּׁש ֶרֵ֥ הָ֭צ ָת ָׂשָ֔ אָ֭פ ל ֶ֣  ֭ ֶה ֶרת ַהַּב ד֭ ֲעמ ֶ֤ ָהַּ֭ת י ְחֶּת֝ ַּ֭ת

ם א  ָ֑י֭ ע  י ַהְּׁשב  ֹום֭ ּיֶ֣ ןַּ֭ב ֶ֖ ה  ּכ  ּוַ֭ה ה ְוָרָאֵ֥ א׃֭-]כז[֭֭ ו ָֽ ַעת֭ה  ַגעָ֭צַרֶ֖ ֵַֽ֥ ֹוֶ֭נ תָ֔ א   ֭ ן ה  ּכ  אַ֭ה ֶ֤ ּמ  ְוט  ר֭ ֹו ָּבעָ֔  ֭ ה ְפֶׂש ה֭ת  ֶ֤  ָּ֭֭פׂש 
 

ם (יג,כב) ספרא תזריע פרשה ד )ו( א  ֹור֭-ְו הָּ֭בעָ֑ ֶׂשֶ֖ ְפ ה֭ת  ֵ֥ ׂש  ם (יג,כז)מה ת"ל לפי שנאמר ָּפ א  ָ֑י֭ ע  י ְּׁשב  ַה ֹום֭ ּיֶ֣ ןַּ֭ב ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ה֭-ְוָרָאֵ֥ ֶ֤ ׂש  ָּפ
ר ֹו עָ֔ ָּב  ֭ ה ְפֶׂש ה (יג,כב)שיכול אין לי אלא פיסיון מטמא אלא בשביעי בלבד, שמיני תשיעי עשירי מניין ת"ל  ת  ְפֶׂשֶ֖ א֭  (יג,כב), ת  ה֭-םְו ֵ֥ ׂש  ָּפ

ה ְפֶׂשֶ֖   .ת 
 "זמן ראיית הפשיוןסעיף "הנושא של  ויקרא תזריע יג,זראה 

םשחין . ויקרא תזריע יג,כב: 2 א  ה-ְו ְפֶׂשֶ֖ ה֭ת  ֵ֥ ׂש  ימים קבוצת מרכא טפחא יתור לרבות על ראיית יום שביעי גם ימים שאחריו, זאת  – ָּפ

ַהּכ֭ שבכל אחד הכהן יחליט את המצורע ועל כך מרמז הקרא  א֭ ֹ֧ ּמ  אְוט  ו ָֽ ה  ע֭ ֵַַֽ֥ג ֹוֶ֭נ תֶ֖ א  ן֭ ֵ֛  .ה 

 

ֹור (יג,כב)  עָ֑ ה( יג,כ... ) תו"כ פרשה ד )ד( -אתנח, אפשר כי מגביל הפשיון לשחין. וצ"ע כי הגבלה זאת נדרשה ב – ָּב ָח יןָּ֭פָרָֽ ֵ֥ ח  ולא  ַּבְּׁש
 .בעור הבשר

 

ם ְוא  א׃֭֭֭-]כב[֭֭ ו ָֽ ה  ע֭ ֵַַֽ֥ג ֹוֶ֭נ תֶ֖ א  ן֭ ֵ֛ ה  ַהּכ  א֭ ֹ֧ ּמ  ְוט  ר֭ ֹו עָ֑ הָּ֭ב ְפֶׂשֶ֖ ה֭ת  ֵ֥ ׂש   ָּפ
ְוָרָאֵ֥֭ ם]כז[֭֭ א  ָ֑י֭ ע  י ַהְּׁשב  ֹום֭ ּיֶ֣ ןַּ֭ב ֶ֖ ה  ּכ  ּוַ֭ה א׃֭֭֭-ה ו ָֽ ַעת֭ה  ַגעָ֭צַרֶ֖ ֵַֽ֥ ֹוֶ֭נ תָ֔ א   ֭ ן ה  ּכ  אַ֭ה ֶ֤ ּמ  ְוט  ר֭ ֹו ָּבעָ֔  ֭ ה ְפֶׂש ה֭ת  ֶ֤  ָּפׂש 

 )שחין( ספרא תזריע פרשה ד, פ"ו
בסוף בתחילה ו (הבאים טימאו בשער לבן בשלושה מקרים -)טט בפיסיון,  )או(החליטו בשיער לבן, הלך שיער לבן וחזר שיער לבן, וכן  )ז(

טימאו  -)טט בשיער לבן  )או(, הלך הפסיון וחזר הפיסיון, וכן טימאו בפסיון בסוף שבוע ראשון( -)טט  שבוע, לאחר הפטור, החליטו בפיסיון

לאחר הפטור, לכך  או( -)טט בסוף שבוע ראשון )ל"ג ובסוף שבוע שני(  וזה קרה( –הפטור( )טט  ואבשער לבן שבא אחר היעלמות הפסיון 
הנאמר  ֶׂשֶ֖ ְפ ם (יג,כב), ת  ה-ְוא  ְפֶׂשֶ֖ ה֭ת  ֵ֥ ׂש   . ָּפ

 )מכוה( ספרא תזריע פרשה ד, פ"ז
החליטו בשער לבן הלך שיער לבן וחזר שיער לבן וכן פיסיון בתחילה ובסוף שבוע לאחר הפטור החליטו בפסיון הלך הפיסיון  )ט( 

ה ֭וחזר, וכן בשיער לבן בסוף שבוע לאחר הפטור לכך נאמר  ֶׂש ְפ ם֭()ו (יג,כז), ת  ה ֭-א  ְפֶׂש ה֭ת  ֶ֤ ׂש   ,ָּפ
ם (יג,כז) ר-א  ֹו ָּבעָ֔  ֭ ה ְפֶׂש ה֭ת  ֶ֤ ֹורקטן, -מהפך פשטא זקף – ָּפׂש  עָ֔ םקטן בתפקיד של שני סימני טומאה )פשיון ושער לבן(, -זקף – ָּב ה֭-א  ֶ֤ ָּפׂש 

 ֭ ה ְפֶׂש  מהפך פשטא ילמד על התהפכות מסימן לסימן –ת 

ם (יג,כז) תָ֭֔-א  א   ֭ ן ה  ּכ  אַ֭ה ֶ֤ ּמ  ְוט  ר֭ ֹו ָּבעָ֔  ֭ ה ְפֶׂש ה֭ת  ֶ֤ ידרש כהיקש ממכוה לשחין, להתהפכות מסימן  קטן בין שני קיסרים,-פעמיים זקף ֹוָּפׂש 

 לסימן.

ה (יג,כב) ְפֶׂשֶ֖ ה֭ת  ֵ֥ המכפל הפועל, נדרש רבוי חזרות של סימן הפשיון בשחין,  – ָּפׂש  ְפֶׂשֶ֖ ה֭ת  ֵ֥  מרכא טפחא, רבוי החזרות במכוה. – ָּפׂש 

ם( וי' תז' יג,ז)על  תו"כ פ"ב פרק ב )יב( א  ה֭ת֭ -ְו רָּ֭פׂש ָ֨ ֹו ָּבעָ֔  ֭ ְסַּפ ַחת הַ֭הּמ  ֶׂשֶ֤ אפילו בזמנים שהחילופין בין הסימנים דרש בנגעי העור ְפ

ֶאל (יג,ז), ועל כך רמזה תבנית הטעמים דרגא תביר טפחא בכתוב מצטרפים להותיר את הנגע בטומאתושונים  ֹו֭ תֵ֛ א  ָר י֭ה  ֹ֧ ר  ן֭-ַאֲח ֶ֖ ה  ַהּכ 
ֹו ָרתָ֑ ֹו֭רגא תביר טפחאאותה תבנית טעמים ד (יג,כב). אפשר כי גם כאן ְלָטֳה תֶ֖ א  ן֭ ֵ֛ ה  ַהּכ  א֭ ֹ֧ ּמ  תדרש לצירוף הסימנים המתחלפים  ְוט 

 כממשיכים את אותו נגע.

 

ם֭ א  א׃֭֭֭-]כב[ְ֭֭ו ו ָֽ ע֭ה  ַג ֵַֽ֥ ֹוֶ֭נ תֶ֖ א  ֵ֛ן֭ ה  ַהּכ  א֭ ֹ֧ ּמ  ְוט  ר֭ ֹו הָּ֭בעָ֑ ְפֶׂשֶ֖ ה֭ת  ֵ֥ ׂש   ָּפ
 )שחין( ספרא תזריע פרשה ד, פ"ו
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א֭ (יג,כב) )ח( ֹ֧ ּמ  ן -)טט ְוט  ֵ֛ ה  ּכ  ֹו֭(ַה תֶ֖ שני נגעים באיש אחד או שני אנשים  –)טט מא ואינו מטמא את הספק, כיצד שנים , את הודאי הוא מטא 

שהיו אצל כהן בזה בהרת כגריס ובזה כסלע בסוף שבוע בזה כסלע ובזה כסלע ואין ידוע באיזה מהן פשה בין באיש  כל אחד עם נגע(
טהור, רבי  הספק הוא מה הנגע הטמא לכן מספק האיש או האנשים( )וכל אחד בעל נגע אחד( )ובשני המקריםבין בשני אנשים )בעל שני נגעים( אחד 

ֹו)כי טמא בשני אנשים טהור )היה פשיון רק הספק איזה נגע פשה( עקיבה אומר באיש אחד  תֶ֖ )על , אמרו לו  מלמד לטמא רק במצב של ודאי( א 

וא׃והלא נאמר  שני אנשים מלמד הכתוב( ָֽ ַגע֭ה  ֵַֽ֥ א֭אם כן למה נאמר   ֶנ ֹ֧ ּמ  ן - )טטְוט  ֵ֛ ה  ּכ  ֹו֭(ַה תֶ֖ ֹו-)ומה שאתה רע"ק לומד מ, א  תֶ֖ לשני אנשים,  א 

 .)פשה(הוא מטמא, ואינו מטמא את הספק )שפשה( את הודאי  לשיטתנו מלמד על אדם אחד עם שני נגעים(
 

ֹו (יג,כב)מלת ...  התוה"מ )קז( תֶ֖ ה המיטמא מי תחת כינוי )טמאו( בא לדייק רק אותו, פירושו שבא לומר שצריך שידע גוף הפעול א 
ֹו (יג,כב)הוא, וממעט את הספק, ובזה פליגי ר"ע ורבנן. ר"ע ס"ל שמלת  תֶ֖  אותהמוסב על האדם שאא"ל שקאי על הנגע שהיל"ל  א 

לא אם האיש  )וכאשר יש שני אנשים ואז טהורים שניהם(כמ"ש עד עתה על הנגע לשון נקבה. ואינו ממעט רק כשנולד הספק על האיש 
ֹו֭טמא. וחכמים ס"ל שמלת )אם יש יותר מנגע אחד( הוא איזה נגע  פשה()טמא בודאי והספק  תֶ֖ מוסב על הנגע, ומ"ש לשון זכר משום א 

אשמוסב למ"ש אחריו  ו ָֽ ה  ע֭ ֵַַֽ֥ג במשמעות מכל  –)ממה נפשך  שצריך שידע בודאי איזה נגע טמאה ואינו מועיל מה שהאיש טמא ממ"נ...  .ֶנ

 .מקום(

ֹוחד בלבד. תו"כ מלמד כי פסוק )יג,כב( ממשיך בכך אבל בגלל שיש בו שתי מלות מיעוט בפסוקים הקודמים דובר על נגע א תֶ֖ א -ו א  ו ָֽ יש  ה 

למעט מצב של ספק המתעורר כאשר יש שני אנשים נגועים ולמעט מצב של שני נגעים באיש אחד ובשניהם לא ידוע כיצד נראו בראיה 

 הנבדקים או הנבדק בעל שני הנגעים. ר"ע מטמא הנבדק בעל שני הנגעים. הראשונה של הכהן. לחכמים שני מצבי הספק גורמים לטהר

 

ֹו תֶ֖ א  ן֭ ֵ֛ ה  ַהּכ  א֭ ֹ֧ ּמ  הם שני נגעים שמסתפקים איזה מהם פשה, שחלה עליהם אותו הלכה. אף  –דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים  - ְוט 

 על פי שאחד היה ראוי להיות טמא מפני שפשה בכל זאת הוא טהור בגלל הספק. 

ַגע ֵַֽ֥ וא , מרבה ליותר מאדם אחדמרכא – ֶנ ָֽ  , מגביל את הטומאה רק לנגע שודאי פשה וימעט את הנגע שספק פשה.סלוק – ה 

א ו ָֽ ה  ע֭ ֵַַֽ֥ג ֹוֶ֭נ תֶ֖ טפחא מרכא סלוק, טפחא כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריה, אם יש נגע שודאי פשה אז זה יאפיין את האדם שבמלה  – א 

ֹו תֶ֖ ֹוואם יש נגע שספק פשה אז זה יאפיין האדם שבמלה והוא יהיה ודאי טמא,  א  תֶ֖ והוא יהיה טהור. רע"ק לשיטתו מטהר רק בשני  א 

 אנשים, ורבנן מטהרים גם באדם אחד.

 

ם א  ג[ְ֭֭ו ן׃֭ס-]כ ָֽ ה  ַהּכ  ֹו֭ רֶ֖ ֲה אְ֭וט  ו ָ֑ ה  ין֭ ֶ֖ ח  ֶבתַ֭הְּׁש ֶרֵ֥ הָ֭צ ָת ָׂשָ֔ אָ֭פ ל ֶ֣  ֭ ֶה ֶרת ַהַּב ד֭ ֲעמ ֶ֤ ָהַּ֭ת י ְחֶּת֝  ַּת
 ין()שח ספרא תזריע פרשה ד, פ"ו

ם (יג,כג) )ט(  ה֭-ְוא  ָת אָ֭פָׂשָ֔ ל ֶ֣  ֭ ַהַּבֶה ֶרת ד֭ יָהַּ֭תֲעמ ֶ֤ ְחֶּת֝  לא פושה לא בעור הבשר ולא בעור המכוה אינהמקום שתחתיה הוא פושה, ַּת

ֶבת֭,   (ראה )יג,כ() ֶרֵ֥ ֹושיהא מקומה צרוב, ושיהא מקומה ניכר, ָצ ֲהרֶ֖ , את הודאי מטהר, ואינו מטהר את הספק, כיצד שנים שבאו ְוט 
כהן בזה בהרת כגריס ובזה כסלע בסוף שבוע בזה כסלע ועוד, בזה כסלע ועוד, שניהם טמאים, אע"פ שחזרו להיות כסלע וכסלע  אצל

ֹושניהם טמאי', עד שיחזרו להיות כגריס לכך נאמר  ֲהרֶ֖  , את הודאי הוא מטהר ואינו מטהר את הספק. ְוט 

ין התוה"מ-ו רש"י עה"תע"פ  ֶ֖ ח  ַהְּׁש ֶבת֭ ֶרֵ֥ טהרה כי הצרבת היא רגיעת רושם החימום הניכר בבשר. ואפשר לומר כי הבהרת הוא טעם ל ָצ

ולא כסדר הכתוב, ולכן  וטהרו הכהן צרבת השחין היאמוסיף כי היה לו לכתוב  התוה"מהנראית על הצרבת היא חלק מהרגיעה הזאת. 

א֭היות וכתב רש כי מפ ו ָ֑ ה  ין֭ ֶ֖ ח  ֶבתַ֭הְּׁש ֶרֵ֥ ֹו -קודם להוא טעם הדבר שָצ רֶ֖ ֲה ןְ֭וט  ָֽ ה  שצריך להיות  תנאי לדיןהטעם הוא הוא הדין, לכן ש ַהּכ 

ודאי טהרה ולא ספק טהרה. לכן כאשר באו שני אנשים עם מצבי פתיחה כמתואר והם בודאות נהיו טמאים בגלל פשיון ויש ספק מי היה 
    בעל הסלע בתחילה, אז כאשר הפשיון נסוג ולא הגיע לגריס בשניהם, נשאיר אותם טמאים.

ֶרֵ֥֭ יןָצ ֶ֖ ח  אתנאי לדון את הנגע בתורת נגע שחין שיהא מקומו של השחין ניכר,  מרכא טפחא, יתור לרבות, – ֶבתַ֭הְּׁש ו ָ֑ אתנח, מגביל  –  ה 

 כדי שרק במקרה כזה נדונו בתורת נגע השחין ולא בתורת נגע עור הבשר.

ן ָֽ ה  ל הפותח של כל אחד משני אנשים. ע"י טעם טפחא של סלוק, הגבלת הידיעה של הכהן מהראיה הראשונה, כלומר שכח את הגוד – ַהּכ 

ֹו רֶ֖ ֲה ֹו, בתפקיד משנה מצב למרות שכתוב ְוט  רֶ֖ ֲה גורמת לצרוע לא להיטהר עד שודאי יהיה טהור, כלומר יחזור המראה לגודל גריס או  ְוט 

 יכהה בשניהם.

 

 המכוה
 ספרא תזריע פרשה ד 

י (יג,יח) פרק ז ָֽ רּ֭כ  ֹו-ּוָבָׂש֕ ֵ֥ה֭בָֽ ְהֶי ֹו֭-י  רֶ֖ יןְבע  ָ֑ ח  י (יג,כד), ְׁש ָֽ רּ֭כ  ָׂשָ֔ ֹוָ֭ב ַות-אֶ֣ ְכ מ  ֹו֭ רֶ֖ ע  ֵ֥הְ֭ב ְהֶי ָׁ֑ש-י  מלמד שאין שחין ומכוה מצטרפים זה עם  א 
֭(יג,כד) )ג(לא שבאו ואין ידוע אם שחין הוא אם מכוה היא, אלא אפילו כחצי גריס שחין וכחצי גריס מכוה אין מצטרפים.  )ב( זה.

ַות ְכ ָׁ֑ש-מ  הָ֭ (יג,כדיכול מורדת ת"ל   א  הְוָֽ ְכָוֵ֗ ּמ  ֶ֣תַ֭ה ַי ְח ָֽ ה֭מ  ַות֭(יג,כד), יכול עד שתעשה צלקת ת"ל ְיָת֞ ְכ ָׁ֑ש-מ  הא כיצד חייתה ולא חייתה,  א 
י (יג,כח)וכן הוא אומר למטן  ָֽ א׃-ּכ  ו ָֽ ה  ֶ֖ה֭ ְכָו ּמ  ֶבתַ֭ה ֶרֵ֥ היינו  –)טט אין לו אלא בזמן שנכוה באור  )ד(עד שתקרום כקליפת השום.   ָצ

ַות ְכ ָׁ֑ש-מ  ההַ֭ (יג,כד)ברמץ או בסיד רותח בגיפסיס רותח וכל שהוא מחמת האש זו היא מכוה, ת"ל  מנין נכוה בגחלת או(  א  ָוֵ֗ ְכ  (יג,כד), ּמ 

ה֭הַ֭ ְכָוֵ֗ ריבה, אין לי אלא מכוה שלאחר הדיבר שלפני הדיבר מנין, בגוי משנתגייר, עד שלא נתגייר מנין, בקטן, משנולד, עד שלא ּמ 
י (יג,כד)מכוה שיש לה לאיכן שתפשה, מכוה שאין לה להיכן שתפשה מנין ת"ל נולד מנין ת"ל מכוה, מכוה ריבה, אין לי אלא  ָֽ ֵ֥ה֭-ּכ  ְהֶי  י 

ֹו֭ אלא(, בו)תו"ש ל"ג  רֶ֖ אפילו בכולו, אין לי אלא בזמן שמקצתה מכוה ומקצתה בהרת, מקצתה מכוה וכולה בהרת, מקצתה בהרת ְבע 
ֹו (יג,כד)וכולה מכוה, כולה מכוה וכולה בהרת, מנין ת"ל  רֶ֖ ֹו֭ ,ְבע  רֶ֖ ע  בהרת לבנה אדמדמת מלמד שהיא מטמאה בפתוך  )ה(ריבה. ְב

ה֭ (יג,כו) )ו(ומנין שתטמא חלקה ת"ל לבנה, מנין לרבות שאר המראות ת"ל או לבנה.  ֶָּ֣נ ֶא ְר ׀֭י  ם ֶ֣ א  יןכולה כאחת, ְו ָֽ ֶ֤ה֭א  ּנ  ה  ֭ -ְו ֶה ֶרת ַּבַּב
ן֭ ֶ֣רָ֭לָבָ֔ ָע ן (יג,כו) )ז(רות. זהו שאמרו לרבות את החוט היוצא ממנו שיש בו רוחב שתי שעׂש  מ  ה֭ ֵַָּֽ֛נ יֶנ ה֭א  ְׁשָפָלֵ֥ ָ֑ה֭-ּו ָה א֭כ  ו ֶ֣ ה  ֹורְ֭ו זהו ָהעֶ֖

ם (יג,כז) )ח(שאמרו לרבות את השוה לגבוה.  א  ָ֑י֭ יע  ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ּיֶ֣ ןַּ֭ב ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ָאֵ֥ ר-ְוָר ֹו עָ֔ ָּב  ֭ ה ְפֶׂש ה֭ת  ֶ֤ , שיכול אין לי פיסיון מטמא אלא ָּפׂש 
ה ֭בסוף שבוע מנין אף לאחר הפטור תלמוד לומר  ֶׂש ְפ ה ֭-םא֭ , )ו(ת  ֶׂש ְפ ה֭ת  ֶ֤ ׂש  החליטו בשער לבן הלך שיער לבן וחזר שיער לבן  )ט( .ָּפ

בפסיון הלך הפיסיון וחזר, וכן בשיער לבן  )אחר שבוע(בתחילה ובסוף שבוע לאחר הפטור החליטו  )החליטו בשער לבן(וכן פיסיון, 
ה ֭בסוף שבוע לאחר הפטור לכך נאמר  ֶׂש ְפ ם, )ו(ת  ה ֭-א  ְפֶׂש ה֭ת  ֶ֤  .,ָּפׂש 
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ַעת֭ (יג,כה)ד לומר , מה תלמו אָצַרֶ֣ ו ָ֔ ַעת֭( יג,כה) ה  ַרֶ֖ א׃ָצ ו ָֽ ַעת֭( יג,כז) ה  ַרֶ֖ אָצ ו ָֽ שלש פעמים, צרעת כגריס, צרעת ליתן את האמור בשאת ה 
ַעת (יג,כה)בבהרת, ואת האמור בבהרת בשאת, צרעת ליתן את האמור בשחין במכוה, ואת האמור במכוה בשחין מה ת"ל  אָ֭צַרֶ֣ ו ָ֔  ה 

ַעת( יג,כה) ַרֶ֖ ָָֽ֭֭צ א׃ה  ַעת( יג,כז) ו ַרֶ֖ וא׃ָ֭צ ָֽ שלשה פעמים היא אינה מטמאה במחייה בתחילה ובסוף שבוע לאחר הפטור, היא פרט  ה 
 .  )ק"א מוחק זאת( היא אין השחין והמכוה מצטרפים זה עם זהלשפשת לבוהק בסוף שבוע לאחר הפטור, היא אין לה מראה חמישית 

 

י ָֽ רּ֭כ  ּוָבָׂש֕ ח[֭֭ י ֹו-פ֭] ֵ֥ה֭בָֽ ְהֶי ֹוׁ֭שְ֭-י  רֶ֖ א׃ְבע  ְרָּפָֽ ְונ  ין֭ ָ֑  ח 

י ָֽ רּ֭כ  ֹוָ֭בָׂשָ֔ אֶ֣ ד[֭֭ ַות-]כ ְכ מ  ֹו֭ רֶ֖ ֵ֥הְ֭בע  ְהֶי ה׃֭֭֭-י  ֹוְ֭לָבָנָֽ אֵ֥ ֶמת֭ ְמֶּדֶ֖ ֵ֥הֲ֭אַד ֶרתְ֭לָבָנ הַּ֭בֶהֵ֛ ְכָוֵ֗ ּמ  ַה ֶ֣ת֭ ַי ְח ָֽ ה֭מ  ְיָת֞ ָה ָׁ֑שְ֭וָֽ  א 
י (יג,יח) ספרא תזריע פרשה ד פ"ז ָֽ רּ֭כ  ֹו-ּוָבָׂש֕ ֵ֥ה֭בָֽ ְהֶי ין-י  ָ֑ ח  ֹוְׁ֭ש רֶ֖ י (יג,כד), ְבע  ָֽ רּ֭כ  ֹוָ֭בָׂשָ֔ ֵ֥֭-אֶ֣ ְהֶי ַותי  ְכ מ  ֹו֭ רֶ֖ ָׁ֑ש֭-הְ֭בע  מלמד שאין שחין א 
לא שבאו ואין ידוע אם שחין הוא אם מכוה היא, אלא אפילו כחצי גריס שחין וכחצי גריס מכוה אין  )ב( ומכוה מצטרפים זה עם זה.

 מצטרפים.

 ע"פ החפץ חיים גם אם ידוע מקור כל נגע, אין חצי גריס נגע שחין מצטרף לחצי גריס נגע מכוה.
 

ַות֭(יג,כד) זריע פרשה ד  פ"ז )ג(ספרא ת ְכ ָׁ֑ש-מ  ה (יג,כד)יכול מורדת ת"ל  א  ְכָוֵ֗ ּמ  ֶ֣תַ֭ה ַי ְח ָֽ ה֭מ  ְיָת֞ ָה ֭(יג,כד), יכול עד שתעשה צלקת ת"ל ְוָֽ
ַות ְכ ָׁ֑ש-מ  י (יג,כח)הא כיצד חייתה ולא חייתה, וכן הוא אומר למטן  א  ָֽ א׃-ּכ  ו ָֽ ֶ֖ה֭ה  ָו ְכ ּמ  ַה ֶבת֭ ֶרֵ֥  עד שתקרום כקליפת השום. ָצ

ה (יג,כד)ת"ל פי' שהמכה מורד בו ומכאיבו שלא נתרפא כלל:  .יכול מורדת: חיים חפץע"פ  ְכָוֵ֗ ּמ  ַה ֶ֣ת֭ ְחַי ָֽ ה֭מ  ָהְיָת֞ . משמע שחיתה ְוָֽ
ְכַות֭(יג,כד)ת"ל .היינו שנתרפאה לגמרי ובשרה קשה שם:  צלקתונתרפא המכוה.  ָׁ֑ש-מ  : . משמע שעדיין יש היכר שהוא מכות אשא 

ֶ֖֭ (יג,כח) ָו ְכ ּמ  ַה ֶבת֭ ֶרֵ֥  .. היינו שיש רושם שם באותו מקוםהָצ

ַותהיינו  –)טט אין לו אלא בזמן שנכוה באור  )ד( ְכ ָׁ֑ש-מ  מנין נכוה בגחלת או ברמץ או בסיד רותח בגיפסיס רותח וכל שהוא מחמת (  א 
ההַ֭ (יג,כד)האש זו היא מכוה, ת"ל  ָוֵ֗ ְכ ה֭הַ֭ (יג,כד), ּמ  ְכָוֵ֗ בל כתב מלים יתירות מחית מפרש כי הל"ל והיתה מחיתו א התוה"מ) ריבה,ּמ 

הרבוי הנרמז בטעמי  –המכוה, טט  ְכָוֵ֗ ּמ  ֶ֣תַ֭ה ַי ְח ָֽ  מונח רביע, בתפקיד של לפחות ארבעה, כאן חמישה, גורמים נוספים, למכוה(.   – מ 

 

י (יג,כד)אין לי אלא מכוה שיש לה לאיכן שתפשה, מכוה שאין לה להיכן שתפשה מנין ת"ל ...  פ"ז מ"ד ָֽ ֵ֥ה֭-ּכ  ְהֶי ֹוְ֭בע֭  י  אפילו בכולו, רֶ֖
אין לי אלא בזמן שמקצתה מכוה ומקצתה בהרת, מקצתה מכוה וכולה בהרת, מקצתה בהרת וכולה מכוה, כולה מכוה וכולה בהרת, 

ֹו (יג,כד)מנין ת"ל  רֶ֖ ֹו֭, ְבע  רֶ֖  ריבה.ְבע 

 

ם א  ג[ְ֭֭ו הֲ֭-]כ אְ֭וט  ו ָ֑ ה  ין֭ ֶ֖ ח  ֶבתַ֭הְּׁש ֶרֵ֥ הָ֭צ ָת ָׂשָ֔ אָ֭פ ל ֶ֣  ֭ ֶה ֶרת ַהַּב ד֭ ֲעמ ֶ֤ ָהַּ֭ת י ְחֶּת֝ ן׃֭סַּת ָֽ ה  ַהּכ  ֹו֭  רֶ֖
י ָֽ רּ֭כ  ֹוָ֭בָׂשָ֔ אֶ֣ ד[֭֭ ַות-]כ ְכ מ  ֹו֭ רֶ֖ ֵ֥הְ֭בע  ְהֶי ה׃֭֭֭-י  ֹוְ֭לָבָנָֽ אֵ֥ ֶמת֭ ְמֶּדֶ֖ ֵ֥הֲ֭אַד ֶרתְ֭לָבָנ הַּ֭בֶהֵ֛ ְכָוֵ֗ ּמ  ַה ֶ֣ת֭ ַי ְח ָֽ ה֭מ  ְיָת֞ ָה ָׁ֑שְ֭וָֽ  א 

ר)סלוק(  (יג,כד) ֹוָ֭בָׂשָ֔ יקטן והוא תאור, ואחריו -מונח זקף – אֶ֣ ָֽ ְכַות-ּכ  מ  ֹו֭ רֶ֖ ֵ֥הְ֭בע  ְהֶי ָׁ֑ש-י  עולה, תבנית טעמים העשויה ללמד והוא כעין פ - א 

כג( וזה מתאים  –אינו רק על הפסוק הקודם )יג,כג( אלא על פרשת נגע שחין כולה )יג,יח  אלפניואלפניו ולאחריו. אפשר כי כאן הלימוד 

י (יג,יח) ספרא תזריע פרשה ד פ"זלפתיחת נושא נגע המכוה  ָֽ רּ֭כ  ָׂש֕ ֹו-ּוָב ֵ֥ה֭בָֽ ֶי ְה ין-י  ָ֑ ְׁשח  ֹו֭ רֶ֖ ע  יאֶ֣֭ (יג,כד), ְב ָֽ רּ֭כ  ַות-ֹוָ֭בָׂשָ֔ ְכ מ  ֹו֭ רֶ֖ ֵ֥הְ֭בע  ְהֶי -י 
ָׁ֑ש֭  מלמד שאין שחין ומכוה מצטרפים זה עם זה.א 

 

ר (יג,כד) בנושא המכוה אלאחריוהלימוד  ָׂשָ֔ ֹוָ֭ב  קטן, בכויה שני מצבים: -מונח זקף – אֶ֣

 מכוה שיש לה לאיכן שתפשה,

י ... (יג,כד) אלא(, בול"ג  למהשרה תו)מכוה שאין לה להיכן שתפשה מנין ת"ל  ָֽ ֹו-ּכ  רֶ֖ ֵ֥הְ֭בע  ֶי ְה   אפילו בכולו י 

י ... (יג,כד) ָֽ ֹו֭-ּכ  רֶ֖ ע  ֵ֥הְ֭ב ֶי ְה  מרכא טפחא, יתור לרבות מצבים שונים של יחסי בהרת ומכוה  -י 

 מכוהבשיון אפשרות לפ. וחלק מזה בהרת –חלק מהעור מכוה ב (א)אין לי אלא בזמן שמקצתה מכוה ומקצתה בהרת, 
 כאן פשיון רק למכוה חדשה סמוכה בהרת. החלק מהעור וכולוה במכ (ב)מקצתה מכוה וכולה בהרת, 

 בהרת. כאן פשיון במכוה חלקההעור וכל מכוה ב )ג(מקצתה בהרת וכולה מכוה, 
ֹוכולה מכוה וכולה בהרת, מנין ת"ל  רֶ֖  כאן אין פשיון. וכולה בהרת.כל העור מכוה ב )ד( , בעורו ריבה.ְבע 

 

ַות (יג,כד)  ְכ ָׁ֑ש-מ  ר = אש או חומר פולט חום שהוא גבוה ביחס לגוף האדם. , אּובלבדהיא מגורם חיצוני  מכוהיל ללמד כי אתנח, מגב - א 

 הבא מחמת חום גוף עצמי או מכה מגורם חיצוני חם שאינו אש, וממי טבריה שעוררה אותו.  שחיןלעומת 

 

ֶמת֭( יג,כד) ספרא תזריע פרשה ד פ"ז )ה( ֶּדֶ֖ ֲאַדְמ ֵ֥ה֭ ֶרתְ֭לָבָנ היא מטמאה בפתוך ומנין שתטמא חלקה ת"ל מלמד שהַּבֶהֵ֛ , מנין ְלָבָנָֽ
ה֭(יג,כד)לרבות שאר המראות ת"ל  ֹוְ֭לָבָנָֽ  ת"ל. שאת וכה"ג שגם הם יטמאו בחלקה ובפתוך. מנין לרבות שאר המראות: חפץ חיים .אֵ֥

ה ֹוְ֭לָבָנָֽ  .  ואו לרבות הוא .אֵ֥

ֶמת ַדְמֶּדֶ֖ ֵ֥הֲ֭א ֹומרכא טפחא, יתור לרבות ?  – ְלָבָנ הכא, לרבות שאר מראות שיטמאו פתוך מר  – אֵ֥ סלוק, רוצה לומר שגם מראה   – ְלָבָנָֽ

 המוגבל רק ללבנה חלקה, ללא אדמדמת במכוה טמאה.

 

 .הסבר לנושא שאין מחיה מטאה בשחין ומכוה

י ָֽ רּ֭כ  ֹוָ֭בָׂשָ֔ אֶ֣ ד[֭֭ ַות-]כ ְכ מ  ֹו֭ רֶ֖ ֵ֥הְ֭בע  ְהֶי ֵ֥ה-י  ֶרתְ֭לָבָנ הַּ֭בֶהֵ֛ ְכָוֵ֗ ּמ  ַה ֶ֣ת֭ ַי ְח ָֽ ה֭מ  ְיָת֞ ָה ָׁ֑שְ֭וָֽ ה׃֭֭֭֭א  ֹוְ֭לָבָנָֽ אֵ֥ ֶמת֭ ְמֶּדֶ֖  ֲאַד
א ... (יג,כד) דורש שאין מחיה מטמאה בשחין ומכוה מיתור מלת תו"כ פ"ד פר"ז מ"ט-ב ו ָֽ  ׃ה 

השחין והמכוה  במידת "יצא מן הכלל לידון בדבר אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר" נדרש כי בבריתא י"ג מידות של רבי ישמעאל-ב

, ושני אלה נדרשים להקל מהשוואת הכתוב בנגעי עור לכתוב בנגעי זקוקים להסגר בשבוע שנישאינן  בנוסף לכך אינם מטמאים במחיה

 שחין ומכוה, כי אינן מוזכרים בכתובים על השחין והמכוה.
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ֶרת ֶהֵ֛ המראה  בתוךתביר, למעט שאם  – ַּב ֹוְ֭לָבָנָֽ אֵ֥ ֶמת֭ ַדְמֶּדֶ֖ ֵ֥הֲ֭א ההמתפתח על  ְלָבָנ ְכָוֵ֗ ּמ  ֶ֣תַ֭ה ַי ְח ָֽ לה מחיה, היא לא סימן , תשאר או תתגמ 

 טומאה. 

     מחיה בשחין ומכוה שייכא נמימוכח דבאמת  בפ"ג מהל' טומאת צרעת הל' ג' ... ומדברי רבינו ז''ל 15דעת יוסףע"פ 

ֶרת -פירוש שכאשר ב (, ומתגלה "תוך" הנראה כמחיה של בשר חי, בתפקיד ממעט)תביר יש נסיגה באמצעיתה, המרומזת בטעם  – ַּבֶהֵ֛

 התורה הוא שזה לא מטמא.   הדין מן

כתב הר''ש ז''ל ... אבל במחיה אין מטמא דמחיית בשר חי בעינן ואין זה בשר חי כיון דמקומו שחין או  16דעת יוסף-וכתב עוד ה
 .)היינו במצב של צרבת השחין או המכוה יש מחיה אבל היא לא מחיית בשר חי(וגו'  מכוה עד שיעשה מקומו צלקת קרום חזק

ֶמת֭...  (יג,כד)נאמר בחלק הסיפא של  ה( -ספרא תזריע פרשה ד פ"ז )ד  -ל ברסיכום הס ְמֶּדֶ֖ ֵ֥הֲ֭אַד ֶרתְ֭לָבָנ הַּ֭בֶהֵ֛ ָוֵ֗ ְכ ּמ  ַה ֶ֣ת֭ ַי ְח ָֽ מ  ה֭ ְיָת֞ ָה ְוָֽ
ה׃ ֹוְ֭לָבָנָֽ ה֭פירוש מלות  אֵ֥ ְכָוֵ֗ ּמ  ֶ֣תַ֭ה ְחַי ָֽ  הוא רפואת המכוה ע"י שהמכוה התכסתה בצרבת המכוה, היינו קרום כקליפת השום.מ 

ה ...(יג,כד)של הכתוב  עמיםתבנית הט ְכָוֵ֗ ּמ  ַה ֶ֣ת֭ ְחַי ָֽ ה֭מ  ָהְיָת֞ הכלל ללמד תבנית טעמים המרמזת על כתוב שיצא מ גרשיים מונח רביע, – ְוָֽ

)בשחין ומכוה(. הכלל הוא "מחיה" אלא שיש מחיית בשר חי השייך בנגע העור ויש מחיה שבשחין או במכוה. תבנית  על עצמו בלבד

 מחית השחין או המכוה מכלל ה"מחיה" והיא לא מטמאה..הטעמים רמזה להוציא את 
 

                                                        
מו בהרת בא' מד' כתב הר''ש ז''ל השחין והמכוה עור הבשר שלקה בשחין ומכוה כדמפ' ונולד במקו נגעים: פ"ט מערכה נ"ט משנה א, הרב חיים יוסף דינקלס -דעת יוסף  15

ין זה בשר חי כיון דמקומו שחין או מראות מסגירו שבוע א' בסוף שבוע ראשון אם יש בו שער לבן או פסיון מחליטו ואם לאו פוטרו אבל במחיה אין מטמא דמחיית בשר חי בעינן וא
 וגו' מכוה עד שיעשה מקומו צלקת קרום חזק

אלא שכן הדין מן התורה שלא יהיו השחין והמכוה מטמאין אלא בשער לבן  מחיה בשחין ומכוהמוכח דבאמת שייכא נמי  הל' ג'בפ"ג מהל' טומאת צרעת  ... ומדברי רבינו ז''ל
ת באמצע ופה של בהרת, כיצד? בהרופסיון בלבד מטעם שלא הזכיר הכתוב בטומאת שחין ומכוה כי אם שער לבן ופסיון וז''ל רבינו ז''ל שם."אין המחיה סימן טומאה עד שתהיה בג

וכו' וכן אם הקיף השחין או  שחין או מכוה וכו' והמחיה בתוך השחין או בתוך המכוה וכו' אע''פ שהמחיה באמצע הבהרת אינה סימן טומאה מפני שהיא בתוך השחין או המכוה
ימן טומאה, הלכו להן השחין או המכוה וכו' ונמצאת המחיה לבדה מחייתו והמכוה ומחייתה וכו' או שנסמך א' מהן למחיה מצדה או שחלק א' מהן את המחיה ונכנס לתוכה אינה ס

 וגו' בתוך הבהרת בסוף שבוע ראשון או בסוף שני ה"ז יחליט" עכ"ל. הרי מפורש בדבריו שאפשר למחיה להיות בשחין ובמכוה אלא שכן הדין שלא תטמא
16
 ראה הערה קודמת 
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ן֭ ק֭מ  ָעמ ֶ֣  ֭ ָה ַמְרֶא ֶרתּ֭ו ֶהֵ֗ ןַּ֭בַּב רָ֭לָב֝ ָעָ֨ ְךׂ֭֩ש  ְהַּפ ֶ֣הֶ֭נ ּנ  ה  ןְ֭ו ה ֡ ּכ  ֶּ֣הַ֭ה ָת ֶ֣ה֭א  ְוָרָא ה[֭֭ ה֭-]כ ָח ָרָ֑ ֶ֖הָּ֭פ ְכָו ּמ  אַּ֭ב ו ָ֔ ַעת֭ה  רָ֭צַרֶ֣ ֹו  ָהעָ֔
א׃֭֭֭֭ ו ָֽ ה  ַעת֭ עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג ןֶ֭נ ה ָ֔ ּכ  ַה  ֭ ֹו ת א  א֭ ֶ֤ ּמ  ְ֭וט 

  מונח תרסא-מוד מהאפשרויות ללי

֭֩ (יג,כה)הקרא  ְך ְהַּפ ֶ֣הֶ֭נ ּנ  ה  קטנה, המרמז לכעין שני תפקידי תלישא: )שיעור( זמני ראיית פשיון, )מחיצה( אי הצטרפות -מונח תלישא – ְו

 נגעי עור הבשר,שחין, מכוה.

ממכוה )יג,כז( שפשיון  " שנלמדזמן ראיית הפשיוןסעיף "הנושא של  ויקרא תזריע יג,ז: ראה זמן ראיית הפשיוןהנושא של  (א)

 מטמא אחר הפטור.

֭֩ (יג,כה) אי הצטרפות נגעי עור הבשר, השחין, והמכוההנושא של  (ב) ְך ֶ֣הֶ֭נְהַּפ ּנ  ה  לרמז  –קטנה, בתפקיד מחיצה -מונח תלישא – ְו

זה,  כי למרות שסימני מכוה וסימני שחין שוים הם, למה חלקן הכתוב, לומר שאין מצטרפין זה עם רש"י עה"ת )יג,כד(כפ' 
 )שלם( )חולין ח,א( נולד חצי גריס בשחין וחצי גריס במכוה, לא ידונו כגריס 

 

ן (יג,כה)בקרא  אפשרויות ללימוד מהפזר ה ֡ ַהּכ  ֶּ֣ה֭ ָת ֶ֣ה֭א  ָא מונח מונח פזר, תבנית שאינו מופיעה בפסוקי השחין, אלא רק בפסוקי  – ְוָר

 המכוה, כל מונח עשוי להיות עוד פזר, ללמד למקום אחר.

שגם בשחיטה וגם בנגעים כאשר יש חיתוך או דקירה במתכת מלובנת,  העיקרוןבנושא הכויה עולה  בבלי חולין ח,א-ך הגמרא בממהל

מרומז במכוה אבל הלימוד  קודם לכוח החוםבדבר חם כוח החיתוך מרמז ש טעם פזר במכוהבגלל החידוד כוח החיתוך קודם לכוח החום. 

 ה אל המכוה. קישור לשחיטה עשוי להיות בצורת טעם פזר כצורת סכין וחודה. בא מהלכות שחיט בבלי חולין ח,א-ב

 

 )להלן סוגיית הגמרא בחולין 

ן֭ ק֭מ  ָעמ ֶ֣  ֭ ָה ַמְרֶא ֶרתּ֭ו ֶהֵ֗ ןַּ֭בַּב רָ֭לָב֝ ָעָ֨ ְךׂ֭֩ש  ְהַּפ ֶ֣הֶ֭נ ּנ  ה  ןְ֭ו ה ֡ ּכ  ֶּ֣הַ֭ה ָת ֶ֣ה֭א  ְוָרָא ה[֭֭ ה֭-]כ ָח ָרָ֑ ֶ֖הָּ֭פ ְכָו ּמ  אַּ֭ב ו ָ֔ ַעת֭ה  רָ֭צַרֶ֣ ֹו  ָהעָ֔
הַ֭֭  ֭ ֹו ת א  א֭ ֶ֤ ּמ  א׃ְ֭֭֭וט  ו ָֽ ה  ַעת֭ עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג ןֶ֭נ ה ָ֔  ּכ 

, האותיות הגדולות בדיון המפורט מלמדות )א( דינו של רב זירא בשם שמואל בשחיטה בסכין מלובן; )ב( ספק דומה בדיני שחין הקדמה

, מברייתא בדיני ומכוה; )ג( נסיון להוכיח את )ב( הספק מדינו של רב זירא לדין נגעים ודחיית הגמרא; )ד( נסיון להוכיח את )ב( הספק
 נגעים ודחיית הגמרא. האותיות הקטנות הרחבת צדדי הספק שב)ב( בדיני שחין ומכוה בגלל הכאה בשיפוד מלובן.

 
 שחיטתו כשרה, חידודה קודם לליבונה.  -א"ר זירא אמר שמואל: ליבן סכין ושחט בה א ,בבלי חולין ח

  והאיכא צדדין! בית השחיטה מירווח רווח.
 ליבן שפוד והכה בו, משום שחין נדון או משום מכוה נדון? איבעיא להו: 

למאי נפקא מינה? לכדתניא: שחין ומכוה מטמאין בשבוע אחד בשני סימנין, בשער לבן ובפסיון, ולמה חלקן הכתוב? לומר שאין מצטרפין זה 
זהו  -שלא בא מחמת האור לאתויי אבר מעיקרו עם זה; ותניא: איזהו שחין ואיזהו מכוה? לקה בעץ, באבן, בגפת, בחמי טבריא, ובכל דבר 

זו היא מכוה; ותניא:  -שחין, ואיזהו מכוה? נכוה בגחלת, ברמץ, בסיד רותח, בגפסית רותח, ובכל דבר הבא מחמת האור לאתויי חמי האור 
והכא היכי דמי? כגון דהוה  בטל שחין את המכוה; -בטל מכוה את השחין, ואם מכוה קודמת לשחין  -שחין ומכוה, אם שחין קודם למכוה 

ביה חצי גריס שחין מעיקרא, וליבן שפוד והכה בו ונפק ביה חצי גריס אחר, מאי? חבטא קדים, ואתי הבלא ומבטל ליה לחבטא, והוה ליה 
  שחין ומכוה ולא מצטרפין, או דלמא הבלא קדים, ואתי חבטא ומבטל ליה להבלא, והוה ליה שחין ושחין ומצטרף?

שחיטתו כשירה, חידודה קודם לליבונה, אלמא חבטא קדים. חדוד שאני.  -' זירא אמר שמואל: ליבן סכין ושחט בה ת"ש, דאמר ר
 :נדון משום מכות אש, אלמא חבטא קדים. התם נמי דברזייה מיברז, דהיינו חדוד -ת"ש: ליבן שפוד והכה בו 

 

 שחיטתו כשרה, חידודה קודם לליבונה. -ליבן סכין ושחט בה  דינו של רב זירא בשם שמואלמהלך הגמרא )א( 

 

האם החבטה קודמת ואחריה מגיעה המכוה ולכן הנגע נידון משום מכוה, או הבל הליבון קודם  ליבן שפוד והכה בו -)ב( הגמרא הסתפקה ב
 ואחריה החבטה ונידון הנגע משום שחין.

 

בשחיטה הדין הוא שהשחיטה כשירה משום שחידודה של הסכין שכשם שנסיון להוכיח את )ב( הספק מדינו של רב זירא לדין נגעים )ג( 

החותכת את הסימנים קודם לחום הליבון ונחתכו הסימנים קודם שנכוו מחום הסכין, גם בדיני נגעים חבטת השיפוד קודם לכויה מהבל 

 הליבון.

עולת החיתוך קודמת לכוח החום שבו, ולכן שבלהב סכין שחיטה הדבר שונה כי מתוך שהוא דק מאד חומו אינו חזק ולכן פ ודחיית הגמרא

 השחיטה כשירה. מה שאין כן במכת השיפוד שהוא רחב מלהב הסכין יתכן שכוח החום מקדים לכוח המכה.

 

 )ד( נסיון להוכיח את )ב( הספק, מברייתא בדיני נגעים.

לנו ברייתא מפורשת שהחבטה קודמת  הרי נדון משום מכות אש, אלמא חבטא קדים. -ת"ש: ליבן שפוד והכה בו ברייתא מפורשת 
 ואח"כ בא כוח החום וגרם למכוה המבטלת את השחין שנגרם מהחבטה.

שגם את הברייתא ניתן להעמיד במקרה שדקרו בחוד השיפוד ולא שהיכה בו ברוחבו של שיפוד, ולכן החיתוך קדם לחום  ודחיית הגמרא

 הגורם למכוה.  

ליבון והשחיטה כשירה, בנגעים אם דקרו בשיפוד מלובן דקירת השיפוד קודמת לחום הגורם : בשחיטה להב הסכין קודם לחום הסיכום

 למכוה )כוח החום הבא אחרי הדקירה מבטל חבטת הדקירה וגורם מכוה(.

 ואם היכה בשיפוד רחב נשארת הגמרא בספק.

 

דקירה במתכת מלובנת, בגלל החידוד כוח שגם בשחיטה וגם בנגעים כאשר יש חיתוך או  העיקרוןממהלך הגמרא בנושא הכויה עולה 

 החיתוך קודם לכוח החום.(
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באשה אחת שבאת לפני ר"ע, אמרה לו: ראיתי כתם. אמר לה: שמא מכה היתה  (משנה נדה פ"ח,מ"ג)מעשה ...  משנה נח,בבבלי נדה 
 ע.ביך? אמרה לו: הן, וחיתה. אמר לה: שמא יכולה להגלע ולהוציא דם? אמרה לו: הן. וטהרה ר"

ֹו ס (כה –יג,כד  תז' 'וי) ר אֶ֣ י ָבָׂשָ֔ ָֽ ֵ֥ה-ּכ  ְהֶי ֹו י  רֶ֖ ע  ַות ְב ְכ ָׁ֑ש-מ  ה א  ְיָת֞ ָה ֶ֣ת ְוָֽ ַי ְח ָֽ ה מ  ְכָוֵ֗ ּמ  ֶרת ַה ֶהֵ֛ ֵ֥ה ַּב ֶמת ְלָבָנ ֶּדֶ֖ ֹו ֲאַדְמ ה׃ אֵ֥ ֶ֣ה ְלָבָנָֽ ָתֶּ֣ה ְוָרָא  א 
ן ה ֡ ֶ֣ה ַהּכ  ּנ  ה  ֭֩ ְו ְהַּפְך ר ֶנ ָעָ֨ ן ׂש  ֶרת ָלָב֝ ְרֶאָה ֭ ַּבַּבֶהֵ֗ ק ּוַמ מ ֶ֣ ן ָע ֹור-מ  עָ֔ ַעת ָה וא ָצַרֶ֣ ָ֔ ֶ֖ה ה  ְכָו ּמ  ָחה ַּב ָרָ֑ ֶ֤א ָּפ ּמ  תֹו ֭ ְוט  ן א  ה ָ֔ ַגע ַהּכ  ֵַֽ֥ ַעת ֶנ ַרֶ֖  ָצ

א׃ ו ָֽ  ה 
ֶ֣ה (יג,כה תז' 'וי)בפסוק  ָא ֶּ֣ה ְוָר ָת ן א  ה ֡ ּכ  תבנית הטעמים היא מונח מונח פזר, כעין שלושה פזר שאחד מתפקידיו לדרוש למקום אחר.  ַה

וף והוא הגלדת מכה בקרום חלוש שנקרא לו מחית המכה כעין מה אפשר שכאן נדרש ענין מחית המכוה לשלב ראשון של רפואת פצע בג

ֶ֣ת (יג,כד תז' 'וי) וקרא...  רלב"גשפי'  ְחַי ָֽ ה מ  ְכָוֵ֗ ּמ  ובעל תכונה שעלול העור החלוש שנתחדשה שם אחר שנתרפאה מהמוגלא אשר בה.  ַה

 להגלע כלומר להתלחלח ולהוציא דם תולה.יבשה וראויה  - ואם יש בה מכה נח,ברש"י בבלי נדה להיקרע בקלות ולהוציא דם כפי' 

 פעמים זקף בין שני קיסרים, פזר תלישאראה 

 

ן֭(וי' תז' יג,כה) אפשרויות היקש מתבנית הכתובים ק֭מ  ָעמ ֶ֣  ֭ ָה ַמְרֶא א-ּו ו ָ֔ ה  ַעת֭ ַרֶ֣ רָ֭צ ֹו ם...  (יג,כז),  ָהעָ֔ ֭ -א  ן ה  ַהּכ  א֭ ֶ֤ ּמ  רְ֭וט  ֹו עָ֔ ָּב  ֭ ה ְפֶׂש ה֭ת  ֶ֤ ָּפׂש 
ֹו תָ֔  ני קיסרים, דבר החוזר, כעין בנין אב, היקש. בשניהם פעמים זקף בין ש – א 

ספרא תזריע פרשה ד הנושא של קדם שער לבן לבהרת, הנושא של חוט היוצא מנגע. שיעור גריס לנגע שחין ולנגע מכוה )ראה הסבר 
 )יג,כה(. היקש משאת לבהרת ומבהרת לשאת, היקש משחין למכוה וממכוה לשחין. -( הנדרש כנראה מפ"ז )ט(

 

ן֭ (וי' תז' יג,כה)מפרש זאת מהנאמר בנגע מכוה בבלי נדה יט,א  רש"י ואם שער לבן קדם לבהרת טהור ההיקש: רָ֭לָב֝ ָעָ֨ ׂש  ְך֭֩ ְהַּפ ֶ֣הֶ֭נ ּנ  ה  ְו
ֶרת ֶהֵ֗  (וי' תז' יג,ג)הדורשו מהנאמר בנגע עור הבשר תזריע פרשה א פ"ב מ"ב  תו"כ-ראה ההסבר ע"פ תבניות טעמי המקרא בעיון ב .ַּבַּב

֭֝ רַּ֭בֶּנ ָעָ֨ ןְוׂש  ָלָבֵ֗ ֭׀ ְֶ֣ך֭ ָהַפ  , ַגע֭

 

 חוט היוצא מנגעהנושא של 

 ( ירמזו על חוט בהרת היוצא מהנגע, שרוחבו פחות משתי שערות ולכן מנותק מהנגע.יג,כא,כו) הפסוקים

 נלמד משחין וממכוה לעור הבשר.   נושא החוטוירמז על חוט בהרת שרוחבו שתי שערות המצטרף אל הבהרת וגם מחבר בהרות. 

ו[֭֭וְ֭ ין]כ ָֽ ֶ֤ה֭א  ּנ  ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ַהּכ  ה֭ ֶָּ֣נ ֶא ְר י  ֭׀ ם ֶ֣ ן-א  מ  ה֭ ֵַָּֽ֛נ יֶנ ה֭א  ְׁשָפָלֵ֥ ּו ן֭ ֶ֣רָ֭לָבָ֔ ָע ׂש   ֭ ֶה ֶרת ָ֑ה֭-ַּבַּב ָה א֭כ  ו ֶ֣ ה  ֹורְ֭ו ָ֭העֶ֖
ים׃֭֭֭֭ ָֽ ָימ  ת֭ ַעֵ֥ ְב ׁש  ן֭ ֶ֖ ה  ַהּכ  ֹו֭ ירֵ֥ ְסּג   ְוה 

ה֭ (יג,כו) )ו( ספרא תזריע פרשה ד פ"ז ֶָּ֣נ ֶא ְר ׀֭י  ם ֶ֣ יןכולה כאחת, ְוא  ָֽ ֶ֤ה֭א  ּנ  ה  ֶ֣ר֭-ְו ָע ׂש   ֭ ֶה ֶרת ןַּ֭בַּב זהו שאמרו לרבות את החוט היוצא ָלָבָ֔
 (יג,כא) שחין ראהממנו שיש בו רוחב שתי שערות. 

ן (יג,כו) ספרא תזריע פרשה ד פ"ז )ז( ה֭מ  ֵַָּֽ֛נ יֶנ ה֭א  ְׁשָפָלֵ֥ ָ֑ה֭-ּו ָה א֭כ  ו ֶ֣ ְוה  ר֭ ֹו עֶ֖  (יג,כא) שחין ראה זהו שאמרו לרבות את השוה לגבוה.ָה

 

א֭  ָ֑י֭ ע  י ַהְּׁשב  ֹום֭ ּיֶ֣ ןַּ֭ב ֶ֖ ה  ּכ  ּוַ֭ה ה ְוָרָאֵ֥ א׃֭֭֭-ם]כז[֭֭ ו ָֽ ַעת֭ה  ַגעָ֭צַרֶ֖ ֵַֽ֥ ֹוֶ֭נ תָ֔ א   ֭ ן ה  ּכ  אַ֭ה ֶ֤ ּמ  ְוט  ר֭ ֹו ָּבעָ֔  ֭ ה ְפֶׂש ה֭ת  ֶ֤ ָּ֭פׂש 
ם (יג,כז) )ח(  ספרא תזריע פרשה ד פ"ז א  ָ֑י֭ ע  י ַהְּׁשב  ֹום֭ ּיֶ֣ ןַּ֭ב ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ה ָרָאֵ֥ ר-ְו ֹו ָּבעָ֔  ֭ ֶׂשה ְפ ה֭ת  ֶ֤ ׂש  , שיכול אין לי פיסיון מטמא אלא בסוף ָּפ

ה ֭שבוע מנין אף לאחר הפטור תלמוד לומר  ֶׂש ְפ ם)ו(, ת  ה ֭-א  ְפֶׂש ה֭ת  ֶ֤ ׂש  החליטו בשער לבן הלך שיער לבן וחזר שיער לבן וכן  )ט( .ָּפ
בפסיון הלך הפיסיון וחזר, וכן בשיער לבן בסוף  )אחר שבוע(בתחילה ובסוף שבוע לאחר הפטור החליטו  )החליטו בשער לבן(פיסיון, 

ה ֭שבוע לאחר הפטור לכך נאמר  ֶׂש ְפ ם, )ו(ת  ה ֭-א  ְפֶׂש ה֭ת  ֶ֤ ׂש   (יג,כב) שחין ראה.,  ָּפ

 

 .(וי' תז' יג,כז) בפסוק  ... מה תלמוד לומר צרעת...  ספרא תזריע פרשה ד פ"ז )ט(ראה להלן  להיקשים אחרים

ן מ  ק֭ מ ֶ֣ ָע  ֭ ָה ַמְרֶא ֶרתּ֭ו ןַּ֭בַּבֶהֵ֗ רָ֭לָב֝ ָעָ֨ ְךׂ֭֩ש  ְהַּפ ֶ֣הֶ֭נ ּנ  ה  ןְ֭ו ה ֡ ַהּכ  ֶּ֣ה֭ ָת ֶ֣ה֭א  ָא ה[ְ֭֭וָר ה֭-]כ ָח ֶ֖הָּ֭פָרָ֑ ְכָו ּמ  ואַּ֭ב ָ֔ ַעת֭ה  רָ֭צַרֶ֣ ֹו  ָהעָ֔
א׃֭֭֭֭ ו ָֽ ה  ַעת֭ עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג ןֶ֭נ ה ָ֔ ּכ  ַה  ֭ ֹו ת א  א֭ ֶ֤ ּמ  ְ֭וט 

ם א  ָ֑י֭ ע  י ַהְּׁשב  ֹום֭ ּיֶ֣ ןַּ֭ב ֶ֖ ה  ּכ  ּוַ֭ה ה ְוָרָאֵ֥ א׃֭֭֭-]כז[֭֭ ו ָֽ ַעת֭ה  ַגעָ֭צַרֶ֖ ֵַֽ֥ ֹוֶ֭נ תָ֔ א   ֭ ן ה  ּכ  אַ֭ה ֶ֤ ּמ  ְוט  ר֭ ֹו ָּבעָ֔  ֭ ה ְפֶׂש ה֭ת  ֶ֤ ָּ֭פׂש 
ת ליתן את האמור בשאת מה תלמוד לומר צרעת צרעת צרעת שלש פעמים, צרעת כגריס, צרע...  ספרא תזריע פרשה ד פ"ז )ט(

 וגו'בבהרת, ואת האמור בבהרת בשאת, צרעת ליתן את האמור בשחין במכוה, ואת האמור במכוה בשחין 

    פ"ז )ט(-העוסק במלת צרעת ב הסבר לחלק

ַעת֭ (יג,כה)מה תלמוד לומר  אָצַרֶ֣ ו ָ֔ ַעת֭ (יג,כה) ה  ַרֶ֖ א׃ָצ ו ָֽ ַעת֭ (יג,כז) ה  א׃ָצַרֶ֖ ו ָֽ  שלש פעמים, ה 

צרעת ליתן את האמור בשאת בבהרת, ואת האמור בבהרת בשאת, צרעת ליתן את האמור בשחין במכוה, ואת האמור צרעת כגריס, 
 במכוה בשחין

-ומלמד על השחין שבו כתוב ב צרעת היא (יג,כה)-נדרש מ ליתן את האמור בשאת בבהרת, ואת האמור בבהרת בשאתההיקש  הח"חע"פ 

  טמא בפתוך, וכן כתוב בו שמטמא רק בבהרת פתוך, ומלמד שמטמא גם בבהרת לבנה.)יג,יט( טומאה רק שאת לבנה ומלמד שגם מ
)שמטמא בחוט בעובי  , ואת האמור במכוה בשחין)מראה השאת שמטמא אע"פ שלא נכתב במכוה( ליתן את האמור בשחין במכוהההיקש 

 שתי שערות(

ן ... (יג,כה) מ  ק֭ מ ֶ֣ ָע  ֭ ָה ַמְרֶא א֭-ּו ו ָ֔ ַעת֭ה  ֹורָ֭צַרֶ֣  ים זקף בין שני קיסרים, בתפקיד כעין היקש, פעמי –ָהעָ֔

ם...  (יג,כז) ֹו-א  תָ֔ א   ֭ ן ה  ּכ  אַ֭ה ֶ֤ ּמ  ְוט  ֹור֭ ָּבעָ֔  ֭ ֶׂשה ְפ ה֭ת  ֶ֤ ׂש   קטן בין שני קיסרים, בתפקיד כעין היקש, -פעמיים זקף - ָּפ

 

)יג,כז(, -כנראה מ)יג,כה(. היקש משאת לבהרת ומבהרת לשאת הנדרש -: שיעור גריס לנגע שחין ולנגע מכוה הנדרש כנראה מההיקשים

היקש משחין למכוה וממכוה לשחין היות ובשחין אין תבנית טעמים פעמיים זקף בין שני קיסרים אפשר כי ע"י תבנית הטעמים של הכתוב 

ן (יג,כה) ה ֡ ָתֶּ֣הַ֭הּכ  א  ֶ֣ה֭ ָרָא  מונח מונח פזר, אחד מטעמי המונח מקבל תכונה של פזר ומאפשר הבאת היקש משחין למכוה. –ְ֭ו

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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מה ת"ל היא היא היא שלשה פעמים היא אינה מטמאה במחייה בתחילה ובסוף שבוע לאחר הפטור, ...  תזריע פרשה ד פ"ז )ט( ספרא
 היא פרט לשפשת' לבוהק בסוף שבוע לאחר הפטור, היא אין לה מראה חמישית היא אין השחין והמכוה מצטרפים זה עם זה.

 
ַעת (יג,כה)מה תלמוד לומר  אָ֭צַרֶ֣ ו ָ֔ ַעת (היג,כ) ה  ַרֶ֖ א׃ָ֭צ ו ָֽ ַעת (יג,כז) ה  א׃ָ֭צַרֶ֖ ו ָֽ  )שלוש הגבלות מיעוטים(שלשה פעמים,  ה 

היא אינה מטמאה במחייה בתחילה ובסוף שבוע לאחר הפטור, היא פרט לשפשת' לבוהק בסוף שבוע לאחר הפטור, היא אין לה 
 מראה חמישית.

כי כבר למדו הלכה זאת מכתוב קודם ומחקו הק"א, וגם החפץ מוחק משפט זה  התוה"מ – היא אין השחין והמכוה מצטרפים זה עם זה

 חיים הביא נמוק זה מק"א. 

 
 למיעוט: היאלרבוי, מלת  צרעתמלת  סיכום ע"פ התוה"מ

ן...  (יג,כה) מ  ק֭ מ ֶ֣ ָע  ֭ ָה ַמְרֶא ָחה-ּו ָרָ֑ ֶ֖הָּ֭פ ְכָו ּמ  אַּ֭ב ו ָ֔ ַעת֭ה  ֹורָ֭צַרֶ֣  ָהעָ֔

 זמן פשיון( ליתן שחין במכוה ומכוה בשחין )גריס, חוט, צרעתהתוה"מ: 

 להגביל לארבע מראות טמאות ולמעט מראה חמישית היא

 

א׃֭... (יג,כה) ו ָֽ ה  ַעת֭ עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג ןֶ֭נ ה ָ֔ ַהּכ   ֭ תֹו א  א֭ ֶ֤ ּמ    ְוט 

 שיעור גריס צרעתהתוה"מ: 

 ,מלטמא מחי' למעטלהגביל סימני הטומאה לשער לבן ופשיון ו היא

 

ם ... (יג,כז) ה֭ -א  ּכ  אַ֭ה ֶ֤ ּמ  ְוט  ֹור֭ ָּבעָ֔  ֭ ֶׂשה ְפ ה֭ת  ֶ֤ ׂש  ֹוָּפ תָ֔ א   ֭ וא׃֭ן ָֽ ַעת֭ה  עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג     ֶנ

 ליתן שאת בבהרת ובהרת בשאת צרעתהתוה"מ: 

 פשיון לבוהק מלטמא. למעטלהגביל טומאת פשיון לשחין ולמכוה ו היא

 

ם א  ח[ְ֭֭ו ֶרת֭ל א-]כ ַהַּבֶה֝ ד֭ ָהַ֭֩תֲעמ ָ֨ ְחֶּתי א-ַּת ו ָ֑ ֶ֖ה֭ה  ָו ְכ ּמ  ַה ת֭ ֵ֥ א  הְׂ֭ש ָהָ֔ א֭כ  ו ֶ֣ ה  ְו  ֭ ֹור הָ֭בע ְׂשָתֶ֤ ָ֭֭פ
ַהּכ֭ ֭  ֭ ֹו ֲהר ָֽ יְוט  ָֽ ןּ֭כ  א׃֭פ-ה ָ֔ ו ָֽ ה  ֶ֖ה֭ ְכָו ּמ  ַה ֶבת֭ ֶרֵ֥  ָצ

ם  (יג,כח) א  ֭֩-ְו ְחֶּתיָה בתפקיד של מדידת שיעור הנגע, כדי לפטור את המוסגר בנגע שחין או מכוה אחרי שבוע כי הנגע לא  תלישא קטנה – ַּת

 . 17פשה מעבר לגודלו המקורי

 

ה-ל א (יג,כח) ָהָ֔ א֭כ  ו ֶ֣ ה  ְו  ֭ ֹור הָ֭בע )יג,ו( מהפך פשטא מוציא מפשוטו של מקרא -קטן, ע"פ פי' רמב"ן ב-מהפך פשטא מונח זקף – ָפְׂשָתֶ֤

 ללמד כי כהה משמעה שהיא עדיין מראה טמאה ולא פחות מזה.  

ממראה השלג לסיד ההיכל או שירדה  הנגע בין שכהה )תו"כ תזריע נגעים פרשתא ב פרק ב,ו(, שבסוף שבוע שני,אבל כך אמרו חכמים )ו( ...  רמב"ן
ואם כן פירוש הכתוב: והנה מטהרו.  - פשה כל שלאאפילו העזה שהיתה כסיד וחזרה לשלג, וכל שכן עמדה במראיתה, לקרום ביצה, ו
שלא תאמר: כיון שנשתנית למראה נגע אחר,  ולא פשה, מספחת היא;שחזר למראה נגע אחר, כגון משלג לסיד, הואיל  כהה הנגע,

ין אם העזה, שכבר לימדך הכתוב שאין השנוי ממראה טהרה למראה סימן טומאה, אלא כעומד בעיניו הוא, וכל והוא הד. תראה כתחלה; בא הכתוב ולימד שהוא טהור
שהוכהה לאחד ממראות נגעים, כגון משלג ועד  -טמא. ופירוש כהה  -טהור. ואם תשאל: ולמה לא הזכיר הכתוב העזה, וכל שכן כהה? בא ללמדך, שאע"פ שכהה, אם פשה  פשה, שלא

 ' )שם,ה(.ה, שעדיין נגע הוא, אבל למטה ממראות נגעים, כבר נתרפא, ואין כאן נגע ואין פסיון בזה מטמאו כלל; וכענין הזה הוא מתבאר ב'תורת כהניםקרום ביצ

 

                                                        
17
  אף שהרמב"ן עוסק בשנוי הצבע ולא בפשיון )יג,ו(-פירוש הרמב"ן בעיון ב)יג,ו( ו-ירושו בבעקבות הפניית ראב"ע בפסוק זה לפלמסקנה זאת הגענו  



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ספרא תזריע פרשה ה פ"ז

֭   (יג,כט) )א( ׁש י א  ין לרבות טומטום להביא את שניתק נתק בתוך נתק דברי רבי עקיבא, איש ואשה אין לי אלא איש ואשה, מנְו
ֹוואנדרוגינוס ת"ל  ן׃-,  אֶ֣ ֹוְ֭בזָָקָֽ אֵ֥ ׁש֭ א ַגעְּ֭בר ֶ֖ ָָֽ֖֑ ֹוָ֭נ ֵ֥ה֭בֶ֖ ְהֶי יכול לא יצטרפו זה עם זה,  )ב(מלמד שאין הראש והזקן מצטרפים זה עם זה. י 

ן֭ (יג,ל)אבל יפסו מזה לזה ת"ל   ַהָּזָקֶ֖ ֹו֭ ׁש֭אֵ֥ א ַעתָ֭הר ֵ֛ אין לי אלא בזמן  ג()כשם שאין מצטרפים זה עם זה כך אין פוסין מזה לזה. ָצַרֹ֧
ה֭ (יג,כט)[ מנין ת"ל  ל"ג לא בראש ולא בזקן,שיש לו בראש ובזקן, יש לו בראש אבל לא בזקן, בזקן אבל לא בראש, ] ָּׁשָ֔ ֹו֭א  אֶ֣  ֭ ׁש י א  ְו

י ָֽ ן׃-ּכ  ֹוְ֭בָזָקָֽ אׁש֭אֵ֥ עְּ֭בר ֶ֖ ַָָֽ֑֖ג ֹוָ֭נ ֵ֥ה֭בֶ֖ ְהֶי ק֭ (יג,ל) )ד( י  מ ֶ֣ ָע  ֭ ְרא  הּו ין (יג,לא)לגבוה ת"ל  אין לי אלא מראה עמוק מנין לרבות את השוהַמ -א 
ן מ  ק֭ מ ֶ֣ ָע  ֭ ּו ר֭-ַמְרא  ה ֹו עָ֔ ק (יג,ל)ואם כן למה נאמר ָה מ ֶ֣ ָע  ֭ ּו ק  (יג,ל), יכול אם נתקו אדם יהא טמא ת"ל ַמְרא  ה מ ֶ֣ ָע  ֭ ּו ְרא  ה , מה מראהו ַמ

ֹו (יג,ל) )ה(עמוק בידי שמים, אף אין לי אלא בידי שמים.   (יג,לא)צה לו ושוכב בתוכו, , להביא את שבתוכו ושוכב חוצה לו פרט לשחוּובֵ֛
ר ָעֵ֥ , מיעוט שיער שתי שערו'. צהוב לא ירוק לא אדום ולא שחור, אוציא את כולו ולא אוציא את שיער לבן, ודין הוא ומה אם שיער ְוׂש 

בנתק,  צהוב שאינו סימן טומאה בנגע, הרי הוא סימן טומאה בנתק, שיער לבן שהוא סימן טומאה בנגע, אינו דין שיהא סימן טומאה
ב (יג,ל)ת"ל  ה ֶ֖ ק֭ (יג,ל) )ו(, צהוב ולא לבן, ּוְלָמה הוא דומה לתבנית הזהב. ָצ לקוי קצר דברי ר' עקיבא, רבי יוחנן בן נורי אמר אפילו ָּדָ֑

ארוך, אמר רבי יוחנן בן נורי ומה הלשון הוא אומר דק מקל זה דק קנה זה דק לקוי קצר, או דק לקוי ארוך, אמר לו רבי עקיבא עד 
יכול יהיה מוסף על ארבע מראות  )ז(אנו למידים מן הקנה נלמד מן השיער, דק שערו של פלוני דק לקוי קצר לא דק לקוי ארוך. ש

א (יג,ל)שבעור הבשר, ת"ל  ּו הָ֔ ֶֶ֣תק֭ ֶנ  ֭ ן ה  ּכ  ֹוַ֭ה תֶ֤ א  א֭ ּמ ָ֨ יכול אינו מוסף על ארבע מראות שבעור הבשר אבל יטמא מקום הבהרת  )ח(. ְוט 
את"ל  ּו ֶֶ֣תק֭הָ֔ יכול לא יטמא מקום הבהרת אבל תהא הבהרת מטמאה בראש ובזקן תלמוד לומר  )ט(א אינו מטמא מקום הבהרת. , הוֶנ

א (יג,ל) ּו הָֽ ן֭ ַהָּזָקֶ֖ ֹו֭ אֵ֥ ׁש֭ א ר ֵ֛ ַעתָ֭ה אָ֭צַרֹ֧ ּו ֶֶ֣תק֭הָ֔  , אין לראש ולזקן טומאתה אלא מטומאת נתקים בלבד.ֶנ
 

 לא: –ויקרא תזריע יג,כט 
י ָֽ הּ֭כ  ָּׁשָ֔ א  ֹו֭ אֶ֣  ֭ ׁש י ְוא  ֵ֥֭-]כט[֭֭ ֶי ְה ן׃֭֭֭י  ֹוְ֭בזָָקָֽ אֵ֥ ׁש֭ א עְּ֭בר ֶ֖ ַָָֽ֑֖ג ֹוָ֭נ  ה֭בֶ֖

ןֶ֭את ה ֝ ּכ  הַ֭ה ָאָ֨ ן-]ל[ְ֭֭וָר מ  ק֭ מ ֶ֣ ָע  ֭ ְרא  הּו ֶ֤הַ֭מ ּנ  ה  עְ֭ו ַג ֶּנֵ֗ ק֭-ַה ָּדָ֑ ב֭ ה ֶ֖ רָ֭צ ָעֵ֥ ֹוׂ֭ש  ּובֵ֛ ר֭ ֹו עָ֔  ָה
א׃֭֭֭֭ ּו הָֽ ן֭ ַהָּזָקֶ֖ ֹו֭ אֵ֥ ׁש֭ א ר ֵ֛ ַעתָ֭ה אָ֭צַרֹ֧ ּו הָ֔ ֶֶ֣תק֭ ֶנ  ֭ ן ה  ּכ  ֹוַ֭ה תֶ֤ א  א֭ ּמ ָ֨ ְ֭וט 

י ָֽ ְוכ  א[֭֭ ֶאת-]ל ן֭ ה ֝ הַ֭הּכ  ֶאָ֨ ְר הַ֭-י  ַגע֭ ֶָֽ֖֣ יןֶנ א  ֶ֤ה֭ ּנ  ְוה  ֶתק֭ ן-ֶּנֵ֗ ק֭מ  ָעמ ֶ֣  ֭ ּו א  ה ֹו֭-ַמְר ֶ֣יןּ֭בָ֑ א  ר֭ ָׁשח ֶ֖ ר֭ ָעֵ֥ רְ֭וׂש  ֹו עָ֔ ָ֭ה
ֶאת֭ ֵ֛ן֭ ה  ּכ  ֹ֧ירַ֭ה ְסּג  ים׃-ְוה  ָֽ מ  תָ֭י ַעֵ֥ ְב ׁש  ֶֶ֖תק֭ ַהֶּנ ע֭ ַג ֵַֽ֥  ֶנ

 

֭   (יג,כט) ספרא תזריע פרשה ה פ"ז )א( ׁש י  להביא את שניתק נתק בתוך נתק דברי רבי עקיבא, ְוא 
פירש כי ר"ע הולך בשיטת ר' יוסי )משנה נגעים פ"ו מ"ה( וכשם  נגעים פ"י מ"זעל  ר"ש[ מביא דעת חקי]התוה"מ  .נתק בתוך נתקנושא 

שבבהרת חיצונה ומחיה ובהרת פנימית הסגיר שניהם, כך בנתק חיצון ושיטת שער בריא ונתק פנימי מסגיר שניהם. וזה כמו בתוספתא פ"ב 

 כדברי ר"ע לגבי מחיה.

 , )כי יש בה( ... שערות טהורות המבוצרות.הנתק הפנימי להסגיר והחיצונה לפטרפירש ...  נגעים פ"י מ"ז-ושיטת ת"ק ב

 נתק חיצון להסגיר, נתק פנימי להסגיר. ר"ענתק חיצון לטהר, נתק פנימי להסגיר. לדעת  ת"ק: לדעת סיכום ר"ש

 

ֹוום ואנדרוגינוס ת"ל איש ואשה אין לי אלא איש ואשה, מנין לרבות טומט...  ספרא תזריע פרשה ה פ"ז )א( ַגע֭- (יג,כט),  אֶ֣ ָָֽ֖֑ ֹוָ֭נ ֵ֥ה֭בֶ֖ ְהֶי י 
ן׃ ֹוְ֭בָזָקָֽ אֵ֥ ׁש֭ א ר ֶ֖ ַעת֭ (יג,ל)יכול לא יצטרפו זה עם זה, אבל יפסו מזה לזה ת"ל   )ב(מלמד שאין הראש והזקן מצטרפים זה עם זה. ְּב ָצַרֹ֧

ן֭ ַהָּזָקֶ֖ ֹו֭ אֵ֥ ׁש֭ א ן לי אלא בזמן שיש לו בראש ובזקן, יש לו בראש אבל אי )ג(כשם שאין מצטרפים זה עם זה כך אין פוסין מזה לזה. ָהר ֵ֛
י (יג,כט)[ מנין ת"ל  ל"ג לא בראש ולא בזקן,לא בזקן, בזקן אבל לא בראש, ] ָֽ הּ֭כ  ָּׁשָ֔ ֹו֭א  אֶ֣  ֭ ׁש י א  ן׃-ְו ֹוְ֭בָזָקָֽ אׁש֭אֵ֥ עְּ֭בר ֶ֖ ַָָֽ֑֖ג ֹוָ֭נ ֵ֥ה֭בֶ֖ ְהֶי  .י 

 

ׁש ֭מלת  י א  המלמדת על נתק בשער ראש ו/או שער זקן. מלת  – ְו ָּׁשָ֔ אשה בנגע נתק, ראה בהמשך הנדרש מהטעם. תו"כ  מלמד שגם – א 

ֹומנין לרבות טומטום ואנדרוגינוס ת"ל לומד שיש לרבות לנגע נתק בריות שיש ספק לגבי מינן   . אֶ֣
ה (יג,כט)נעיין בתבנית הטעמים של הכתוב  ָּׁשָ֔ א  ֹו֭ אֶ֣  ֭ ׁש י ֭ ֭קטן, טעם מלת-פשטא מונח זקף – ְוא  יׁש להביא את שניתק נתק פשטא מלמד  –ְוא 

ה. טעם מלת תוך נתקב ָּׁשָ֔ ןקטן מלמד שני לימודים הנדרשים מהמשך הפסוק -זקף – א  ֹוְ֭בזָָקָֽ אֵ֥ ׁש֭ א  .ְּבר ֶ֖

קטן, טעם מונח עשוי ללמד על לימוד שלישי של הלכה שיש בה מחלוקת או מרמז על הלכה מרבנן. -מצאנו כי בתבנית פשטא מונח זקף

ֹואפשר שכאן טעם מונח במלת   במינן.  מרמז על בריות שיש ספק אֶ֣

 

ן (יג,כט)דורש  תו"כ ֹוְ֭בָזָקָֽ אׁש֭אֵ֥ ן (יג,ל)-דורששנתק הראש לא מצטרף לנתק הזקן, ו ְּבר ֶ֖ ַהָּזָקֶ֖ ֹו֭ אֵ֥ ׁש֭ א שנתק הראש ונתק הזקן לא פושין  ָהר ֵ֛

 כךחייב להיות זה מזה. אבל עדיין היה אפשר לסבור כי צריך להיות נתק הראש ונתק הזקן בעת ובעונה אחת. לכן, תו"כ מלמד שלא 

י (יג,כט)מנין ת"ל  ...  יש לו בראש אבל לא בזקן, בזקן אבל לא בראש,...  )ג(באומרו  ָֽ הּ֭כ  ָּׁשָ֔ ֹו֭א  אֶ֣  ֭ ׁש י א  ֹו֭-ְו ׁש֭אֵ֥ א עְּ֭בר ֶ֖ ַָָֽ֑֖ג ֹוָ֭נ ֵ֥ה֭בֶ֖ ְהֶי י 
ן׃   .ְבָזָקָֽ

אׁש ר ֶ֖ ן׃מפסיק מהכתוב שאחריו  טפחא, – ְּב ֹוְ֭בָזָקָֽ  ובא ללמד שאין כל קשר בין נגעי נתק בשני האיזורים האלו. אֵ֥

הקטן של -ום שני הלימודים המרומזים בטעם זקףבסיכ ָּׁשָ֔ מלמד שאין הראש והזקן מצטרפים והנדרשים מהסיפא של הפסוק הם: )א(  א 
 יש לו בראש אבל לא בזקן, בזקן אבל לא בראששתו"כ דורשו מהמשך של הפסוק )ב(  זה עם זה

 

ֹו (יג,כט)הגר"א מפרש כי מלת  ה (יג,כט)ת כי מל התוה"מ מפרשלמדת ואילו מהיא ה בֶ֖ ָּׁשָ֔ מלמדת שלא חייב להיות נתק בראש ובזקן היא ה א 

 , כי אין זקן לאשה. בעת ובעונה אחת

ימפרש כי ממלת  )קי"ח( התוה"מ ָֽ ֵ֥ה-ּכ  ְהֶי ֹו֭֭י  כי יהי' נגע בראש רבי עקיבא מלמד להביא את שניתק לו נתק בתוך נתק, ... כאילו אמר  בֶ֖
 . ובו נגע, שהוא נגע בתוך נגע

ה"א אינו לומד כתוה"מ ממלת אפשר כי הגר ָּׁשָ֔ כי הייתי אומר שהיות ואשה אין לה זקן אז שייך בה נתק בראש בלבד. אבל האיש שיש  א 

ילו זקן לא יטמא עד שיהיו בו נתק ראש וזקן בעת ובעונה אחת. לכן מפרש  ָֽ ֵ֥ה-ּכ  ְהֶי ֹו֭֭י  שלא חייב להיות נתק ראש ונתק זקן בעת ובעונה  בֶ֖
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 אחת.   

שלא צריך להיות נגע בראש וגם בזקן באותו זמן מובא בתו"כ פסוק )יג,כט( בשלמותו. ישנם שני פירושים מאיזה מלים זה  לענין תו"כ מ"ג

 נלמד כדהלן בטבלה:

 תו"כ התוה"מ הח"ח בשם הגר"א

יש לו בראש אבל לא בזקן, בזקן אבל   אשהממילת  היתירה בוממילת 
 לא בראש

 שניתק נתק בתוך נתק ירההית בוממילת   אות ו"ו במלת ואיש-מ

 

)שהח"ח ע"פ הגר"א כותב שלא גרסינן( כי עיקר הזקן הוא שבולת הזקן  לא בראש ולא בזקןמציע גם פירוש לתו"כ   התוה" מ ]קכ[

ן (יג,כט))הסנטר( בא הכתוב  גע פסוק ומלמד שגם על הזקן באיזורי הלחיים שהם לא עיקר הזקן חל נ-בי"ת בשווא ולא בפתח בסוף ְבָזָקָֽ

 הנתק, עכ"ד. 

אׁש֭ ר ֶ֖ ֹוְּב ןבְ֭ -מרכא, לרבות על עיקר ה - אֵ֥ שהוא שבולת הזקן )הסנטר( שנגע נתק חל גם על הזקן באיזורי הלחיים שהם לא עיקר  – ָזָקָֽ

הזקן. היות וגבולות הזקן במעבר בין הלחיים והצוואר אינם חדים ובאנשים שעירים האבחנה תהיה לפי אורך השיער השונה, באה מלת 

ןבְ֭ בטעם סלוק להגביל את איזור נגע הנתק לאיזור השיער הארוך של הזקן בלבד, ובתוך איזור זה נכללים גם הלחיים שאינם עיקר  ָזָקָֽ

 הזקן. 

 

הרי הן כזקן לכל דבריהם, למאי הלכתא? אמר מר זוטרא:  -ואלא הא דתניא: זקן האשה והסריס שהעלו שער ...  ב,בבלי קידושין לה
י (יג,כט)בהדיא כתיבא:  -ומאת נגעים לטומאת נגעים. ט ָֽ הּ֭כ  ָּׁשָ֔ ֹו֭א  אֶ֣  ֭ ׁש י א  ן׃-ְו ֹוְ֭בָזָקָֽ אֵ֥ ׁש֭ א ר ֶ֖ עְּ֭ב ַָָֽ֑֖ג ֹוָ֭נ ֵ֥ה֭בֶ֖ ֶי ְה ! אלא אמר מר זוטרא: י 

ה֭ (יג,כט)לטהרת נגעים. טהרת נגעים נמי פשיטא, כיון דבת טומאה היא, בת טהרה היא! איצטריך, סד"א לצדדים כתיב:  ָּׁשָ֔ א  ֹו֭ אֶ֣  ֭ יׁש ְוא 
י ָֽ ֵ֥ה֭בֶ֖֭-ּכ  ְהֶי ׁשי  א עְּ֭בר ֶ֖ ַָָֽ֑֖ג ן׃, .ֹוָ֭נ ֹוְ֭בָזָקָֽ ן׃)הברייתא מחדשת שלא תלמד שהמלים  .הדר אתאן לאיש, קמ"לאֵ֥ ֹוְ֭בָזָקָֽ מתיחסות רק לאיש ולא  אֵ֥

 (הרי הן כזקן לכל דבריהם -אשה והסריס שהעלו שער -לאשה, משמיענו שהן מתיחסות גם ל

 

ה (יג,כט) ָּׁשָ֔ א  ֹו֭ אֶ֣  ֭ ׁש י א  יְ֭ו ָֽ ֹו-ּכ  ֵ֥ה֭בֶ֖ ֶי ְה  (ב,בבלי קידושין לה) זקן האשה והסריס שהעלו שעריתור לרבות מרכא טפחא,  – י 

ַגע ָָֽ֖֑  בטעם אתנח ללמד שאם לא צמח שער ראש או זקן, הנגע לא נידון כנתק אלא כעור הבשר. ָנ

ַגע ָָֽ֖֑ ֹוּ֭בְ֭ (יג,כט)בטעם אתנח ללמד הגבלת נגע נתק למצב של צמיחת שער של  ָנ אֵ֥ ׁש֭ א ןבְ֭ר ֶ֖  הי"א ה"רמב"ם הלכות טומאת צרעת פכפי'  ָזָקָֽ

הראש והזקן קודם שיצמח בהן השיער ועדיין לא העלו שיער מעולם, וכן הדלדולין שבראש ושבזקן הרי הן כעור הבשר ומתטמאין ... 
האיש שמתטמא  העלו שיער הרי הן כזקןבג' סימנין וב' שבועות, וכן זקן האשה והסריס עד שלא העלו שיער הרי הן כעור הבשר ואם 

 .אינו מתטמא בבהרתבנתקין כמו שיתבאר ו
 

ׁש (יג,כט)-צמיחת השער עצמה נלמדת מ א עְּ֭בר ֶ֖ ַג ָָֽ֖֑ ן ָנ ֹוְ֭בזָָקָֽ ׁשטעם טפחא במלת  – אֵ֥ א בתפקיד פותח טפח לצרף את הכתוב אחריו אליו  ְּבר ֶ֖

 ללמד שרק צמיחת שער בראש או בזקן מטמא בנגע נתק.

 
 

י (יג,כט) ָֽ הּ֭כ  ָּׁשָ֔ א  ֹו֭ אֶ֣  ֭ ׁש י א  ַגע-ְו ָָֽ֖֑ ֹוָ֭נ ֵ֥ה֭בֶ֖ ֶי ְה ֹו י  אֵ֥ ׁש֭ א ר ֶ֖ ן׃ְּ֭ב בפתיחה לנגע זה התורה לא כתבה את תאור הנגע וזה נכתב בפסוק )יג,ל(,  ְבָזָקָֽ

 וביאורו מרכב על פסוק )יג,כט(.

ֶאתויקרא תזריע יג,ל:  ן֭ ה ֝ ַהּכ  ה֭ ן-ְוָרָאָ֨ מ  ק֭ מ ֶ֣ ָע  ֭ ּו ַמְרא  ה ֶ֤ה֭ ּנ  ה  ַגעְ֭ו ק֭-ַהֶּנֵ֗ בָּ֭דָ֑ רָ֭צה ֶ֖ ָעֵ֥ ֹוׂ֭ש  ּובֵ֛ ר֭ ֹו  ָהעָ֔
א֭צָ֭֭ ּו הָ֔ ֶֶ֣תק֭ ֶנ  ֭ ן ה  ּכ  ֹוַ֭ה תֶ֤ א  א֭ ּמ ָ֨ א׃ְ֭וט  ּו הָֽ ן֭ ַהָּזָקֶ֖ ֹו֭ אֵ֥ ׁש֭ א ר ֵ֛ ַעתָ֭ה  ַרֹ֧
 

֭  (יג,ל) ן ה  ַהּכ  ֹו֭ תֶ֤ א֭א  ּמ ָ֨ אְוט  ּו הָ֔ ֶֶ֣תק֭ ן֭ (יג,ל)קדמא מהפך פשטא, בתפקיד של כתוב המלמד על חבירו שלפניו, הרישא של  – ֶנ ה ֝ ּכ  הַ֭ה ָאָ֨ ְוָר
ע֭-ֶאת ַג ֶּנֵ֗ ַָָֽ֑֖גע (יג,כט)שהוא נגע נתק. וכן מילת ַה  הוא נתק של נשירת שער. ָנ

 

ַרֹ֧֭ (יג,ל) ןָ֭צ ַהָּזָקֶ֖ ֹו֭ אֵ֥ ׁש֭ א ָהר ֵ֛ ּואַעת֭ דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין הנדון או ההלכה, כאן ע"פ )תו"כ  – ׃הָֽ

אלא  )של בהרת(אין לראש ולזקן טומאתה מ"ב( נתק הראש ונתק הזקן לא מצטרפים זה עם זה ולא פוסין מזה לזה. וע"פ )תו"כ מ"ט( 
    .בלבד נתקיםמטומאת 

 

ק֭ (יג,ל) רא תזריע פרשה ה פ"ז )ד(ספ מ ֶ֣ ָע  ֭ ּו ין (יג,לא)אין לי אלא מראה עמוק מנין לרבות את השוה לגבוה ת"ל ַמְרא  ה ק֭-א  ָעמ ֶ֣  ֭ ּו א  ה ַמְר
ן ֹור֭-מ  ק (יג,ל) למה נאמר ואם כןָהעָ֔ מ ֶ֣ ָע  ֭ ּו ק (יג,ל), יכול אם נתקו אדם יהא טמא ת"ל ַמְרא  ה מ ֶ֣ ָע  ֭ ְרא  הּו שמים,  , מה מראהו עמוק בידיַמ

   אף אין לי אלא בידי שמים. 

ן (יג,ל) מ  ק֭ מ ֶ֣ ָע  ֭ ּו ַמְרא  ה ֶ֤ה֭ ּנ  ה  ר-ְו ֹו עָ֔ פה אי אפשר ללמוד -ש התוה"מ ]קכא[קטן, מהפך פשטא מרמז כפירוש -מהפך פשטא מונח זקף – ָה
קשמה שכתוב  מ ֶ֣ ָע  ֭ ּו . כי מראה עמוק לא יצוייר בא לרבות יתר המראות דהא נתק אין לו מראה כלל, )כמו שיתברר בס' קכד( .. ַמְרא  ה

נתק בידי שמים שמדבר בחולי בידי שמים שעל ידו יקרה לפעמים  בניתוק השערות ע"י אדם כלל שזה לא יפעול )חולי( בעור, לעומת
 . ורמז למעורבות שמים מצאנו כדלהלן:שנוי מראה בעור

֭ (: שמות ב,ודוגמת מאמר חז"ל )סוטה, שמ"ר( על )כעמוק בידי שמים, היות ולא נאמר מראה אפשר כי מרמז לדרשה  – ַמְרא  הּו ֭ ח ְפַּת ַוּת 
ּו֭ ֶ֣ה א  ְר  18ה'ו' חצי אחרון מן השם, רמז לשכינה.)אותיות( כנוי ותראהו  מהרש"א בשם רבינו בחייופירושו ע"פ ַוּת 

                                                        
ת שמות ב,ו: 18 ֶא הּו֭ ֶ֣ א  ְר ַוּת   ֭ ַּתח ְפ ּת  ה-ַו ּנ  ה  ֶלדְ֭ו ָֽה׃-ַהֶּיָ֔ ֶ֭ז ם י ֶ֖ ְבר  ע  יָ֭ה ֵ֥ ד  ְל ַּי ר֭מ  ֶמ א ַוּת ֕ יו֭ ָלָ֔ ָע ל֭ ַּתְחמ ֶ֣ ָ֑הַ֭ו ֶכ ֶַ֖ערּ֭ב  ותפתח ותראהו את הילד  בבלי סוטה יב,ב ַ֭נ
    יבעי ליה! א"ר יוסי ברבי חנינא: שראתה שכינה עמו.ותרא מ -

ותפתח ותראהו את הילד )/שמות/ ב'(. ותראה לא נאמר אלא ותראהו. אמר ר' יוסי בר חנינא: שראתה עמו שכינה,  שמות רבה )שנאן( פרשה א,כד
 כלומר, ותראהו לשכינה עם הילד.
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 ויקרא תזריע יג,ל,לא:

ֶאת֭ ן֭ ה ֝ הַ֭הּכ  ָאָ֨ ן-]ל[ְ֭֭וָר ק֭מ  מ ֶ֣ ָע  ֭ ּו א  ה ֶ֤הַ֭מְר ּנ  ְוה  ע֭ ַג ֶּנֵ֗ ּו-ַה ר֭ ֹו עָ֔ קָ֭ה ָּדָ֑ ב֭ ה ֶ֖ ָעֵ֥רָ֭צ ֹוׂ֭ש   בֵ֛
א׃֭ ּו הָֽ ן֭ ַהָּזָקֶ֖ ֹו֭ אֵ֥ ׁש֭ א ר ֵ֛ ַעתָ֭ה אָ֭צַרֹ֧ ּו הָ֔ ֶֶ֣תק֭ ֶנ  ֭ ן ה  ּכ  ֹוַ֭ה תֶ֤ א  א֭ ּמ ָ֨  ְוט 

י ָֽ ְוכ  א[֭֭ ֶאת-]ל ן֭ ה ֝ הַ֭הּכ  ֶאָ֨ ְר ין-י  א  ֶ֤ה֭ ּנ  ְוה  ֶתק֭ ַהֶּנֵ֗ ַגע֭ ֶָֽ֖֣ ן-ֶנ ק֭מ  ָעמ ֶ֣  ֭ ּו א  ה ֹו֭-ַמְר ֶ֣יןּ֭בָ֑ א  ר֭ ָׁשח ֶ֖ ר֭ ָעֵ֥ רְ֭וׂש  ֹו עָ֔ ָ֭ה
ֵ֛ןֶ֭את ה  ּכ  רַ֭ה ֹ֧י ְסּג  ֶ֖תֶ֭-ְוה  ֶּנ ַה ע֭ ַג ֵַֽ֥ ים׃ֶנ ָֽ מ  ְבַעֵ֥תָ֭י ׁש  ֭ק֭

 

ק֭ (יג,ל) ספרא תזריע פרשה ה פ"ז )ד( מ ֶ֣ ָע  ֭ ּו ין (יג,לא)אין לי אלא מראה עמוק מנין לרבות את השוה לגבוה ת"ל ַמְרא  ה ק֭-א  ָעמ ֶ֣  ֭ ּו א  ה ַמְר
ן ֹור֭-מ  ק (יג,ל)ואם כן למה נאמר ָהעָ֔ מ ֶ֣ ָע  ֭ ּו עָ֭ (יג,ל), יכול אם נתקו אדם יהא טמא ת"ל ַמְרא  ה  ֭ ְרא  הּו קַמ , מה מראהו עמוק בידי שמים, מ ֶ֣

ֹו (יג,ל) )ה(אלא בידי שמים.  )נשירת שער(אף אין לי   (יג,לא), להביא את שבתוכו ושוכב חוצה לו פרט לשחוצה לו ושוכב בתוכו, ּובֵ֛
ר ָעֵ֥ וא ומה אם שיער , מיעוט שיער שתי שערו'. צהוב לא ירוק לא אדום ולא שחור, אוציא את כולו ולא אוציא את שיער לבן, ודין הְוׂש 

צהוב שאינו סימן טומאה בנגע, הרי הוא סימן טומאה בנתק, שיער לבן שהוא סימן טומאה בנגע, אינו דין שיהא סימן טומאה בנתק, 
ב (יג,ל)ת"ל  ה ֶ֖ ק֭ (יג,ל) )ו(, צהוב ולא לבן, ּוְלָמה הוא דומה לתבנית הזהב. ָצ פילו לקוי קצר דברי ר' עקיבא, רבי יוחנן בן נורי אמר אָּדָ֑

דק לקוי קצר, או דק לקוי ארוך, אמר לו רבי  )המשמעות היא(ארוך, אמר רבי יוחנן בן נורי ומה הלשון הוא אומר דק מקל זה דק קנה זה 
 עקיבא עד שאנו למידים מן הקנה נלמד מן השיער, דק שערו של פלוני דק לקוי קצר לא דק לקוי ארוך. 

 

ן ה ֝ הַ֭הּכ  ָאָ֨ על כעין דרשה בכלל ופרט בנושא נגע נתק, ואין בכלל אלא מה שיש בפרט להגדירו. ואין כאן כלל קדמא ואזלא, המרמז  –ְוָר

ן-ֶאתבתראה לרבות עוד דברים. הפרטים במלים  מ  ק֭ ָעמ ֶ֣  ֭ ּו א  ה ֶ֤הַ֭מְר ּנ  ְוה  ע֭ ַג ֶּנֵ֗ ק-ַה ָּדָ֑ ב֭ ה ֶ֖ רָ֭צ ָעֵ֥ ֹוׂ֭ש  ּובֵ֛ ר֭ ֹו עָ֔     ָה

 הכתוב מגדיר את נגע הנתק וסימן טומאתו כך:

 וְ֭-ֶאת ע֭ ַג ֶּנֵ֗ ןַה ק֭מ  ָעמ ֶ֣  ֭ ּו א  ה ֶ֤הַ֭מְר ּנ  ֹור-ה  עָ֔ )יג,לא( להגדיר מראה נגע נתק -קטן תבנית טעמים של כתוב סתום הצריך ל-רביע ... זקף – ָה

 בידי שמים. 

 ַגע-ֶאת ֶּנֵ֗ ק֭רביע מרמז לדרשות תו"כ במ"ה ובמ"ו שיש ארבעה תנאים לסימן הטומאה  – ַה ָּדָ֑ ב֭ ה ֶ֖ רָ֭צ ָעֵ֥ ֹוׂ֭ש  הגורם להחלטת נגע ּובֵ֛

 לר"ע לקוי וקצר, לריב"נ רק לקוי. –ער ששרשיו בתוך הנתק, )ב( שתי שערות לפחות; )ג( צבע צהוב בלבד; )ד( דק נתק: )א( ש

 
 המגדירים סימן שער להחליט נגע נתק. כאן נעסוק בארבעה הפרטים

ֹו (יג,ל) ספרא תזריע פרשה ה פ"ז )ה( ֹו)להביא את שבתוכו ושוכב חוצה לו  )המלה מרבה(, ּובֵ֛ )שער -פרט ל ממעט(תביר,  - ּובֵ֛

 חוצה לו ושוכב בתוכו, ששורשיו( 
ר (יג,לא) ָעֵ֥ ׂש  ימן , מיעוט שיער שתי שערו'. צהוב לא ירוק לא אדום ולא שחור, אוציא את כולו ולא אוציא את שיער לבן, ודין הוא ומה אם שיער צהוב שאינו סְו

ב (יג,ל)נגע, אינו דין שיהא סימן טומאה בנתק, ת"ל טומאה בנגע, הרי הוא סימן טומאה בנתק, שיער לבן שהוא סימן טומאה ב ה ֶ֖ , צהוב ולא לבן, ולמה הוא ָצ
 דומה לתבנית הזהב. 

ב (יג,ל) ה ֶ֖ רָ֭צ ָעֵ֥  מרכא טפחא, יתור לרבות. אפשר שפשוט תומך בלימוד שמלת שער זה שתי שערות, שזה לכולי עלמא. – ׂש 

ק֭ (יג,ל)מלת  פ"ז )ו( ק֭וגו'. טעם אתנח במלת  יבא, רבי יוחנן בן נורי אמר אפילו ארוך,לקוי קצר דברי ר' עק (מלמדת)ָּדָ֑ מגביל טומאה ָּדָ֑

 לר"ע לשער קצר ודק וממעט שער קצר עבה מלטמא ולריב"נ ממעט עבה בין ארוך בין קצר מלטמא. 

 

֭...   (יג,ל)עוסק בהחלטת נגע נתק  סיפא של הפסוק ר ֵ֛ ַעתָ֭ה אָ֭צַרֹ֧ ּו הָ֔ ֶֶ֣תק֭ ֶנ  ֭ ן ה  ּכ  ֹוַ֭ה תֶ֤ א  א֭ ּמ ָ֨ א׃ְוט  ּו הָֽ ן֭ ַהָּזָקֶ֖ ֹו֭ אֵ֥ ׁש֭  א

 מ"ג-וספרא תזריע פרשה ה פ"ח מ"א  ההסבר הבא מבוסס על
י  (יג,לא) )א( ָֽ ֶאת-ְוכ  ן֭ ה ֝ ַהּכ  ה֭ ְרֶאָ֨ ֶתק-י  עַ֭הֶּנֵ֗ ֶַָֽ֣֖ג ע֭  (יג,לא), אמר רבי שמעון מה תלמוד לומר ֶנ ֶַָֽ֣֖ג ֶתקהֶַ֭נ מה נגע שער לבן  גע.לנ תקהקיש נ. ֶּנֵ֗

בׂ֭ש֭  (יג,ל)שבו אינו מטמא אלא הפוך, אף נתק  ה ֶ֖ רָ֭צ רבי יהודה אומר כל מקום שצריך לומר הפך )ג(  ...שבו לא יטמא אלא הפוך, ָעֵ֥
ב֭ (יג,ל)-אמר הפך, אבל הנתק שנאמר בו ו ה ֶ֖ רָ֭צ ָעֵ֥   מטמא הפוך ושלא הפוך.ׂש 

א...  (יג,ל) ּמ ָ֨ על בסיס פסוק  מ"ג – תו"כ פרשה ה פ"ח מ"א -, בתפקיד של אירוע שהוא לפני דברים אחרים ועל כך הפלוגתא בקדמא – ְוט 

א (יג,ל)המאפשרת להסביר את  (יג,לא) ּמ ָ֨  באופן של ר"ש ובאופן של ר"י. ְוט 

א המשך הפסוק  ּו הָ֔ ֶֶ֣תק֭ ֶנ  ֭ ן ה  ַהּכ  ֹו֭ תֶ֤ קטן, תבנית שאחד מתפקידיה ללמד על לימוד כפשוטו ועל לימוד היוצא -מהפך פשטא מונח זקף – א 

ּמ ָ֭֨(יג,ל) שלכפשוטו מפשוטו. אפשר שהלימוד  ְוט  לשער הצהוב )הנתק הפך השער  קדםקדמא, יהיה כרבי שמעון המטמא רק אם הנתק  –א֭.

 לצהוב, בדומה למראה לבן בעור הבשר שהפך השער ללבן(

ן ֭(יג,ל) שלשלא כפשוטו אפשר שהלימוד  ה  ַהּכ  ֹו֭ תֶ֤ א֭א  ּמ ָ֨ ְוט  קדמא מהפך פשטא, יהיה כרבי יהודה המטמא בין אם קדם הנתק לשער  – .

תו"כ דם שער צהוב לנתק )בזה הוא שונה מנגעי העור שבם המראה הופך השער( הראיה הנוספת של רבי יהודה נמצאת בצהוב ובין אם ק
ב-ל אוְ֭ (יג,לב)-הדורש זאת מ פרשה ה פ"ט מ"ג ה ָ֑ ֶ֣רָ֭צ ָע ֹוׂ֭ש  ה֭בֶ֖ ָי . בדרך דרישה משמות הטעמים )בהנחה , הא אם קדם את הנתק טמאָהֵ֥

מלמד כי הנתק התפשט אחרי  פשטאמלמד שהנגע קדם והפך את השער לצהוב, וטעם  הפךמשאותם שמות היו מתחילה( אפשר שטעם 

 הופעת השער הצהוב. 

 

א (יג,ל)יכול יהיה מוסף על ארבע מראות שבעור הבשר, ת"ל  ספרא תזריע פרשה ה פ"ז  )ז( ּו הָ֔ ֶֶ֣תק֭ ֶנ  ֭ ן ה  ּכ  ֹוַ֭ה תֶ֤ א  א֭ ּמ ָ֨ יכול אינו  )ח(. ְוט 
איטמא מקום הבהרת ת"ל  מוסף על ארבע מראות שבעור הבשר אבל ּו הָ֔ ֶֶ֣תק֭ יכול לא יטמא  )ט(, הוא אינו מטמא מקום הבהרת. ֶנ

א (יג,ל)מקום הבהרת אבל תהא הבהרת מטמאה בראש ובזקן תלמוד לומר  ּו הָֽ ן֭ ֹוַ֭הָּזָקֶ֖ אׁש֭אֵ֥ ַעתָ֭הר ֵ֛ אָ֭צַרֹ֧ ּו ֶֶ֣תק֭הָ֔ , אין לראש ולזקן ֶנ
 טומאתה אלא מטומאת נתקים בלבד.

 .בהחלטת נגע נתק מלמדות שלושה מיעוטים מ"ט –מ"ז תו"כ פרשה ה פ"ז 

 (יג,ל)שבראש או בזקן הנגע יהיה מרכב מלפחות אחת המראות הטמאות שבעור הבשר ונתק עם שער צהוב, וממעט מן הפסוק  יכול )ז()א( 

                                                                                                                                                                             

 י אחרון מן השם, רמז לשכינה."הו" חצ)אותיות( כנוי ותראהו  מהרש"א בשם רבינו בחיי



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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א ּו הָ֔ ֶֶ֣תק֭ ֶנ  ֭ ן ה  ַהּכ  ֹו֭ תֶ֤ א֭א  ּמ ָ֨ נו צריך שיהיה גם מראה טמא שבנגע הראש או הזקן לא מוסף מראה טמא של נגעי עור הבשר. כלומר שאי . ְוט 

 של נגעי העור מלבד הנתק.

ֹולומד המיעוט ממלת  התוה"מ תֶ֤ ֶֶ֣תק֭לומד המיעוט  הח"ח א  אֶנ ּו  נתק לעצמו מטמא. .הָ֔

איכול אינו מוסף על ארבע מראות שבעור הבשר אבל יטמא מקום הבהרת ת"ל  )ח()ב(  ּו הָ֔ ֶֶ֣תק֭  , הוא אינו מטמא מקום הבהרת.ֶנ

את"ל בכל הגוף על כך עונה מ"ח מניין שנתק לא מטמא  ּו הָ֔ ֶֶ֣תק֭  מיעט את הנתק מכל הגוף פרט לראש או לזקן. ,ֶנ

ּוא -מ ט הנתק מכל הגוףומיעלומד  התוה"מ ֶֶ֣תק֭הָ֔ אלומד זאת ממלת  הח"ח,  ֶנ ּו אהמסיימת את  ,הָֽ ּו הָֽ ן֭ ַהָּזָקֶ֖ ֹו֭ אֵ֥ ׁש֭ א ר ֵ֛ ַעתָ֭ה    ,ָצַרֹ֧
ן֭ (יג,ל)בראש ובזקן תלמוד לומר יכול לא יטמא מקום הבהרת אבל תהא הבהרת מטמאה  )ט()ג(  ַהָּזָקֶ֖ ֹו֭ אֵ֥ ׁש֭ א ָהר ֵ֛ ַעת֭ ַרֹ֧ אָ֭צ ּו הָ֔ ֶֶ֣תק֭ ֶנ

א ּו  , אין לראש ולזקן טומאתה אלא מטומאת נתקים בלבד.הָֽ

א (יג,ל) ת"ל תו"כעל כך עונה מניין שאין בהרת מטמאה בראש או בזקן לעצמה, בלי נתק.  ּו הָֽ ן֭ ַהָּזָקֶ֖ ֹו֭ אֵ֥ ׁש֭ א ר ֵ֛ ַעתָ֭ה אָ֭צַרֹ֧ ּו הָ֔ ֶֶ֣תק֭  ,ֶנ
אהבהרת מהראש או הזקן זאת ממלת  מעטלומד ל התוה"מ ּו אהמסיימת את  ,הָֽ ּו ן֭הָֽ ַהָּזָקֶ֖ ֹו֭ ׁש֭אֵ֥ א ַעתָ֭הר ֵ֛    ,ָצַרֹ֧

א (יג,ל)לומד למעט הבהרת מכל הקרא  הח"ח ּו ן֭הָֽ ַהָּזָקֶ֖ ֹו֭ אֵ֥ ׁש֭ א ָהר ֵ֛ ַעת֭ ַרֹ֧ אָ֭צ ּו הָ֔ ֶֶ֣תק֭ אין לראש וזקן אלא טומאת נתקים בלבד כי הוא  ,ֶנ
אלמשנה ח' הח"ח השתמש במלת  . היות ובהסברהאמור בקרא מיעוטי נינהו ּו  הואהפסוק, אז כאן כנראה משתמש במלת  המסיימת ,הָֽ

אמהקרא  ּו הָ֔ ֶֶ֣תק֭  . ֶנ
 

א מ"ג-וספרא תזריע פרשה ה פ"ח מ"א הבאנו לעיל הסבר ע"פ תבנית טעמי המקרא לפסוק )יג,ל( המבוסס על  ּו הָ֔ ֶֶ֣תק֭ ֶנ  ֭ ן ה  ַהּכ  ֹו֭ תֶ֤  – א 

מודים אחד כפשוטו ואחד היוצא מפשוטו לענין קדימת הנתק לשער או להיפך. באופן הסבר מלמדת על שני לי קטן,-מהפך פשטא מונח זקף

 קטן הוא חלק מקבוצת טעמים ומלמד ע"פ תפקיד הקבוצה.-זה  זקף

המלמדות שלושה מיעוטים מ"ט  –ספרא תזריע פרשה ה פ"ז מ"ז עתה מובא הסבר ע"פ תבנית טעמי המקרא לפסוק )יג,ל( המבוסס על 

 ע נתק. בהחלטת נג

ּואטעם מלת  -שהם מיעוטים. אפשר כי שני מיעוטים נלמדים מזקף הואיש רק שתי מלות  (יג,ל)-כדלהלן. ב גם לעצמומלמד  קטן-זקף – הָ֔

 קטן, מיעוט אחד מסילוק. 

ן ֭...  (יג,ל) ה  ּכ  ֹוַ֭ה תֶ֤ א  א֭ ּמ ָ֨ אְ֭֭וט  ּו ֶֶ֣תק֭הָ֔ אֶנ ּו הָֽ ן֭ ַהָּזָקֶ֖ ֹו֭ אֵ֥ ׁש֭ א ר ֵ֛ ַעתָ֭ה  ׃ָצַרֹ֧

אטעמי  ּו הָ֔ ֶֶ֣תק֭ ּואקטן, המלה -זקף מונח – ֶנ קטן מרמז על שני לימודים, אפשר כי הצירוף ביניהם בא ללמד על שני -ממעטת, הזקף הָ֔

אינו מטמא; )ב( ממעט ממ"ח שאין  מראה של נגעי עור הבשר ,זקןבשבנגע בראש או מיעוטים: לפירוש התוה"מ )א( המיעוט ממ"ז ממעט 

 וף פרט לראש או לזקן. נגע נתק מטמא במקום הבהרת דהיינו לא מטמא בכל הג

ּוא׃טעם  ן...  (יג,ל)סלוק מהקרא  – הָֽ ַהָּזָקֶ֖ ֹו֭ אֵ֥ ׁש֭ א ָהר ֵ֛ ַעת֭ אָ֭צַרֹ֧ ּו הָ֔ ֶֶ֣תק֭ ֶנ  ֭ ן ה  ּכ  ֹוַ֭ה תֶ֤ א  א֭ ּמ ָ֨ ּוא׃ְ֭וט   הָֽ

אהמלה  ּו ּוא, טעם ממעטת הָֽ  סלוק, מגביל הטומאה בראש או בזקן לנגע נתק בלבד וממעט את הבהרת מלטמא בראש או בזקן.  – הָֽ

ּואטת הח"ח כי אפשר גם להסביר לשי ּוא -מתיחס למ"ז ומ"ט, ו קטן,-זקף – הָ֔  מתיחס למ"ח. סלוק, – הָֽ

 

 

 שאלה: מקום של מחלוקת תנאים או אמוראים, כאשר לשיטתינו תפקיד טעם מסוים כאילו תומך בתנא אחד ולא בתנא אחר. 

ובחן בשיטה בהסתברות מסוימת, ובמקום שאלה: מה יקרה אם נמצא שבמקום אחד תנא מסוים למד למשל מיעוט התואם תפקיד מיעוט שא

 אחר למד ריבוי שלא יהיה תואם לתפקיד שאובחן בשיטה בהסתברות מסוימת.

כגון כאן ר' שמעון ור' יהודה דורשים כל אחד ממלים שונות בטעמים שונים. 
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ןֶ֭את ה ֝ ּכ  הַ֭ה ָאָ֨ ן-]ל[ְ֭֭וָר מ  ק֭ מ ֶ֣ ָע  ֭ ְרא  הּו ֶ֤הַ֭מ ּנ  ה  עְ֭ו ַג ֶּנֵ֗ ר֭-ַה ָעֵ֥ ֹוׂ֭ש  ּובֵ֛ ר֭ ֹו עָ֔ ֹוָ֭ה אֵ֥ ׁש֭ א ר ֵ֛ ַעתָ֭ה אָ֭צַרֹ֧ ּו הָ֔ ֶֶ֣תק֭ ֶנ  ֭ ן ה  ַהּכ  ֹו֭ תֶ֤ א֭א  ּמ ָ֨ קְ֭וט  ָּדָ֑ ב֭ ה ֶ֖ ָצ
א׃֭֭֭ ּו ן֭הָֽ  ַהָּזָקֶ֖

י ָֽ ְוכ  א[֭֭ ֶאת-]ל ן֭ ה ֝ הַ֭הּכ  ֶאָ֨ ְר ין-י  א  ֶ֤ה֭ ּנ  ְוה  ֶתק֭ ַהֶּנֵ֗ ַגע֭ ֶָֽ֖֣ ן-ֶנ ק֭מ  ָעמ ֶ֣  ֭ ּו א  ה ֶאת-ַמְר ן֭ ֵ֛ ה  רַ֭הּכ  ֹ֧י ְסּג  ְוה  ֹו֭ ֶ֣יןּ֭בָ֑ א  ר֭ ָׁשח ֶ֖ ר֭ ָעֵ֥ רְ֭וׂש  ֹו עָ֔ ֶֶ֖תק֭-ָה ַהֶּנ ע֭ ַג ֵַֽ֥ ֶנ
ת ַעֵ֥ ְב ים׃ׁ֭֭֭֭ש  ָֽ ָ֭ימ 

ֶ֣ןֶ֭את ה  ּכ  הַ֭ה ָאָ֨ ל א-]לב[ְ֭֭וָר  ֭ ה ּנ  ה  ְו  ֭ י ע  י ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ּיֶ֣ ַּ֭ב ע  ֶּנַג ל א-ַה ֶתקְ֭ו ֶ֣הַ֭הֶּנָ֔ ָׂש ן-ָפ מ  ק֭ מ ֶ֖ יןָ֭ע ֵ֥ א  ֶתק֭ ַהֶּנָ֔ ֶ֣ה֭ א  בּ֭וַמְר ה ָ֑ ֶ֣רָ֭צ ָע ֹוׂ֭ש  ה֭בֶ֖ ָי -ָהֵ֥
ר׃֭֭֭ ֹו עָֽ ָ֭ה

ְוֶאת ח֭ ַּגָּלָ֔ ְת ָ֨ ְוה  ג[֭֭ ֶאת-]ל ן֭ ֹ֧ ה  ַהּכ  ר֭ י ָ֨ ּג  ְס ה  ַָ֑חְ֭ו ּל  ְיַג א֭ ֶֶ֖תק֭ל ֶ֣ ֶּנ ֵ֛֭-ַה ית׃ַ֭֭֭הֶּנ ָֽ נ  ׁש  ים֭ ֶ֖ מ  ְבַעֵ֥תָ֭י ׁש  ֶ֭תק֭
ם א  ַמח-]לז[ְ֭֭ו רָ֭צָֽ ָׁשח ֹ֧ ר֭ ָעָ֨ ַהֶּנֶ֝תקְ֭וׂש  ד֭ ָעַמָ֨ ו֭֩ יָני ע  ס֭֭֭-ְּב ן׃֭ ָֽ ה  ֹוַ֭הּכ  ֲהרֶ֖ ְוט  א֭ ּו הָ֑ ר֭ ֹו ֶֶ֖תקָ֭טהֶ֣ אַ֭הֶּנ ְרָּפֵ֥ ֹו֭נ  ּ֭בֵ֛

  ספרא תזריע פרשה ה פרק ח

י (יג,לא) )א( ָֽ ֶאת-ְוכ  ן֭ ה ֝ ַהּכ  ה֭ ְרֶאָ֨ ֶתק-י  ֶּנֵ֗ ַה ע֭ ֶַָֽ֣֖ג ע֭מוד לומר , אמר רבי שמעון מה תלֶנ ֶַָֽ֣֖ג ֶתקהֶַ֭נ מה נגע שער לבן שבו  גע.לנ תקהקיש נ. ֶּנֵ֗
ב֭ (יג,ל)אינו מטמא אלא הפוך, אף נתק  ה ֶ֖ רָ֭צ ָעֵ֥ ק (יג,ל)שבו לא יטמא אלא הפוך, ׂש  ָּדָ֑ ב֭ ה ֶ֖ רָ֭צ ָעֵ֥ ער לבן יקל וחומר, ומה אם ש )ב(. ׂש 

ק֭ ,שאין שיער אחר מציל מידו אינו מטמא אלא הפוך ָּדָ֑ ב֭ ה ֶ֖ רָ֭צ ָעֵ֥ מציל אינו דין שלא יטמא אלא הפוך, לא אם  רר אחשיש שעׂש 
ק֭֭-אמרת בשיער לבן שלא יפה כוחו במקומו ליטמא בכל מראה תאמר ב ָּדָ֑ ב֭ ה ֶ֖ רָ֭צ ָעֵ֥ שייפה כוחו במקומו ליטמא בכל מראה ׂש 

ע֭ (יג,לא) הואיל ויפה כוחו במקומו ליטמא בכל מראה יטמא הפוך ושלא הפוך, ת"ל ֶַָֽ֣֖ג ֶתקהֶַ֭נ מה הנגע שיער לבן  .געלנ תק, הקיש נֶּנֵ֗
רבי יהודה אומר כל מקום שצריך לומר הפך אמר הפך, )ג( שבו אינו מטמא אלא הפוך אף הנתק שיער צהוב שבו לא יטמא אלא הפוך. 

ב֭ (יג,ל)-אבל הנתק שנאמר בו ו ה ֶ֖ רָ֭צ ָעֵ֥ ַגע֭ (יג,לא)אם כן למה נאמר  )ד(מטמא הפוך ושלא הפוך. ׂש  ֶָֽ֖֣ ֶתקהֶַ֭נ נגע מה  תק לנגעהיקיש נ ֶּנֵ֗
ע֭ (יג,לא)אינו פחות מכגריס אף נתק מכגריס, וכשהוא אומר למטן  ֵַַֽ֥ג ֶ֖֭הֶַ֭נ מה נתק שאין הפיסיון לתוכו אף הנגע  ,תקגע לנהקיש נ ֶתקֶּנ

ר֭ (יג,לא) )ה(שאין הפיסיון לתוכו.  ָעֵ֥ רמיעוט שער שתי שערות, ְוׂש  ראין לי אלא  ָׁשח ֶ֖ ומנין לרבות את הירוק ואת האדום, תלמוד  ָׁשח ֶ֖
רשיער, אם כן למה נאמר לומר  ר-, הָׁשח ֶ֖ איזהו צהוב שאינו מציל הרי שקדם את הנתק טמא דברי  )ו(מציל והצהוב אינו מציל.  ָׁשח ֶ֖

מצטרפים  םאלא שהיה בו שתי שערות אחת צהובה ואחת שחורה, ואחת צהובה ואחת לבנה הייתי אומר הואיל ואינ ,רבי יהודה
ב֭ (יג,ל)השחור מציל והצהוב אינו מציל, רבי אליעזר בן יעקב אומר  רָׁשח ֶ֖֭לטומאה יצטרפו לטהרה, תלמוד לומר  ה ֶ֖ רָ֭צ ָעֵ֥ שקדם את ׂש 

ֹו (יג,לא) )ז(הנתק לא מטמא ולא מציל, רבי שמעון אומר כל שאינו סימן טומאה בנתק הרי סימן טהרה בנתק.  ֶ֣יןּ֭בָ֑ עד שיהא מבוצר  א 
ביניהם נפרץ ממקום אחד טמא משני מקומות טהור, כמה תהא פירצה  בו מיכן אמרו שני נתקים זה בצד זה ושיטה של שיער מפסקת

שני נתקים זה לפנים מזה ושטה של שיער  )ח(מקום שתי שערות, נפרץ ממקום אחד כגריס טמא מפני שלא כנס שיער שחור לתוכו. 
קום אחד כגריס טהור מפני מפסקת ביניהם נפרץ ממקום אחד טמא משני מקומות טהור, כמה תהא פירצה מקום שתי שערות נפרץ ממ

ר (יג,לא) )ט(שכנס שיער שחור לתוכו.  ֹ֧י ּג  ְס ה  ֹוְ֭ו ֶ֣יןּ֭בָ֑ ר֭א  רָׁ֭שח ֶ֖ ָעֵ֥ ׂש  ֹ֧יר֭, ואם יש בו פטור או אינו אומר אלא ְו ְסּג  ְוה  ֹו֭ ֶ֣יןּ֭בָ֑ א  ר֭ ָׁשח ֶ֖ ר֭ ָעֵ֥ ְוׂש 
ם֭ (יג,לז)ואם יש בו מטמא, כשהוא אומר  א  ַהֶּנֶ֝תק֭-ְו ד֭ ָעַמָ֨ ו֭֩ יָני ע  מְַּ֭ב ָצָֽ ר֭ ח ֹ֧ רָׁ֭ש ָעָ֨ ק-חְוׂש  ֶֶ֖ת ֶּנ ַה א֭ ָּפֵ֥ ְר ֹו֭נ  אּ֭֭בֵ֛ ּו הָ֑ ר֭ ֹו הֶ֣ הרי זה בא ללמד על שיער ָט

ֹו֭ (יג,לא)שחור שהוא סימן טהרה בנתק הא מה אני מקיים  ֶ֣יןּ֭בָ֑ ר֭א  רָׁ֭שח ֶ֖ ָעֵ֥ ׂש  ֶאתואם יש בו פטור ְו ן֭ ֵ֛ ה  ַהּכ  ר֭ ֹ֧י ּג  ְס ה  ַעֵ֥ת֭-ְו ְב ׁש  ֶֶ֖תק֭ עַ֭הֶּנ ֵַַֽ֥ג ֶנ
ים ָֽ מ   תחלה. ָי

 
 ספרא תזריע פרשה ה פרק ח 

ָֽ֭ (יג,ל) )א( ֶאת-יְוכ  ן֭ ה ֝ הַ֭הּכ  ְרֶאָ֨ ֶתק-י  ַגעַ֭הֶּנֵ֗ ֶָֽ֖֣ ע֭, אמר רבי שמעון מה תלמוד לומר ֶנ ֶַָֽ֣֖ג ֶתקהֶַ֭נ הקיש נתק לנגע. מה נגע שער לבן שבו אינו . ֶּנֵ֗
ב֭ (יג,ל)מטמא אלא הפוך, אף נתק  רָ֭צה ֶ֖ ָעֵ֥ ק (יג,ל)שבו לא יטמא אלא הפוך, ׂש  בָּ֭דָ֑ ה ֶ֖ רָ֭צ ָעֵ֥  .ׂש 

 (יג,ל)יכול יהיה מוסף על ארבע מראות שבעור הבשר, ת"ל  ע פרשה ה פ"ז  )ז(ספרא תזרי-ראה את הדיון ב משנה ב ומשנה ג
א ּו הָ֔ ֶֶ֣תק֭ ֶנ  ֭ ן ה  ַהּכ  ֹו֭ תֶ֤ א֭א  ּמ ָ֨ מ"ב כאן( ור"י )מ"ג( האם החלט הנתק יהיה רק אם הנתק קדם  –הבאנו הפלוגתא בין ר"ש )מ"א  .ְוט 

 לשער הצהוב כר"ש, או בכל סדר כר"י.

 

ֶָֽ֣֖גַ֭ (יג,לא)אם כן למה נאמר  )ד( ֶתקהַ֭עֶ֭נ  היקיש נתק לנגע מה נגע אינו פחות מכגריס אף נתק מכגריס, ֶּנֵ֗

ַגע֭ ֶָֽ֖֣ ֶתקהֶַ֭נ מונח רביע, היקש נתק לנגע ע"י ציור, שכדי לטמא חייב להיות בשטח הנתק מקום שבו יהיה מונח ִרבּוֵע כגריס הקילקי כמו  – ֶּנֵ֗

 בנגעי העור. 

ֶֶ֖תק-ֶאת (יג,לא) ֶּנ ַה ע֭ ֵַַֽ֥ג ֶאת...   (יג,לא)בות על נגע הנתק את נגע הבשר, מרכא טפחא, יתור לר – ֶנ ן֭ ֵ֛ ה  ַהּכ  ר֭ ֹ֧י ּג  ְס ה  ֶֶ֖תק֭-ְו ַגעַ֭הֶּנ ֵַֽ֥ דרגא  – ֶנ

וכשהוא אומר ספרא תזריע פרשה ה פ"ח )ד( תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לנושא הפסיון וחל עליהם אותו הלכה, 
ע֭ (יג,לא)למטן  ֵַַֽ֥ג ֶ֖֭הֶַ֭נ  פיסיון לתוכו אף הנגע שאין הפיסיון לתוכו.הקיש נגע לנתק, מה נתק שאין ה ֶתקֶּנ

 

י ָֽ ְוכ  א[֭֭ ֶאת-]ל ן֭ ה ֝ הַ֭הּכ  ֶאָ֨ ְר ין-י  א  ֶ֤ה֭ ּנ  ְוה  ֶתק֭ ַהֶּנֵ֗ ַגע֭ ֶָֽ֖֣ ן-ֶנ ק֭מ  ָעמ ֶ֣  ֭ ּו א  ה ֹו-ַמְר ֶ֣יןּ֭בָ֑ א  ר֭ ָׁשח ֶ֖ ר֭ ָעֵ֥ רְ֭וׂש  ֹו עָ֔ ָ֭֭ה
ֶאת֭ ֵ֛ן֭ ה  ּכ  ֹ֧ירַ֭ה ְסּג  ים׃֭֭֭-ְוה  ָֽ מ  תָ֭י ַעֵ֥ ְב ׁש  ֶֶ֖תק֭ ַהֶּנ ע֭ ַג ֵַֽ֥  ֶנ

ר֭ (לאיג,) ספרא תזריע פרשה ה פ"ח )ה( ָעֵ֥ הגדרה מנחה לכל המשך המשנה, מלת שחור בלי המספר  –)טט מיעוט שער שתי שערות, ְוׂש 

 (אחד, משמעו שתי שערות
ר ח ֶ֖ ראין לי אלא  ָׁש ח ֶ֖ )גי' הר"ש עם ו"ו החיבור במלת  תלמוד לומר ן(ואת הלב )הח"ח גירסת הר"שומנין לרבות את הירוק ואת האדום,  ָׁש

רשער(  ָעֵ֥ רנאמר  , אם כן למהְוׂש  ר-, הָׁשח ֶ֖  מציל והצהוב אינו מציל.  ָׁשח ֶ֖
 

 –)טט איזהו צהוב שאינו מציל הרי שקדם את הנתק טמא לדברי רבי יהודה, אלא שהיה בו שתי שערות אחת צהובה ואחת שחורה,  )ו(

ראחת צהובה ואחת לבנה הייתי אומר הואיל ואינם מצטרפים לטומאה יצטרפו לטהרה, תלמוד לומר  או( השחור מציל והצהוב  ָׁשח ֶ֖
ב֭ (יג,ל), רבי אליעזר בן יעקב אומר )אינו מצטרף לטהרה( אינו מציל ה ֶ֖ רָ֭צ ָעֵ֥  שקדם את הנתק לא מטמא ולא מציל, ׂש 

 רבי שמעון אומר כל שאינו סימן טומאה בנתק הרי סימן טהרה בנתק. 
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י֭(יג,לא) ָֽ ן֭-ְוכ  ה ֝ ַהּכ  ה֭ ְרֶאָ֨ ֶתק-ֶאתרטים קדמא ואזלא בתפקיד כעין כלל והמשכו פי  ַגעַ֭הֶּנֵ֗ ֶָֽ֖֣ ין ֶנ א  ֶ֤ה֭ ּנ  ה  ן-ְו מ  ק֭ מ ֶ֣ ָע  ֭ ּו ר֭-ַמְרא  ה ֹו עָ֔ ָה
ֶ֣ין֭ו מבררות מהכתוב  –ד. משנות ה  –קטן בתפקיד סתום הבא לפרש, והפירוש נמצא במשנות א -בתבנית רביע ... זקף א  ר֭ ָׁשח ֶ֖ ר֭ ָעֵ֥ ְוׂש 

ֹו  אה. , שתבנית טעמיו היא תבנית סוגרת דיבור, צירופי צבעי שער להציל מטומּבָ֑

ר ָׁשח ֶ֖ ר֭ ָעֵ֥ מרכא טפחא, יתור לרבות על השער השחור את הירוק ואת האדום וממ"ו גם לבן. ומלמד שכל הצירופים ביניהם של  – ְוׂש 

 שתי שערות הן שתי שערות מצילות.

ֹומהכתוב  ֶ֣יןּ֭בָ֑ ֹומשמע שאין שום שער מהסוג המציל, אבל טעם אתנח  א  ומר מגביל את המשמעות שאין שום שערה מצילה וא ּבָ֑

ֶ֣יןששתים מצילות אין, אבל אפשר שאחת מהסוג המציל יש. אפשר כי לראב"י טעם מונח במלת  ירבה שער צהוב שקדם לנתק, שלא  א 

ֶ֣יןמטמא ולא מציל. אפשר כי לר' שמעון טעם מונח במלת  ירבה צהוב שקדם לנתק ושערה אחת כזאת מצטרפת לצבע אחר להציל,  א 

 ושתיים ממנו יצילו בעצמם.

 

ֹו (יג,לא) ()ז  ֶ֣יןּ֭בָ֑ אבל העומד בתוך הנתק מן הצד אינן מצילות עד שיהא רחוק ממקום השער המקיף את הנתק  הח"ח)עד שיהא מבוצר בו  א 
  (מקום שתי שערות ואז חשבות כמבוצרות בתוך הנגע

  (לא מבוצרר )כי השער השחומכאן אמרו שני נתקים זה בצד זה ושיטה של שיער מפסקת ביניהם, נפרץ ממקום אחד טמא 
 פירצה מקום שתי שערות.  בתנאי שכל( מבוצרשחור השער ה)כי משני מקומות טהור. 

טמא מפני שלא כנס שיער  (שערות שש שש עלברוחב של באורך ופירצה )נפרץ ממקום אחד כגריס  )עתה מסביר תו"כ מהי פירצה ממקום אחד(
  הכנה למשנה הבאה()שחור לתוכו. 

֭֩ז ושתי דרשות ממ"ח בגלל הימצאות של הטעמים תרסא ותלשא להסבר מ"מתאים  (ד)יג,לאפשר כי פסוק  ה התרסא, ...  – ְוָרָא ּנ  ה   – ְו֠

 תלשא, בתפקיד של מחיצות, המאפשרות שלוש דרשות של מחיצות.

ֶאת ן֭ ה ָ֨ ַהּכ  ה֭֩ ָרָא ד[ְ֭֭ו ה֭ל א-]ל ּנ  ה  יְ֭ו֠ ע ֵ֗ י ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ה-ַהֶּנֶ֝תקַּ֭בּיֶ֣ ְרא ֕ רּ֭וַמ ֹו עָ֔ ָּב  ֭ הַ֭הֶּנ ֶתק ָׂשֶ֤ ןָפ מ  ק֭ מ ֶ֖ ּוָ֭ע ֵּ֥נ יֶנ ן֭-ּו֭א  ה ָ֔ ּכ  ַה  ֭ תֹו א  ר֭ ַהֶ֤ ְוט  ר֭ ֹו עָ֑ ָה
ר׃֭֭֭ ָֽ ְוָטה  ו֭ י ָגָדֶ֖ סְּ֭ב ֶּבֵ֥  ְוכ 

 
 ים(טמאשניהם )שני נתקים זה לפנים מזה ושטה של שיער מפסקת ביניהם  )ח(

ור מבוצר, הנתק הפנימי טמא אם הפירצה פחות מגריס היינו רוחב של פחות משש שערות, כי אין בו שער שח)נפרץ ממקום אחד טמא 
מבחינת הנתק הפנימי נשירת השער בשיטה המקפת אותו היא פשיון כמו שבנתק יחיד הפישיון ניכר בנשירה של השער המקיף  אחרי ראיה 

 הראשונה.(

 )החיצון טהור כי בו שער שחור מבוצר עם פירצה ברוחב של לפחות שתי שערות(

 פירצה מקום שתי שערות  , כמה תהא נטהר(הפנימי גם )משני מקומות טהור  )נפרץ(
 

, הפנימי והחיצון נהיו לנתק שערות שפירצה ברוחב של לפחות ש)שיטת השער המקיפה הנתק הפנימי, נפרצה בנפרץ ממקום אחד כגריס 

  .)היינו לנתק המאוחד(טהור מפני שכנס שיער שחור לתוכו  אחד(
 

 )יג,לז( להסבר מ"ח הוא הצעה בלי סימוכין במפרשים:-השימוש ב

ם] א  ַמח-לז[ְ֭֭ו רָ֭צָֽ ָׁשח ֹ֧ ר֭ ָעָ֨ ַהֶּנֶ֝תקְ֭וׂש  ד֭ ָעַמָ֨ ו֭֩ יָני ע  ס֭֭֭-ְּב ן׃֭ ָֽ ה  ֹוַ֭הּכ  ֲהרֶ֖ ְוט  א֭ ּו הָ֑ ר֭ ֹו ֶֶ֖תקָ֭טהֶ֣ אַ֭הֶּנ ְרָּפֵ֥ ֹו֭נ   ּבֵ֛
ם( מלמד יג,לז) א  ֭֩-ְו ו י יָנ ע   תרסא, בתפקיד מחיצה בין הנתק הפנימי ובין הנתק החיצון,  – ְּב

 

ַמח רָ֭צָֽ ָׁשח ֹ֧ ר֭ ָעָ֨ ֹו-ְוׂש  יטה המקפת לנתק הפנימי ברוחב של שש שערות לפחות )גודל גריס הקילקי(, ע"פ כלומר בעקבות הפירצה בש ּבֵ֛

 .)היינו לנתק המאוחד( טהור מפני שכנס שיער שחור לתוכומ"ח, 
ם א  ֭֩-ְו יו יָנ ע  ַמח...  ְּב ֹו֭-ָצָֽ התבנית תרסא ... תביר מרמזת לאפשרות של חישוב חשבוניּבֵ֛
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על  6. בחישוב מרומז היקף גריס הקילקי של 

 ת. אפשר שזה הרמז לפירצה בגודל גריס בין הנתק הפנימי ובין הנתק החיצון.שערו 6

 

ר (יג,לא) )ט( ֹ֧י ְסּג  ְוה  ֹו֭ ֶ֣יןּ֭בָ֑ א  ר֭ ח ֶ֖ רָׁ֭ש ָעֵ֥ ׂש  ר֭, ואם יש בו פטור או אינו אומר אלא ְו ֹ֧י ּג  ְס ה  ֹוְ֭ו ֶ֣יןּ֭בָ֑ ר֭א  רָׁ֭שח ֶ֖ ָעֵ֥ ׂש  ואם יש בו מטמא, כשהוא ְו
ם֭(יג,לז)אומר  א  דַ֭הֶּנ֝תֶ֭-ְו ַמָ֨ וָ֭֩ע י יָנ ע  ַמחקְּ֭ב ָצָֽ ר֭ ח ֹ֧ רָׁ֭ש ָעָ֨ ק-ְוׂש  ֶֶ֖ת ֶּנ ַה א֭ ָּפֵ֥ ְר ֹו֭נ  אּ֭֭בֵ֛ ּו הָ֑ ר֭ ֹו הרי זה בא ללמד על שיער שחור שהוא סימן טהרה ָטהֶ֣

ֹו֭ (יג,לא)בנתק הא מה אני מקיים  ֶ֣יןּ֭בָ֑ א  ר֭ רָׁ֭שח ֶ֖ ָעֵ֥ ׂש  ֵ֛ןֶ֭אתואם יש בו פטור ְו ה  ַהּכ  ר֭ ֹ֧י ּג  ְס ים-ְוה  ָֽ מ  ְבַעֵ֥תָ֭י ֶֶ֖תקׁ֭ש  ֶּנ ַה ע֭ ַג ֵַֽ֥  תחלה. ֶנ

 

כך מקשה תו"כ אולי הימצאות שער שחור משמעו -בנתק ואין שער שחור בנתק נסגיר. על שר אין שער צהובכאמציגה הלכה ש מ"ט
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ם ֭֩-ְוא  יו יָנ    24.375=  195/8 195 ְּבע 

ם     47ְ֭וא 

-֭֩ ו י יָנ     148ְּ֭בע 

ַמח ֹו-ָצָֽ    1.3=  195/146 146 ּבֵ֛

ַמח     138 ָצָֽ

ֹו     8 ּבֵ֛

ם ֭֩-ְוא  ו י יָנ ֹו   195גי'    ,ְּבע  אפשר כי מרומז כאן, שערות  6על  6ה שווה להיקף גריס הקילקי של ז(,  24)קצת מעל  24.375=  195/8, תוצאת החלוקה ביניהם   8וגי'   ּבֵ֛

ספרא תזריע  -הנתק נידון לפי הצפיפות של השער בנגעי העור )תומך בנאמר בגודל נגע שלמרות שבראש צפיפות השער גדולה משל צפיפות השער בגוף )ראה להלן(, 
קים, וכן בשיטת השער המפסקת בין נתק לפנים מנתק צריכה להחשב לפי צפיפות שער בנגעי עור. ויש (. אפשר שהפירצה בשיטת שיער בין שני נתפרשה ה פ"ח מ"ד מ"ז

 בזה להחמיר לעומת צפיפות שער הראש.

 מצביע על יחס בין צפיפות שער בגוף וצפיפות שער בראש.  1.3יכול להיות שהיחס 

הלכות נידה יורה דעה, נאמר כי במציאות צפיפות שערות בגוף קטנה מצפיפות שערות הראש  –צדקה  בספר "תורת נגעים" הרב שפיצר נפתלי ברוך הי"ו ציין כי בספר מעיל

 והזקן, אז גריס הקילקי מכסה יותר שערות בראש.
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 )יג,לז(.-לטמא. ודוחה מפסוק )יג,לז( שאם צמח שער שחור טהור הוא, אז גם הישארות שער שחור סימן טהרה הוא, ראה הסבר ב

 

 (יג,ד, ה)-ראה מקבילה ב סיפא של מ"ט

אשונים מסמנים את הסיפא של מ"ט כענין נפרד, והוא מורכב מרוב הסיפא של פסוק )יג,לא( ומלה אחת נוספת ע"פ ר התוה"מ והח"ח

בעור הבשר ובנתק, בתחילה המצב נקרא נגע אך מפני שאין בו סימן טומאה הוא מוסגר, אם לא הופיעו סימני  התוה"מ. ע"פ תחלה 

 קוראת לו נגע אלא הסגיר)ו( סתם.  טומאה עד יום השביעי המראה מוסגר שוב אבל התורה לא

 

. מה שמבאר כפשוטו דהיינו רק בתחלה צריך הסגר פ"א או שני פעמים אבל לאחר תחלה( מפרש כך: יג,ד)-בגירסת הח"ח  ב ראב"ד
 .חא"צ עוד הסגר שני וכך צריך לפרש לקמן פרשתא ה' סוף פ" )נסוג(שהחליטו בשער לבן או בפשיון והלך השער לבן והפשיון חזר 

 

ֶאת (יג,ד) תו"כ פ"ג פ"א )ט( ן֭ ֵ֛ ה  ֹ֧ירַ֭הּכ  ְסּג  ים-ְוה  ָֽ מ  ַעֵ֥תָ֭י ְב ׁש  ע֭ ֶַַֽ֖ג ֶּנ נראה לי פירושו בתחלה צריך הסגר אבל בסוף אינו צריך  ראב"ד. תחילה ַה
ם מצינו הסגר שלא תאמר אם החליטו בשער והלך שער לבן יסגירנו עכשו כבא מתחלה וכך צריך לפרש בכולן וקא משמע לן שאעפ"י שבנגעי בתי

שלאחר שהוא חולץ וקוצה וטח נותן לו שבוע להסגרו ואעפ"י שכבר עבר ממנו הנגע בשאר נגעים לא אמרינן הכי והיינו דדרשינן ביום טהרתו 
 והובא אל הכהן שלא ישהה ומפרשים לה בדוכתיה.

 

ֶאת( ... יג,ד) ן֭ ֵ֛ ה  ַהּכ  ר֭ ֹ֧י ּג  ְס ע֭-ְוה  ֶַַֽ֖ג יםדרגא תביר טפחא,  – ַהֶּנ ָֽ ָימ  ת֭ ַעֵ֥ ְב מרכא סלוק, ע"פ התוה"מ הסלוק מגביל, וההגבלה היא, שרק  – ׁש 

 בשבעת הימים הראשונים של הסגר התורה קוראת למראה נגע, כי במצב הזה הוא ישאר טמא ויוזקק לעוד שבוע הסגר. 

 וטעם טפחא בתפקיד נוסף של פותח טפח להתאפיין משבעת ימים, ללמד שרק בשבעת הימים הראשונים המראה נקרא נגע.

 

ים֭...  (יג,ה) ֶ֖ ָימ  ת֭ ַעֵ֥ ְב ׁש  ן֭ ֵ֛ ה  ֹוַ֭הּכ  ירֹ֧ ּג  ְס ית׃דרגא תביר טפחא,  – ְוה  ָֽ נ  בתחלה סלוק, ע"פ הראב"ד הסלוק מגביל, וההגבלה היא, שרק  – ׁש 
ולא  דרשינן ביום טהרתו והובא אל הכהן שלא ישההשאם הנגע הוחלט והלך סימן הטומאה אז  צריך הסגר אבל בסוף אינו צריך הסגר

 בהסגר.  יהיה שוב

 

ֶ֣ןֶ֭את ה  ּכ  הַ֭ה ָאָ֨ ל א-]לב[ְ֭֭וָר  ֭ ה ּנ  ה  ְו  ֭ י ע  י ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ּיֶ֣ ַּ֭ב ע  ֶּנַג ל א-ַה ֶתקְ֭ו ֶ֣הַ֭הֶּנָ֔ ָׂש ב֭-ָפ ה ָ֑ ֶ֣רָ֭צ ָע ֹוׂ֭ש  ה֭בֶ֖ ָי ָ֭הֵ֥
ן מ  ק֭ מ ֶ֖ יןָ֭ע ֵ֥ א  ֶתק֭ ַהֶּנָ֔ ֶ֣ה֭ ְרא  ר׃-ּוַמ ֹו עָֽ  ָה

ְוֶאת ח֭ ַּגָּלָ֔ ְת ָ֨ ְוה  ג[֭֭ ֶאת-]ל ן֭ ֹ֧ ה  ַהּכ  ר֭ י ָ֨ ּג  ְס ה  ַָ֑חְ֭ו ּל  ְיַג א֭ ֶֶ֖תק֭ל ֶ֣ ֶּנ ׁש֭ -ַה ֵֶ֛תק֭ ית׃ַהֶּנ ָֽ נ  ׁש  ים֭ ֶ֖ מ  ְ֭בַעֵ֥תָ֭י
ֶאת ן֭ ה ָ֨ ַהּכ  ה֭֩ ָרָא ד[ְ֭֭ו ה֭ל א-]ל ּנ  ה  יְ֭ו֠ ע ֵ֗ י ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ן-ַהֶּנֶ֝תקַּ֭בּיֶ֣ מ  ק֭ מ ֶ֖ ּוָ֭ע ֵּ֥נ יֶנ ּו֭א  ה ְרא ֕ רּ֭וַמ ֹו עָ֔ ָּב  ֭ הַ֭הֶּנ ֶתק ָׂשֶ֤ ר֭-ָפ ֹו עָ֑ ָ֭ה

ר׃ ָֽ ְוָטה  ו֭ י ָגָדֶ֖ סְּ֭ב ֶּבֵ֥ ְוכ  ן֭ ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ֹו ת א  ר֭ ַהֶ֤ ְ֭וט 
  ספרא תזריע פרשה ה פרק ט

ע֭ -ב (יג,לב) )א( י ֹום֭יכול בין ביום ובין בלילה תלמוד לומר  י ְּׁ֭שב  יכול עור הבשר שהוא מטמא בארבע מראות יהא  )ב(ולא בלילה. ַּבּיֶ֣
ֹום֭צריך יום, נתקים שאין מטמאים בארבע מראות לא יהו צריכים יום תלמוד לומר  ל א )ג(ולא בלילה. ַּבּיֶ֣  ֭ ה ּנ  ל א-ְוה  ֶתקְ֭ו ֶּנָ֔ ַה ֶ֣ה֭ -ָפָׂש

ב ה ָ֑ ֶ֣רָ֭צ ָע ֹוׂ֭ש  ה֭בֶ֖ ָי ב-ל איהודה אומר אינו אומר לא הפך בו השיער צהוב אלא  , רביָהֵ֥ ֶ֣רָ֭צה ָ֑ ָע ֹוׂ֭ש  ָיה֭בֶ֖ , הא אם קדם את הנתק טמא, ָהֵ֥
ב֭-ל ארבי יוחנן בן נורי אומר אינו אומר לא היה בו שיער צהוב דק אלא  ה ָ֑ ֶ֣רָ֭צ ָע ׂש  ֹו֭ ה֭בֶ֖ ָי ק֭ואפילו ארוך, ָהֵ֥ ָעמ ֶ֖ ין֭ ֵ֥ ֶתק֭א  ֶּנָ֔ ַה ֶ֣ה֭ ַמְרא  ּו

ן ר-מ  ֹו ח֭ (יג,לג) ד(), לא ממשו. ָהעָֽ ָּלָ֔ ְתַּג ָ֨ ח֭בכל אדם, לפי שמצינו שתגלחת האחרונה בכהן יכול אף זו בכהן ת"ל ְוה  ַּגָּלָ֔ ְת ָ֨ בכל אדם. ְוה 
ח֭ )ה( ַּגָּלָ֔ ְת ָ֨ ה  ח֭בכל דבר לפי שמצינו שתגלחת אחרונה בתער יכול אף זו בתער ת"ל ְו ַּגָּלָ֔ ְת ָ֨ ה  ח֭ )ו( בכל דבר.ְו ָּלָ֔ ְתַּג ָ֨ ה  אע"פ שהוא נזיר, ְו

ח֭א יעבור על ראשו, יכול אע"פ מנוגע ת"ל לפי שנאמר תער ל ַּגָּלָ֔ ְת ָ֨ ה  יכול כשם שתגלחת הנגע דוחה להתגלחת הנזיר  )ז(אע"פ נזיר. ְו
ַָ֑ח֭-ְוֶאתבזמן שהוא ודאי, כך תהא תגלחת הנזיר דוחה לתגלחת הנתק בזמן שהוא ספק תלמוד לומר  ּל  ְיַג א֭ ֶֶ֖תק֭ל ֶ֣ ֶּנ וכי מה יש בו, ואם ַה

ֶאתכן למה נאמר  ֶ֖תֶ֭-ְו ֶּנ ָ֑חַַ֭ה ַגּל  אְ֭י , אלא סמוך לנתק לא יגלח הא כיצד מגלח חוצה לו ומניח שתי שערות סמוך לו, כדי שיהא ניכר ק֭ל ֶ֣
ֶאתאם פשה, ומניין לתולש סימני טומאה מתוך נגעו עובר בלא תעשה תלמוד לומר  ָ֑חַ֭-ְו ַגּל  ְי א֭ ֶֶ֖תק֭ל ֶ֣ ו֭ (יג,לד) )ח(. ַהֶּנ י ָדֶ֖ סְּ֭בָג ֶּבֵ֥ ְוכ 

יאה וטהר מן הפריעה ומן הפרימה ומן התגלחת ומן הציפרים, וכבס בגדיו וטבל, יכול הוא מסולק מלטמא משכב ומושב ומלטמא בב
ם (יג,לה)ת"ל  א  ה֭-ְו ֶׂשֵ֛ ְפ י  ה֭ ֵ֥ ׂש  י (יג,לה) )ט(טמא. ָּפ ֶ֖ ר  ֹו ַאֲח ָרתָֽ אין לי אלא לאחר הפטור, ומנין אף בסוף שבוע ראשון ובסוף שבוע   ָטֳה

ם (יג,לה)שני תלמוד לומר יפשה,  ֵ֥֭-ְוא  ׂש  הָּפ ְפֶׂשֵ֛ י  החליטו בשיער צהוב והלך שיער צהוב וחזר, וכן בפיסיון בתחילה בסוף שבוע  )י(. ה֭
, החליטו (לכך נאמר יפשה, ואם פשה יפשה הגר"א מחק)ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור אחר החליטו הרי היא כמות שהיה 
 (יג,לה)שבוע ב' ואחר הפטור הרי הוא כמו שהיה ת"ל פשה בפשיון הלך הפסיון וחזר הפסיון וכן שער צהוב בסוף שבוע ראשון בסוף 

ם א  ה-ְו ְפֶׂשֵ֛ י  ה֭ ֵ֥ א ( יג,לו)ומנין לשיער צהוב החוזר לאחר הפטור טמא, ת"ל  )יא(. ָּפׂש  א׃-ל ָֽ ּו הָֽ א֭ ֵ֥ בָ֭טמ  ה ֶ֖ ַהָּצ ר֭ ָעֵ֥ ןַ֭לּׂש  ֵ֛ ה  רַ֭הּכ  ֹ֧  )יב( ְיַבּק 
אצהוב, תלמוד לומר  ומנין לשיער צהוב שיטמא שלא בפיסיון, ומנין לפיסיון שיטמא שלא בשיער ר֭-ל ָֽ ֹ֧ א֭...ְ֭יַבּק  ֵ֥ מ  בָ֭ט ה ֶ֖ רַ֭הָּצ ָעֵ֥ ַלּׂש 

א׃ ּו ומנין אין מסגירים את המוסגר ואין מחליטי' את המוחלט ואין מסגירים את המוחלט ואין מחליטים את המוסגר בנתקים,  )יג( הָֽ
את"ל  א-ל ָֽ ֵ֥ בָ֭טמ  ה ֶ֖ ַהָּצ ר֭ ָעֵ֥ ןַ֭לּׂש  ֵ֛ ה  רַ֭הּכ  ֹ֧ ם (יג,לז) )יד(. ְיַבּק  ינָ֭-ְוא  ע  ְּ֭֩ב ו , אין לי אלא בעיני עצמו בעיני בנו בעיני תלמידו מנין תלמוד י
םלומר  ֶּנֶ֝תק-ְוא  ַה ד֭ וָ֭֩עַמָ֨ י יָנ ע  ר֭, ְּב ָעָ֨ ר֭מיעוט שער שתי שערות, ְוׂש  ח ֹ֧ ראין לי אלא ָׁש , מנין לרבות את הירוק ואת האדום תלמוד ָׁשח ֹ֧
ַמחלומר  רָ֭צָֽ ח ֹ֧ רָׁ֭ש ָעָ֨ ֹו֭-ְוׂש  הצומח בסוף והמשואר בתחלה, ומנין הצומח בתחלה ומשואר בסוף אע"פ שאינו מבוצר בו, אין לי אלא ּבֵ֛
ר֭ (יג,לז)ת"ל  ָעָ֨ ר֭ (יג,לא)ְוׂש  ָעֵ֥ מי שהיה בו נתק ובו שער צהוב טמא. נולד לו שער שחור טהור,  (גי' התוה"מתוספת ע"פ ) )טו(ריבה. ְוׂש 
הודה אומר משום רבי שמעון כל נתק שטהור שעה רבי שמעון בן י )ע"כ תוספת ע"פ גי' התוה"מ(פי שהלך לו שער שחור טהור -על-אף

ר"ש אומר כל שער צהוב שטהר שעה אחת אין לו טומאה  (ח)גי' התוה"מ מוסיפה ע"פ משנה נגעים פ"י מ". אחת אין לו טומאה לעולם
ֶֶ֖תק( יג,לז) )טז( לעולם: ֶּנ ַה א֭ ְרָּפֵ֥ הלל אומר להביא את שניתק נתק  קרבן אהרן גורס]לא שנתק נתק בתוך נתק,[  (הילל אומר ])יש גורסים, נ 

אבתוך נתק,[ רבי עקיבא אומר לא טיהרתי אלא הרפוי,  ּו הָ֑ ר֭ ֹו הֶ֣ ן׃, יכול יפטור וילך לו, תלמוד לומר ָט ָֽ ה  ַהּכ  ֹו֭ רֶ֖ ֲה ֹו֭, אי ְוט  ֲהרֶ֖ ְוט 
ן׃֭ ָֽ ה  ֹוריכול אם אמר כהן על טמא טהור יהא טהור תלמוד לומר ַהּכ  ן׃֭...  ָטהֶ֣ ָֽ ה  ֹוַ֭הּכ  רֶ֖ ֲה  לה הילל מבבל.על הדבר הזה עְוט 
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ֶ֣ןֶ֭את ה  ּכ  הַ֭ה ָאָ֨ ל א-]לב[ְ֭֭וָר  ֭ ה ּנ  ה  ְו  ֭ י ע  י ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ּיֶ֣ ַּ֭ב ע  ֶּנַג ל א-ַה ֶתקְ֭ו ֶ֣הַ֭הֶּנָ֔ ָׂש ן-ָפ מ  ק֭ מ ֶ֖ יןָ֭ע ֵ֥ א  ֶתק֭ ַהֶּנָ֔ ֶ֣ה֭ א  בּ֭וַמְר ה ָ֑ ֶ֣רָ֭צ ָע ֹוׂ֭ש  ה֭בֶ֖ ָי -ָהֵ֥
ר׃ ֹו עָֽ  ָה

ְוֶאת ח֭ ַּגָּלָ֔ ְת ָ֨ ְוה  ג[֭֭ ֶאת-]ל ן֭ ֹ֧ ה  ַהּכ  ר֭ י ָ֨ ּג  ְס ה  ַָ֑חְ֭ו ּל  ְיַג א֭ ֶֶ֖תק֭ל ֶ֣ ֶּנ ֵ֛֭-ַה ית׃ַהֶּנ ָֽ נ  ׁש  ים֭ ֶ֖ מ  ְבַעֵ֥תָ֭י ׁש  ֶ֭תק֭
ֶאת ן֭ ה ָ֨ ַהּכ  ה֭֩ ָרָא ד[ְ֭֭ו ה֭ל א-]ל ּנ  ה  יְ֭ו֠ ע ֵ֗ י ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ן-ַהֶּנֶ֝תקַּ֭בּיֶ֣ מ  ק֭ מ ֶ֖ ּוָ֭ע ֵּ֥נ יֶנ ּו֭א  ה ְרא ֕ רּ֭וַמ ֹו עָ֔ ָּב  ֭ הַ֭הֶּנ ֶתק ָׂשֶ֤ ן֭-ָפ ה ָ֔ ּכ  ַה  ֭ תֹו א  ר֭ ַהֶ֤ ְוט  ר֭ ֹו עָ֑ ָה

ר׃ ָֽ ְוָטה  ו֭ י ָגָדֶ֖ סְּ֭ב ֶּבֵ֥  ְוכ 

 
 ספרא תזריע פרשה ה פרק ט 

י ּׁ֭שְ֭-ב (יג,לב) )א( ע  י ֹום֭יכול בין ביום ובין בלילה תלמוד לומר  ב  יכול עור הבשר שהוא מטמא בארבע מראות יהא  )ב(ולא בלילה. ַּבּיֶ֣
ֹום֭צריך יום, נתקים שאין מטמאים בארבע מראות לא יהו צריכים יום תלמוד לומר   ולא בלילה.ַּבּיֶ֣

ה֭אף על פי שבנתק אין מראה לבן, מרמז טעם קדמא במלת  ָרָאָ֨ ְֶ֣֭ו ה   , לתנאים מוקדים לראית הנתק )א( שראיתו של הכהן טובה;ןַהּכ 

ֹום֭)ב( ראיה  ּיֶ֣  .  ולא בלילהַּב

ֶ֣ןובנוסף  ה  י ֭-ֶאת ַהּכ  ע  י ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ַּ֭בּיֶ֣ ע  ֶּנַג מונח זרקא מונח סגול, בתפקיד גורע )ממעט( ימים מעוננים, מגביל את שעות היום ומקום  – ַה

 . ה"ו -רמב"ם הט"צ פ"ט ה"ד -וכפסק הו"כ פ"ב פרק ב תהראיה לראית הנתק. כל אלה נדרשים בנגעי העור 

 

ל א( יג,לב) )ג(  ֭ ה ּנ  ה  ְול א-ְו ֶתק֭ ֶ֣הַ֭הֶּנָ֔ ָׂש ב-ָפ ֶ֣רָ֭צה ָ֑ ָע ֹוׂ֭ש  ָיה֭בֶ֖ ֹו֭-ל אוְ֭, רבי יהודה אומר אינו אומר לא הפך בו השיער צהוב אלא ָהֵ֥ ה֭בֶ֖ ָי ָהֵ֥
ב ה ָ֑ ֶ֣רָ֭צ ָע  , הא אם קדם את הנתק טמא, ׂש 

ה֭( יג,לבלא( תו"כ פרשה ה פ"ח מ"ג. אפשר כי ) –נדונה בפסוקים )יג,ל  סוגיית הפיכת השער לצהוב כבר ָרָאָ֨ קדמא, נותנת עוד סיוע  –ְו

  .חלטהנתק מלרבי יהודה, שלא משנה אם שער צהוב קדם לנגע או הופיע אחריו, 

 

ֶ֣֭-ל אוְ֭... רבי יוחנן בן נורי אומר אינו אומר לא היה בו שיער צהוב דק אלא )ג( ָע ֹוׂ֭ש  ה֭בֶ֖ ָי בָהֵ֥ ה ָ֑  ואפילו ארוך, רָ֭צ
 היינו לקוי. –( יש לרבי יוחנן בן נורי ראיה לכך שלא משנה אם שער צהוב קצר או ארוך לטמא, העיקר כי הוא דק יג,לב)-מ

 

ן֭... ( יג,לב) )ג( מ  ק֭ מ ֶ֖ יןָ֭ע ֵ֥ ֶתק֭א  ֶּנָ֔ ַה ֶ֣ה֭ ְרא  ר׃-ּוַמ ֹו שו לא מדכתיב ומראה ולא כתיב והנתק משמע דלענין ממפירש הח"ח  , לא ממשו.ָהעָֽ
 . וכך יש גם להבין מקראות אחרים עם המלה מראה.איירי קרא כלל

 
 מ"ז עוסקות בתגלחת הנתק –ספרא תזריע פרשה ה פרק ט מ"ד 

ְוֶאת ח֭ ַּגָּלָ֔ ְת ָ֨ ְוה  ג[֭֭ ֶאת-]ל ן֭ ֹ֧ ה  ַהּכ  ר֭ י ָ֨ ּג  ְס ה  ַָ֑חְ֭ו ּל  ְיַג א֭ ֶֶ֖תק֭ל ֶ֣ ֶּנ ית׃-ַה ָֽ נ  ׁש  ים֭ ֶ֖ מ  ְבַעֵ֥תָ֭י ׁש  ֵֶ֛תק֭ ַ֭הֶּנ
ח֭ )ד( ָּלָ֔ ְתַּג ָ֨ ח֭ )ה(פי שמצינו שתגלחת האחרונה בכהן יכול אף זו בכהן ת"ל והתגלח בכל אדם. בכל אדם, לְוה  ְתַּגָּלָ֔ ָ֨ ה  בכל דבר לפי ְו

ח֭שמצינו שתגלחת אחרונה בתער יכול אף זו בתער ת"ל  ַּגָּלָ֔ ְת ָ֨ ה  ח֭ )ו( בכל דבר.ְו ְתַּגָּלָ֔ ָ֨ ה  אע"פ שהוא נזיר, לפי שנאמר תער לא יעבור ְו
 נזיר( -טט )יכול כשם שתגלחת הנגע דוחה להתגלחת הנזיר בזמן שהוא  )ז(ח אע"פ נזיר. על ראשו, יכול אע"פ מנוגע ת"ל והתגל

ֶאתתלמוד לומר   [ספק] נזיר ודאי()בשם הגר"א וראב"ד( )גי' ח"ח  ודאי, כך תהא תגלחת הנזיר דוחה לתגלחת הנתק בזמן שהוא -ְו
ָ֑חַ֭ ַגּל  אְ֭י ֶֶ֖תק֭ל ֶ֣ ֶּנ   ַה

ח( יג,לב) ְתַּגָּלָ֔ ָ֨ ה   במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, קטן -קדמא זקף – ְו

 )א( בתגלחת ראשונה של הנתק לא מעכב אם המגלח אינו כהן וכלי הגלוח אינו תער, ואלו מעכבים בתגלחת הטהרה של המצורע המחלט.

ח)ב( בעל נתק מוסגר והוא נזיר ודאי, שעדיין לא הגיע זמן תגלחתו )בסיום או בטומאה( בא  ַּגָּלָ֔ ְת ָ֨ ה  את איסור הגילוח של הנזיר ומתיר  ְו

 קודם )קדמא( זמנו ומגלח ביום השביעי לראיית הכהן.

 

ח( יג,לבהסבר למ"ז הנזיר הוודאי ידחה את תגלחתו מפני איסור גילוח הנתק. ) ַּגָּלָ֔ ְת ָ֨ ה  קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא -קדמא זקף – ְו

תגלחתו עד אחרי  ויאחרת תגלחתו שהגיע זמנה מפני איסור גילוח הנתק מאוחר בענין, הנזיר הוודאי כאשר הוא מצורע )כאן בנתק( ידחה א

 טהרתו מצרעתו.

 

הסבר למ"ו נזיר מצורע בנתק, מגלח מוקדם מהזמן המאוחר יותר של תגלחת הנזיר. מצוות הנזירות נדחית להיפתח מחדש. זה כעין מוקדם 

 והוא מאוחר בענין.

 

 מחוץ לנתקעוסק בהשארת שתי שורות שער  חלק זה של מ"ז

ָ֑חַ֭-ְוֶאת, ואם כן למה נאמר )בנתק(  וכי מה יש בו...  (ז) ְיַגּל  א֭ ֶֶ֖תק֭ל ֶ֣ ֶּנ , אלא סמוך לנתק לא יגלח הא כיצד מגלח חוצה לו ומניח שתי ַה
 שערות סמוך לו, כדי שיהא ניכר אם פשה, 

ֶאת ָ֑חַ֭-ְו ַגּל  ְי א֭ ֶֶ֖תק֭ל ֶ֣ ח -א עשויה לאפיין את הכתוב לפניה תבנית מפסקת דיבור, אשר בגלל טפחא ללא הגבלת מרכ – ַהֶּנ ַּגָּלָ֔ ְת ָ֨ קטן -זקף קדמא – ְוה 

קטן מנגן כאן גם בתפקיד עצמאי )ללא קדמא( אז הוא עשוי לרמז על ענין של שתיים, אלו שתי שורות שערות -במלה אחת. אם טעם זקף

ֶאתהנדרשות מהקרא  ָ֑חַ֭-ְו ַגּל  אְ֭י ֶֶ֖תק֭ל ֶ֣ ֶּנ  שיהיה ניכר אם הנתק פשה.  ַה

 
 עוסק בלאו של גילוח סימן טומאה בתוך הנתק מ"ז חלק זה של

ָ֑חַ֭-ְוֶאתומניין לתולש סימני טומאה מתוך נגעו עובר בלא תעשה תלמוד לומר ...  (ז) ּל  ְיַג א֭ ֶֶ֖תק֭ל ֶ֣ ֶּנ  .ַה
ֶאתוכתב  סביב הנתק לא יגלחהתוה"מ והח"ח מסבירים כי היה לו לכתוב בפירוש  ָ֑חַ֭-ְו ַגּל  אְ֭י ֶֶ֖תק֭ל ֶ֣ ֶּנ סימני טומאה  לתולשהבא לדרוש  ַה

 . מתוך נגעו עובר בלא תעשה

ָ֑חַ֭ ַגּל  ְי א֭ אמונח אתנח, טעם מונח במלת  – ל ֶ֣ ָ֑חַ֭מרבה שערות צהובות לאיסור גלחוח. טעם אתנח במלת  ל ֶ֣ ַגּל  מגביל את איסור גלוח סימני  ְי

 הטומאה תוך הנתק לשערות הצהובות בלבד, כי רק הן סימני טומאה.

 קטן במלה אחת-זקף קטן, קדמא-אתנח, טפחא, זקףראה 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ֶאת (יג,לג) חְ֭ו ָּלָ֔ ְתַּג ָ֨ ה  ג[ְ֭֭ו ֹ֧ןֶ֭את-]ל ה  ּכ  רַ֭ה י ָ֨ ּג  ְס ַָ֑חְ֭וה  ַגּל  אְ֭י ֶֶ֖תק֭ל ֶ֣ ֶּנ ית׃֭֭֭-ַה ָֽ נ  ׁש  ים֭ ֶ֖ ָימ  ת֭ ַעֵ֥ ְב ׁש  ֵֶ֛תק֭ ֶּנ ַ֭ה
פשט הרישא של הפסוק עוסק בהכנת הנתק להסגר שני. תו"כ דורש גם על איסור תלישת סימן טומאה )שער צהוב( על פיו מחליטים. פשט 

 הסיפא של הפסוק ממשיך בהסגר של השבוע השני. 

יר (יג,לג)טעם קדמא במלת  ָ֨ ְסּג  ...   )ד( תו"כ פ"ב פרק בכנדרש שביעי עולה לו מן המנין בין מלפניו בין מלאחריו. המלמד שיום  ְוה 

ֹו֭ (יג,ה) ירֹ֧ ְסּג  ה  ןְו ֵ֛ ה  יתַ֭הּכ  ָֽ נ  ׁש  ים֭ ֶ֖ מ  תָ֭י ַעֵ֥ ְב   ׁש 
סוק ומרמזת לגריעה מהיום השביעי וטעם תביר מרמז לחלק את היום בין שתי תקופות. בנתק בפסוק )יג,ה( תבנית זרקא סגול באותו פ

יר)יג,לג(, לכן אפשר כי -התורה כתבה את הזרקא סגול בפסוק )יג,לב( והמשך הענין נלמד ב ָ֨ ּג  ְס קדמא, קושר את ההסגר השני  – ְוה 

 )יג,לב(. -לגריעה מהיום השביעי הראשון שמרומז ב

 

ֶאתַהּכ֭  (יג,לג) ן֭ ֹ֧ ים֭-ה  ֶ֖ מ  ְבַעֵ֥תָ֭י ׁש  ֵֶ֛תק֭ ֶּנ  כעין קבוצת פרטים שצריכים להיות ביחד,)יג,ה(( -)כהסבר ב –דרגא תביר מרכא טפחא  - –ַה

שבשבעת הימים הראשונים כל הימים בין הראיה הראשונה ובין הראיה השניה הם חטיבה אחת אשר לא מתחשבים שכשם אפשר 
בשבעת הימים השניים כל הימים בין הראיה הראשונה ובין  כך גםה מצבו ביום הראיה, בשינויים בנגע בתוך הזמן הזה אלא רק מ

 הראיה השניה הם חטיבה אחת אשר לא מתחשבים בשינויים בנגע בתוך הזמן הזה אלא רק מה מצבו ביום הראיה בפעם השלישית.

 כעין קבוצת פרטים שצריכים להיות ביחדתפקיד כחלק מ – דרגא תביר מרכא טפחא

 

ית׃ׁש֭  ָֽ  סלוק, מגביל, גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך– נ 

 

ֶאת ן֭ ה ָ֨ ַהּכ  ה֭֩ ָרָא ד[ְ֭֭ו ה֭ל א-]ל ּנ  ה  יְ֭ו֠ ע ֵ֗ י ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ן-ַהֶּנֶ֝תקַּ֭בּיֶ֣ מ  ק֭ מ ֶ֖ ּוָ֭ע ֵּ֥נ יֶנ ּו֭א  ה ְרא ֕ רּ֭וַמ ֹו עָ֔ ָּב  ֭ הַ֭הֶּנ ֶתק ָׂשֶ֤ ר-ָפ ֹו עָ֑ ָ֭֭ה
ר׃֭֭֭֭ ָֽ ה  ְוָט ו֭ י ָגָדֶ֖ סְּ֭ב ֶּבֵ֥ ְוכ  ן֭ ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ֹו ת א  ר֭ ַהֶ֤ ְ֭וט 

הּו֭גדול-קטן זקף-זקףראה  ְרא ֕ רּ֭וַמ ֹו עָ֔ =  576גדול = -קטן זקף-= תקל"ו, גי' הטעמים זקף 536=  258+  278גי' המלים  - ָּב

 = מ' . הפתרונות המוצגים ע"פ אוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל. 40=  576 – 536בין גי' הטעמים וגי' המלים הפרש תקע"ו, 

 (40גוא"ל )גי'  -( 576י' המשלימה לגי' תקע"ו )( מרמז לג536)א( כו"ס ש"ל אליה"ו הנבי"א )גי'  
א'ם ר'עב ש'נאך )סמא"ל = יצר רע( ה'אכלהו ל'חם )וזהו תושבע"פ( וכן עולה ז"ה  (משלי כה,כא)עולה גי' ר"ת בפסוק  536)ב(  

יִם:, המשך הפסוק  תלמו"ד בבל"י  מים זה תורה שבכתב(  –)טט  ְוִאם צ ֵמא ה ְׁשֵקהּו מ 

ה ָ֭֨ ָאהַ֭֩הּכ  ֶאתְוָר ֶּנֶ֝תק-ן֭ ר"ת ו' ה' א' ה' שם הפלאים אהו"ה היוצא מר"ת של מהסיפא של )בר' א,א( א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ.  – ַה

הסדר ו' ה' א' ה' מרמז על קפיצת הארץ לפני השמים, ואפשר כי מרמז כי הגאולה העתידית תבוא בדרך של איתעוררותא דלתתא, 

, ותתמיד. לעומתה גאולה הראשונה ממצרים היתה באיתעוררותא דלעילא ובנ"י לא היו ותביא להופעת הגואל האחרון המרומז בפסוק
 מוכנים אליה. 

 קישור בין גואל ראשון לגואל אחרון
 ט: –ו ,ד שמות

֭] ר֭֩הָ֭֨]ו א֭'ַוּי אֶמ ב  ָ֭הָֽ ֹוד עֵ֗ ֹו֭ ת-֝ל ַע ַרֵ֥ צ  ְ֭מ ֹו ָידֶ֖ ֵ֥ה֭ ּנ  ְוה  ּה֭ ָאָ֔ ֹוצ  ֹוַ֭וּיֶ֣ קָ֑ י ְּבח  ֹו֭ דֶ֖ אָ֭י ֵ֥ ָךַ֭וָּיב  ֶקָ֔ י ְּבח   ֭ ְַֽדָך ֶ֤אָ֭יָֽ ֶלג׃ָ֭֭נ ַּ֭כָּׁשָֽ ] ל]ז ֶא  ֭ ָך ְַֽד ָ֭יָֽ ב ֶ֤ ָ֭הׁש  ֶמר א ֭-ַוּי ֵ֗ ֵֶׁ֥שב ָךַ֭וָּי יֶקָ֔ ח 
ל ֶא ֹו֭ ה-ָידֶ֖ ּנ  ה  ֹוְ֭ו יקָ֔ ח  ָֽ מ   ֭ ּה ָא ֹוצ  ַ֭וּיָֽ ֹו יקָ֑ ׃֭-ח  ֹו ָׂשרָֽ ְב ּכ  ָבה֭ [ָׁ֭שֶ֖ ם]ח א   ֭ ה ָהָי ֭-ְו ת א ֵ֥ לָ֭ה ְלק ֶ֖ נּו֭ י ָ֔ ֱאמ  ןְ֭וֶהָֽ ֹו אׁשָ֑ ָהר  ת֭ א ֶ֣ לָ֭ה ְלק ֶ֖ ּו֭ עָ֔ ְׁשְמ י  א֭ ל ֶ֣ ְךְ֭ו ָלָ֔ ֭ נּו י ֶ֣ ֲאמ  אַ֭י ל ֶ֣

ֹון׃֭ ַאֲחרָֽ [ָ֭ה ט םְוהָ֭] א  ה֭ ַּיּבָ֭-ָי֡ ַ֭ה ְכָּתֶ֖ ָׁשַפ רְ֭ו א ָ֔ ַ֭הְי ֶ֣י ימ  ּמ  מ   ֭ ַקְחָּת ָל ָךְ֭ו ֶלָ֔ ק  ְל  ֭ ן עּו ְׁשְמ א֭י  ל ֶ֤ ְ֭ו ֶּלה א ֵ֗ ָ֭ה ת ֝תֹו א  יָ֭ה נ ָ֨ ְׁש ל  ם֭֩ ַּג נּו֭ י ֡ מ  ֲא אַ֭י ֭ל ֶ֣ ֲאֶׁשֶ֣ר  ֭ ם ַּמ י  ַ֭ה ּו ְוָהיֶ֤ ה֭ ָׁשָ֑
ן ֭מ  ח ַּקֶ֣ ׃-ּת  ת ֶׁש ָּבָֽ םַּ֭בַּי ְלָדֶ֖ ּו֭ יֵ֥ ְ֭וָה ר א ָ֔ ַ֭הְי

ם (ד,ח) א   ֭ ל ֶ֣֭-ְוָהָיה ְךְ֭ו ָלָ֔ נּו֭ י ֶ֣ ֲאמ  אַ֭י ּול ֶ֣ עָ֔ ְׁשְמ י  קטן בין שני קיסרים, בתפקיד דבר החוזר וקורה, כשם שהגואל הראשון )משה( נצטרע -פעמיים זקף - א֭

ונאסף מצרעתו כך אפשר שנבואת ישעיהו )נג( שמפרשים אותה על עם ישראל, היא גם על גואל אחרון, שיהיה נגוע לכפר על נגעי ישראל. אמנם 
 ישראל שלא יאמינו לו, אבל אפשר שגם זה היה כדי לכפר על בני ישראל.  משה נצטרע באמרו כעין לשון הרע על

ר (ד,ט) א ָ֔ יַ֭הְי ֶ֣ ימ  ּמ  מ   ֭ ָּת ָלַקְח ָךְ֭ו ֶלָ֔ ְלק   ֭ עּון ְׁשְמ א֭י  ל ֶ֤ קטן בין שני קיסרים, בתפקיד דבר החוזר וקורה, שגם הגואל האחרון יעשה -פעמיים זקף - ְו

 אותות.

[֭֭ ישעיהו נג: א֭]ד ּו הֶ֣  ֭ ָלי  נּו ֶ֤ןֳ֭ח ׃ָאכ  ה ֻעֶּנָֽ ּוְמ ם֭ י ֶ֖ ה  ֱאֹל ה֭ ֵ֥ ּכ  ַעֻ֭מ ּו ָנגֵ֛ הּו֭ ֻנָ֔ ַׁשְב ּוֲ֭ח נ ְֶ֣ח ַנ ֲא ָ֑םַ֭ו ָל ָב ְס נּו֭ י ֶ֖ ב  א  ַמְכ ּו א֭ ָ֭נָׂשָ֔
ר[֭ח] ֶצ ע ֶ֤ ט ֭ מ  ְׁשָּפ ּמ  ח ּומ  ת ֻלָּקָ֔ ֶא ֹו-ְו ֹורֶ֖ י ּד ֶ֣ חַ֭ מ  ָ֑ י ְיׂשֹוח  ֶ֤ ר ֭ ּכ  ְגַז ץ נ  ֶר ֶאֶ֣ ם מ  י ָ֔ ע ַחּי  ַׁש ֶּפֵ֥ י מ  ֶ֖ ּמ  ֵַַֽ֥גע ַע ׃ ֶנ מֹו  ָלָֽ

 שזה נגע צרעת –טט )וי' יג,ה(.  "בעיניו עמד הנגע והנה" מגזרת ,נגוע חשבנו שהוא ואנחנו ראב"ע

 

ו֭ (יג,לד) )ח(ספרא תזריע פרשה ה פרק ט  י ָדֶ֖ סְּ֭בָג ֶּבֵ֥ רמלטמא משכב ומושב ומלטמא בביאה ְוכ  ָֽ ה  מן הפריעה ומן הפרימה ומן  ְוָט
 התגלחת ומן הציפרים, 

 ( ההסבר הבא הוא סיכום מההסבר שם. ,ויג)-מ"ח עוסקת בראית הנתק בסוף שבוע שני והנובע מכך. המפרשים מפנים להסבר ב

ו֭ י ָגָדֶ֖ סְּ֭ב ֶּבֵ֥ רמלטמא משכב ומושב ומלטמא בביאה ְוכ  ָֽ ר מן הפריעה ומן הפרימה ומן התגלחת ומן הציפרים, ְוָטה  ָֽ סלוק,  – ְוָטה 

 (. יג,לד(. כאן תו"כ דורש את כל הנאמר לעיל גם בפסוק )יג,ו)-בתפקיד להגביל, והלימוד כאן הוא כמו ב

ררב שמואל בר"י דורש ממילת  י מגילה ח,בבבל-ב ָֽ ַגע֭-ָּכל (יג,מו)ורבא דורש מפסוק מן הפריעה ומן הפרימה למעט  ְוָטה  ֵַֽ֥ ֶּנ ַה ר֭ יֲ֭אֶׁשָ֨ מ ֞ ְי
א ָמֶ֖ ְט י  ֹו֭ שמוסגר אינו טעון . ומכאן נלמד שאין צרעתו תלויה בגופו אלא בימים )המוסגר(יצא זה  )מחלט(מי שצרעתו תלויה בגופו  ּבֵ֛

  .פריעה ופרימה

אֶ֭נַגע (וי' מצורע יד,ג)-הגמרא שם דורשת למעט מוסגר מצפרים, תגלחת וקרבנות מ ְרָּפֵ֥ ֵ֛ה֭נ  ּנ  ה  ןְ֭ו ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ה ָרָא ן-ְו מ  ַעת֭ ַע׃-ַהָּצַרֶ֖ ּו רָֽ  ַהָּצ

א֭-העוסק רק במצורע המחלט )והמקראות הנמשכים מכך( ודורש מ ְרָּפֵ֥ ֵ֛ה֭נ  ּנ  ה  מי שצרעתו תלויה ברפואות )מצורע מוחלט( ולא מי  ְו

 רעתו תלויה בימים )מוסגר(. שצ

 

ו֭...  (יג,לד) ספרא תזריע פרשה ה פרק ט )ח( י ָדֶ֖ סְּ֭בָג ֶּבֵ֥ ווטבל, ְוכ  י ָדֶ֖ ָג סְּ֭ב ֶּבֵ֥  מרכא טפחא, יתור לרבות טבילת האיש    – ְוכ 

 

 

ם א  ה[ְ֭֭ו ֹו׃֭֭֭-]ל ֳהָרתָֽ יָ֭ט ֶ֖ ַאֲחר  ר֭ ֹו עָ֑ ֶֶ֖תקָּ֭ב ַהֶּנ ה֭ ֶׂשֵ֛ ְפ י  ה֭ ֵ֥ ׂש   ָּפ



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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)אמנם טהור מפני שלא נולדו בו סימני טומאה, והייתי חושב שגם אם יוולדו בו סימני הוא מסולק יכול ...  ספרא תזריע פרשה ה פרק ט )ח(

ם (יג,לה)ת"ל  (טומאה בהמשך, ימשיך להיות מסולק מהנגע ה֭-ְוא  ְפֶׂשֵ֛ י  ה֭ ֵ֥ ׂש  )אחר הפטור נתיחס אליו כהמשך לנתק שבמקום ולא כנתק חדש, ולכן  ָּפ

ו֭( ,ויג 'תז 'וי)…  רק ב )י(תו"כ פ"ב פ )ראה גם טמא. (-מיד מוחלט ו י ָגָדֶ֖ סְּ֭ב ֶּבֵ֥  (יכול הוא מסולק, ְוכ 

 

ֹו( יג,לה) ספרא תזריע פרשה ה פרק ט )ט( ָרתָֽ יָ֭טֳה ֶ֖ ר  אין לי אלא לאחר הפטור, ומנין אף בסוף שבוע ראשון ובסוף שבוע שני  ַאֲח
םתלמוד לומר יפשה,  א  ה-ְו ְפֶׂשֵ֛ י  ה֭ ֵ֥        . ָּפׂש 

ֹו... הנה פה כתיב  ח ומ"ט()ההסבר כולל מ"  תוה"מ ]קלד[ ָרתָֽ יָ֭טֳה ֶ֖ ר  , שיש לטעות שרק אחרי הפטור חוזר ומטמא בפשיון, וכן יש ַאֲח
 לטעות רק ע"י חזרת פשיון טמא לא ע"י חזרת סימן טומאה אחר, ולמד לה בדרך הלמודים שכבר בארנום למעלה )ס' סו( עיי"ש:

 "ןזמן ראיית הפשיוסעיף "הנושא של  ויקרא תזריע יג,זראה 

 
 )לא חזר שער צהוב ובמקומו בא פסיון( וכן בפיסיון  החליטו בשיער צהוב והלך שיער צהוב וחזר, ספרא תזריע פרשה ה פרק ט )י(

)ע"פ הח"ח יש גירסה  )הלך שער צהוב ולא חזר ובמקומו בא פסיון(בתחילה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור  )שער צהוב(

(, החליטו בפשיון הלך לכך נאמר יפשה, ואם פשה יפשה הגר"א מחק) )הנתק טמא((חליטו הרי היא כמות שהיה אחר השאין בה המלים 
 (יג,לה)ת"ל פשה  )הנתק טמא(הפסיון וחזר הפסיון וכן שער צהוב בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע ב' ואחר הפטור הרי הוא כמו שהיה 

ם א  ה-ְו ְפֶׂשֵ֛ י  ה֭ ֵ֥  .ָּפׂש 
 

 ט' ולמשנה י'. שלב ראשון בהסבר שייך למשנה ט'. שלב שני בהסבר שייך למשנה י'.ההסבר הבא שייך למשנה 

ם א  ה[ְ֭֭ו ֶֶ֖תק-]ל ַהֶּנ ה֭ ֶׂשֵ֛ ְפ י  ה֭ ֵ֥ ׂש  מן התביר, הכתוב עוסק בהופעת פסיון אחרי  בשלב ראשוןלצורך ההסבר נתעלם  מרכא תביר טפחא, – ָּפ

.  בסוף שבוע ראשון ובסוף שבוע שניים לפסיון ואלו נמנים במ"ט פטור מהסגר, תבנית הטעמים מרכא טפחא זה יתור לרבות זמנים נוספ

 )יג,לו((.-)הכתוב אינו מלמד על הופעת סימן הטומאה שער צהוב, בכל אחד מהזמנים האלו, כי זה נדרש מ

לנושא. סימן שאינם שווים בהלכותיהם בקשר כעין קבוצת פרטים נתיחס לתבנית מרכא תביר טפחא שבין תפקידיה מרמזת על  בשלב שני 

 הטומאה בנתק שער צהוב מטמא בתחילה ואילו הפסיון אינו מטמא בתחילה. 

ר ֹו עָ֑  אתנח, מגביל פשיון לעור של הראש או הזקן, ולא מצטרף לנגע מסוג אחר.  – ָּב

 

ֹו ֳהָרתָֽ יָ֭ט ֶ֖ ר    טפחא סלוק, – ַאֲח

י ֶ֖ ר  ֳהָר֭, בתפקיד רבוי, וגם בתפקיד פותח טפח להתאפיין ממלת טפחא – ַאֲח ֹוָט , ושתי המלים ביחד מלמדות על שני מצבי טהרה, מהסגר  תָֽ

 או מהחלט. 

י ֶ֖ ר  ם֭(יג,לה)ללא מרכא לפניה, בתפקיד התפשטות הלימוד ממנה אל  טפחא – ַאֲח א  ֶֶ֖תק-ְו הַ֭הֶּנ ְפֶׂשֵ֛ י  ה֭ ֵ֥ ר ָּפׂש  ֹו עָ֑ , ללמד כי הופעת סימני ָּב

חרי טהרה מהחלט, אפשר כי ידון כנתק חדש, או אפשר שיהיה טומאה פשיון או שער צהוב בנתק )א( אחרי פטור מהסגר, מטמאים, )ב( א

 טהור. 

ּוא (יג,לז) ספרא תזריע פרשה ה פ"ט )טו(-התוצאה תלויה מאיזה סימן טומאה נטהר ואיזה סימן הופיע, כדאיתא ב הָ֑ ר֭ ֹו הֶ֣ ֶֶ֖תקָ֭ט ַהֶּנ א֭ ְרָּפֵ֥  .נ 
מטמא עוד בשער צהוב שיולד  היה שער צהוב איןשהסימן טומאה שהיה בו נטהר לעולם. אם  ר"שעת וד... [ קלח] התוה"מוכפי' 

אח"כ אבל בפשיון שיולד אח"כ מטמא. וז"ש כל שער צהוב שטהר אין לא טומאה. וה"ה אם היה בו פשיון ונטהר ע"י שער שחור לא 
 יטמא נתק זה עוד בפשיון לעולם אבל יטמא בשער צהוב שיולד בו.  כן פי' הרמב"ם שם

 

ן ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ּו ְוָרָא ה ו[֭֭ א֭]ל ר֭ל ָֽ ֹו עָ֑ ֶֶ֖תקָּ֭ב ַהֶּנ ה֭ ֵ֛הָּ֭פָׂשֵ֥ ּנ  ה  ּוא׃-ְו א֭הָֽ ֵ֥ בָ֭טמ  ה ֶ֖ ַהָּצ ר֭ ָעֵ֥ ֵ֛ןַ֭לּׂש  ה  ּכ  רַ֭ה ֹ֧  ְיַבּק 

ם א  ַמח-]לז[ְ֭֭ו רָ֭צָֽ ָׁשח ֹ֧ ר֭ ָעָ֨ ַהֶּנֶ֝תקְ֭וׂש  ד֭ ָעַמָ֨ ו֭֩ יָני ע  ן׃֭ס-ְּב ָֽ ה  ֹוַ֭הּכ  ֲהרֶ֖ ְוט  א֭ ּו הָ֑ ר֭ ֹו ֶֶ֖תקָ֭טהֶ֣ אַ֭הֶּנ ְרָּפֵ֥ ֹו֭נ   ּבֵ֛

א (יג,לו)לאחר הפטור טמא, ת"ל  ומנין לשיער צהוב החוזר ספרא תזריע פרשה ה פרק ט )יא( א֭-ל ָֽ ֵ֥ בָ֭טמ  ה ֶ֖ ַהָּצ ר֭ ָעֵ֥ ּׂש  ןַ֭ל ֵ֛ ה  ַהּכ  ר֭ ֹ֧ ְיַבּק 
א׃ ּו אומנין לשיער צהוב שיטמא שלא בפיסיון, ומנין לפיסיון שיטמא שלא בשיער צהוב, תלמוד לומר  )יב( הָֽ ר-ל ָֽ ֹ֧ ר֭...  ְיַבּק  ָעֵ֥ ַלּׂש 

א׃ ּו הָֽ א֭ ֵ֥ בָ֭טמ  ה ֶ֖ ן מחליטי' את המוחלט ואין מסגירים את המוחלט ואין מחליטים את ומנין אין מסגירים את המוסגר ואי )יג( ַהָּצ
אהמוסגר בנתקים, ת"ל  א-ל ָֽ ֵ֥ מ  בָ֭ט ה ֶ֖ רַ֭הָּצ ָעֵ֥ ֵ֛ןַ֭לּׂש  ה  ּכ  רַ֭ה ֹ֧  .ְיַבּק 

 

פי' חז"ל שהכתוב מלמדנו דבר חדש, שאם פשה הנתק אחרי טהרתו והכהן ראהו ומחליטו משום הפשיון, ובתוך כך ...  תוה"מ ]קלה[
א  (יג,לו)וב, נולד ג"כ שער צה ב֭-ל ָֽ ה ֶ֖ ַהָּצ ר֭ ָעֵ֥ ןַ֭לּׂש  ֵ֛ ה  ַהּכ  ר֭ ֹ֧ ... )=לא יתיחס אליו( לא ישים לב עליו לעיין בו... הזה שנולד בוְיַבּק 

 להחליטו גם משום שער צהוב, כי אין מחליטין את המוחלט ... כי טמא הוא ... משום דבר אחד ... ואין לטמא ... משום דבר אחר.
  סימן טומאה אחד שנקרא טמא , אין להסגיר או להחליט אותו משום דבר אחר ... וז"ש במשנה י"ג ... והוא הדין אם מוסגר ע"י

מאי קא משמע לן  )שמטמא אחר הפטור(... ומזה נשמע עוד ג' דברים: א[ ששער צהוב החוזר לאחר הפטור טמא )מי"א( דאם לא כן 
א ֵ֛ן-ל ָֽ ה  ּכ  רַ֭ה ֹ֧ א֭-... ב[ שהפשיון לבדו מטמא דהא אמר ש ְיַבּק  ר-ל ָֽ ֹ֧ ב֭...  ְיַבּק  ה ֶ֖ רַ֭הָּצ ָעֵ֥ ּואכי ַלּׂש  א֭הָֽ ֵ֥ מ  ע"י פשיון לבד... ג[ שהשיער  ָט

 הצהוב ג"כ סי' טומאה לבדו )מי"ב(
ן֭ (יג,לו) ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ּו ָא ה קטן, שני לימודים כפשט הפסוק: )א( מי"ג מלמדת על הנתק להקל שלא להתיחס לנגע אחר כל זמן -פשטא זקף – ְוָר

שיער צהוב החוזר לאחר הפטור מלמדת על מי"א  )ב( מי"א ומי"ב מלמדות להחמיר בסימני הטומאה של הנתק,שהנתק מוסגר או מחלט 
 .כי שער צהוב מטמא גם ללא פסיון ופסיון מטמא גם ללא שער צהובמי"ב מלמדת  ,טמא

 

ֹור ֶֶ֖תקָּ֭בעָ֑ ֶּנ ַה ה֭ ֵ֛הָּ֭פָׂשֵ֥ ּנ  ה   טפחא אתנח,  מרכאתביר – ְו

ֶֶ֖תק הַ֭הֶּנ ָׂשֵ֥ ֵ֛הן יתור לרבות מופעי נתק חדשים בעור הראש או הזקן, והתביר במלת מרכא טפחא, כעי – ָּפ ּנ  ה  ממעט מלהסגיר או להחליט  ְו

 ע"פ הנתקים החדשים כל זמן שהאדם לא נפטר מהנתק הנוכחי שבגללו הוא מוסגר או מחלט.

 

א בוזה נתמך בתבנית הטעמים של הכתו על שער צהוב כסימן טומאה עצמאי גם אחר הפטור,מלמדת מי"א  ר֭-ל ָֽ ָעֵ֥ ןַ֭לּׂש  ֵ֛ ה  ַהּכ  ר֭ ֹ֧ ְיַבּק 
ב ה ֶ֖ דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים קשורים לנושא מסוים, שעל כל אחד חל הענין או ההלכה, שער צהוב בזמנים שונים,  – ַהָּצ



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 לומר כי שער צהוב אחר הפטור מטמא כמו בין שבועות ההסגר.

ּוא׃ א֭הָֽ ֵ֥ מ   מרכא סלוק,  – ָט

א֭ ֵ֥ מ  אד על כל אחד מסימני הטומאה בנתק )שער צהוב, פשיון( את ההגבלה הנלמדת מטעם סלוק של מלת מרכא, מרבה ללמ – ָט ּו  הָֽ

 כי כל סימן טומאה בנתק )שער צהוב, פשיון( מטמא בעצמו ללא צורך בסימן הטומאה האחר.מי"ב כנאמר ב

 

ם א  ַמח-]לז[ְ֭֭ו רָ֭צָֽ ָׁשח ֹ֧ ר֭ ָעָ֨ ַהֶּנֶ֝תקְ֭וׂש  ד֭ ָעַמָ֨ ו֭֩ יָני ע  א֭הַ֭-ְּב ְרָּפֵ֥ ֹו֭נ  ן׃֭סּבֵ֛ ָֽ ה  ֹוַ֭הּכ  ֲהרֶ֖ ְוט  א֭ ּו הָ֑ ר֭ ֹו ֶֶ֖תקָ֭טהֶ֣  ֶּנ

ם (יג,לז) ספרא תזריע פרשה ה פ"ט )יד( א  ֭֩-ְו ו י יָנ ע  ם, אין לי אלא בעיני עצמו בעיני בנו בעיני תלמידו מנין תלמוד לומר ְּב ו֭֩-ְוא  י יָנ ְּבע 
ַהֶּנֶ֝תק ד֭ ר֭, ָעַמָ֨ ָעָ֨ ר֭מיעוט שער שתי שערות, ְוׂש  ראין לי אלא ָׁשח ֹ֧ ר֭את הירוק ואת האדום תלמוד לומר  , מנין לרבותָׁשח ֹ֧ ָׁשח ֹ֧ ר֭ ָעָ֨ ְוׂש 

ַמח ֹו֭-ָצָֽ ר֭ (יג,לז)אע"פ שאינו מבוצר בו, אין לי אלא הצומח בסוף והמשואר בתחלה, ומנין הצומח בתחלה ומשואר בסוף ת"ל ּבֵ֛ ָעָ֨ ְוׂש 
ר֭ (יג,לא) ָעֵ֥ ׂש   ריבה.ְו

ם (יג,לז)  א  ֭֩-ְו יו יָנ ע  שון מסופק בפשיונו בסוף שבוע ראשון כשבא לראותו, הכהן הרא הח"חתרסא, בתפקיד אומדנה, ע"פ  – ְּב
וראוהו בנו ותלמידו שבאו עמו בתחילה והם אומרים שלא פשה אלא עמד בעיניו, יסגירו ולא יחוש לספקו להעמידו בספק 

 . מוחלט לחומרותיו

ַמח (יג,לז)-נעיין ב רָ֭צָֽ ח ֹ֧ רָׁ֭ש ָעָ֨ ֶֶ֖תק-ְוׂש  ֶּנ ַה א֭ ְרָּפֵ֥ ֹו֭נ  ּ֭בֵ֛
ֶֶ֖תק֭ ַהֶּנ א֭ ְרָּפֵ֥  טפחא, כעין יתור לרבות צבעי שער שונים מהשחור פרט לצהוב, שגם הם סימני רפואה המביאה לטהרה,מרכא  –נ 

ַמח֭תלמוד לומר  רָ֭צָֽ ָׁשח ֹ֧ ר֭ ָעָ֨ ֹו-ְוׂש  ֹואע"פ שאינו מבוצר  ּבֵ֛ תביר ממעט את חובת השיער הצומח והמציל והמטהר מלהיות מבוצר  - ּבֵ֛

  אלא גם הצומח בנתק בשיטה הסמוכה להיקף הנתק.

ַמחָׁשח ֹ֧֭  ֶֶ֖תק-רָ֭צָֽ ַהֶּנ א֭ ְרָּפֵ֥ ֹו֭נ  דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושחלים עליהם אותן הלכות, הפרטים הם  – ּבֵ֛

 זמני הופעת שער שחור או שאר הצבעים המצילים, והופעה בכל אחד מהזמנים מצילה.

 
)שער , ומנין הצומח בתחלה ומשואר בסוף ((יג,לא) תוכן)הנלמד מ והמשואר בתחלה ((יג,לז))הנלמד מתוכן אין לי אלא הצומח בסוף 

ר֭֭(יג,לז)ת"ל  שחור שנכנס לתחום הנתק בגלל הפשיון, בין לצדדים ובין ע"י התחברות נתקים( ָעָ֨ רְוׂש  ח ֹ֧ ר֭ (יג,לא)ָׁ֭ש ָעֵ֥ רְוׂש    ריבה. ָׁשח ֶ֖

ר (יג,לז) ָעָ֨ ר֭ (יג,לא)קדמא, אפשר כי מרמז לצומח בתחלה.  – ְוׂש  ָעֵ֥ ׂש  רְו ח ֶ֖ לדרוש המשואר  ריבה מרכא טפחא, יתור לרבות כי – ָׁש

 בסוף.
 

א ר֭ל ָֽ ֹו עָ֑ ֶֶ֖תקָּ֭ב ַהֶּנ ה֭ ֵ֛הָּ֭פָׂשֵ֥ ּנ  ה  ןְ֭ו ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ּו ְוָרָא ה ו[֭֭ ּוא׃֭֭֭-]ל א֭הָֽ ֵ֥ בָ֭טמ  ה ֶ֖ ַהָּצ ר֭ ָעֵ֥ ֵ֛ןַ֭לּׂש  ה  ּכ  רַ֭ה ֹ֧  ְיַבּק 
ם א  ַמח-]לז[ְ֭֭ו רָ֭צָֽ ָׁשח ֹ֧ ר֭ ָעָ֨ ַהֶּנֶ֝תקְ֭וׂש  ד֭ ָעַמָ֨ ו֭֩ יָני ע  ר֭-ְּב ֹו ֶֶ֖תקָ֭טהֶ֣ אַ֭הֶּנ ְרָּפֵ֥ ֹו֭נ  סּ֭֭֭בֵ֛ ן׃֭ ָֽ ה  ֹוַ֭הּכ  ֲהרֶ֖ ְוט  א֭ ּו ֭הָ֑

 )עיין מי"א עסקה בשער צהוב שהופיע אחר הפטור ולכן טמא()מט"ו עוסקת בשער צהוב אחרי שער שחור שריפא הנתק(
פי -על-מי שהיה בו נתק ובו שער צהוב טמא. נולד לו שער שחור טהור, אף (גי' התוה"מתוספת ע"פ ) ספרא תזריע פרשה ה פ"ט )טו(

רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון כל נתק שטהור שעה אחת אין לו  )ע"כ תוספת ע"פ גי' התוה"מ(שחור טהור  שהלך לו שער
רבי ר"ש אומר כל שער צהוב שטהר שעה אחת אין לו טומאה לעולם:  (ח)גי' התוה"מ מוסיפה ע"פ משנה נגעים פ"י מ". טומאה לעולם

)גי' התוה"מ מוסיפה ע"פ משנה נגעים פ"י נתק שטהור שעה אחת אין לו טומאה לעולם.  שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון כל

 ר"ש אומר כל שער צהוב שטהר שעה אחת אין לו טומאה לעולם: מ"ח(

ּוא (יג,לז)מ"ש  [קלח] התוה"מ הָ֑ ר֭ ֹו הֶ֣ ֶֶ֖תקָ֭ט אַ֭הֶּנ ְרָּפֵ֥ ןמיותר שהיה די לומר  נ  ָֽ ה  ּכ  ֹוַ֭ה רֶ֖ ֲה שר"ל כמ"ש בכל הנגעים. ופי' חז"ל  ְוט 
 ,דנגעים( ישישאר טהור גם אח"כ אעפ"י שהלך השער שחור כיון שכבר ידענו שנרפא. ויש בזה פלוגתא בספרא )ומובא במשנה ח פ"

השער שחור. אבל אם  י"עשטהור הוא שער צהוב זה אינו מטמא עוד וכן הפשיון הזה שנטהר  שקא משמע לן()סובר שקמ"ל  שת"ק
ר֭ (יג,לז) ן אחר טמא. כיון שאין שם השער שחור ה"ז נתק חדש וסי' טומאה חדש דהא אמרנולד אח"כ שער צהוב אחר או פסיו ֹו ָטהֶ֣

א ּו  . לא סימני טומאה שיתחדשו אח"ז. הָ֑
גם אם אין שם שער ) שכלל הנתק נטהר ונרפא וא"א עוד שיטמא משום סי' טומאה שיתחדש עליו ר"ש בן יהודה משום ר"שודעת 

 . שחור(
מטמא עוד בשער צהוב שיולד אח"כ אבל בפשיון שיולד  ה שהיה בו נטהר לעולם. אם היה שער צהוב איןשהסימן טומא ר"שעת וד

אח"כ מטמא. וז"ש כל שער צהוב שטהר אין לא טומאה. וה"ה אם היה בו פשיון ונטהר ע"י שער שחור לא יטמא נתק זה עוד בפשיון 
( אי' הלך שער פ"ד ה"ה, ה"זוהר"ש והרע"ב י"ל דרך אחר. ובתוספתא )לעולם אבל יטמא בשער צהוב שיולד בו.  כן פי' הרמב"ם שם. 

שחור מן הנתק והניח שער צהוב במקומו טהור ולא עוד אלא שהוא מציל מיד שער צהוב ופשיון הבאים אח"כ ואתיא כר"ש )דאמר 
צהוב וטהר ע"י שער שחור והלך  למעלה פ"ח מ"ו( כל שאינו סימן טומאה בנתק הוא סימן טהרה בנתק. ולפ"ז בצד זה שהיה לו שער

שער שחור ונולד לו פשיון, יש הבדל לר"ש שאם עדיין יש השער צהוב הוא מציל. כיון שאינו סי' טומאה הוא סי' טהרה, ולא משכחת 
 שיטמא ע"י פשיון רק אם הלך גם השער צהוב:

 

א ר֭ל ָֽ ֹו עָ֑ ֶֶ֖תקָּ֭ב ַהֶּנ ה֭ ֵ֛הָּ֭פָׂשֵ֥ ּנ  ה  ןְ֭ו ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ּו ְוָרָא ה ו[֭֭ ֹ֧֭-]ל ּוא׃ְ֭֭֭יַבּק  א֭הָֽ ֵ֥ בָ֭טמ  ה ֶ֖ ַהָּצ ר֭ ָעֵ֥ ֵ֛ןַ֭לּׂש  ה  ּכ   רַ֭ה
ם א  ַמח-]לז[ְ֭֭ו רָ֭צָֽ ָׁשח ֹ֧ ר֭ ָעָ֨ ַהֶּנֶ֝תקְ֭וׂש  ד֭ ָעַמָ֨ ו֭֩ יָני ע  ס֭֭֭-ְּב ן׃֭ ָֽ ה  ֹוַ֭הּכ  ֲהרֶ֖ ְוט  א֭ ּו הָ֑ ר֭ ֹו ֶֶ֖תקָ֭טהֶ֣ אַ֭הֶּנ ְרָּפֵ֥ ֹו֭נ   ּבֵ֛

א֭ (יג,לז)מ"ש [ קלח] התוה"מ ּו ר֭הָ֑ ֹו ֶֶ֖תקָ֭טהֶ֣ אַ֭הֶּנ ְרָּפֵ֥ ָֽ֭מיותר שהיה די לומר נ  ה  ּכ  ֹוַ֭ה רֶ֖ ֲה כמ"ש בכל הנגעים. ופי' חז"ל שר"ל  ןְוט 
 שישאר טהור גם אח"כ אעפ"י שהלך השער שחור כיון שכבר ידענו שנרפא. ויש בזה פלוגתא בספרא )ומובא במשנה ח פ"י דנגעים(,

 הטעמים שלוש הדעות שבמשנה )טו( ע"פ פי' התוה"מ  נסביר ע"פ תבניות

א֭֭-סובר שקמ"ל ש שתנא קמא ּו הָ֑ ר֭ ֹו הֶ֣ אינו מטמא עוד וכן הפשיון הזה שנטהר ע"י השער שחור. אבל אם נולד  שער צהוב זהָט
אאח"כ שער צהוב אחר או פסיון אחר טמא. כיון שאין שם השער שחור ה"ז נתק חדש וסי' טומאה חדש דהא אמר  ּו הָ֑ ר֭ ֹו הֶ֣ . לא ָט

 סימני טומאה שיתחדשו אח"ז. 
ּוא הָ֑ ר֭ ֹו הֶ֣   ,ונח אתנחמ – ָט

א ּו  ל עוד השער השחור נוכח במקום הנתק, הטהרה רק לכ, מגביל אתנח – הָ֑

ֹור הֶ֣ אבל אם נולד אח"כ שער צהוב אחר או פסיון אחר טמא. כיון שאין שם השער שחור ה"ז , מרבה סימני טומאה חדשים ונחמ – ָט



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 נתק חדש וסי' טומאה חדש

שער צהוב ו/או פשיון כמרומז  רוחזאבל אם ילכו כל הסימנים שהיו בנתק בשעת הרפוי )שער שחור, שער צהוב ו/או פשיון( ואח"כ י

רונח במלת מבטעם  ֹו  .טמאישוב הנתק וי ָטהֶ֣

 

 :דעת רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון

א (יג,לז) ּו הָ֑ ר֭ ֹו הֶ֣ ֶֶ֖תקָ֭ט ֶּנ ַה א֭ ְרָּפֵ֥ רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון כל נתק שטהור שעה אחת אין לו טומאה לעולם.  )טו( – נ 
    ונרפא וא"א עוד שיטמא משום סי' טומאה שיתחדש עליו. שכלל הנתק נטהר  התוה"מ

ֶֶ֖תק ַהֶּנ א֭ ְרָּפֵ֥ ר֭מרכא טפחא, יתור לרבות סימני טומאה שיתחדשו בנתק, טפחא גם בתפקיד פותח פתח להתאפיין מהכתוב אחריו,  – נ  ֹו הֶ֣ ָט
א ּו , שאם טהור שעה אחת, א"א שיטמא עוד ממעט חזרות בסימנים אלו מלטמא -ונח מרבה סימני טומאה, אתנח מגבילמונח אתנח, מ – הָ֑

משום סי' טומאה ומסקנה זאת מאפיינת המוטעם לפניו שמרבה הופעת סימני טומאה )שער צהוב ו/או פשיון( בנתק אחרי שנרפא, וממעטם 

 מלטמא בגלל השער השחור שקדם להם ורפא הנתק, לכן הנתק טהור לעולם.

 

 :דעת רבי שמעון
 ר"ש אומר כל שער צהוב שטהר שעה אחת אין לו טומאה לעולם:...  ספרא תזריע פרשה ה פ"ט )טו(

ֹור[ קלח] התוה"מ הֶ֣ ֶֶ֖תקָ֭ט אַ֭הֶּנ ְרָּפֵ֥ מטמא עוד בשער  שהסימן טומאה שהיה בו נטהר לעולם. אם היה שער צהוב אין ר"ש.... ודעת  .נ 
ה. וה"ה אם היה בו פשיון ונטהר ע"י צהוב שיולד אח"כ אבל בפשיון שיולד אח"כ מטמא. וז"ש כל שער צהוב שטהר אין לא טומא

שער שחור לא יטמא נתק זה עוד בפשיון לעולם אבל יטמא בשער צהוב שיולד בו.  כן פי' הרמב"ם שם. והר"ש והרע"ב י"ל דרך 
( אי' הלך שער שחור מן הנתק והניח שער צהוב במקומו טהור ולא עוד אלא שהוא מציל מיד שער פ"ד ה"ה, ה"ז) תוספתא-אחר. וב

צהוב ופשיון הבאים אח"כ ואתיא כר"ש )דאמר למעלה פ"ח מ"ו( כל שאינו סימן טומאה בנתק הוא סימן טהרה בנתק. ולפ"ז בצד זה 
שהיה לו שער צהוב וטהר ע"י שער שחור והלך שער שחור ונולד לו פשיון, יש הבדל לר"ש שאם עדיין יש השער צהוב הוא מציל. 

 ה, ולא משכחת שיטמא ע"י פשיון רק אם הלך גם השער צהוב:כיון שאינו סי' טומאה הוא סי' טהר

 

ם א  ַמח-]לז[ְ֭֭ו רָ֭צָֽ ָׁשח ֹ֧ ר֭ ָעָ֨ ַהֶּנֶ֝תקְ֭וׂש  ד֭ ָעַמָ֨ ו֭֩ יָני ע  ּוא-ְּב הָ֑ ר֭ ֹו ֶֶ֖תקָ֭טהֶ֣ אַ֭הֶּנ ְרָּפֵ֥ ֹו֭נ   ּבֵ֛

ַמח רָ֭צָֽ ח ֹ֧ ֶֶ֖תק-ָׁש אַ֭הֶּנ ְרָּפֵ֥ ֹו֭נ  ּודרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל ההלכה  – ּבֵ֛ הָ֑ ר֭ ֹו הֶ֣     אָט

ֶֶ֖תק   ַהֶּנ א֭ ְרָּפֵ֥  מרכא טפחא, יתור לרבות מצבי הצלה מטומאה שגרם הרפוי ע"י השער השחור: – נ 

 שנתק זה לא יטמא עוד בשער צהוב אחר, גם אם השער הצהוב שהיה בנתק בשעת רפויו, נפל (א)

במקום הנתק שלא יטמא האציל על השער הצהוב שהיה בנתק ועד עכשו טימאו, תכונת מציל מכאן ולהבא לגבי פשיון שיולד  (ב)

ַמחאת הנתק. אבל  ֹו-ָצָֽ תביר, ימעט הצלה זו מפני הפשיון כל זמן שהשער הצהוב נשאר במקום הנתק. אם הוא ילך )יפול(  - ּבֵ֛

 שוב אינו מציל את הנתק מפני טומאת פשיון.

 

ֶֶ֖תק( יג,לז) ספרא תזריע פרשה ה פ"ט )טז( ַהֶּנ א֭ ְרָּפֵ֥ הלל אומר  קרבן אהרן גורס]נתק בתוך נתק,[  לא שנתק (הילל אומר ])יש גורסים, נ 
אלהביא את שניתק נתק בתוך נתק,[ רבי עקיבא אומר לא טיהרתי אלא הרפוי,  ּו הָ֑ ר֭ ֹו הֶ֣ ֹו֭, יכול יפטור וילך לו, תלמוד לומר ָט רֶ֖ ֲה ְוט 

ן׃ ָֽ ה  ן׃֭, אי ַהּכ  ָֽ ה  ֹוַ֭הּכ  ֲהרֶ֖ ריכול אם אמר כהן על טמא טהור יהא טהור תלמוד לומר ְוט  ֹו הֶ֣ ן׃֭וְ֭...  ָט ָֽ ה  ַהּכ  ֹו֭ ֲהרֶ֖ על הדבר הזה עלה ט 
 הילל מבבל.

 

ֶֶ֖תק( יג,לז) ספרא תזריע פרשה ה פ"ט )טז( ַהֶּנ א֭ ְרָּפֵ֥  רבי עקיבא אומר לא טיהרתי אלא הרפוי,  , לא שנתק נתק בתוך נתק נ 

ַמחהיה נתק אחד, וצמח בו שער שחור. בתוך השער השחור נוצר נתק. טעם תביר בכתוב  ֹו֭-ָצָֽ ְרָּפֵ֥֭ממעט את ּבֵ֛ ֶֶ֖תקנ  ַהֶּנ )=הרפוי(  כדברי  א֭

 ר"ע והאיש צריך להראות לכהן והוא יחליט אם להסגירו או להחליטו. 

 

 .   רבי עקיבא אומר לא טיהרתי אלא הרפוי, הלל אומר להביא את שניתק נתק בתוך נתק,בפי' התוה"מ מביא גירסת "קרבן אהרן" 
מקיפה הנתק הפנימי. לר"ע ולר' יוסי שניהם טמאים. אח"כ צמח שער שחור  מתחילת הנתק היו שני נתקים, זה בתוך זה ושיטת שער שחור

םבפנימי ופי' הלל  א  דַ֭הֶּנֶ֝תק֭-ְו וָ֭֩עַמָ֨ י יָנ ֶֶ֖תק֭...ְּבע  ַהֶּנ א֭ ְרָּפֵ֥ כי השער המציל גרם לשער  -, ר"ל שנרפא הנתק הפנימי וגם החיצון )טט נ 

טמא(. ור"ע חולק כי לא נתחדש דבר בחיצון ושיטת השער ממשיכה לא שנשאר מקודם גם כן להיות מציל ולכן הציל גם הנתק החיצון מל

 להועיל כמו עד עתה. לכן הרפוי הוא רק הפנימי והחיצון נשאר טמא.
 נסביר גי' ק"א ע"פ תבנית הטעמים

ַמחהיינו  הלל אומר להביא רָ֭צָֽ ֶֶ֖תק-ָׁשח ֹ֧ ַהֶּנ א֭ ְרָּפֵ֥ ֹו֭נ  ם זה בתוך זה, המצטרפים דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים הם שני הנתקי – ּבֵ֛

 לרפוי ע"י שער שחור שצמח בפנימי.     

ַמח רבי עקיבא אומר לא טיהרתי אלא הרפוי, ֶֶ֖תק-ָצָֽ אַ֭הֶּנ ְרָּפֵ֥ ֹו֭נ  ע"י שער שחור שצמח תביר מרכא טפחא, תביר ממעט ברפוי  – ּבֵ֛

 , לפנימי בלבד, והחיצון נשאר טמא.  בפנימי

 

ר...  ספרא תזריע פרשה ה פ"ט )טז( ֹו הֶ֣ אָ֭ט ּו ן, יכול יפטור וילך לו, תלמוד לומר הָ֑ ָֽ ה  ַהּכ  ֹו֭ ֲהרֶ֖ ן׃֭, אי ְוט  ָֽ ה  ּכ  ֹוַ֭ה רֶ֖ ֲה יכול אם אמר ְוט 
רכהן על טמא טהור יהא טהור תלמוד לומר  ֹו הֶ֣ ן׃֭...  ָט ָֽ ה  ַהּכ  ֹו֭ ֲהרֶ֖  על הדבר הזה עלה הילל מבבל.ְוט 

ן ָֽ ה  ֹוַ֭הּכ  רֶ֖ ֲה אְ֭וט  ּו הָ֑ ר֭ ֹו הֶ֣  , ָט

ּוא הָ֑ ר֭ ֹו הֶ֣ הֲ֭מותנה במאמר הכהן  – ָט ןְוט  ָֽ ה  ַהּכ  ֹו֭   רֶ֖

ן ָֽ ה  ּכ  ֹוַ֭ה רֶ֖ ֲה ּואמותנה ברפואת הנגע  – ְוט  הָ֑ ר֭ ֹו הֶ֣   ָט

ןסלוק במלת  ָֽ ה   מלמד שהטהרה מוגבלת למאמר הכהן, ַהּכ 

ֹו רֶ֖ ֲה אטפחא, בתפקיד התפשטות טעם טפחא אל הכתוב לפניה  – ְוט  ּו הָ֑ ר֭ ֹו הֶ֣  ,  ָט

ֹו֭ללמד שמאמר הכהן  רֶ֖ ֲה א֭חל על ְוט  ּו הָ֑ ר֭ ֹו הֶ֣  שמאמר הכהן אכן יטהרו. ועושהו לתנאי הכרחי כדי ָט

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ֹו אָֽ  ֭ ׁש י א  ח[ְ֭֭ו י-]ל ָֽ הּ֭כ  ָּׁשָ֔ ֹור-א  ֵ֥הְ֭בע ְהֶי ת׃֭֭֭-י  תְ֭לָבנ ָֽ ר ֶ֖ תֶּ֭בָה ר ָ֑ םֶּ֭בָה ָרֶ֖  ְּבָׂש
עֹור ֹ֧הְ֭ב ּנ  ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ֶ֣הַ֭הּכ  ָא ס֭֭֭-]לט[ְ֭֭וָר א׃֭ ּו הָֽ ר֭ ֹו הֵ֥ רָ֭ט ֹו עֶ֖ חָּ֭ב אָּ֭פַרֵ֥ ּו ַהק֭הֵ֛ תּ֭ב ֵ֥ ָ֑ ֹותְ֭לָבנ  הֶ֣ תּ֭כ  ר ֶ֖ םֶּ֭בָה ָרֵ֛ ְּ֭בָׂש

 ספרא תזריע פרשה ה 
ר֭ (יג,לט) )א( פרק י ֹו הֵ֥ ַהקָ֭ט )ג"א מלמד שבוהק טהור, יכול לא יטמא משום אום, אבל יטמא משום פיסיון, תלמוד לומר הפורח ּב ֵ֥

ֹור חָּ֭בעֶ֖ ַרֵ֥ ר( ָּפ ֹו הֵ֥ א, יכול יטהר את הבהרת שיצת ממנו, תלמוד לומר ָט ּו , יכול לא יטהר את הבהרת שיצת ממנו אבל יטהר את הָֽ
ּוהבהרת שנסמך לה, תלמוד לומר  ַהק֭הֵ֛ אּב ֵ֥ ּו ֹור֭הָֽ מנין  )ב(, הוא טהור ואין הבהרת שיצת ממנו ושנסמך לה טהורה אלא טמאה. אָ֭טהֵ֥

א (יג,מ) אתה אומר היה בו נתק כגריס ונתק כל ראשו טהור, תלמוד לומר ּו הֶ֖ ַח֭ ֵ֥ ר  ֹו֭ק  ׁשָ֑ ר א ט֭ ֶ֖ ָּמר  י֭י  ֵ֥ ׁשּ֭כ  י ֕ א  , יכול יהא הזקן מעכבו ודין ְו
סיק ביניהם מעכבים ביניהם זה את זה, הראש והזקן שאין דבר אחר מפסיק הוא ומה אם עור הפנים ועור הבשר שיש דבר אחר מפ

ֹוביניהם אינו דין שיעכבו זה את זה, תלמוד לומר  ׁשָ֑ או אינו אלא ניתק את ראשו טהור, ניתק  )ג(, ראשו טהור ואין הזקן מעכבו. ר א
ׁש֭זקנו לא יהא טהור, תלמוד לומר  י ֕ ׁש֭א ֭֕או אינו אומר  )ד(להביא את הזקן. ְוא  אלא להוציא את האשה ואת הקטן, תלמוד לומר י
יׁשאם כן למה נאמר  )ה(הצרוע בין איש בין אשה בין קטן,  ֕ ֹולהביא את הזקן אם כן למה נאמר  א  ׁשָ֑ , ראשו טהור, ואין הזקן מעכבו ר א

עכבים זה את זה, הראש דברי רבי יהודה, רבי שמעון אומר ודין הוא ומה אם עור הפנים ועור הבשר שיש דבר אחר מפסיק ביניהם מ
והזקן שאין דבר מפסיק ביניהם אינו דין שיעכבו זה את זה, דבר אחר מצינו בכל הראוי ליטמא בנגע הבהרת מעכב את פריחת הבהרת, 

תלמוד לומר ראשו, ראשו טהור  ) הח"ח בשם הגרא והתוה"מ מוחקיםאף כל שהוא ראוי ליטמא בנגע הנתק יעכב את פריחת הנתק, 
יכול אפילו נמרט ראשו מחמת חולי יהא טמא תלמוד לומר קרחת וגבחת, מה קרחת בידי שמים אף גבחת בידי  )ו( (מעכבו. ואין הזקן

שמים, אי מה קרחת שאינה ראויה לגדל שיער, אף גבחת שאינה ראויה לגדל שיער, מנין אכל נשם סך נשם תלמוד לומר קרחת קרחת 
ֶ֣תָּ֭פָנָ֭֔ ( יג,מא) )ז(ריבה,  ַא ְּפ מ   ֭ ם א  ּוא׃ְו הָֽ ר֭ ֹו הֵ֥ אָ֭ט ּו הֶ֖ ַח֭ ֵ֥ ּב  ּג  ֹו֭ ׁשָ֑ ר א ט֭ ֶ֖ ָּמר  ו֭י  פאת פניו אין לי אלא פאת פניו מנין לרבות הצדעין מיכן י

וומיכן, תלמוד לומר  י ֶ֣תָּ֭פָנָ֔ ַא ְּפ מ   ֭ ם , איזהו קרחת ואיזהו גבחת מן הקדקוד שופע לאחריו זו היא קרחת מהקדקוד שופע לפניו זו ְוא 
י( יג,מב) )ח(היא גבחת.  ָֽ ֶ֤֭-ְוכ  ְהֶי ַחת֭י  ַּגַּבָ֔ ֹוַ֭ב אֶ֣  ֭ מלמד שאין קרחת וגבחת מצטרפים זו עם זו, יכול לא יצטרפו זה עם זה, אבל הַ֭בָּקַר ַחת

ֹו׃ (יג,מב)יפסו מזו לזו, תלמוד לומר  ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב אֵ֥ ֹו֭ ְחּתֶ֖  הא כשם שאין מצטרפים זה עם זה כך אין פוסות מזו לזו.ְּבָקַר

    

ֹו לט: –ויקרא תזריע יג,לח  אָֽ  ֭ ׁש י א  ח[ְ֭֭ו י-ס֭]ל ָֽ הּ֭כ  ָּׁשָ֔ ֹור-א  ֵ֥הְ֭בע ֶי ְה ת׃-י  תְ֭לָבנ ָֽ ָהר ֶ֖ תֶּ֭ב ָהר ָ֑ םֶּ֭ב ָרֶ֖ ְּ֭בָׂש
ֹור֭ ֹ֧הְ֭בע ּנ  ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ַהּכ  ֶ֣ה֭ ְוָרָא ּוא׃֭ס-]לט[֭֭ ר֭הָֽ ֹו ֹורָ֭טהֵ֥ חָּ֭בעֶ֖ ַרֵ֥ אָּ֭פ ּו הֵ֛ ַהק֭ תּ֭ב ֵ֥ ָ֑ ֹותְ֭לָבנ  הֶ֣ תּ֭כ  ר ֶ֖ םֶּ֭בָה ָרֵ֛ ְּ֭בָׂש

ַהק (יג,לט) ספרא תזריע פרשה ה פרק י )א( ר֭...  ּב ֵ֥ ֹו הֵ֥ לא יטמא משום אום, אבל יטמא משום פיסיון, מלמד שבוהק טהור, יכול ָט
רתלמוד לומר הפורח )ג"א  ֹו עֶ֖ חָּ֭ב ר( ָּפַרֵ֥ ֹו הֵ֥ א, יכול יטהר את הבהרת שיצת ממנו, תלמוד לומר ָט ּו  ,הָֽ

שאם קדם במראה בוהק ונתחזק הלובן עד שעלה למראה בהרת, יכול יהיה טהור מפני שקדם לו הבוהק, תלמוד  – החפץ חיים
 והק אבל לא הבהרת שיצתה ממנו.לומר הוא, ר"ל הוא ב

הלובן התחזק והפך למראה טמא, יכול שבגלל שהתחיל מבוהק אז יטהר המראה הטמא שבא במקומו, תלמוד לומר  –בתחילה בוהק  -

ַהק אּ֭ב ֵ֥ ּו  מגביל טהרה לבוהק המקורי אבל המראה שבא במקומו טמא.   – הֵ֛

ּוא֭רת שיצת ממנו אבל יטהר את הבהרת שנסמך לה, תלמוד לומר יכול לא יטהר את הבה...  ספרא תזריע פרשה ה פרק י )א( ַהק֭הֵ֛ ּב ֵ֥
א ּו הָֽ ר֭ ֹו הֵ֥  , הוא טהור ואין הבהרת שיצת ממנו ושנסמך לה טהורה אלא טמאה.ָט

יטהר את הבהרת כי הלא נשתנה לבהרת ואין עליו עתה שם בוהק כלל, אבל  יכול לא יטהר את הבהרת שיצת ממנו – החפץ חיים
ם הבוהק לא נשתנה למראה אחרת רק פשתה ממנה פשיון שהוא מארבע מראות ושם בהרת על הפשיון, הוה , ר"ל אשנסמך לה

ַהק֭תלמוד לומר אמינא, כיון דלעיל אמרינן דפשיון של בוהק הוא טהור הוא בכל גווני ואף אם יש לו שיעור נגע ומראהו בהרת,  ּב ֵ֥
א ּו א...  הֵ֛ ּו הָֽ ר֭ ֹו הֵ֥ מיירי שהפשיון )מלטמא( ולעיל דממעטינן  אם יש לו מראה בהרת )מטהרה( , תרי מיעוטי למעט גם את הפשיון ָט

  היה לה גם כן מראה בוהק.   
תאם יראה הכהן שהם :  התוה"מ ]קמא[ ָ֑ ֹותְ֭לָבנ  הֶ֣ תּ֭כ  ר ֶ֖ , פירוש לבנות כהות שהלובן כהה וחלוש למטה מקרום ביצה. וכן ֶּבָה

תת על מיל טפחא( -)טט דברי בעל הטעמים ששם הטעם המפסיק  ר ֶ֖  . לבנות תואר אל, כי כהות הוא ֶּבָה

ת ָ֑ ֹותְ֭לָבנ  הֶ֣ תּ֭כ  ָהר ֶ֖ תטפחא מונח אתנח, ע"פ התוה"מ  – ֶּב ָ֑ ֹותְ֭לָבנ  הֶ֣ ת֭מאפיין את  -מונח אתנח מתאר  – ּכ  ָהר ֶ֖  שבטעם טפחא.  ֶּב

ֹור֭(יג,לט)  עֶ֖ חָּ֭ב ַרֵ֥  המלים מלמדות על הפסיון, צ"ע מה תבנית הטעמים מרכא טפחא עושה?  – ָּפ

 

ן֭(יג,לט) ה ֵ֗ ֶ֣הַ֭הּכ  ָרָא  מונח רביע, לדרוש לפחות ארבע דרשות בבוהק:  – ְו

ֹור (יג,לט)  ֹ֧הְ֭בע ּנ  ה  ת-ְו ר ֶ֖ םֶּ֭בָה ָרֵ֛ ֹותדרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל ההלכה  –ְּבָׂש הֶ֣ ת ּכ  ָ֑ כל כתם בגוון לבן  – ְלָבנ 

 כהה גם הוא בוהק 
 

ֹור חָּ֭בעֶ֖ ַרֵ֥ אָּ֭פ ּו הֵ֛ ַהק֭  פחא, קבוצת פרטים קשורים לנושא וחלוקים בדיניהם כדלהלן:מרכא תביר מרכא ט – ּב ֵ֥

ֹור)א( פשיון טהור מבוהק טהור.  עֶ֖ חָּ֭ב  ָּפַרֵ֥

ּואטמא.  –)ב( אם הבוהק עצמו העז למראה טמא בגודל גריס  ַהק֭הֵ֛  ּב ֵ֥

 , שפשה מבוהק בגודל גריס, טמא להסגיר או להחליט. הבהרת שנסמך לה)ג( 

א ּו הָֽ ר֭ ֹו הֵ֥ ר֭בוהק, ולכן בוהק ולפסיון במראה מגביל הטהרה לסלוק,  – ָט ֹו הֵ֥  –במראה טמא פסיון מרכא, מרבה בוהק שהעז ו –ָט

 .טמאים

וא   תו"כ פ"ב פ"ב )יז(, פשיון בגודל פחות מגריס שפשה מבוהק בגודל גריס, ע"פ )יג,ח( נדרש )הבהרת שנסמך לה)ד(  ָֽ פרט  ה 
 טהור  -( לשפשתה לבוהק

ת׃֭...  (וי' תז' יג,י) "כ על)ה( ממעט מחיה בבוהק מלטמא כנדרש בתו ָֽ ְׂשא  יַּ֭ב רַ֭חֶ֖ ֵ֛תָּ֭בָׂשֵ֥ ְחַי ָֽ י֭ יא -פרשה ג ז  תו"כ -על פי הנאמר בּומ  ַחֶ֖ ר֭ ָּבָׂשֵ֥

י֭, לא השחין ַחֶ֖ ר֭ ת לא בוהק,ָּבָׂשֵ֥ ָֽ ת לא השחין, ַּבְׂשא  ָֽ א   : . לא בבוהק ַּבְׂש
ת - ָֽ א  ְׂש  ת, ולא את הבוהק.סלוק, כאן מגביל את המחיה שהיא סימן טומאה לטמא רק בארבע המראות הטמאו – ַּב

טפחא, מונח רביעראה 
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 מו: –ויקרא תזריע יג,מ 

מ[֭ ס   ּוא׃֭] ֹור֭הָֽ אָ֭טהֵ֥ ּו ַח֭הֶ֖ ֵ֥ ר  ֹו֭ק  ר אׁשָ֑ ט֭ ֶ֖ ר  ָּמ י֭י  ֵ֥ ׁשּ֭כ  י ֕ א  א[ְ֭ו א׃֭]מ ּו הָֽ ר֭ ֹו הֵ֥ ּואָ֭ט ַח֭הֶ֖ ֵ֥ ּב  ּג  ֹו֭ ׁשָ֑ ט֭ר א ֶ֖ ר  ָּמ ו֭י  י ֶ֣תָּ֭פָנָ֔ ַא ְּפ מ   ֭ ם מב[ְ֭וא  י] ָֽ -ְוכ 
ֶ֣ן֭ עָ֭לָב ֶַַֽ֖ג ַחתֶ֭נ ַּגַּבָ֔ ֹוַ֭ב אֶ֣  ֭ ֶ֤הַ֭בָּקַר ַחת ְהֶי ֹו׃֭י  ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב אֵ֥ ֹו֭ ְחּתֶ֖ ַר אְּ֭בָק ו ָ֔ ה   ֭ ַר ַחת ַעתּ֭פ  ַרֶ֤ םָ֭צ ָּדָ֑ ג[ֲ֭אַדְמ מ ת] ְׂשא  ֶ֤ה֭ ּנ  ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ּכ  ֹוַ֭ה ֝ת א  ה֭ -ְוָרָאָ֨

ר׃֭ רָּ֭בָׂשָֽ ֹו עֵ֥ ַעת֭ ַרֶ֖ הָ֭צ ֵ֥ ַמְרא  ֹוְּ֭כ ְחּתָ֑ ַגַּב ֹוְ֭ב ֹו֭אֶ֣ ְחּתֶ֖ ֶמתְּ֭בָקַר ְמֶּדָ֔ ֶ֣הֲ֭אַד ְלָבָנ  ֭ ע ֶּנ ַג ד[ַ֭ה מ יׁש] ּנּו֭-א  ֶאֵ֛ ְיַטְּמ א֭ ֹ֧ אַ֭טּמ  ּו הָ֑ ֶ֣א֭ אָ֭טמ  ּו הֶ֖ ַע֭ ּו רֵ֥ ןָ֭צ ֶ֖ ה  ּכ  ַה
ֹו׃֭ עָֽ ְג ֹו֭נ  ר אׁשֵ֥ ה[ְּ֭ב ּוַעֲ֭אֶׁשר]מ ָּצ֝ר ַעל-ְוַה ּוַעְ֭ו ֶ֣הָ֭פרָ֔ ְהֶי י   ֭ ֹו ׁש ְור א  ֭ ים מ  ּוְ֭פֻר ְהיֶ֤ ו֭י  י ָד֞ עְּ֭בָג ַג ַהֶּנֵ֗ ֹו֭ א׃֭-ּבֶ֣ ְקָרָֽ י  א֭ ֶ֖ ׀ָ֭טמ  א֭ ֵ֥ ְוָטמ  ָ֑ה֭ ְעֶט םַ֭י ו[ָׂ֭שָפֶ֖ מ [

ֶ֖ה-ָּכל ֲחֶנ ַּמ ּוץַ֭לָֽ חֵ֥ ב֭מ  ׁש ָ֔ ד֭י  אָּ֭בָדֶ֣ ּו ֶ֣א֭הָ֑ מ  אָ֭ט ְטָמֶ֖ י  ֹו֭ עּ֭בֵ֛ ֵַַֽ֥ג רַ֭הֶּנ יֲ֭אֶׁשָ֨ מ ֞ ֹו׃ְ֭֭י ָׁשבָֽ ֹו ֭מ
 

א׃֭֭֭ ּו הָֽ ר֭ ֹו הֵ֥ אָ֭ט ּו ַח֭הֶ֖ ֵ֥ ר  ֹו֭ק  ט֭ר אׁשָ֑ ֶ֖ ר  ָּמ י  י֭ ֵ֥ ׁשּ֭כ  י ֕ א  מ[ְ֭֭ו [ 
 ספרא תזריע פרשה ה פ"י 

א (יג,מ)מנין אתה אומר היה בו נתק כגריס ונתק כל ראשו טהור, תלמוד לומר  )ב( ּו ַח֭הֶ֖ ֵ֥ ר  ֹו֭ק  ר אׁשָ֑ ט֭ ֶ֖ ר  ָּמ י  י֭ ֵ֥ ׁשּ֭כ  י ֕ א  , יכול יהא הזקן ְו
,  )בפריחת נגע העור(מפסיק ביניהם מעכבים ביניהם זה את זה  )הזקן(נים ועור הבשר שיש דבר אחר מעכבו? ודין הוא ומה אם עור הפ

ֹוהראש והזקן שאין דבר אחר מפסיק ביניהם אינו דין שיעכבו זה את זה, תלמוד לומר  ׁשָ֑ או אינו  )ג(, ראשו טהור ואין הזקן מעכבו. ר א
ׁש֭תלמוד לומר אלא ניתק את ראשו טהור, ניתק זקנו לא יהא טהור,  י ֕ א  ׁש֭או אינו אומר  )ד(להביא את הזקן. ְו י ֕ אלא להוציא את א 

 האשה ואת הקטן, תלמוד לומר הצרוע בין איש בין אשה בין קטן, 

 

יׁש (יג,מ) ֕ א  ֹותלמוד לומר גדול, לדרוש שלושה לימודים, )א( מ"ב דורשת -זקף - ְו )מטעם ראשו טהור  )נתק מלא בכל איזור שער(, ר אׁשָ֑

  ואין הזקן מעכבו.   בכולו( פריחה

ׁש֭)ב( מ"ג דורשת  י ֕ א  טהור, ואין הימצאות שער בראשו מעכבו. הדרשה מיתור  –, שנתק בזקן שפרח בכל איזור הזקן להביא את הזקןְו

האות ו"ו ואפשר להסביר ע"פ רמב"ם במורה נבוכים כי התורה שבע"פ משתמשת באותיות יתירות כאסמכתות לדרשות אבל אין זה 

 קור לדרשות )הרב יוסף חיים בלוי שליט"א )רב העיר אשקלון((.המ

ׁש)ג( ע"פ הח"ח מ"ד שואלת האם מלת   י ֕ ואז לא ידרש מ"ג להביא )כי אין להם זקן( ממעטת את האשה והקטן מנגעי עור בקרחת וגבחת  א 

צרוע כוללת את שלושתם. אפשר כי טעם מלת  תלמוד לומר הצרוע בין איש בין אשה בין קטן, הזקן שפרח בכולו. ועונה מפסוק אחר 

כדי לרבות האשה  הצרועגדול בתפקיד שלוש מציין שיש למצוא דרשה שלישית בנוסף על דרשות מ"ב ומ"ג, ודרשה זאת היא הקרא -זקף

ד[֭והקטן. )הח"ח משתמש במלת  יׁש]מ עַ֭-א  ּו רֵ֥ ה[֭)יג,מ( ומשתמש במלת -והתוה"מ סי' ]קן[ מתיחס לסי' ]קמב[ העוסק ב ָצ עַ֭]מ ֝רּו  ( ְוַהָּצ

 

ֹותלמוד לומר  ׁשָ֑ ֹו – , ראשו טהור ואין הזקן מעכבו.ר א ׁשָ֑ הראש,  אתנח, מגביל הזקן מלעכב טהרת הראש כאשר הנתק פרח בכל – ר א

א׃ופשט הסיפא קורא למצב זה  ּו הָֽ ר֭ ֹו הֵ֥ אָ֭ט ּו הֶ֖ ַח֭ ֵ֥ ר    ק 

 אין מעכבים הפריחה.של נגע עור בגוף ריחה נקרחו אחר הפגבחת או קרחת אם  ח"חראה )יג,יב( פריחת נגע עור בשר בכל גופו, ע"פ 

ֹו (יג,מ)אבל אפשר כי  ׁשָ֑ אתנח, מגביל ללמד שאם גבחת או קרחת נקרחו קודם הפריחה דינם כעור הבשר ומעכבים את הפריחה  – ר א

 אם לא התפשטה הפריחה של נגע עור בגוף בהם. וקשה על שימוש בטעם אתנח ללא מרכא לפניו ליותר מהגבלה אחת.

 גדול-קףזראה 

 

ׁשאם כן למה נאמר  )ה( י ֕ ֹולהביא את הזקן אם כן למה נאמר  א  ׁשָ֑  , ראשו טהור, ואין הזקן מעכבו דברי רבי יהודה, ר א

יׁשמ"ה פותחת כי מה שנדרש ממלת  ֕ במ"ב ומ"ג )לרבות לפריחת נתק מלא גם בזקן ושאין הזקן מעכב הראש( אלו דברי רבי יהודה.  א 

 ן ראש וזקן מעכבים זה את זה.וזה כמו שבכל פסוקי הנתק אי
רבי שמעון אומר ודין הוא ומה אם עור הפנים ועור הבשר שיש דבר אחר מפסיק ביניהם מעכבים זה את זה, הראש והזקן שאין דבר 

  )מלהיות טהור(מפסיק ביניהם אינו דין שיעכבו זה את זה, דבר אחר מצינו בכל הראוי ליטמא בנגע הבהרת מעכב את פריחת הבהרת, 
תלמוד לומר ראשו, ראשו טהור ואין  )הח"ח בשם הגר"א, והתוה"מ מוחקיםאף כל שהוא ראוי ליטמא בנגע הנתק יעכב את פריחת הנתק, 

 (הזקן מעכבו.

, שאם פרח הראש כולו ולא פרח הזקן כולו ולהיפך, הם )ב( ע"י מה מצינורבי שמעון חולק ודורש )א( ע"י קל וחומר וגם  אבל

 ובעל נתק יהיה טמא.  מעכבים זה את זה

 

א׃֭֭֭ ּו הָֽ ר֭ ֹו הֵ֥ אָ֭ט ּו ַח֭הֶ֖ ֵ֥ ר  ֹו֭ק  ט֭ר אׁשָ֑ ֶ֖ ר  ָּמ י  י֭ ֵ֥ ׁשּ֭כ  י ֕ א  מ[ְ֭֭ו [ 
א׃֭֭֭ ּו ֹור֭הָֽ אָ֭טהֵ֥ ּו ַח֭הֶ֖ ֵ֥ ּב  ּג  ֹו֭ ׁשָ֑ ט֭ר א ֶ֖ ר  ָּמ י  יו֭ ֶ֣תָּ֭פָנָ֔ ְּפַא מ   ֭ ם א  א[ְ֭֭ו מ [ 

י ָֽ ְוכ  מב[֭֭ [-ָ֭֔ ה   ֭ ַר ַחת ַעתּ֭פ  םָ֭צַרֶ֤ ְמָּדָ֑ ֶ֣ןֲ֭אַד ַגעָ֭לָב ֶַֽ֖ ַחתֶ֭נ ַּגַּבָ֔ ֹוַ֭ב אֶ֣  ֭ ֶ֤הַ֭בָּקַר ַחת ְהֶי ֹו׃י  ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב ֹו֭אֵ֥ ְחּתֶ֖ אְּ֭בָקַר     ו

֭  (יג,מב)תלמוד לומר  בנגעי העור( –)טט יכול אפילו נמרט ראשו מחמת חולי יהא טמא  ספרא תזריע פרשה ה פ"י )ו( ַר ַחת ַחת-וָּק , ַּגַּבָ֔
)ומעתה העור ראוי  דל שיער, אף גבחת שאינה ראויה לג)ומעתה העור ראוי לנגעי עור(מה קרחת שאינה ראויה לגדל שיער  )ח"ח לא גר' אי(

בידי שמים  –)טט  , אי מה קרחת בידי שמים אף גבחת בידי שמים, מנין אכל נשם סך נשם תלמוד לומר קרחת קרחת ריבה,לנגעי עור(

 ובידי אדם שלא עתיד לגדל שוב שער(
י הברייתא לאשמועינן דדוקא אם מקום שער נטמא בטומאת נתק ובכל הגוף נטמא בנגעי עור בשר ואת פ"י )ו(לפירוש  הח"חהקדמת 

אבל אם ראוי לגדל עוד שער, כגון, שנמרט מחמת חולי דאז דרכו לגדל . )יעבור מנגעי נתק לנגעי עור הבשר( אינו ראוי לגדל שער לעולם
 .עוד שער, נקרא מקום זה מקום שער ואינו נטמא בנגעי עור בשר

֭  (יג,מב)שסופו לגדל שער יהא טמא בנגע לבן אדמדם: ת"ל  . אע"פיכול אפילו נמרט ראשו מחמת חולי פ"י )ו(-ל הח"חפי'  -וָּקַר ַחת
ַחת שכל החליים  ,כו'. קרחת הוא השופע קרחתו מן הקדקוד לאחוריו עד העורף וענין זה דקרחה אין דרכה לבוא מחמת חולי הגוף ַּגַּבָ֔

אלא או ימרט מלפניו דהיינו גבחת או ימרט כולו  המשירים שער ראשו של אדם לעולם לא ישירו אותו מאחוריו ושלפניו יהא עומד
 . אח"כ השערלגדל בחמת חולי הגוף שדרכו  ומי שנמרט ראשו מאחוריו בידוע שלא בא עליו

אלא שמא נשר שערו מפני פחדו שראה את הנחש השרף ונמרט והדומה לו ומריטה זו אין דרכה לגדל שער לעולם הלכך גבחת גופיה 
אע"פ שאפשר להיות מחמת חולי והיא ראויה לגדל שער ילפינן לה מקרחת לענין זה שאם נמרטו מחמת או שנמרט כל שער ראשו 

חולי לא יהא מטמא בנגע לבן אדמדם מפני שראויה לגדל שער וכל מקום שראוי לגדל שער בראש הרי הוא במקום שער בראש ואינו 
 .מטמא בנגע
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מ א֭֭[] ּו ַח֭הֶ֖ ֵ֥ ר  ֹו֭ק  ׁשָ֑ ר א ט֭ ֶ֖ ר  ָּמ י֭י  ֵ֥ ׁשּ֭כ  י ֕ א  א׃ְ֭ו ּו הָֽ ר֭ ֹו הֵ֥ ּואָ֭ט ַח֭הֶ֖ ֵ֥ ּב  ּג  ֹו֭ ׁשָ֑ ט֭ר א ֶ֖ ָּמר  ו֭י  י ֶ֣תָּ֭פָנָ֔ ַא ְּפ מ   ֭ ם ְוא  א[֭֭ א׃֭]מ ּו ֹור֭הָֽ     ָטהֵ֥

אפשר כי )יג,מ( מלמד הלכה נוספת, שנשירה מלאה של כל שער הראש שלא אחרי נתק, לא ידון עוד בטומאת נתק ומטמא בעור הבשר. 

פי' הח"ח הנ"ל בהיקש מקרחת לגבחת. קרחת בעורף הראש בלבד, באה רק וזה דווקא אם זה לא מחמת חולי, כי אינו עתיד לגדל שער, כ

 שלא מחמת חולי. גבחת )בקדמת הראש( באה מחמת חולי או שלא מחמת חולי.

 )יג,מב( מלמד מקרחת )בעורף הראש( שלא מחמת חולי אל גבחת )בקדמת הראש( שלא מחמת חולי. 

ו (יג,מא)פסוק  י ֶ֣תָּ֭פָנָ֔ ַא ְּפ מ   ֭ ם א  ֹו֭קטן והמלים הן תאור ואחריו -)סלוק, מפסוק יג,מ( פשטא מונח זקף בעל תבנית ְו ׁשָ֑ ט֭ר א ֶ֖ ר  ָּמ הלכה או י 

 פעולה, תבנית אפשרית ללימוד לאחריו ואלפניו, 

)יג,מב((, -קרחת לגבחת ב-שאינה חמת חולי )כהיקש מ –)יג,מא( על גבח, היינו נשירה מלאה רק בחלק הקדמי של הראש -מלמד ב לאחריו

 ואז מלמד שהוא טהור 

שהוא טהור מנגע נתק,  הראשבכל נשירה מלאה )יג,מ( חידוש למשמעות מלת קרח שאינו קשור לנתק ולפריחת נתק!!! אלא -ל אלפניו

 ועובר לאפשרות של נגע עור.

 

ט (יג,מ)היתור לרבות מתבנית הטעמים מרכא טפחא של הקרא  ֶ֖ ר  ָּמ י  י֭ ֵ֥ מנתק, מיני מרבה סיבות למריטת שער הראש, מריטה כפריחה  ּכ 

 מריטות שלא ע"י חולי )בידי שמים, או בידי אדם ע"י אכילה או מריטה ע"י חומר(. 

 

א׃  (יג,מא) )ז( ּו הָֽ ר֭ ֹו הֵ֥ אָ֭ט ּו הֶ֖ ַח֭ ֵ֥ ּב  ּג  ֹו֭ ר אׁשָ֑ ט֭ ֶ֖ ר  ָּמ י  ו֭ י ֶ֣תָּ֭פָנָ֔ ַא ְּפ מ   ֭ ם פאת פניו אין לי אלא פאת פניו מנין לרבות הצדעין מיכן ומיכן,  ְוא 
ֶ֣תָּ֭פָנָ֭֔תלמוד לומר  ְּפַא מ   ֭ ם א  וְו  , י

ות"ל  הח"ח י ֶ֣תָּ֭פָנָ֔ ְּפַא מ   ֭ ם א  ווי"ו ריבויא הוא דגם זה הוא בכלל  .ְו י ֶ֣תָּ֭פָנָ֔ יו -. טט ְּפַא על פניו ואלו שני  2זקף קטן, לרבות  – ָּפָנָ֔

 הצדעין מיכן ומיכן.

 איזהו קרחת ואיזהו גבחת מן הקדקוד שופע לאחריו זו היא קרחת מהקדקוד שופע לפניו זו היא גבחת. ...  )ז(

 "כ פרש מהו קרחת וגבחת ולא פרש כך על קרח וגבח משום שבקרח )יג,מ( דרש דרשה של נתק שפרח בכל הראש.תו

 

י ָֽ ְוכ  מב[֭֭ ֹו׃֭֭֭-] ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב ֹו֭אֵ֥ ְחּתֶ֖ אְּ֭בָקַר ו ָ֔ ה   ֭ ַר ַחת ַעתּ֭פ  םָ֭צַרֶ֤ ְמָּדָ֑ ֶ֣ןֲ֭אַד ַגעָ֭לָב ֶַֽ֖ ַחתֶ֭נ ַּגַּבָ֔ ֹוַ֭ב אֶ֣  ֭ ֶ֤הַ֭בָּקַר ַחת ְהֶי  י 
י (יג,מב) )ח( ָֽ ֶ֤ה֭בַ֭-ְוכ  ְהֶי ַחת֭י  ַּגַּבָ֔ ֹוַ֭ב אֶ֣  ֭ מלמד שאין קרחת וגבחת מצטרפים זו עם זו, יכול לא יצטרפו זה עם זה, אבל יפסו מזו ָּקַר ַחת

ֹו׃ (יג,מב)לזו, תלמוד לומר  ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב אֵ֥ ֹו֭ ְחּתֶ֖  הא כשם שאין מצטרפים זה עם זה כך אין פוסות מזו לזו. ְּבָקַר

 

י ָֽ ַחת֭-ְוכ  ַּגַּבָ֔ ֹוַ֭ב אֶ֣  ֭ ֶ֤הַ֭בָּקַר ַחת ְהֶי בכ"מ שאין מקום לטעות ישמש בוי"ו המחלקת, ולא יבוא מלת או רק אם יש מקום  מ ]קמח[התוה" י 
ֹו (יג,מב) . ולפ"ז היה ראוי שיאמר פה וכי יהיה בקרחת ובגבחת. ואמר מלתביחד( גבחתבקרחת ו)שצריך נגע עור בלטעות   (יתירה)מלה  אֶ֣

 ' אומר ובגבחת הייתי אומר שאם יש נגע גריס בשניהם מצטרפין. שאם הי. לגמרי לענין שאין מצטרפים זע"ז להורות שהם מחולקים 
י (יג,מב) ָֽ ַחת-ְוכ  ַּגַּבָ֔ ֹוַ֭ב אֶ֣  ֭ ֶ֤הַ֭בָּקַר ַחת ֶי ְה קטן, שני לימודים. לימוד כפשוטו להודיענו על הנגע הלמד בתו"כ -מהפך פשטא מונח זקף – י 

ם֭( יג,מבפי"א מ"א ) ְמָּדָ֑ ֶ֣ןֲ֭אַד עָ֭לָב ֶַַֽ֖ג  . מלמד שהוא מטמא בפתוךֶנ

ֹו (יג,מב)ימוד המוציא מפשוטו, הסקה מפי' התוה"מ, הטעמים מהפך פשטא מורים כי מלת ול אינה משמשת כאן למניעת טעות אלא  אֶ֣

 להורות שהקרחת מחולקת מהגבחת לגמרי ואין נגע בגודל חצי גריס בקרחת מצטרף לנגע בגודל חצי גריס בגבחת.

  

ֹו׃ (יג,מב)ואמר שנית  ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב ֹו֭אֵ֥ ְחּתֶ֖  (יג,כט)ללמד שגם אין פושין מזה לזה. וכן באו שני הדרושים האלה למעלה )ס' קך( עמ"ש ְּבָקַר
ן ֹוְ֭בָזָקָֽ אֵ֥ ׁש֭ א ר ֶ֖ א֭( שמ"ש ]קמז[ -טט  . והנה ית' )בס' שאח"זְּב ו ָ֔ ה   ֭ ַר ַחת ַעתּ֭פ  ֹו׃על הפשיון. וע"א ָצַרֶ֤ ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב אֵ֥ ֹו֭ ְחּתֶ֖ שאין פורח ְּבָקַר
 ופושה מזו לזו.

 

ַר ֭ (יג,מב) ַעתּ֭פ  ַרֶ֤ אָ֭צ ו ָ֔ ה   ֭  והנה ית' )בס' שאח"ז התוה"מ בלשון תו"כ )ח(ע"פ  לימוד כפשוטוקטן, שני לימודים. -מהפך פשטא זקף –ַחת
א( שמ"ש ]קמז[ -טט  ו ָ֔ ה   ֭ ַר ַחת ַעתּ֭פ  ַרֶ֤ ֹו׃על הפשיון. וע"א  ָצ ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב ֹו֭אֵ֥ ְחּתֶ֖  שאין פורח ופושה מזו לזו.ְּבָקַר

הקרחת והגבחת אינן מצטרפות זו עם זו שנאמר  י"ה ה"הלכות טומאת צרעת פ רמב"םשעבורו נציג את  המוציא מפשוטוולימוד 
 בקרחתו או בגבחתו מלמד שהן ב' ואין פושות מזו לזו ולא לשאר עור הבשר ולא בהרת עור הבשר פושה לתוכן.

ֹו (יג,מב)-תבנית הטעמים מהפך פשטא מורה כי נגע עור הבשר בכל אחד מ רמב"םהלימוד המוציא מפשוטו, ע"פ  ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב אֵ֥ ֹו֭ ְחּתֶ֖ ַר  ְּבָק

מוגבל לאיזור שלו ואינו מצטרף ואינו פושה לעור הבשר הסמוך אליו, וכן נגע עור בשר באיזור הסמוך אינו פושה לתוכן )וכנראה גם לא 

 מצטרף(.

 

ֹו ְחּתָֽ ַגַּב ֹוסלוק, מגביל נגע עור בגבחת למצבים הבאים: מלת  - - ְב ֹות, וטעם מרכא במלת למדה שאין נגע עור בגבחת פושה לקרח אֵ֥  אֵ֥
 מרבה שאין נגע עור בגבחת פוסה לעור הבשר הסמוך לו ולא ממנו אל הגבחת.

ֹו֭ ְחּתֶ֖ טפחא, בתפקיד של פותח טפח ולקבל מתכונות הכתוב אחריו וילמד שגם נגע עור בקרחת לא פושה לגבחת וגם לא פושה  -ְּבָקַר

 לעור הסמוך אליו ולא מהעור אליו.
 

ֹו֭ ְחּתֶ֖ בתפקיד של לימוד המתפשט אלפניו, ללמד מהגבלת הפסיון שלא פושה לעור הבשר הסמוך אל הכתוב בתחילת  טפחא, -ְּבָקַר

 הפסוק המלמד שאין צירוף בין קרחת ובין גבחת ומוסיף עליו שגם אין צירוף אל עור הבשר הסמוך ולא ממנו אליהם.

י (יג,מב) ָֽ ַחת-ְוכ  ַּגַּבָ֔ ֹוַ֭ב אֶ֣  ֭ ֶ֤הַ֭בָּקַר ַחת ֶי ְה  קטן, -מונח זקף מהפך פשטא – י 

ַר ַחת ֭ (יג,מב) פשטא, בתפקיד אחד, היינו סיבה אחת בלבד למריטה שלא עתיד המקום לגדל שער, זה שלא מחמת חולי אלא בידי  – ַבָּק

 שמים או בידי אדם ע"י אכילה או מריטה ע"י חומר.

ַחת ַּגַּבָ֔ ום לגדל שער )שלא מחמת חולי( ואחד שעשוי קטן, בתפקיד שתיים, היינו שתי סיבות למריטה, אחד שלא עתיד המק-זקף – ַב

  לגדל שער )וזה מחמת חולי(.
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ֹו (יג,מב)ראה דרשת גזרה שווה מהכתוב  ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב אֵ֥ ֹו֭ ְחּתֶ֖ ֹו֭ (יג,מג)או  ְּבָקַר ְחּתָ֑ ַגַּב ֹוְ֭ב אֶ֣ ֹו֭ ְחּתֶ֖  (יג,נה)באדם לפריחת נגע בבגדים ְּבָקַר

ֹו׃ ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב אֵ֥ ֹו֭ ְחּתֶ֖   ְּבָקַר

 

ֹוטעם מונח במלת  ד על הצורך לבדוק כל אדם לפי גבולות שערותיו, סיום הקרחת כלפי העורף, סיום הגבחת כלפי המצח, עשוי ללמ אֶ֣

 הגבול בין הקרחת ובין הגבחת. 
 בתוספתא מסכת נגעים )צוקרמאנדל( פרק ד הלכה י

יו מותח את החוט ואיזהו הראש ואיזהו הזקן מן הפרק של לחי ולמעלה זה הוא הראש מן הפרק של לחי ולמטה זה הוא זקן מלפנ
מאוזן לאוזן כל שמן החוט ולמעלה זה הוא הראש מן החוט ולמטה זה הוא זקן מאחריו מפיקה של פירקא ולמעלה זה הוא הראש 
זה מפיקה של פירקא ולמטה אף על פי שמגדל השיער הרי הוא כעור הבשר לכל דבר מלפניו מחוליה של גרגרת ולמעלה זה הוא 

טה אף על פי שהוא מגדל את השיער הרי הוא כעור הבשר לכל דבר אלו סימני הראש והזקן ליטמא זקן מחוליה של גרגרת ולמ
בנגעין וליטמא בנתקין וליטמא בשחין ובמכוה ובקרחת ובגבחת ומשם תער לא יעבר על הראש אבל על הזקן אין חייב אלא על 

 שיבלת של זקן בלבד:

הקדקד השופע לאחוריו עד פיקה של צואר איזו היא גבחת מן הקדקד השופע איזו היא קרחת מן ...  י"י מ"משנה מסכת נגעים פ
 ...  לפניו עד כנגד שער מלמעלן הקרחת והגבחת אינן מצטרפות זו עם זו ואינן פושות מזו לזו

 י "י מ"פירוש המשנה לרמב"ם מסכת נגעים פ
ואר. ואמר יתעלה בקרחתו או בגבחתו, אמרו מלמד וקדקד, גובה גבנונית הראש. ופיקה של צואר חוליה ראשונה מחליות הצ ... 

שאין הקרחת והגבחת מצטרפות, כגון שהיה נגע כגריס משותף ביניהן מקצתו בקרחת ומקצתו בגבחת, וכן אם היה הנגע באחד 
  ... מהן על סף הגבול ופשה לשני אינו פשיון כמו שבארנו כמה פעמים

 י"ה ה"הלכות טומאת צרעת פ)על הרמב"ם( מעשה רוקח 
]י[ הקרחת והגבחת אינן מצטרפות זו בזו. פ"י דנגעים ותורת כהנים שם נתנו שיעור מהיכן מתחיל שער הראש בין מלפניו בין 

מכ"ש דהא איכא צדדים והוא דבר שצריך לידעו דהא אין מצטרפין זה עם זה  היכן גבולןמאחריו אך בקרחת וגבחת לא ביארו עד 
 וכעת לא מצאתי בירור לדבר זה:

 

 

י ָֽ ְוכ  מב[֭֭ ֹו׃֭֭֭-] ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב ֹו֭אֵ֥ ְחּתֶ֖ אְּ֭בָקַר ו ָ֔ ה   ֭ ַר ַחת ַעתּ֭פ  םָ֭צַרֶ֤ ְמָּדָ֑ ֶ֣ןֲ֭אַד ַגעָ֭לָב ֶַֽ֖ ַחתֶ֭נ ַּגַּבָ֔ ֹוַ֭ב אֶ֣  ֭ ֶ֤הַ֭בָּקַר ַחת ְהֶי  י 
ת א  ֶ֤הְׂ֭ש ּנ  ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ֝תֹוַ֭הּכ  א  ה֭ ָרָאָ֨ ג[ְ֭֭ו מ עַ֭-] הָ֭צַרֶ֖ ֵ֥ א  ֹוְּ֭כַמְר ְחּתָ֑ ַגַּב ֹוְ֭ב אֶ֣ ֹו֭ ְחּתֶ֖ ֶמתְּ֭בָקַר ְמֶּדָ֔ ֶ֣הֲ֭אַד ְלָבָנ  ֭ ע ֶּנ ַג ר׃ַ֭֭֭ה רָּ֭בָׂשָֽ ֹו  ת֭עֵ֥

 ספרא תזריע פרשה ה 
ם֭ (יג,מב) )א( פרק יא ָּדָ֑ ֲאַדְמ ֶ֣ן֭ עָ֭לָב ֶַַֽ֖ג ַעתמלמד שהוא מטמא בפתוך, ֶנ , מלמד שהוא מטמא במחיה, הלא דין הוא מה אם השחין ָצַרֶ֤

במחיה, ת"ל והמכוה שהם מטמאים בשער לבן אין מטמאים במחיה, קרחת וגבחת שאינן מיטמות בשער לבן אינו דין שלא יטמאו 
ַעת ַרֶ֤ ֭  )ב(, מלמד שהוא מטמא במחיה. ָצ ַר ַחת א) מלמד שהיא מטמאה בפיסיון, היאּפ  ו ָ֔ אינה מטמאה בשער לבן, הלא דין הוא מה ( ה 

אם השחין והמכוה שאינן מיטמאים במחייה מיטמאין בשיער לבן, קרחת וגבחת שהם מיטמאים במחייה, אינו דין שיטמאו בשיער 
ָ֭֔לבן, תלמוד לומר  אה  א, ו ו ָ֔ ת (יג,מג) )ג(אינה מטמאה בשער לבן.  ה  א  ֶ֤הְׂ֭ש ּנ  ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ּכ  ֝תֹוַ֭ה א  ה֭ ָרָאָ֨ ֶמת-ְו ְמֶּדָ֔ ֶ֣הֲ֭אַד ְלָבָנ  ֭ ע ֶּנ ַג , למדנו ַה

ם (יג,מב)לשאת שהיא מטמאה בפתוך, ומנין לרבות שאר המראות תלמוד לומר  ָּדָ֑ ַדְמ ֶ֣ןֲ֭א עָ֭לָב ַג ֶַֽ֖ ר֭֭(יג,מג), ֶנ ֹו ַעת֭עֵ֥ הָ֭צַרֶ֖ ֵ֥ ַמְרא  ְּכ
ר׃ או כלך  )ה(הלא דין הוא טימא כאן וטימא בעור הבשר מה עור הבשר בשני שבועות אף כאן בשני שבועות.  )ד(ני שבועות. בשָּבָׂשָֽ

נראה למי דומה דנים דבר שהוא  )ו(לדרך זו טימא כאן וטימא בשחין ובמכוה, מה שחין ומכוה בשבוע אחד אף כאן בשבוע אחד. 
יוכיחו שחין ומכוה שאינן מיטמים במחייה, או כלך לדרך זו דנים דבר שהוא בשני  מיטמא במחיה, מדבר שהוא מטמא במחיה, ואל

ר֭סימנים, מדבר שהוא מטמא בשני סימנים, ואל יוכיח עור הבשר שהוא מטמא בשלשה סימנים, תלמוד לומר  ֹו עֵ֥ ַעת֭ ַרֶ֖ הָ֭צ ֵ֥ ַמְרא  ְּכ
ר׃ מטמא בפתוך, רבי אומר הרי היא כעור הבשר, מה עור בשני שבועות, הרי עור הבשר כזו מה זו מטמאה בפתוך אף עור הבשר ָּבָׂשָֽ

ַעתהבשר מטמא חלקה שלא פתוכה אף זו תטמא חלקה שלא פתוכה,  כגריס, הלא דין הוא טימא כאן וטימא בשחין ובמכוה, מה  ָצַרֶ֖
צריך כלום, תאמר  לא אם אמרת בשחין ומכוה שהן מיטמים בשיער לבן ואין מקום שיער לבן )ז(שחין ומכוה כגריס אף כאן כגריס. 

לא אם  )ח(בקרחת ובגבחת שהם מטמות במחייה, ומחייה צריכה כעדשה, עור הבשר יוכיח, שהוא מטמא במחייה ומטמא כגריס. 
אמרת בעור הבשר שהוא מטמא בשלשה סימנים תאמר בקרחת ובגבחת שאין מטמאות אלא בשנים, הואיל ואין מטמאות אלא בשנים 

ַעתלא יהיו כגריס תלמוד לומר  ַרֶ֖  כגריס.  ָצ

 

ם֭ (יג,מב) )א( פרק יא ָּדָ֑ ֲאַדְמ ֶ֣ן֭ עָ֭לָב ֶַַֽ֖ג  , בפתוךמלמד שהוא מטמא ֶנ
ַעת ַרֶ֤ , מלמד שהוא מטמא במחיה, הלא דין הוא מה אם השחין והמכוה שהם מטמאים בשער לבן אין מטמאים במחיה, קרחת ָצ

עַ֭וגבחת שאינן מיטמות בשער לבן אינו דין שלא יטמאו במחיה, ת"ל   . במחיה, מלמד שהוא מטמא תָצַרֶ֤
 

֭  (יג,מב) )ב( ַר ַחת אמלמד שהיא מטמאה בפיסיון, היא )ּפ  ו ָ֔ ( אינה מטמאה בשער לבן, הלא דין הוא מה אם השחין והמכוה שאינן ה 
אמיטמאים במחייה מיטמאין בשיער לבן, קרחת וגבחת שהם מיטמאים במחייה, אינו דין שיטמאו בשיער לבן, תלמוד לומר  ו ָ֔ ָ֭֔, ה  אה   ו

 אינה מטמאה בשער לבן.

וא (יג,מב) ָ֔ ה   ֭ ַר ַחת ַעתּ֭פ  ַרֶ֤  קטן-מהפך פשטא זקף – ָצ

ַר ַחת ֭ (יג,מב) ַעתּ֭פ  ַרֶ֤ ַעתמלת  (יג,מא)-מהפך פשטא, מוציא הכתוב מפשוטו שמובנו נגע מתחילתו, ודורש ב –ָצ מלמד שהוא מטמא  ָצַרֶ֤
ַר ַחת ֭, ומלת במחיה,   מלמד שהיא מטמאה בפיסיון,  ּפ 

א ו ָ֔ סימני  בשניקטן, בתפקיד של שתיים. המלה מגבילה את נגע צרעת בעור ראש קרח שלא תטמא בסימן שער לבן ונשארת -זקף – ה 

 טומאה )שער ומחיה(.  

 

י ָֽ ְוכ  מב[֭֭ ֹו׃֭-] ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב ֹו֭אֵ֥ ְחּתֶ֖ אְּ֭בָקַר ו ָ֔ ה   ֭ ַר ַחת ַעתּ֭פ  םָ֭צַרֶ֤ ְמָּדָ֑ ֶ֣ןֲ֭אַד ַגעָ֭לָב ֶַֽ֖ ַחתֶ֭נ ַּגַּבָ֔ ֹוַ֭ב אֶ֣  ֭ ֶ֤הַ֭בָּקַר ַחת ְהֶי  ֭֭י 
ת א  ֶ֤הְׂ֭ש ּנ  ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ֝תֹוַ֭הּכ  א  ה֭ ָרָאָ֨ ג[ְ֭֭ו מ ר׃֭֭֭-] רָּ֭בָׂשָֽ ֹו ַעת֭עֵ֥ הָ֭צַרֶ֖ ֵ֥ א  ֹוְּ֭כַמְר ְחּתָ֑ ַגַּב ֹוְ֭ב אֶ֣ ֹו֭ ְחּתֶ֖ ֶמתְּ֭בָקַר ְמֶּדָ֔ ֶ֣הֲ֭אַד ְלָבָנ  ֭ ע ֶּנ ַג  ַה
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 ספרא תזריע פרשה ה פרק יא

ת (יג,מג) )ג(  א  ֶ֤הְׂ֭ש ּנ  ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ֝תֹוַ֭הּכ  א  ה֭ ָרָאָ֨ ֶמת-ְו ְמֶּדָ֔ ֶ֣הֲ֭אַד ְלָבָנ  ֭ ע ֶּנ ַג דנו לשאת שהיא מטמאה בפתוך, ומנין לרבות שאר המראות , למַה
ם( יג,מב)תלמוד לומר  ָּדָ֑ ֲאַדְמ ֶ֣ן֭ עָ֭לָב ֶַַֽ֖ג ר׃ (יג,מג), ֶנ רָּ֭בָׂשָֽ ֹו עֵ֥ ַעת֭ ַרֶ֖ הָ֭צ ֵ֥ ַמְרא  הלא דין הוא טימא כאן וטימא בעור  )ד(בשני שבועות. ְּכ

כאן וטימא בשחין ובמכוה, מה שחין ומכוה  או כלך לדרך זו טימא )ה(הבשר מה עור הבשר בשני שבועות אף כאן בשני שבועות. 
נראה למי דומה דנים דבר שהוא מיטמא במחיה, מדבר שהוא מטמא במחיה, ואל יוכיחו שחין  )ו(בשבוע אחד אף כאן בשבוע אחד. 

עור הבשר  ומכוה שאינן מיטמים במחייה, או כלך לדרך זו דנים דבר שהוא בשני סימנים, מדבר שהוא מטמא בשני סימנים, ואל יוכיח
ר׃שהוא מטמא בשלשה סימנים, תלמוד לומר  רָּ֭בָׂשָֽ ֹו עֵ֥ ַעת֭ הָ֭צַרֶ֖ ֵ֥ ְרא  מה זו מטמאה בפתוך אף  הרי עור הבשר כזובשני שבועות, ְּכַמ

עור הבשר מטמא בפתוך, רבי אומר הרי היא כעור הבשר, מה עור הבשר מטמא חלקה שלא פתוכה אף זו תטמא חלקה שלא פתוכה, 
ַעת ַרֶ֖ לא אם אמרת בשחין ומכוה  )ז(דין הוא טימא כאן וטימא בשחין ובמכוה, מה שחין ומכוה כגריס אף כאן כגריס. כגריס, הלא  ָצ

שהן מיטמים בשיער לבן ואין מקום שיער לבן צריך כלום, תאמר בקרחת ובגבחת שהם מטמות במחייה, ומחייה צריכה כעדשה, עור 
א אם אמרת בעור הבשר שהוא מטמא בשלשה סימנים תאמר בקרחת ובגבחת ל )ח(הבשר יוכיח, שהוא מטמא במחייה ומטמא כגריס. 

ַעתשאין מטמאות אלא בשנים, הואיל ואין מטמאות אלא בשנים לא יהיו כגריס תלמוד לומר     כגריס. ָצַרֶ֖

 

ת (יג,מג) )ג( ְׂשא  ֶ֤ה֭ ּנ  ה  ןְ֭ו ה ֵ֗ ַהּכ  ֹו֭ ֝ת ה֭א  ָאָ֨ ֶמת-ְוָר ַדְמֶּדָ֔ ֶ֣הֲ֭א ְלָבָנ  ֭ ע מטמאה בפתוך, ומנין לרבות שאר המראות , למדנו לשאת שהיא ַהֶּנ ַג
ם (יג,מב)תלמוד לומר  ְמָּדָ֑ ֶ֣ןֲ֭אַד ַגעָ֭לָב ֶַֽ֖ ר׃ (יג,מג), ֶנ רָּ֭בָׂשָֽ ֹו ַעת֭עֵ֥ הָ֭צַרֶ֖ ֵ֥ א   .בשני שבועותְּכַמְר

 הפסוק )יג,מג( הוא כעין כלל ופרט וכלל

֝תֹו א  ה֭ ָרָאָ֨ ג[ְ֭֭ו מ  א מעור ראש קרח לעור הבשרלעור ראש קרח, ומייצ קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד המייבא מעור הבשר – ]

ת א  ֶ֤הְׂ֭ש ּנ  ְוה  ן֭ ה ֵ֗ ֹו-ַהּכ  ְחּתָ֑ ַגַּב ֹוְ֭ב אֶ֣ ֹו֭ ְחּתֶ֖ ֶמתְּ֭בָקַר ֶּדָ֔ ֲאַדְמ ֶ֣ה֭ ְלָבָנ  ֭ ע  פרטים   - ַהֶּנ ַג

ר׃ רָּ֭בָׂשָֽ ֹו ַעת֭עֵ֥ הָ֭צַרֶ֖ ֵ֥ ְרא   כעין חזר וכלל.  – ְּכַמ

 

ת)יג,מג( מלמד  ֶמת-ְׂשא  ַדְמֶּדָ֔ ֶ֣הֲ֭א ְלָבָנ  ֭ ע ֶּנ ַג ע֭ (יג,מב)ן לרבות שאר המראות תלמוד לומר , למדנו לשאת שהיא מטמאה בפתוך, ומניַה ֶַַֽ֖ג ֶנ
ם ָּדָ֑ ֲאַדְמ ֶ֣ן֭ -מ"ג מרבה שאר מראות לבן להתערב באדום )וזה נקרא פתוך( בעור ראש קרח מ ,  )סתם ללא שם נגע, לכן מלמד על כולם( ָלָב

 )יג,מב(. ההסבר הוא כך:

ע֭ (יג,מב). לנגע צרעתלים )יג,ב( הסתיים במ-)יג,ב( ידענו שיש ארבע מראות לבנים בעור הבשר, ו-מ ֶַַֽ֖ג םֶנ ָּדָ֑ ֶ֣ןֲ֭אַדְמ מונח טפחא  – ָלָב

, יוצר כעין היקש נגע אל נגע ומרבה שגם בעור ראש קרח יש ארבע מראות פתוך שכל אחד מרכב מאחת מארבע מראות לבן אתנח

 ואדמדם, וזה נלמד כך: 

ע֭(יג,מב) ַג ֶַֽ֖ ֶ֣֭טפחא בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו  – ֶנ םָלָב ָּדָ֑ ַדְמ  ללמד על נגע לבן אדמדם = פתוך בעור ראש קרח. ןֲ֭א

 

ת א  ֶ֤הְׂ֭ש ּנ  ְוה  ן֭ ה ֵ֗ ֶמת֭-ַהּכ  ֶּדָ֔ ֲאַדְמ ֶ֣ה֭ ְלָבָנ  ֭ ע ֹוַהֶּנ ַג ְחּתָ֑ ַגַּב ֹוְ֭ב אֶ֣ ֹו֭ ְחּתֶ֖ קטן, אפשרות לכתוב שהוא סתום ולא בא לסתום -רביע ... זקף - ְּבָקַר

עַ֭אלא לפרש, כמו שנדרש בתו"כ מ"ו מסיפא הפסוק  ַרֶ֖ הָ֭צ ֵ֥ ַמְרא  ר׃ְּכ רָּ֭בָׂשָֽ ֹו עֵ֥ מה זו מטמאה בפתוך אף עור  הרי עור הבשר כזו ת֭
  הבשר מטמא בפתוך,

 

ן ה ֵ֗ , ארבע מראות לבן מעורבות באדמדם בראש, ארבע מראות לבן מעורבות באדמדם בשאר עור הבשר, ארבע מראות לבן רביע – ַהּכ 

תבראש. והדרשה מרומזת בתבנית הטעמים של הקרא  ְׂשא  ֶ֤ה֭ ּנ  ה  ע ֭-ְו ֶּנ ַג ֶמתַ֭ה ֶּדָ֔ ֲאַדְמ ֶ֣ה֭ קטן, מקרא כפשוטו -מהפך פשטא מונח זקף - ְלָבָנ

בעור  כמו לבנה אדמדמת = פתוךללמדינו לנגע עור בשר העלול לקבל מראה  מחדשהמוציא מפשוטו ועל נגע בעור ראש קרח, ולימוד 

 ראש קרח.

 

ות, והפשיון מצוי בכולם. וכמו שהשאת בראש )יג,י( שמחיה מצויה בשאת יותר מבשאר מרא-הסיבה שלימד בלשון שאת כי זה כמו ב

 מטמאה בפתוך כך השאת בעור הבשר מטמאה בפתוך וכן חברותיה.
 

ר׃ רָּ֭בָׂשָֽ ֹו ַעת֭עֵ֥ הָ֭צַרֶ֖ ֵ֥ ְרא  בעור הבשר, על נגע  מראות לבנותכעין חזר וכלל והחיל את הלכות נגע עור הבשר שהיו עד עתה רק על  – ְּכַמ

 בעור הבשר.  מראות לבנותפתוך שבראש על , והחיל את הפתוךעור ראש קרח בנוסף ל

 

 כדי שנגע עור ראש קרח יהיה דומה בהלכותיו לעור בשר צריכים להתקיים התנאים הבאים:

  (, מה עור הבשר בשני שבועות אף כאן בשני שבועותזמן להחלט: שבועיים )מ"ד 

  ַעתסימנים להחלט )מ"א ֭ , מ"ב , במחיה, מלמד שהוא מטמא ָצַרֶ֤ ַר ַחת  (, ד שהיא מטמאה בפיסיוןמלמּפ 

  רבי אומר הרי היא כעור הבשר, מה עור הבשר מטמא )מ"ו  –עור ראש קרח מידמה לעור הבשר שגם בראש מספיק לבן לבד
 (חלקה שלא פתוכה אף זו תטמא חלקה שלא פתוכה,

  ַעתגודל המראה גריס כדי שיקרא ַרֶ֖  מ"ח –מ"ו  – ָצ

  ר (יג,מג)פתוך בעור הבשר )בנוסף הפתוך של עור ראש קרח מלמד שגם יש רָּ֭בָׂשָֽ ֹו ַעת֭עֵ֥ הָ֭צַרֶ֖ ֵ֥ ְרא  מרכא טפחא, יתור  – ְּכַמ

 לרבות המתאפיין מעור הבשר פעם לקבל לבן פעם ללמד פתוך לעור הבשר(

 קטן-קטן תוכן סתום שבא לפרש, מהפך פשטא זקף-רביע ... זקף, רביע, ראה קטן-זקףראה 

 
 מז: –ויקרא תזריע יג,מד 

יׁש ד[֭֭א  מ ּו-] רֵ֥ ֹו׃ָצ עָֽ ְג ֹו֭נ  ןְּ֭בר אׁשֵ֥ ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ֶאֵּ֛נ ְיַטְּמ א֭ ֹ֧ אַ֭טּמ  ּו הָ֑ ֶ֣א֭ ּואָ֭טמ   ַע֭הֶ֖
ַעֲ֭אֶׁשר ֝רּו ַהָּצ ה[ְ֭֭ו מ ַעְ֭וַעל-] ּו רָ֔ ֶ֣הָ֭פ ְהֶי י   ֭ ׁשֹו ר א ְו  ֭ ים מ  ּוְ֭פֻר יֶ֤ ְה ו֭י  י ָד֞ עְּ֭בָג ַג ֶּנֵ֗ ַה ֹו֭ א׃-ּבֶ֣ ְקָרָֽ א֭י  ֶ֖ ָטמ  ֭׀ א֭ ֵ֥ ְוָטמ  ָ֑ה֭ ְעֶט םַ֭י ָׂ֭שָפֶ֖

ו[ָּ֭֭כל מ [-ֶ֣֭ אָ֭טמ  ְטָמֶ֖ י  ֹו֭ עּ֭בֵ֛ ֵַַֽ֥ג ֶּנ ַה ר֭ יֲ֭אֶׁשָ֨ ֹו׃֭סְימ ֞ ָׁשבָֽ ֹו ֶ֖ה֭מ ֲחֶנ ַּמ ּוץַ֭לָֽ חֵ֥ מ  ב֭ ׁש ָ֔ ד֭י  ָדֶ֣ אָּ֭ב ּו הָ֑ ֭א֭
י ָֽ ֶגדּ֭כ  ַהֶּב֕ מז[ְ֭֭ו ים׃-] ָֽ ְׁשּת  דּ֭פ  ֶג ֹוְּ֭בֶבֵ֥ ר֭אֶ֖ ֶמ דֶ֭צָ֔ ֶֶ֣ג ַעתְּ֭בֶב ָרָ֑ עָ֭צ ֶַָֽ֣֖ג ֹוֶ֭נ ֵ֥ה֭בֶ֖ ֶי ְה  י 
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 ספרא תזריע פרשה ה 

ׁש (יג,מד) )א( רק יבפ י עַ֭אין לי אלא איש מנין לרבות את האשה ואת הקטן ת"ל ֭א  ּו רֵ֥ אשה בין קטן, אם כן למה נאמר , בין איש בין ָצ
ׁש י ן )ב(לענין שלמטן האיש פורע ופורם, ואין האשה פורעת ופורמת. ֭א  ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ֶאֵּ֛נ ְּמ , מלמד שטומאתו בכהן, אין לי אלא זה בלבד, ְיַט

ןמניין לרבות שאר המנוגעים, תלמוד לומר  ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ֶאֵּ֛נ ְיַטְּמ א֭ ֹ֧ רבה את הנתקים או מה זו מיוחד שבראשו נגעו אף אני מ )ג(. ַטּמ 
ןשבראשם נגעם, ומנין לרבות שאר המנוגעים תלמוד לומר  ֶ֖ ה  ַהּכ  ּנּו֭ ֶאֵ֛ אְ֭יַטְּמ ֹ֧ יכול אף שאר הטמאים תהא טומאתם בכהן  )ד(. ַטּמ 

אתלמוד לומר  ּו א֭, אוציא שאר הטמאים שאין טומאתם מגופם ולא אוציא הזב והזבה שטומאתם מגופם תלמוד לומר הָ֑ ֹ֧ אַ֭טּמ  ּו הָ֑ ֶ֣א֭ ָטמ 
ֶאֵ֛֭ ןְיַטְּמ ֶ֖ ה  ּכ  ּוַ֭ה ַע֭ (יג,מה))ה( , זה טומאתו בכהן ואין שאר הטמאים טומאתם בכהן. ּנ ֝רּו ַהָּצ אע"פ כהן גדול לפי שנאמר ראשו לא יפרע ְו

ַע֭ובגדיו לא יפרום, יכול אע"פ מנוגע מה אני מקיים  ּו רָ֔ ֶ֣הָ֭פ ֶי ְה י   ֭ ֹו ׁש ְור א  ֭ ים מ  ּוְ֭פֻר ְהיֶ֤ ו֭י  י ָד֞ בכל אדם חוץ מכהן גדול תלמוד לומר ְּבָג
ע֭-ֲאֶׁשר ַג ֹוַ֭הֶּנֵ֗ ים ֭)ו(  אע"פ כהן גדול.ּבֶ֣ מ  ּוְ֭פֻר יֶ֤ ְה י  ו֭ י ָגָד֞ ַע֭, יהיו קרועים ְּב ּו רָ֔ ֶ֣הָ֭פ ְהֶי י   ֭ ֹו ר אׁש לגדל פרע דברי רבי אליעזר, רבי עקיבא ְו

אומר נאמר הויה בראשו ונאמר הויה בבגדים מה הויה אמורה בבגדים דברים שהם חוץ מגופו אף הויה האמורה בראש דברים שהם 
ַעל )ז( חוץ מגופו. ָ֑ה֭-ְו ְעֶט ַי ם֭ חופה ראשו כאבל, וטמא טמא יקרא, אומר פרוש, אין לי אלא זה בלבד מנין לרבות שאר המנוגעים ָׂשָפֶ֖
א׃תלמוד לומר  ְקָרָֽ י  א֭ ֶ֖ ׀ָ֭טמ  א֭ ֵ֥ או מה זה מיוחד שבראשו נגעו, אף אני אביא את הנתקים שבראשו נגעו, ומנין לרבות שאר  )ח(. ְוָטמ 

א׃וְ֭֭המנוגעים תלמוד לומר ְקָרָֽ י  א֭ ֶ֖ ׀ָ֭טמ  א֭ ֵ֥ מ  א׃ומנין לרבות שאר הטמאים תלמוד לומר  )ט(. ָט ְקָרָֽ י  א֭ ֶ֖ ׀ָ֭טמ  א֭ ֵ֥ ארבה את הטמאים  ְוָטמ 
א׃החמורים ולא ארבה הטמאים הקלים, טמא מת ובועל נידה, וכל המטמאים את האדם מנין תלמוד לומר  ָרָֽ ְק י  א֭ ֶ֖ מ  ׀ָ֭ט א֭ ֵ֥ מ   )י( .ְוָט

ֵַֽ֥גַ֭ (יג,מו) ֶּנ ַה ר֭ יֲ֭אֶׁשָ֨ מ ֞ אְי ְטָמֶ֖ ֹו֭י  י-ָּכל, לא ימים שהיתה בו בהרת ונקצצה, יכול אפילו קצצה במתכווין תלמוד לומר עּ֭בֵ֛ מ ֞ . מאימתי היא ְי
אמר ר' אלעזר לא נחלקו ר'  . )יא(טהרתן, רבי אליעזר אומר כשיולד לו נגע אחר ויטהר ממנו וחכמים אומרים עד שתפרח בכולו

שאין לו טהרה עולמית ועל שקצצה ושייר ממנה כל שהוא אילו פרחה בכלו יהא  אליעזר וחכמים על שקצצה וקצץ עמה בשר חי
 )יב(טהור ועל מה נחלקו על שקצצה מובאות, ר' אליעזר אומר כשיולד לו נגע אחר יטהר ממנו וחכמים אומרים עד שתפרח בכולו. 

ב֭ ׁש ָ֔ ד֭י  ָדֶ֣ דאין לי אלא זה בלבד מנין לרבות שאר המנוגעים תלמוד לומר ָּב בָּ֭בָדֶ֣ ׁש ָ֔ או מה זה מיוחד שבראשו נגעו אף אני  )יג(. י 
באביא את הנתקים שבראשו נגעו, ומנין לרבות שאר המנוגעים תלמוד לומר  ׁש ָ֔ ד֭י  ָדֶ֣ א֭יכול יהיו שנים טמאים עמו תלמוד לומר ,  ָּב ּו הָ֑

ב֭ ׁש ָ֔ ד֭י  ָדֶ֣ ֶ֖ה֭ )יד(אין שני טמאים עמו. ָּב ֲחֶנ ַּמ ּוץַ֭לָֽ חֵ֥ ֹו׃חוץ לשלש מחנות מ  ָׁשבָֽ ָׁשבָֽ֭ מֹו טמא מיכן אמרו הטמא יושב תחת האילן  ֹומֹו
והטהור עומד טמא, הטהור יושב תחת האילן והטמא עומד טהור, ואם ישב טמא, וכן באבן המנוגעת טהור ואם הסיט הרי זה טמא, 

ֹו׃֭רבי יוסי הגלילי אומר  ָׁשבָֽ ֹו ֶ֖ה֭מ ֲחֶנ ַּמ ּוץַ֭לָֽ חֵ֥ ד (יג,מז)מ  ֶג ַהֶּב֕  מחנות.לימד על הבגדים שהם טעונים שילוח חוץ לשלש  ְו
 

ד[֭֭השתמש במלת  ספרא תזריע פרשה ה פ"י )ב(הערה  יׁש]מ ּועַ֭-א  רֵ֥ עַ֭או  ָצ ֝רּו ְוַהָּצ ה[֭֭  לכלול אשה וקטן בנתק ]מ

 

יׁש ד[֭֭א  מ ֹו׃֭֭֭-] עָֽ ְג ֹו֭נ  ןְּ֭בר אׁשֵ֥ ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ֶאֵּ֛נ ְיַטְּמ א֭ ֹ֧ אַ֭טּמ  ּו הָ֑ ֶ֣א֭ ּואָ֭טמ  ּוַע֭הֶ֖ רֵ֥  ָצ
ַעֲ֭אֶׁשר ֝רּו ַהָּצ ה[ְ֭֭ו מ מ֭ -] ּוְ֭פֻר יֶ֤ ְה ו֭י  י ָד֞ עְּ֭בָג ַג ֶּנֵ֗ ַה ֹו֭ ַעְ֭וַעלּבֶ֣ ּו רָ֔ ֶ֣הָ֭פ ְהֶי י   ֭ ׁשֹו ר א ְו  ֭ ָ֑ה֭-ים ְעֶט םַ֭י ָׂ֭שָפֶ֖

א׃֭֭֭ ְקָרָֽ א֭י  ֶ֖ ָטמ  ֭׀ א֭ ֵ֥  ְוָטמ 
ו[ָּ֭֭כל מ ס֭֭֭-] ֹו׃֭ ָׁשבָֽ ֹו ֶ֖ה֭מ ֲחֶנ ַּמ ּוץַ֭לָֽ חֵ֥ מ  ב֭ ׁש ָ֔ ד֭י  ָדֶ֣ אָּ֭ב ּו הָ֑ ֶ֣א֭ אָ֭טמ  ְטָמֶ֖ י  ֹו֭ עּ֭בֵ֛ ֵַַֽ֥ג ֶּנ ַה ר֭ יֲ֭אֶׁשָ֨  ְימ ֞

ׁש֭ (יג,מד) רק יב )א(פספרא תזריע פרשה ה  י עַ֭ת את האשה ואת הקטן ת"ל אין לי אלא איש מנין לרבוא  ּו רֵ֥ , בין איש בין אשה בין ָצ
יׁש֭קטן, אם כן למה נאמר      לענין שלמטן האיש פורע ופורם, ואין האשה פורעת ופורמת.א 

 

יׁש א-א  ּו הֶ֖ ַע֭ ּו רֵ֥ עַ֭ודורש זאת ממלת  לרבות את האשה ואת הקטןמרכא טפחא, יתור לרבות, ע"פ תו"כ  - ָצ ּו , בין איש בין אשה בין ָצרֵ֥
 ,קטן

ׁש֭אם כן למה נאמר  י ההקלה על האשה מרומזת  האיש פורע ופורם, ואין האשה פורעת ופורמת. ((יג,מה)-)הפסוק לאחריולענין שלמטן א 

ּועַ֭ (יג,מה)בתבנית הטעמים של הקרא  ֶ֣הָ֭פרָ֔ ְהֶי י   ֭ ֹו ר אׁש ְו  ֭ ים מ  ּוְ֭פֻר יֶ֤ ְה יו֭י  ָד֞ ָג  ְּב

עַ֭ ּו רָ֔   מ"ה ד מהם לגבי ההקלה על האשה לימוד שני ראהזקף קטן, אפשר כי בא ללמד על שני לימודים, אח – ָפ

 ֭ ים ֻרמ  ּוְ֭פ ְהיֶ֤ ו֭י  י ָד֞ ָג ּועַ֭גרשיים מהפך פשטא,  -ְּב ֶ֣הָ֭פרָ֔ ְהֶי י   ֭ ֹו ׁש קטן, כעין יצא להקל ולא להחמיר, כאן -פשטא מונח זקף - ְור א

 .רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"י ה"חלהקל על האשה המצורעת שתשמור צניעותה למרות מצבה וכן פסק 

 

ן (יג,מד) רק יב )ב(פספרא תזריע פרשה ה  ֶ֖ ה  ּכ  ּנּוַ֭ה ֶאֵ֛ , מלמד שטומאתו בכהן, אין לי אלא זה בלבד, מניין לרבות שאר המנוגעים, ְיַטְּמ
ןתלמוד לומר  ֶ֖ ה  ּכ  ּוַ֭ה ּנ ֶאֵ֛ אְ֭יַטְּמ ֹ֧ או מה זו מיוחד שבראשו נגעו אף אני מרבה את הנתקים שבראשם נגעם, ומנין לרבות שאר  )ג(. ַטּמ 
ןתלמוד לומר המנוגעים  ֶ֖ ה  ּוַ֭הּכ  ֶאֵּ֛נ ְיַטְּמ א֭ ֹ֧ איכול אף שאר הטמאים תהא טומאתם בכהן תלמוד לומר  )ד(. ַטּמ  ּו , אוציא שאר הטמאים הָ֑

ן (יג,מד)שאין טומאתם מגופם ולא אוציא הזב והזבה שטומאתם מגופם תלמוד לומר  ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ֵּ֛נ ְיַטְּמֶא א֭ ֹ֧ אַ֭טּמ  ּו ֶ֣א֭הָ֑ מ  , זה טומאתו ָט
 טומאתם בכהן.בכהן ואין שאר הטמאים 

 

א֭ (יג,מד) ּו הָ֑ ֶ֣א֭ מ  מונח אתנח, מונח כנראה מרבה המצורע על הזב והזבה שגם טומאתם מגופם בדומה למצורע, ללמוד מהם למצורע  -ָט

פר' זבים( אבל בא אתנח ומגביל שרק המצורע מטמא ע"פ  יב –וי' מצורע טו,א שגם המצורע כמותם מטמא משכב ומושב, משא ומגע )

משעת המאמר, והוא גם מטמא בית בביאתו בו, לעומת הזב והזבה שטומאתם לא תלויה במאמר הכהן ואינם מטמאים  מאמר כהן ורק

 בית בביאה.

 שימוש בידיעה כי המצורע דומה לזב 

ו (יג,ו)על  תו"כ פ"ב פרק ב )י( י ָדֶ֖ סְּ֭בָג ֶּבֵ֥    וכבס בגדיו מלטמא משכב ומושב, ומלטמא בביאה,, ְוכ 
 ט מ"ח תו"כ תזריע פרשה ה פ"

  אם כן למה נאמר וכבס המטהר את בגדיו מלטמא משכב ומושב תו"כ מצורע פרשה ב מ"ו
וכלי חרס באוירו ומטמא אדם  במגעוהמצורע אב מאבות הטומאות מטמא אדם וכלים רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"י הי"א 

שטהר מלטמא משכב  השמועה למדו מפישנאמר וכבס בגדיו וטהר  כזב וכזבהאפילו תחת אבן  משכב ומושבומטמא  במשא
 ומושב, ואחד המוסגר ואחד המוחלט בכל אלו. 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ן (יג,מד) למד מהקרא מ"ג-ו תו"כ מ"ב ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ֵּ֛נ ְיַטְּמֶא א֭ ֹ֧ כי באמירת הכהן נטמאים כל המנוגעים )אף שבכל נגע כתוב כעין וטמאו  .ַטּמ 

 ((  יג,ג)-הכהן( )ראה הסתמכות על לימוד זה ב

ַעל...  (דב' שפטים כא,ט)מהקרא כי באמירת הכהן נטמאים כל המנוגעים ם דורשי רמב"ם וסמ"ג ל-ְו ָּכ ֶיֶ֖ה֭ ְה ֭י  ם יֶהֵ֥ ל-ּפ  ְוָכ ב֭ י ֵ֥ ע׃-ר  ַַֽג    ָנָֽ

ּודברים שפטים כא,ה:  ְּגׁשֶ֣ נ  ם֭  ְו י נ  ֲה ּכ  ֶ֣י ַה נ  י ֭ ְּב ו  י ל  ֶ֣ ם ּכ  ר ָבֵ֗ ַח֞ ל ָּב ַע 'ְ֭ו ם֭הָ֑ ֶ֣ ְךְּ֭בׁש  ֶ֖ ָבר  ְל ֹוּ֭ו תָ֔ ְר ָׁשֶ֣ ְל  ֭ ֱאֹלֶה יָך ֭' ּכָ֭-הֶ֤ ֶיֶ֖ה֭ ְה י  ם֭ יֶהֵ֥ ל-לּפ  בְ֭וָכ י ֵ֥ ע׃-ר  ַַֽג  ָנָֽ
ֶ֖הָּ֭כל-ְוַעלרלב"ג  ֶי ְה י  ם֭ ֶהֵ֥ י ְוָכל-ּפ  יב֭ ֵ֥ ע׃-ר  ַַֽג יב-ָּכל אמר ָנָֽ ֵ֥ כי הם ראויים שיהיו בסנהדרי גדולה שיתבאר המחלוקת בדינים  - ר 

ם֭-ְוַעלובנגעים.  ֶהֵ֥ י  עם שראיית הנגעים אינה כי אם על פי כהן )ראה וי' יג(.  -ּפ 
יב֭-ָּכל ֵ֥  כי הם ראויים שיהיו בסנהדרי גדולה שיתבאר המחלוקת בדינים ובנגעים. ב"גרל, כפי' מרכא לרבות –ר 

ע׃-ְוָכל ַג ַֽ ַעל רלב"גסילוק להגביל הכרזה לטמא צרוע לאמירת כהן בלבד. כפי'  – ָנָֽ ם֭-ְו יֶהֵ֥ עם שראיית הנגעים אינה כי אם על פי  -ּפ 
 כהן )ראה וי' יג(.

 מרכא, סלוקראה 

ן (,מדוי' תז' יג)מדוע צריך שני פסוקים  ֶ֖ ה  ּכ  ּוַ֭ה ּנ ֶאֵ֛ אְ֭יַטְּמ ֹ֧ ּמ  ל( ודב' שפ' כא,ה) ַט ע-ְוָכ ַַֽג  ? ָנָֽ

ּו֭ (יג,מד) מתרץ כי החידוש בדרשת תו"כ מהקרא הרב יעקב דוד מוישגורד בהגהות על פירוש הר"ש משאנץ על תו"כ ּנ ֶאֵ֛ ְיַטְּמ א֭ ֹ֧ ַטּמ 
ן ֶ֖ ה   שהטומאה חלה רק משעת אמירת הכהן ולא למפרע.  ַהּכ 

 (יג,מד) החידוש בדרשת תו"כ מהקראמתרץ כי  רו על תו"כ "עזרת כהנים" בביאור "תוספת העזרה"הרב רפאפורט צבי הירש בספ

ן ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ֶאֵּ֛נ ְיַטְּמ א֭ ֹ֧ ּמ  שלא תאמר שטומאת משכב ומושב ומגע ומשא יחולו משעת הופעת הנגע והחלק החמור של טומאת ביאה בבית יחול  ַט

 .ירת הכהן, אלא הכל חל משעת אמרק משעת אמירת הכהן ולא למפרע

ן (יג,מד)מכל הדעות הנ"ל נראה כי דרשת תו"כ בקרא  ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ֶאֵּ֛נ ְיַטְּמ א֭ ֹ֧ ּמ   .אמירת הכהן הוא לגבי ַט

ֹו)מד(  רש"י עה"ת עָֽ ְג ֹו֭נ  ּו֭אין לי אלא נתקין; מנין לרבות שאר המנוגעים? תלמוד לומר:  - ְּבר אׁשֵ֥ ֶאֵּ֛נ ְיַטְּמ א֭ ֹ֧ לרבות את כלן )ראה  -ַטּמ 
 ה פרק יב,ג(. על כולן הוא אומר: "בגדיו יהיו פרומים" וגו' )להלן,מה(. תו"כ תזריע נגעים פרשתא 

 ממפרשי רש"י אומר שפירוש רש"י אינו מתו"כ אלא כנראה ממקור אחר.  הרא"ם

 

 כדי ללמוד מנגע בעור ראש קרח לשאר נגעים סדר הלימוד הוא בשלבים. שלב )א( 

ר א֭(יג,מד)-או מה זו מיוחד ש רק יב )ג(פפרשה ה  ֹו׃ְּב עָֽ ְג ֹו֭נ  אף אני מרבה את הנתקים שבראשם נגעם, ומנין לרבות שאר המנוגעים  ׁשֵ֥
ן (יג,מד)תלמוד לומר  ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ֶאֵּ֛נ ְיַטְּמ א֭ ֹ֧ ּמ  ֹו׃דרגא תביר טפחא, טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו  – ַט עָֽ ְג ֹו֭נ   – ְּבר אׁשֵ֥

 ירת הכהן, אל נגע נתק בראש שאינו קרח. מרכא סלוק, ללמד מנגע בעור ראש קרח שהוא מוכרז טמא ע"י אמ

 שלב )ב( 

ן֭֭(יג,מד) ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ֶאֵּ֛נ ְיַטְּמ א֭ ֹ֧ ּמ  דרגא תביר טפחא, מלמד על קבוצת פרטים שעל כל אחד חל האפיון של מוכרז טמא ע"י אמירת הכהן  –ַט

המנוגעים החייבים בפרימה ופריעה, וזאת קבוצת כל נגעי הצרעת בגוף האדם: עור בשר, שחין, מכוה, נתק, עור ראש קרח. חמישה סוגי 

ַעֲ֭אֶׁשר֭(יג,מה)-במרומזים  ֝רּו ָּצ ַה ַגע-ְו ַהֶּנֵ֗ ֹו֭ עור בשר, גרש מונח רביע, כעין יצא מהכלל כולו, המורכב מחמישה סוגי נגעים -אזלא – ּבֶ֣

 .)שהופך לנגע עור בשר( שחין, מכוה, נתק, עור ראש קרח
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ַעֲ֭אֶׁשר ֝רּו ַהָּצ ה[ְ֭֭ו מ ָד֭֞-] עְּ֭בָג ַג ֶּנֵ֗ ַה ֹו֭ ַעְ֭וַעלּבֶ֣ ּו רָ֔ ֶ֣הָ֭פ ְהֶי י   ֭ ׁשֹו ר א ְו  ֭ ים מ  ּוְ֭פֻר יֶ֤ ְה ו֭י  ָ֑ה֭-י ְעֶט םַ֭י  ָׂשָפֶ֖
א׃֭֭֭ ְקָרָֽ א֭י  ֶ֖ ָטמ  ֭׀ א֭ ֵ֥ ְ֭וָטמ 

ו[ָּ֭֭כל מ ס֭֭֭-] ֹו׃֭ ָׁשבָֽ ֹו ֶ֖ה֭מ ֲחֶנ ַּמ ּוץַ֭לָֽ חֵ֥ מ  ב֭ ׁש ָ֔ ד֭י  ָדֶ֣ אָּ֭ב ּו הָ֑ ֶ֣א֭ אָ֭טמ  ְטָמֶ֖ י  ֹו֭ עּ֭בֵ֛ ֵַַֽ֥ג ֶּנ ַה ר֭ יֲ֭אֶׁשָ֨  ְימ ֞
 

ו֭א֭ כא,י:  אמרויקרא  י ָח֝ ֶא ֹול֭מ  דָ֨ ַהָּג ן֭֩ ה  ַעל-ֶׁשרְוַהּכ  ק֭ ּוַצֵ֥ ֶאת-י ֶ֣א֭ ּל  מ  ּו  ֭ ה ְׁשָח ַהּמ  ֶמן֭ ֶׁשֶ֤ ֭׀ ֹו֭ ֶאת-ר אׁשֶ֣ ׁש֭ ְלּב ֶ֖ ֹו֭ל  דָ֔ ים֭-ָי ָ֑ ָגד  ַ֭הְּב
ם׃-ֶאת֭ ר ָֽ ְפ י  א֭ יו֭ל ֵ֥ ָדֶ֖ ּוְבָג ע֭ ְפָרָ֔ י  א֭ ל ֶ֣  ֭ ֹו ֭ר אׁש

 

ַע֭ (יג,מה)רק יב )ה( פספרא פרשה ה  ֝רּו ַהָּצ ו֭ל ֵ֥֭ (וי' אמר כא,י)אע"פ כהן גדול לפי שנאמר ְו י ָדֶ֖ ּוְבָג ע֭ ְפָרָ֔ י  א֭ ל ֶ֣  ֭ ֹו םר אׁש ר ָֽ ְפ י  , יכול אע"פ א֭
ּוַע֭  (יג,מה)מנוגע מה אני מקיים  ֶ֣הָ֭פרָ֔ ֶי ְה י   ֭ ֹו ׁש ְור א  ֭ ים ֻרמ  ּוְ֭פ ְהיֶ֤ ו֭י  י ָד֞ ָג ֶׁשרבכל אדם חוץ מכהן גדול תלמוד לומר ְּב ע֭-ֲא ַג ֶּנֵ֗ ַה ֹו֭ אע"פ ּבֶ֣

 כהן גדול.
 

ּוַעֲ֭אֶׁשר ָּצ֝ר ַגע-ְוַה ַהֶּנֵ֗ ֹו֭ מהכלל ללמד על עצמו, כי יש כאן שתי דרשות גרש מונח רביע, תבנית טעמים המלמדת על כעין יצא -אזלא – ּבֶ֣

 בענין אחד )כאן כ"ג(. תו"כ דורש מלת צרוע על כ"ג, וההמשך בגדיו יהיו פרומים כנגד הנאמר בוי' אמר שכ"ג בגדיו לא יפרום. 

ַע֭ (יג,מה)תו"כ דורש  ֝רּו ַהָּצ ַע֭ (יג,מה)לרבות כ"ג לכל הלכות מצורע, טעם ְו ֝רּו ַהָּצ וצא מענינו, כלומר להוציא כ"ג גרש בתפקיד של י-אזלאְו

ם (וי' אמר כא,י)צרוע מאיסורו שבקרא  ר ָֽ ְפ י  א֭ ו֭ל ֵ֥ י ָדֶ֖ ּוְבָג ע֭ ְפָרָ֔ י  א֭ ל ֶ֣  ֭ ֹו ׁש ֭   (יג,מה)ולכוללו )לקיים בו(  , ר א ֹו ְור אׁש  ֭ ים מ  ּוְ֭פֻר ְהיֶ֤ ו֭י  י ָד֞ ָג ְּב
ּועַ֭ רָ֔ ֶ֣הָ֭פ ְהֶי  כמו כל המצורעים המוחלטים.  י 

 

י-ֲאֶׁשר (יג,מה) ָד֞ עְּ֭בָג ַג ַהֶּנֵ֗ ֹו֭ ים ּ֭בֶ֣ מ  ּוְ֭פֻר ְהיֶ֤   ו֭י 

ים ֭֭(יג,מה) מ  ּוְ֭פֻר יֶ֤ ְה י  ו֭ י ָד֞ ָג רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"י -גרשיים מהפך פשטא מלמד על כעין יצא להקל ולא להחמיר, כאן ה – ְּב

והרי הוא מותר ברחיצה ובסיכה שרוב הנידונים בו מסתיימים בתיקו " בבלי מועד קטן טו,א,ב-הכריע לחמש הקלות בדיון ב ה"ו
ֶׁשר" חמש הקלות אלו מרומזות בטעמי נעילת הסנדל ובתשמיש המטה וזוקף את מטתו כשאר העם.וב ַגע-ֲא ֶּנֵ֗ ַה ֹו֭ מונח רביע, בתפקיד  – ּבֶ֣

 חמש.

ע-ֲאֶׁשרהקרא  ַג ַהֶּנֵ֗ ֹו֭ ֲאֶׁשרמונח רביע, מצד אחד מסיים את המבנה  – ּבֶ֣ ּוַע֭ ָּצ֝ר ע-ְוַה ַג ֹוַ֭הֶּנֵ֗ גרש ... רביע ללמד -, ומכוון את התבנית אזלא ּבֶ֣

ו֭-ֲאֶׁשר (יג,מה)ל כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו ולכלול כ"ג מצורע בהלכות מצורעים. ומצד אחר הוא בראש הקרא ע י ָד֞ ַגעְּ֭בָג ַהֶּנֵ֗ ֹו֭ ּבֶ֣
ים ֭ ֻרמ  ּוְ֭פ ְהיֶ֤  מקדים לתבנית כעין יצא להקל ולא להחמיר ומלמד בו חמש הקלות!!!  י 

 
  ו"י ה"רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ

רע המוחלט מכוסה ראש כל ימי חלוטו ועוטה על שפם כאבל ופורם בגדיו ומודיע העוברים עליו שהוא טמא מצות עשה שיהיה המצו
שנאמר והצרוע אשר בו הנגע וגו', אפילו כ"ג שנצטרע פורע ופורם שעשה דוחה את לא תעשה, ואסור בשאילת שלום כל ימי חלוטו 

שונה ודורש, ואסור לספר ולכבס כל ימי חלוטו, ונוהג בכל הדברים כאבל שנא' ועל שפם יעטה שיהיו שפתיו דבוקות אבל קורא ו
 האלו אפילו בשבתות וימים טובים, והרי הוא מותר ברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה וזוקף את מטתו כשאר העם.

 
 אנציקלופדיה תלמודית כרך כז, כהן גדול ]טור רמט[ 

. ויש שכתבו הטעם, לפי 834, לרבות כה"ג833, שנאמר: והצרוע אשר בו הנגע832צורע*כה"ג שנצטרע, הרי זה פורע ופורם כשאר מ
. ואף לסוברים שאין איסור פריעה ופרימה 835שעשה של ]טור שי[ פריעה ופרימה במצורע דוחה לא תעשה של פריעה ופרימה בכה"ג

לפי שפריעה ופרימה של מצורע מדרכי אבלות הן, שהוצרכו להתיר לכה"ג פריעה ופרימה לצרעתו,  כתבו אחרונים, 836אלא על מתו
 ויש שכתבו. 837שאמרה תורה שינהג המצורע בזה כדרך האבלים, וכל שהוא מענין אבלות הוא בכלל פריעה ופרימה האסורות לכה"ג

ים שאין שאף לסובר ויש שכתבו. 838שהכתוב בא לרבות שיהא כה"ג מצורע פורע ופורם אף על מתו, אם מת לו מת בשעה שנצטרע
האיסור אלא על מת, כל קריעה של מצוה בכלל האיסור היא, שמת לאו דוקא, אלא כל קריעה של מצוה בכלל, ולכן הוצרך הכתוב 

 .839להתיר בפרימה של מצורע
 

 שלושה תירוצים לעשה של פריעה ופרימה בכ"ג מצורע שיהא דוחה לא תעשה של פריעה ופרימה של אנצ' תלמודית ערך כ"ג-סיכום מ

 כהן גדול שלכאורה נכתב רק על מתו:

ודרכי אבילות   )א( כתבו אחרונים שהוצרכו להתיר לכה"ג פריעה ופרימה לצרעתו, לפי שפריעה ופרימה של מצורע מדרכי אבלות הן

 לא שייכות בכ"ג 

 )ב( פורע ופורם אף על מתו

פְ֭-ֶאת (וי' אמר כא,י)על מצוה ק"ן  מנחת חינוך)ג( וע"פ  י  א֭ ל ֶ֣  ֭ ֹו ׁש םר א ְפר ָֽ י  א֭ ו֭ל ֵ֥ י ָגָדֶ֖ עּ֭וְב ס"ס ד', כ"ג לא קורע על מת ולא קריעות  ָרָ֔

 מצוה אחרות )כגון שמיעת ברכת השם, ראיית ספר תורה נשרף ועוד(. ולכן הוצרך הכתוב להתיר לכ"ג קריעת מצוה של מצורע. 

 
 כא,י: אמרויקרא 

ֶׁשר ו֭א  י ָח֝ ֶא ֹול֭מ  דָ֨ ןַ֭֩הָּג ה  ּכ  קַ֭על-ְוַה ּוַצֵ֥ מֶ֭-י ֶׁשֶ֤ ֭׀ ֹו֭ ׁשֶ֣ ֶ֣אֶ֭אתר א ּל  ּומ   ֭ ה ָח ְׁש ַהּמ  ׁשֶ֭את-ן֭ ְלּב ֶ֖ ֹו֭ל  ים֭-ָידָ֔ ָ֑ ד  ַ֭הְּבָג
ם׃֭-ֶאת֭ ר ָֽ ְפ י  א֭ יו֭ל ֵ֥ ָדֶ֖ ּוְבָג ע֭ ְפָרָ֔ י  א֭ ל ֶ֣  ֭ ֹו ֭ר אׁש

א֭ ם׃מרכא מרבה אופני קריעה,  –ל ֵ֥ ר ָֽ ְפ  סלוק מגביל פרימת בגד כ"ג, פרט לכ"ג צרוע שחייב לפרום.  – י 

יו ָדֶ֖ ו֭פניו לפיון מהסלוק טפחא ללא מרכא לפניה, בתפקיד להתפשט הא – ּוְבָג י ֶאָח֝ ֹול֭מ  ָּגדָ֨ ןַ֭֩ה ה  ַהּכ  כל זמן המתאר מעלת כ"ג ולכן בְו

עי' ס'  .825הערה אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך כז, כהן גדול ]טור רנ[ לא יפרע ולא יפרום.  בין בעבודה בין שלא בעבודה
י קורקוס שם וחסדי דוד שם; עי' חזקוני שם; עי' הבתים מגדל דוד ל"ת קסד, ומ' שכ"כ גם בד' הרמב"ם, וכ"כ בד' הרמב"ם ר"

  .רלב"ג שם

 

ַעֲ֭אֶׁשר ֝רּו ַהָּצ ה[ְ֭֭ו מ ַעְ֭וַעל-] ּו רָ֔ ֶ֣הָ֭פ ְהֶי י   ֭ ׁשֹו ר א ְו  ֭ ים מ  ּוְ֭פֻר יֶ֤ ְה ו֭י  י ָד֞ עְּ֭בָג ַג ֶּנֵ֗ ַה ֹו֭ ָ֑ה֭-ּבֶ֣ ְעֶט םַ֭י  ָׂשָפֶ֖



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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א׃֭֭֭ ְקָרָֽ א֭י  ֶ֖ ָטמ  ֭׀ א֭ ֵ֥ ְ֭וָטמ 
ו[ָּ֭֭כל מ הָ֑֭-] ֶ֣א֭ אָ֭טמ  ְטָמֶ֖ י  ֹו֭ עּ֭בֵ֛ ֵַַֽ֥ג ֶּנ ַה ר֭ יֲ֭אֶׁשָ֨ סְ֭֭֭ימ ֞ ֹו׃֭ ָׁשבָֽ ֹו ֶ֖ה֭מ ֲחֶנ ַּמ ּוץַ֭לָֽ חֵ֥ מ  ב֭ ׁש ָ֔ ד֭י  ָדֶ֣ אָּ֭ב  ּו

ים ֭)ו(  ֻרמ  ּוְ֭פ ְהיֶ֤ ו֭י  י ָגָד֞ ַע֭, יהיו קרועים ְּב ּו ֶ֣הָ֭פרָ֔ ְהֶי י   ֭ ֹו ׁש לגדל פרע דברי רבי אליעזר, רבי עקיבא אומר נאמר הויה בראשו ונאמר ְור א
  ש דברים שהם חוץ מגופו.הויה בבגדים מה הויה אמורה בבגדים דברים שהם חוץ מגופו אף הויה האמורה ברא

ָ֑ה֭-ְוַעל )ז( ְעֶט םַ֭י  וגו' חופה ראשו כאבל,ָׂשָפֶ֖

 

ָ֑ה֭-ְוַעל ְעֶט םַ֭י  )שני לימודים מהתוכן( ָׂשָפֶ֖

ַעל (יג,מה)מצורע מהו בעטיפת הראש? תא שמע:  בבלי מועד קטן טו,א )א(  ָ֑ה-ְו ְעֶט םַ֭י מכלל שחייב בעטיפת הראש, שמע  - ָׂשָפֶ֖
 מינה.
ַעל (יג,מה)תא שמע:  -מצורע מהו בשאילת שלום? טו,א בבלי מועד קטן  .)ב( ָ֑ה-ְו ְעֶט םַ֭י שיהו שפתותיו מדובקות זו בזו, שיהא  - ָׂשָפֶ֖

 .כמנודה וכאבל, ואסור בשאילת שלום, שמע מינה

 

ומר כי שר"א מחייב הצרוע בגידול שער הראש ולא מתיחס לכסוי הראש הרגיל; ור"ע א בבלי מועד קטן טו,א -תו"כ הנ"ל המובא גם ב

ּועַ֭ רָ֔ ֶ֣הָ֭פ ֶי ְה י   ֭ ֹו ׁש  .רב פפא שכוונת ר"ע שראשו יהיה פרוע היינו מגולה מכומתא וסודראמלמד על דבר שחוץ לגופו של מצורע ואמר  ְור א

ַע֭ ּו רָ֔ ֶ֣הָ֭פ ֶי ְה י   ֭ ֹו ׁש ָ֑ה-ְוַעל מהקרא ר"א אומר: זה גידול שער ראש, ויהיה ראשו ושפמו מכוסה כאבלְור א ְעֶט םַ֭י  .ָׂשָפֶ֖
 

שמובא גם בתוס' בתחילת העמוד וגם ברש"י בסוף יד,ב שר"ע חולק על ר"א ואינו אוסר תספורת  בדרך אחת י מו"ק טו,אבבל תוס'פי' ו

ּועַ֭כי כותב ושמא ר"ע סבירא  ובדרך שניהלמצורע.  רָ֔ ֶ֣הָ֭פ ְהֶי י   ֭ ֹו שמצורע חייב בגידול שער )כמו ר"א( וגם חייב בגלוי הראש מלמד  ְור אׁש

 (. הערוך, רש"יש נאים ורכים )מכומתא וסודרא שהם כסויי רא

מסביר שלפי ר"ע אין צורך בחפוי הראש  ד"ה מצורע מהו בעטיפת הראש, עמק ברכה בשיטת התוס'חפוי הראש כאבל לשיטת ר"ע, 

ָ֑ה-ְוַעלכאבל כי הרי לומד שראשו צריך להיות מגולה, ולומד כי הקרא  ַיְעֶט ם֭    שפתותיו מדובקות זו בזו משמעו: ָׂשָפֶ֖

ר"ע אומר שראשו יהיה מגולה ממצנפת וכן הח"ח על תו"כ לומדים כי  ד"ה מצורע מהו בעטיפת הראש,בשיטת התוס' קרן אורה 
ָ֑ה-ְוַעל מהקרא )היינו כומתא וסודרא( אלא יהיה ראשו ושפמו מכוסה כאבל שרגיל ללבוש בראשו )חשובה( ְעֶט םַ֭י  .ָׂשָפֶ֖

   

ּועַ֭ רָ֔ ֶ֣הָ֭פ ֶי ְה י   ֭ ֹו ׁש ֶ֣ה֭"ע סבירא כי ר דרך שניה בבלי מו"ק טו,א תוס'ני לימודים לר"ע כפי' קטן ש-פשטא מונח זקף – ְור א ְהֶי י   ֭ ֹו ׁש ְור א
עַ֭ ּו רָ֔ , רש"ימלמד שמצורע חייב בגידול שער )כמו ר"א( וגם חייב בגלוי הראש מכומתא וסודרא שהם כסויי ראש נאים ורכים ) ָפ

 (.הערוך

 

ָ֑ה-ְוַעל ְעֶט םַ֭י ל(. אפשר כי טעמי הקרא מפרטים את הלימוד הראשון העוסק בעטיפת הראש. התוכן עוסק בשני לימודים )ראה לעי ָׂשָפֶ֖

ָ֑ה-ְוַעל ְעֶט םַ֭י טפחא אתנח, אתנח מגביל מצורע לעטיפת הראש כמו אבל, טפחא פותחת טפח להתאפיין מהאתנח ומתפשט האפיון אל  – ָׂשָפֶ֖

ּועַ֭ רָ֔ ֶ֣הָ֭פ ֶי ְה י   ֭ ֹו ׁש ין אם ראשו מכוסה בכיסויו הרגיל, חייב בעטיפת האבלים על ללמד שבין אם ראשו ללא כומתא וסודרא )כר"ע( וב ְור א

 הראש.

 

ּו ְהיֶ֤ ו֭י  י ָד֞ ָג ֭ ְּ֭ב ֹו ׁש ְור א  ֭ ים ֻרמ  ּועְַ֭פ ֶ֣הָ֭פרָ֔ ֶי ְה לביאת צרעת על הדברים  , בתפקיד רגילותקטן-מונח זקףפשטא פשטא  גרשיים מהפך – י 

מקנאת  .ה מוצא על ג' עבירות הצרעת נדבקת לבריותוהצרוע אשר בו הנגע וגו' את...  תורה שלמה ]קלא[ מדרש תדשאהנמנים. )א( 
לפיכך גזר המקום על  .כמו שנעשה בעוזיה מגובה את עצמו ,כמו שנעשה בגיחזי מחמדת עושר, לשה"ר כמו שנעשה במרים הבל

֭ המצורע שיהא בגדיו  ׁשֹו ר א ְו  ֭ ים מ  מר דברים על שא קנאת ההבליקרא לעצמו טמא וכנגד  חמדת העושר וכנגד הגאוהפרוע כנגד ְפֻר
ֶ֖ה֭, חבירו שלא כן ֲחֶנ ַּמ ּוץַ֭לָֽ חֵ֥ ב֭מ  ׁש ָ֔ י  ד֭   .אל נא תהי כמת( במדבר בהעלתך יב,יב)כמנודה וחשוב כמת, שנא' ָּבָדֶ֣

 ( תנחומא ישן)נקרא גם  מדרש תנחומא )בובר( פרשת מצורע סימן י)ב( 

י (ויקרא מצורע יד,לד) ]י[ ֶ֤ ֶֶ֣רץ-ֶאל ָתב  אּו ֭ ּכ  ַען ֶא ר ְּכַנָ֔ ֵ֛י ֲאֶׁשֵ֥ ןנ֭  ֲאנ  ֵ֥ ם ת  ָ֑ה ָלֶכֶ֖ ֻחָּז ֲא י ֭ ַל ַגע ְוָנַתּת  ֶָֽ֖֣ ַעת ֶנ ַרָ֔ ית ָצ ֶ֖ ֶרץ ְּבב  ם׃ ֶאֵ֥ ֻחַּזְתֶכָֽ ילמדנו  ֲא
כך שנו רבותינו, על אחת עשרה דברים הנגעים באים, על ע"ז, ועל ברכת השם, ועל גילוי עריות,  על כמה דברים הצרעת באה,רבינו 

לקל את הדין, ועל שבועת שוא, ועל הנכנס בתחום שאינו שלו, ועל ועל הגניבות, ועל לשון הרע, ועל עדות שקר, ועל הדיין המק
 , וגו'החושב מחשבות של שקר, ועל המשלח מדנים בין אחים, ויש אומרים אף על עין רעה

ֶ֣ה֭וְ֭ (יג,ג))ראה  ֶ֣ן֭הַָ֭רָא ה  ע֭הַ֭-תאֶּ֭כ  ֶַָֽ֣֖ג ֹורּבְֶּ֭נ ֭-ע רַה֠ תו"כ תז' גימטריאת ר"ת ו' ה' א' ה' ב' ה' עולה עשרים וארבעה רמז למשנה  – ָּבָׂש

 ראשי איברים. 24 פ"א פ"ב )ט(

כן ראשי התבות ו' ה' א' ה' מרמזים לשם הפלאים אהו"ה ור"ת א' ה' ב' ה' מצטרפים למלת אהב"ה, ומשניהם בא ללמד כי ה' נותן -כמו

 (באדם נגע צרעת בדרך פלאית מתוך אהב"ה אליו כדי להחזירו בתשובה מדברים שלוקין עליהם בנגע צרעת.
 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ד[֭֭ מ יׁש] ֹו׃֭֭֭-א  עָֽ ְג ֹו֭נ  ןְּ֭בר אׁשֵ֥ ֶ֖ ה  ַהּכ  ּו֭ ֶאֵּ֛נ ְיַטְּמ א֭ ֹ֧ אַ֭טּמ  ּו הָ֑ ֶ֣א֭ ּואָ֭טמ  ּוַע֭הֶ֖ רֵ֥  ָצ
ּוַעֲ֭אֶׁשר֭ ַהָּצ֝ר ה[ְ֭֭ו ַעל-]מ ַעְ֭ו ּו ֶ֣הָ֭פרָ֔ ְהֶי י   ֭ ֹו ר אׁש ְו  ֭ ים מ  ּוְ֭פֻר יֶ֤ ְה יו֭י  ָד֞ ַגעְּ֭בָג ַהֶּנֵ֗ ֹו֭ ָ֑ה֭-ּבֶ֣ ְעֶט םַ֭י  ָׂשָפֶ֖

א׃֭֭֭ ְקָרָֽ א֭י  ֶ֖ ָטמ  ֭׀ א֭ ֵ֥ ְ֭וָטמ 
 

ָ֑ה֭-ְוַעל )ז( ְעֶט םַ֭י אראשו כאבל,  חופהָׂשָפֶ֖ ְקָרָֽ י  א֭ ֶ֖ ׀ָ֭טמ  א֭ ֵ֥ מ  , אומר פרוש, אין לי אלא זה בלבד מנין לרבות שאר המנוגעים תלמוד ְוָט
א׃לומר  ָרָֽ ְק י  א֭ ֶ֖ מ  א֭׀ָ֭ט ֵ֥  שאר המנוגעיםאו מה זה מיוחד שבראשו נגעו, אף אני אביא את הנתקים שבראשו נגעו, ומנין לרבות  )ח(. ְוָטמ 

י֭ ֭תלמוד לומר א֭ ֶ֖ מ  ׀ָ֭ט א֭ ֵ֥ מ  א׃ְוָט ָרָֽ א׃תלמוד לומר  שאר הטמאיםומנין לרבות  )ט(. ְק ְקָרָֽ י  א֭ ֶ֖ ָטמ  ֭׀ א֭ ֵ֥ ארבה את הטמאים החמורים  ְוָטמ 
א׃ולא ארבה הטמאים הקלים, טמא מת ובועל נידה, וכל המטמאים את האדם מנין תלמוד לומר  ָרָֽ ְק י  א֭ ֶ֖ מ  ׀ָ֭ט א֭ ֵ֥ מ   . ְוָט

א֭ (יג,מד)-. שלושה רבויים ב)ד( –)ב( משך למשניות הן ה )ט( –)ז( כי משניות  הגהת הגר"אמפרש ע"פ  הח"ח ֹ֧ אַ֭טּמ  ּו הָ֑ ֶ֣א֭ אָ֭טמ  ּו הֶ֖
ן ֶ֖ ה  ּכ  ּוַ֭ה ּנ ֶאֵ֛ ֹו׃ְ֭יַטְּמ ְגעָֽ ֹו֭נ  ׁשֵ֥ א׃ (יג,מד)תלמוד לומר  שאר המנוגעיםאין לי אלא זה בלבד מנין לרבות )ז(, )א( ְּבר א ְקָרָֽ י  א֭ ֶ֖ ׀ָ֭טמ  א֭ ֵ֥ .)טט ְוָטמ 

ֹו׃֭(יג,מד)אלו נגעי הראש, מסתמך על הקרא   שאר המנוגעים - עָֽ ְג ֹו֭נ   לרבות שאר בעלי נגעי הראש לקריאה.(ְּבר אׁשֵ֥

ּו֭)אלו כל סוגי הצרעת, מסתמך על הקרא  שאר המנוגעיםומנין לרבות  )ח()ב(  ּנ ֶאֵ֛  לרבות שאר בעלי נגעי אדם לקריאה.(  ְיַטְּמ

ְיטַ֭)אלו הזב, והזבה , מסתמך על הקרא  החמורים…  שאר הטמאיםומנין לרבות  )ט()ג(  א֭ ֹ֧ ּנּוַטּמ  ֶאֵ֛  לרבותם לקריאה.(     ְּמ

ֶ֣א֭)הקלים, מסתמך על הקרא  , טמא מת ובועל נידה, וכל המטמאים את האדםהטמאים הקליםארבה  )ט()ד(  ּואָטמ  לרבותם  הָ֑

 לקריאה.(  

 

א׃מפרש כי הקרא  התוה"מ - המלבי"ם ְקָרָֽ י  א֭ ֶ֖ א׃)ב(, והקרא -מרבה את )א( ו ָטמ  ְקָרָֽ י  א֭ ֶ֖ ׀ָ֭טמ  א֭ ֵ֥ מ  )ג( ואם היה מרבה רק מרבה את  ְוָט

א֭׀-ה-וְ֭את הטמאים החמורים היה לו לכתוב  ֵ֥ א֭׀דהיינו טומאה ידועה והכתוב  ָטמ  ֵ֥  הטמאים הקלים. –מרבה את )ד(  ְוָטמ 

֭׀( יג,מד)רבי אבהו אמר מהכא: …מציינין את הקברות בבלי מועד קטן ה,א מציין  המלבי"ם)ה( בנוסף לארבע הקבוצות הנ"ל  א֭ ֵ֥ ְוָטמ 
י֭  א֭ ֶ֖ מ  א׃ָט והאי להכי הוא דאתא? )קבר מטמא אדם ולכן ציונו הוא בבחינת קריאת טמא(. טומאה קוראה לו, ואומרת לו: פרוש  -ְקָרָֽ

אההוא מיבעי ליה לכדתניא:  ְקָרָֽ א֭י  ֶ֖ ָטמ  ֭׀ א֭ ֵ֥ וטמא אם כן ליכתוב  -צריך להודיע צערו לרבים, ורבים מבקשין עליו רחמים!  - ְוָטמ 
ֶ֖֭מאי  יקרא א֭׀ָ֭טמ  ֵ֥  . שמעת מינה תרתי -אְ֭וָטמ 

 

ַעֲ֭אֶׁשרויקרא מצורע יג,מה:  ֝רּו ַהָּצ ְוַעל-ְו ַע֭ ּו רָ֔ ֶ֣הָ֭פ ְהֶי י   ֭ ֹו ְור אׁש  ֭ ים מ  ּוְ֭פֻר יֶ֤ ְה יו֭י  ָד֞ עְּ֭בָג ַג ֶּנֵ֗ ַה ֹו֭ ָ֑ה-ּבֶ֣ ְעֶט םַ֭י  ָׂשָפֶ֖
א׃֭ ָרָֽ ְק י  א֭ ֶ֖ א֭׀ָ֭טמ  ֵ֥ ְ֭וָטמ 
 

א֭ ֶ֖ ָטמ  ֭׀ א֭ ֵ֥ הלכה אחת בבלי מועד קטן ה,א שתי הלכות, ע"פ מלת טמא, משני צדי טעם פסק, ללמד  -. שם אחד שמעת מינה תרתי -ְוָטמ 

דורש הלכה אחרת להוסיף  תו"כ צריך להודיע צערו לרבים, ורבים מבקשין עליו רחמים! -, והלכה אחת למצורע שמציינין את הקברות

 על המצורע את כל הטמאים המטמאים אדם לקריאת טמא כדי שיבדלו מהם. 

 

דממקרא זה אנו למדים לטומאת מת שמצוה להודיע וכדי  בבלי מועד קטן דף ה,א-דאיתא ב... " 20חומש העמק דבר הרב ברלין זצ"ל
להפריש ב"א ממנו. ואיך אפשר ללמוד בכל הטומאות ממצורע דחמיר בכל מצות הכתוב משא"כ בכל הטמאים. אלא ע"כ אין הפירוש 

׀בין  )=פסק(כמש"כ )ת"א( דא"כ האיך עשו מפסיק  א֭ ֵ֥ מ  א֭ובין  ְוָט ֶ֖ מ  ַעל֭צריך להיות מחובר. אלא ה"פ אף על גב שאמרתי הריָט -ְו
ָ֑ה֭ ַיְעֶט ם֭ א֭׀֭ונכלל בזה שלא ירבה לדבר עם ב"א אבל מכ"מָׂשָפֶ֖ ֵ֥ אמצד שהוא טמא כשאר טמאים  ְוָטמ  ְקָרָֽ י  א֭ ֶ֖ . יודיע לרבים. ולא ָטמ 

איטעו רבים שהוא אבל ומנודה שהולכים גם כן כדרך מצורע. ע"כ צריך לקרות שהוא  ֶ֖ "ש שארי טמאים שיש להם לקרות . וכָטמ 
 בין תיבה לתיבה." הפסקולהגיד שהוא טמא. וכיב"ז ביארנו בס' במדבר י"ד כ"ח הוראת 

 

ָ֑ה֭-ְוַעלמפרש שהכתוב  העמק דבר ְעֶט םַ֭י אמדמהו לאבל והבגד על שפמו מורה לו לא לדבר עם אנשים, אבל הכתוב ָׂשָפֶ֖ ָרָֽ ְק י  א֭ ֶ֖ מ  מורה  ָט

די שיתרחקו ממנו שלא יחשבוהו לאבל. ולומד מהכתוב עצמו ששאר מטמאי אדם שאינם אסורים לדבר עם לו להודיע לאנשים טומאתו כ

  . הםכדי שיתרחקו מאנשים שחייבים להודיע לאנשים טומאתם 
 

ַעלבאופן הבא  העמק דברמוצעת קריאה עם פסק המתאים לפירוש  א֭׀-ְו ֵ֥ ְוָטמ  ָ֑ה֭֭ ְעֶט םַ֭י יד כעין )טפחא אתנח( פסק, פסק בתפק – ָׂשָפֶ֖

א֭׀סדור שנחלק ומחבר מלת  ֵ֥ ל ושניהם צריכים לעטוף ראשם עד השפם, אז כדי בֵ לכתוב לפניו, ללמד שכיון שהמצורע נוהג כמו ָא ְוָטמ 

א׃ל לכן בֵ שלא יחשבוהו לָא ְקָרָֽ י  א֭ ֶ֖  להודיע שיתרחקו ממנו והגמרא מוסיפה שגם יבקשו עליו רחמים. ָטמ 

 

( מהמלים ט –משניות ז אדם בנוסף למצורע היא רק שיבדלו מהם, והם נתרבו לקריאה בתו"כ ) המטמאים הקריאה של הטמאים האחרים

א׃בין לשיטת הח"ח ובין לשיטת המלבי"ם. קריאת הטמאים להודיע טומאתם לרבים מרומזת בקרא  ָרָֽ ְק י  א֭ ֶ֖ מ  ׀ָ֭ט א֭ ֵ֥ מ  שבעל הטומאה ְ֭וָט

א֭׀א במלה המבוט   ֵ֥ א,  ְוָטמ  ְקָרָֽ א֭׃֭י  ֶ֖ אאתו לרבים. אפשר כי טעמי הקרא להודיע טומ ָטמ  ֶ֖ אָ֭֭טמ  ֵ֥ מרכא טפחא ללא פסק, בתפקיד יתור  ְוָטמ 

 לרבות: 

 )א( מתואמים עם הדרשה מהמלים לרבות לקריאה את מטמאי האדם האחרים; 

מאו לרבות בקריאות אזהרה שלא יט ולא תסתאבו ולא תסתאבו יקרי ועל שפם כאבילא יתעטף...  תרגום אונקלוסמתואמים עם )ב( 

 ממנו.

 

א׃ ְקָרָֽ  סלוק, להגביל את מטמאי האדם האחרים שהם כמצורע החמור מהם, רק להלכות הקריאה ולא לשאר הלכותיו. –֭י 

 

                                                        
20

 ל"זצהפניית הרב דוד משה פאלוך  



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ו[ָּ֭֭כל֭ מ ס֭֭֭-] ֹו׃֭ ָׁשבָֽ ֹו ֶ֖ה֭מ ֲחֶנ ַּמ ּוץַ֭לָֽ חֵ֥ מ  ב֭ ׁש ָ֔ ד֭י  ָדֶ֣ אָּ֭ב ּו הָ֑ ֶ֣א֭ אָ֭טמ  ָמֶ֖ ְט י  ֹו֭ עּ֭בֵ֛ ֵַַֽ֥ג ֶּנ ַה ר֭ ֲאֶׁשָ֨ י֭  ְימ ֞
ַגע֭ (יג,מו) )י( ֵַֽ֥ ֶּנ ַה ר֭ יֲ֭אֶׁשָ֨ מ ֞ אְי ְטָמֶ֖ י  ֹו֭ , יכול אפילו קצצה נטהר( –בלי כוונה בימי הסגר או החלט ) , לא ימים שהיתה בו בהרת ונקצצהּבֵ֛

י-ָּכלתלמוד לומר  ימי ההחלט(, אבל ב(משנה נגעים פ"ז מ"ד)בימי ההסגר טהור ועובר בלאו )במתכווין  מ ֞ . מאימתי היא טהרתן, רבי אליעזר ְי
 ו וחכמים אומרים עד שתפרח בכולו. אומר כשיולד לו נגע אחר ויטהר ממנ

 
אמר ר' אלעזר לא נחלקו ר' אליעזר וחכמים על שקצצה וקצץ עמה בשר חי שאין לו טהרה עולמית ועל שקצצה ושייר ממנה כל  )יא(

שהוא אילו פרחה בכלו יהא טהור ועל מה נחלקו על שקצצה מובאות, ר' אליעזר אומר כשיולד לו נגע אחר יטהר ממנו וחכמים 
 אומרים עד שתפרח בכולו. 

מבואר בגמרא שמטעם קנס והוא דרוש אסמכתיי כי מדאורייתא אף שקצץ במתכווין טהור וכבר כתבתי בפר' שמיני סי'  מלבי"ם
קנ"ג ובאיילת השחר כלל רל"ו ענין הדרושים האסמכתיים האלה אחר שראו חכמים לקנוס הקוצץ בהרתו ואין כח בידם לעשות 

הכתוב אל תקנתם באופן שאין גוזרים נגד דבר  כתוב כאשר הסכימו כל חכמי לב ע"פ זה הראו שיש לצדדדבר היפך המבואר ב
 )עיין שם באריכות כיצד מדייק את תקנת חז"ל מדברי הפסוק(. המבואר

 
ר֭-ָּכל יֲ֭אֶׁשָ֨ מ ֞  שנוי בסדר זמן האירועים. מה שהיה צריך להיות מאוחר הקדים, , גרשיים קדמא –ְי

הטהרה הקדימה בדילוג את התהליך  –מדאורייתא נגע שנקצץ אפילו בכוונה נטהר, אף שעבר עבירה. היינו המאוחר  ות לדבבלי בכורע"פ 

 .  מי"א-ו תו"כ מ"י -( כפי המובא ביג,מוהרגיל למנוגע להיטהר. ורבנן קנסו המקצץ בכוונה וסמכו על דרשת )

 

ר מדכתיב: הח"חלא ימים שהיתה בו בהרת ונקצצה,  תו"כ )י( ֹו ֲאֶׁשָ֨ ֵַַֽ֥געּ֭בֵ֛ ֶּנ היכא למעט ולמעוטי כשנרפא הנגע פשיטא, אלא  ַה
 . שנקצצה

ֹו טעם תביר לבד מרמז  ולהלכהתביר, הכתוב מדבר בהמצאות הנגע, טעם תביר, לשון של שבירה, מצייר מצב שהנגע נקצץ ואיננו.  - ּבֵ֛

ֵַֽ֥מיידית מטומאה את הנגע שנקצץ בלי כוונה, וכאשר בא בתבנית  למעטכאן  אַהֶּנ ְטָמֶ֖ י  ֹו֭ עּ֭בֵ֛ מלמד על קבוצת מצבים  מרכא תביר טפחא, – ַג

ר֭ -הנגרמים מ  , שלא על כל אחד מהם חלה אותה הלכה כדלהלן:קצץ הנגע במתכוויןקדמא, מנסיון המנוגע להקדים טהרתו כאשר  –ֲאֶׁשָ֨

 

י-ָּכליכול אפילו קצצה במתכווין תלמוד לומר  תו"כ מ"י מ ֞ י֭-ָּכל --. ְי ְֵַֽ֥ימ ֞ ַהֶּנ ר֭ עֲאֶׁשָ֨ ֹוַ֭֭ג  יצא להקל ולהחמיר –גרשיים ... תביר ּבֵ֛

 שקצצה ושייר ממנה כל שהוא ... פרחה בכלו יהא טהור)א(  תו"כ מי"אע"פ  להקל

, ר' אליעזר אומר כשיולד לו נגע אחר יטהר ממנו וחכמים אומרים עד )מצומצם לנגע בלבד( "על שקצצה מובאות")ב( וגם במצב 
 שתפרח בכולו.

 עמה בשר חי שאין לו טהרה עולמית. שקצצה וקצץ: להחמיר

 

ו[ָּ֭֭כל מ ס֭֭֭-] ֹו׃֭ ָׁשבָֽ ֹו ֶ֖ה֭מ ֲחֶנ ַּמ ּוץַ֭לָֽ חֵ֥ מ  ב֭ ׁש ָ֔ ד֭י  ָדֶ֣ אָּ֭ב ּו הָ֑ ֶ֣א֭ אָ֭טמ  ְטָמֶ֖ י  ֹו֭ עּ֭בֵ֛ ֵַַֽ֥ג ֶּנ ַה ר֭ יֲ֭אֶׁשָ֨  ְימ ֞
ב֭ )יב( ׁש ָ֔ י  ד֭ באין לי אלא זה בלבד מנין לרבות שאר המנוגעים תלמוד לומר ָּבָדֶ֣ ׁש ָ֔ ד֭י  עו אף אני או מה זה מיוחד שבראשו נג )יג(. ָּבָדֶ֣

באביא את הנתקים שבראשו נגעו, ומנין לרבות שאר המנוגעים תלמוד לומר  ׁש ָ֔ ד֭י  ָדֶ֣ ( עמו )טמא נפש, זב, יכול יהיו שנים טמאים  ָּב
ב֭תלמוד לומר  ׁש ָ֔ י  ד֭ ּואָּ֭בָדֶ֣ ֶ֖ה֭ )יד(( עמו. )טמא נפש, זבאין שני טמאים הָ֑ ֲחֶנ ַּמ ּוץַ֭לָֽ חֵ֥  ... ׃חוץ לשלש מחנות מ 

 

  "אהגרע"פ  הח"חגירסת 
ב֭ )יב( ׁש ָ֔ י  ד֭ ּוא֭אין לי אלא זה בלבד מנין לרבות שאר המנוגעים תלמוד לומרָּבָדֶ֣ ֶ֣א֭הָ֑ מ  ב ָט ׁש ָ֔ ד֭י  ָדֶ֣ פי' מאחר דכתיב  הח"ח. )ָּב

א֭מעיקרא  ָמֶ֖ ְט ב֭וחזר ואמר י  ׁש ָ֔ ד֭י  אָּ֭בָדֶ֣ ּו הָ֑ ֶ֣א֭ מ  במשמע דכל טמא מנגע ָט ׁש ָ֔ ד֭י   ( ָּבָדֶ֣
 

ֶ֣א֭את הנתקים שבראשו נגעו, ומנין לרבות שאר המנוגעים תלמוד לומראו מה זה מיוחד שבראשו נגעו אף אני אביא  )יג( מ  אָ֭ט ְטָמֶ֖  ...֭י 
ב ׁש ָ֔ ד֭י  ָדֶ֣  פי' דאתי לרבות שאר מנוגעים.(  )הח"ח,  ָּב

ב֭תלמוד לומר  (עמו במקום אחר )במד' נשא ה,ג( טמא מתו היינו זבע"פ הח"ח )יכול יהיו שנים טמאים עמו  ׁש ָ֔ ד֭י  אָּ֭בָדֶ֣ ּו אין שני הָ֑
 עמו. טמאים

 

א֭)כיון שכתוב( פי' מאחר דכתיב מעיקרא  הח"ח ְטָמֶ֖ ב֭וחזר ואמר  (לפני)י  ׁש ָ֔ י  ד֭ ּואָּ֭בָדֶ֣ ֶ֣א֭הָ֑ מ  במשמע דכל טמא מנגע ָט ׁש ָ֔ ד֭י  ָדֶ֣  .ָּב

א֭  ָמֶ֖ ְט של שאר נגעי הראש )נתקים(,  מי"ג-הנלמד ב לרבוי מרמז אפשר כי טעם טפחאטפחא, המלה מתיחסת לנגע הקרחת והגבחת,  –י 

ֶ֣א מ  ֶ֣אמונח מקבוצת ) – ָט ּוא ָטמ   מונח אתנח(, מרבה שאר המנוגעים,    - הָ֑

א ּו א֭יכול יהיו שנים טמאים עמו תלמוד לומר אתנח, )מגביל כהמשך תו"כ(  – הָ֑ ּו ב֭אתנח, מגביל שהוא  –הָ֑ ׁש ָ֔ ד֭י  ָדֶ֣ אין שני טמאים ָּב
 .זב וטמא מת עמו במקום אחד(אין )היינו  עמו
 

ב ׁש ָ֔ ד֭י  ָדֶ֣ ני לימודים, )א( שילוח המצורע מחוץ לשלוש מחנות ואיסור כניסתו לפנים ממחיצתו, )ב( אפשר כי שילוח קטן, ש-מונח זקף – ָּב

 הבגד המצורע מחוץ לשלוש מחנות.

 מלקות על כניסת המצורע לפנים ממחיצתו תלויה במחלוקת התנאים כלהלן: 

ב רב חסדא בבלי פסחים סז,אע"פ  ׁש ָ֔ ד֭י  ֹו ָּבָדֶ֣ ָׁשבָֽ מֹו ֶ֖ה֭ ֲחֶנ ַּמ ּוץַ֭לָֽ חֵ֥ כאשר נכנס לפנים ממלקות ולכן פטור  הכתוב נתקו לעשה מ 

ב  )שאמר( רבי שמעוןוהוא נסמך על  ממחיצתו, ׁש ָ֔ ד֭י  ומקומו מחוץ  ולכן פטור כאשר נכנס לפנים ממחיצתו, הכתוב נתקו לעשה ָּבָדֶ֣

עַ֭-ָּכל֭-למחנה שלישי נלמד מ ּו רֶ֖ ֶאת (ה,ב נשא 'במ)-ב ָצ ֚ו֭ מ֭ -ַצ  ֭ חּו ַׁשְּל י ָֽ ו  ל֭ א ָ֔ ְׂשָר י  ֶ֣י֭ הָּ֭כל-ןְּבנ  ֲחֶנָ֔ ַּמ ְוָכל-ַהָֽ ַע֭ ּו רֶ֖ ׁש׃-ָצ ֶפ אָ֭לָנָֽ ֵ֥ מ  לָ֭ט ְוכ ֶ֖ ָ֑ב֭ ָ֭ז
בדתניא:  א,פסחים סזבבלי אומר  רבי יהודה ׁש ָ֔ ד֭י  ָדֶ֣  יושבין עמו. )טמא נפש, זב( טמאין אחרים )שני מיני( לבדו ישב, שלא יהו  - ָּב

ֶאת֭(במ' נשא ה,ג)תלמוד לומר  - יכול יהו זבין וטמאי מתים משתלחין למחנה אחת)והלכה נוספת לגבי טמא נפש וזב(   ֭ ּו ְיַטְּמא א֭ ל ֶ֤ -ְו
ם֭ יֶהָ֔ ֲֶ֣חנ  ם֭) ליתן מחנה לזה ומחנה לזה, דברי רבי יהודה. -ַמ ֶהָ֔ י ֲֶ֣חנ  ליתן מחנה אחת לטמא מת )שיצא ממחנה שכינה(, וליתן מחנה  –ַמ
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ב וי' תזריע יג,מו)-נפרד לזב )שיצא ממחנה לויה(, מחנה המצורע נלמד מ ׁש ָ֔ י  ד֭ ָדֶ֣ חֵ֥֭ ָּב ֶ֖ה֭מ  ֲחֶנ ַּמ ֹוּוץַ֭לָֽ ָׁשבָֽ וכשיכנס המצורע לפנים  (מֹו

ֶאת (במ' נשא ה,ג)-ממחיצתו, לוקה מהלאו הכתוב ב  ֭ ּו ְיַטְּמא א֭ ל ֶ֤ ם-ְו ֶהָ֔ י ֲֶ֣חנ   , וכן הטמא מת והזב לוקים מאותו כתוב.ַמ

ֶ֤ר במדבר נשא ה,ג:  ָּזָכ ָבה ֭-ַעד מ  חּו ְנק  ּוץ-ֶאל ְּתַׁשּל ָ֔ חֵ֥ ֶ֖ה מ  ֲחֶנ ַּמ ּום ַלָֽ חָ֑ ַׁשְּל א ְּת ל ֶ֤ אּו ֭ ְו ם-ֶאת ְיַטְּמ ֶהָ֔ י ֲֶ֣חנ  ר ַמ ֶׁשֵ֥ י ֲא ֶ֖ ן ֲאנ  ֵ֥ כ  ם׃ ׁש  ֹוָכָֽ  ְּבת
ב א,פסחים סזבבלי והנאמר  רק יב מי"גפספרא פרשה ה תו"כ )=ספרא( היא רבי יהודה ולכן  ׁש ָ֔ ד֭י  ָדֶ֣ לבדו ישב, שלא יהו  - ָּב

 זה אותו לימוד של רבי יהודה.  יושבין עמו)טמא נפש, זב( טמאין אחרים )שני מיני( 

 

ּמַ֭ )יד( ּוץַ֭לָֽ חֵ֥ ֶ֖ה֭מ  ֹו׃חוץ לשלש מחנות ֲחֶנ ָׁשבָֽ ֹו( או עומד אבל לא בעובר ללא עצירה )הלכה שמצורע מטמא באהל אם יושב מֹו ֹוָׁשבָֽ טמא מיכן  מ
טמא, הטהור יושב תחת  (עצר בתנועתו)( תחת האילן והטהור עומד )בין עומד בין יושב( שקבע שם מקומו התוה"מאמרו הטמא יושב )

 ע שם מקומו( טהור, ואם ישב טמא, שלא קב התוה"מהאילן והטמא עומד )
 טהור  )מבית נגוע בצרעת, המועברת תחת האילן והטהור תחת האילן, נשאר( וכן באבן המנוגעת

 טמא,  )הטהור נהיה(הרי זה את האבן תחת האילן(  הניח)הח"ח ע"פ הגר"א ע"פ משנה נגעים פי"ג,מ"ז אם ואם הסיט 
ל (במ' בהע' יב,יב)ם ממרים פירש כי מצורע מטמא טומאת אהל לומדי הח"ח י֭-ַא ֵ֥ ֲחצ  ל֭ ֶ֖ ָאכ  ּי  ֹוַ֭ו ּמָ֔ א  ֶחם֭ ֶרֶ֣ מ   ֭ ֹו את רְּ֭בצ  ֲאֶׁשֶ֤ ָ֑ת֭ יַּ֭כּמ  ֶ֖ ה  ֵ֥אְ֭ת ָנ

ֹו׃ רָֽ  ְבָׂש

 

ֹו׃֭ (וי' תז' יג,מו)רבי יוסי הגלילי אומר  ָׁשבָֽ מֹו ֶ֖ה֭ ֲחֶנ ַּמ ּוץַ֭לָֽ חֵ֥ ד (יג,מז)מ  ֶג ַהֶּב֕  לימד על הבגדים שהם טעונים שילוח חוץ לשלש מחנות. ְו
ו"ו החיבור -טעון שילוח חוץ לשלש מחנות כך גם הבגד הצרוע טעון שילוח חוץ לשלש מחנות. הדרשה נלמדת מ כשם שהמצורע המחלט

ֶגד (יג,מז)של מלת  ַהֶּב֕  המחברת אותה אל המשפט בפסוק הקודם. ְו

ֶ֖ה֭ ֲחֶנ ַּמ ּוץַ֭לָֽ חֵ֥ ֹו-, )א( טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מרכא טפחאמ –מ  ָׁשבָֽ בשם הרב רבנו יצחק  (לב,ב ערכין) תוס'כפי' סלוק,  - מֹו
ֹו׃ דגמרינן ָׁשבָֽ מֹו ֶ֖ה֭ ֲחֶנ ַּמ ּוץַ֭לָֽ חֵ֥ ַׁשב ֭֭-דכתיב במצורע מ מ  הדכתיב  מֹו חֹוָמָ֔ ר֭ ֶ֣י ע   ֭ ֹוַׁשב  משנה כלים פ"א מ"ז . ומלמדת(וי' בהר כה,כט) מ

 – צורעיםשמשלחים מתוכן את המ משאר הארץ, – מקודשות ממנה נון,-מימות יהושע בן – על עיירות המוקפות חומה( ר' קהתי)פי' 

ֹו׃( וי' תזריע יג,מו) שנאמר במצורע ָׁשבָֽ ֶ֖ה֭מֹו ֲחֶנ ַּמ ּוץַ֭לָֽ חֵ֥ , היינו מחוץ למחנה ישראל, וכשכבש יהושע את הארץ קידש את העיירות שהיו מוקפות מ 
  (ספרי, רע"ב, תוס' ערכין לב,ב) חומה בימיו כמחנה ישראל לשלח מתוכן את המצורעים

   

ֶ֖הלשילוח מירושלים גם שילוח  יתור לרבותמרכא טפחא, ן )ב( )א( על טעם טפחא, יוב-אחרי הלימוד ב ֲחֶנ ַּמ ּוץַ֭לָֽ חֵ֥ צורע מחוץ לערי מ מ 

ֹונון בנוסף לירושלים. אבל -חומה שקדש יהושע בן ָׁשבָֽ סלוק מגביל שילוח המצורע מירושלים וערי החומה בלבד ולא מכל המקומות  - מֹו

 (. (ערכין לב,ב) תוס'ישראל )-תלחין מכל מושב )חומה ופרזות( בארץהאחרים בא"י. מה שאין כן באבני בית המנוגע ובבגד שמש

 

ֹו֭ ָׁשבָֽ מֹו ו[֭ מ  סלוק, מגביל טומאת מקום מצורע למצב שבו המצורע קבע מקומו שם ולזמן הימצאותו שם,   – טמא ]

 

ו[ָּ֭כל מ ר-] יֲ֭אֶׁשָ֨ מ ֞  ( שימוש בפסוק זה.יג,וראה ) ְי

 

 מרכא טפחא, פסקראה 
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מז[֭ ס ד֭] ֶג ַהֶּב֕ יְו ָֽ ים׃֭-ּכ  ָֽ ְׁשּת  ֶגדּ֭פ  ֹוְּ֭בֶבֵ֥ אֶ֖ ר֭ ֶמ ֶֶ֣גדֶ֭צָ֔ ַעתְּ֭בֶב עָ֭צָרָ֑ ֶַָֽ֣֖ג ֹוֶ֭נ ֵ֥ה֭בֶ֖ ְהֶי ח[֭י  ר֭]מ ֹו עָ֔ ֹוְ֭ב ר֭אֶ֣ ֶָ֑מ ַלָּצ יםְ֭ו ֶ֖ ְׁשּת  ֶרבַ֭לּפ  ֹוְ֭בע ָ֔ אֶ֣  ֭ י ְׁשת  ָֽ ֹו֭ב  אֶ֤
ֹוְּ֭בָכל ֹור׃֭-אֶ֖ אֶכת֭עָֽ ֶלֵ֥ ֹו]מט[ְ֭מ אָֽ ר֭ ֝עֹו ֹוָ֭ב אָ֨ ד֭֩ םַּ֭בֶּבֶג ָּדֵ֗ ַדְמ ֹוֲ֭א אֶ֣ ֭׀ ק ַרֶ֣ ַרְק ַ֝געְ֭י ַהֶּנ ה֭ ָהָיָ֨ אֹו-ְו י֭ ֶ֤ ֹוְ֭בָכלָבע  ֭-ַבְּׁשת  אֶ֣  ֭ י-ֶרב ע֭-ְּכל  ֵַַֽ֥ג ֹורֶ֭נ עָ֔

ֶאת ה֭ ְרָאֶ֖ אְ֭וָה ּו הָ֑ ַעת֭ ַרֶ֖ ן׃-ָצ ָֽ ה  ֶאת]נ[֭ ַהּכ  ן֭ ֶ֖ ה  ַהּכ  ה֭ ֶאת-ְוָרָאֵ֥ ר֭ י ֵ֥ ּג  ְס עְ֭וה  ַָָֽ֑֖ג ים׃֭-ַהָּנ ָֽ מ  ַעֵ֥תָ֭י ְב ׁש  ע֭ ַג ֶַֽ֖ ֶּנ א[ַ֭ה ֶאת]נ ה֭ ֹום֭-ְוָרָאָ֨ ּיֶ֣ עַּ֭ב ֶּנַ֝ג ַה
י ָֽ יּ֭כ  ע ֵ֗ י ְּׁשב  ֹו-ַה אָֽ ד֭ ֶּבֶג ַּב֠  ֭ ע הַ֭הֶּנ ַג ָׂשֶ֤ ֹו-ָפ אָֽ י֭ ֶ֤ אֶ֣֭-ַבְּׁשת   ֭ לֲ֭אֶׁשרָבע  ֶרב רְ֭לכ ֵ֛ ֹו עָ֔ א֭-ֹוָ֭ב ֵ֥ מ  עָ֭ט ֶַַֽ֖ג ֶּנ ַה ֶרת֭ ַמְמֶאֵ֛ ַעת֭ ָ֑הָ֭צַרֹ֧ אָכ ָל ְמ ר֭ל  ֹו עֶ֖ הָ֭ה ָעֶׂשֵ֥ י 

א׃ ּו ףֶ֭את]נב[֭ הָֽ ַרָ֨ ת-ְוָׂש ֶאָֽ ֹו֭ ד֭אֵ֥ ֶג ֹוֶ֭את-ַהֶּב֝ י׀֭אֶ֣ ֶ֣ ֹ֚וֶ֭את-ַהְּׁשת  ים֭א ָ֔ ְׁשּת  ֹוַ֭בּפ  אֶ֣  ֭ ר ֶּצ ֶמ ֶרבַּ֭ב ל-ָהע ֵ֗ ֹורֲ֭אֶׁשר-ָּכ ָהעָ֔ י֭ ֶ֣ י-ְּכל  ָֽ עּ֭כ  ַָָֽ֑֖ג ֹוַ֭הָּנ ֵ֥ה֭בֶ֖ ְהֶי -י 
ַמְמֶא ֭ ַעת֭ ַרֶ֤ ף׃ָ֭צ ָֽ ר  ָּׂש ׁשּ֭ת  ֶ֖ אָּ֭בא  ו ָ֔ ה   ֭ ג[ֶ֭רת ל א]נ  ֭ ה ּנ  ְוה   ֭ ן ה  ַהּכ  ֶ֣ה֭ ְרֶא י  ֭ ם  א  ֹוְּ֭בָכל-ְו אֶ֖ ֶָ֑רב֭ ֹוָ֭בע  אֶ֣ י֭ ֶ֖ ֹוַ֭בְּׁשת  אֵ֥ ד֭ ֶג עַּ֭בֶּב֕ ַג ֶ֣הַ֭הֶּנָ֔ ָׂש י-ָפ ל  ר׃֭-ְּכ ֹו עָֽ

ד[֭ תֲ֭אֶׁשר]נ ֵ֥ א  ּו֭ סָ֔ ְּב ָ֨ ְוכ  ן֭ ה ָ֔ ּכ  ַה  ֭ ה ָּו ְבַעת-ְוצ  ׁש  ֹו֭ רֵ֥ י ּג  ְס עְ֭וה  ַָָֽ֑֖ג ָּנ ַה ֹו֭ ית׃֭-ּבֶ֖ ָֽ נ  יםׁ֭ש  ֶ֖ מ  ה[ָ֭י הַ֭]נ ה֭ ָרָאָ֨ ֶאתְו ֶ֣ס֭ ַּכּב  ֻה ֭׀ י ֶ֣ ר  ןַ֭אֲח ה ֝ ה֭ל א-ּכ  ּנ  ה  עְ֭ו֠ ַג -ַהֶּנֵ֗
ֶאת ע֭ ֶַָֽ֤֖ג ְךַ֭הֶּנ א-ָהַפָ֨ ע֭ל ָֽ ֶַָֽ֣֖ג ֶּנ ַה ְו  ֭ ֹו ינ ֹו׃֭-ע  ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב ֹו֭אֵ֥ ְחּתֶ֖ אְּ֭בָקַר ו ָ֔ ֶֶ֣תת֭ה  ֶח ּוְּ֭פ ָּ֑נ ְרֶפ ְׂש ׁשּ֭ת  ֶ֖ אָּ֭בא  ּו הָ֔ ֶ֣א֭ הָ֭טמ  ָׂשָ֔ ו[ָ֭פ ֭ ]נ ה ּנ  ה  ְו  ֭ ן ה  ֶ֣הַ֭הּכ  ָ֭רָא ם  א  ְו

ֹו֭ תָ֑ א  ֶ֣ס֭ ַּכּב  ֻה י֭ ֶ֖ ר  עַ֭אֲח ַג ֶּנָ֔ ַה ֶ֣ה֭ ָה ןּכ  מ  ֹו֭ תֵ֗ ע֭א  ן-ְוָקַרֶ֣ מ  ֹו֭ אֶ֣  ֭ ד ן-ַהֶּב ֶג מ  ֹו֭ אֵ֥ ר֭ ֹו עָ֔ ן-ָה מ  ֹו֭ אֵ֥ י֭ ֶ֖ ֶרב׃֭-ַהְּׁשת  ָֽ ם]נז[ָ֭הע  א  ֹו-ְו אָֽ ד֭ ֶּבֶג ֹודַּ֭ב֠ ה֭֝ע ֶאָ֨ ָר -ּת 
ֹו י֭אָֽ ֶ֤ ְּׁשת  ֹוְ֭בָכל-ַב אֶ֣  ֭ ע  ֶרב י-ָב ל  ֲאֶׁשר-ְּכ ת֭ ֵ֥ א  ּו֭ ּנ ְרֶפָ֔ ְׂש ֶׁ֣שּ֭ת  אָּ֭בא  ו ָ֑ ה  ַחת֭ ַרֶ֖ רּ֭פ  ֹו ע׃֭-עָ֔ ַַֽג ֹוַ֭הָּנָֽ ח[ּ֭בֶ֖ ֹו]נ ֶגד֭אָֽ ַהֶּב֡ אֹו-ְו י֭ ָ֨ ְּׁשת  ע ֭֝-ַה ֹוָה אָֽ -ָכל-ֶרב֭

ר׃֭ ָֽ ה  ְוָט ית֭ ֶ֖ נ  ׁש  ס֭ ְוֻכַּבֵ֥ ע֭ ַָָֽ֑֖ג ָּנ ַה ם֭ ֶהֶ֖ ר֭מ  ְוָסֵ֥ ס֭ ֶ֣רְּ֭תַכּב ָ֔ ֶׁש ֲא  ֭ ר עֹו יָ֭ה ֶ֤ ל  תֶ֭נַגע]נט[ְּ֭כ ַרָ֨ אתּ֭תֹו ֭ -ז ֠ י ְּׁשת  ֹוַ֭ה אֶ֤ ים֭ ֵ֗ ְׁשּת  ַהּפ  ֹו֭ אֶ֣ ֭׀ ר ֶֶ֣מ ַהֶּצ ד֭ ֶג ַעתֶּ֭בֵ֥ ַר֝ ָצ
ֹוָּ֭כל ֶרב֭אֶ֖ ע ָ֔ ֹוָ֭ה י-אֶ֣ ל  ֹו׃֭פ-ְּכ ֹוְ֭לַטְּמאָֽ ֹו֭אֵ֥ רֶ֖ רְ֭לַטֲה ֹו ֭עָ֑

֭
 ספרא תזריע פרשה ה 

ֶגד  (יג,מז) גפרק י ַהֶּב֕ ר֭ן והכלך וצמר גפן וצמר גמלים וצמר ארנביים ונוצה של עזים תלמוד לומר ייכול השיריים והסיריק ְו ֶמ ֶֶ֣גדֶ֭צָ֔ ְּבֶב
ים׃ ָֽ ְׁשּת  ֶגדּ֭פ  ֹוְּ֭בֶבֵ֥ דאין לי אלא צמר ופשתים המיוחדים מנין לרבות את הכלאים ת"ל  )ב(. אֶ֖ ֶג ַהֶּב֕ אין לי אלא אחד מן (. בגד הגר"א) ְו

צ' או פ' כל הבגד תערובת ) מן המינים הבא בכולוד , ומנין לאח)חלק צ' או פ' חלק תערובת עם מין אחר או רק מין אחר( ים הבא מקצתוהמינ

ד, כלאים שבא בכולו, כלאים שבא במקצתו מנין, תלמוד לומר אחר( ומין ֶג ַהֶּב֕ על  ה, אין לי אלא בגד וארג בו שלש(בגד הגר"א)ְו
דמנין ת"ל  )אצבעות(אלא שלש על שלש ולא ארג בו בגד  ,)טפחים( ה שלש ֶג ַהֶּב֕ ֶֶ֣גד(. הבגד הגר"א) ְו יכן האין לי אלא בגד שיש לו ל ְּבֶב

ֶגדתלמוד לומר  ,יכן שיפשה מניןהשיפשה, בגד שאין לו ל ַהֶּב֕ דברי ר' אליעזר, א"ל רבי ישמעאל הרי את אומר (והבגד הגר"א) ְו
יכול יהו מטמאים בין צבועים בין שאינן צבועים ת"ל )ג(  ליעזר ישמעאל דקל הרים אתה.אמר לו רבי א .שתוק עד שאדרוש ,לכתוב

ים׃֭(יג,מז) ָֽ ְׁשּת  דּ֭פ  ֶג ֹוְּ֭בֶבֵ֥ ֶמר֭אֶ֖ דֶ֭צָ֔ ֶֶ֣ג אוציא את הצבוע בידי אדם ולא אוציא את הצבוע  )ד(מה פשתים כברייתו אף צמר כברייתו.  ְּבֶב
ָ֑֭ (יג,מח) בידי שמים, תלמוד לומר ְוַלָּצ ים֭ ֶ֖ ְׁשּת  רַ֭לּפ  ֶרב֭ (יג,מח))הנושא( )ה(מה פשתים לבנה אף צמר לבנה. ֶמ ֹוְ֭בע ָ֔ אֶ֣  ֭ י ְׁשת  ָֽ ֹו֭ב   )הדרשה(אֶ֤

ים׃  (יג,מז) )התוה"מ לא גורס יכול שתי וערב של נפה ושל כברה יהו טמאין ת"ל ָֽ ְׁשּת  דּ֭פ  ֶג ֹוְּ֭בֶבֵ֥ אֶ֖ ר֭ ֶמ דֶ֭צָ֔ ֶֶ֣ג  (יג,נב)()גרסת התוה"מ ְּבֶב

ים ָ֔ ְׁשּת  ֹוַ֭בּפ  אֶ֣  ֭ ר ֶּצ ֶמ ב של נפה וכברה ולא אוציא את של שער ודין הוא מה הצמר שלא הוכשר לקבל שריפה על ידי , אוציא שתי וער(ַּב
אינו דין שיהא שתי )בנזיר(  שער שהוכשר לקבל שריפה על ידי טומאה  )ו(. )בנגעים( טומאה במקום אחר הרי שתי וערב שלו טמא

ָ֑מֶ֭ (יג,מח)תלמוד לומר  )בנגעים( וערב שלו טמא  ַלָּצ ְו ים֭ ֶ֖ ְׁשּת   בגד, מה בגדיכול יהו מיטמים מיד תלמוד לומר  )ז(ולא של שיער. רַ֭לּפ 
משתיגמר מלאכתו אף כולם משתיגמר מלאכתם, איזהו גמר מלאכתם השתי משישלק והערב מיד והאונים של פשתן משיתלבנו דברי 

אף כולו משיארג בו שלש על  משיארג בו שלש על שלש שתי וערב, בגדמה  בגדרבי יהודה, יכול יהו מטמים בכל שהו תלמוד לומר 
קות אינה מטמאה בנגעים רבי יהודה אומר אפילו פסיקה אחת וקשרה ושלש שתי וערב, אפילו כולה שתי, ואפילו כולה ערב, היתה פס

עור יכול אף עורות שבים יהיו טמאים, ודין הוא טימא בשרצים וטימא בנגעים מה שרצים פטר בהם עורות  )ח(אינה מטמאה בנגעים. 
קל וחומר מה אם שרצים שטימא בהם צבועים פטר בהן עורות שבים נגעים שלא טימא  )ט(בים אף נגעים פטר בהם עורות שבים. ש

בהם צבועים, אינו דין שיפטור בהם עורות שבים, לא אם אמרת בשרצים שלא טימא בהם שתי וערב, תאמר בנגעים שטימא בהם שתי 
הגדל בארץ, או יכול  עורמה בגד הגדל בארץ אף  בגדבהם עורות שבים, תלמוד לומר  וערב, הואיל וטימא בהם שתי וערב יפטור

ר (יג,מח)שאני מוציא את שחיבר לו מן הגדל בארץ כל שהוא תלמוד לומר  ֹו עָ֔ להביא את שחבר לו מן הגדל בארץ כל שהוא אפילו  ְב
 (יג,מח) ר המצה ועור האיפה במשמע תלמוד לומריכול אף עו )י(חוט אפילו משיחה ובלבד שיחברנו לו כדרך חיבורו לטומאה. 

ר׃ ֹו עָֽ אֶכת֭ אוציא את עור המצה ועור האיפה שלא נעשה בו מלאכה  )יא(, יצאו עור המצה ועור האיפה שלא נעשה בהם מלאכה. ְמֶלֵ֥
י (יג,מט)ולא אוציא עורות רצועות סנדלים שנעשה בהם מלאכה תלמוד לומר  ל  או  )יב(ינן כלים, , יצאו עורות רצועות סנדלים שאְּכ

לֲ֭אֶׁשר (יג,נא)כלים תלמוד לומר  אינםיכול שאני מוציא עורות אהלים ש ָ֑ה-ְלכ ֵ֛ אָכ ָל ְמ ר֭ל  ֹו עֶ֖ הָ֭ה ָעֶׂשֵ֥  לרבות עורות אהלים.  י 
 ספרא פי"ד משנה )א( במלואה, ופסקה ממשנה )ג( מצורפות לכאן והסברן ע"פ התוה"מ משולב בהסבר לספרא פי"ג.

אי מה צמר מין בהמה דקה בנאכל אף אין לי אלא מין בהמה דקה בנאכל, מנין מין בהמה דקה  )א( יד ספרא תזריע פרשה ה פרק
ואינו נאכל, בהמה גסה ונאכל, בהמה גסה ואינו נאכל, עד שתהא מרבה להביא עורות של שרצים מנין תלמוד לומר בעור בעור ריבה, 

ומר בגד, מה בגד כולו לבן אף עורות כולם לבנים דברי רבי מאיר, ר' יהודה יכול יהו מיטמים בין צבועים בין שאינן צבועים, תלמוד ל
אומר או בעור לרבות את הצבועין, רבי שמעון אומר כתוב אחד אומר בבגד וכתוב אחד אומר בעור הא כיצד צבועים בידי שמים 

 מיטמים, בידי אדם אין מיטמים.
 בבגד ולא הנימין,  )ג( ספרא תזריע פרשה ה פרק יד

 

י קס התוה"מ ָֽ דּ֭כ  ֶג ַהֶּב֕ מז[ְ֭֭ו ַעת֭-] עָ֭צָרָ֑ ֶַָֽ֣֖ג ֹוֶ֭נ ֵ֥ה֭בֶ֖ ְהֶי בפרשה זו בכללה באו דברים כפולים ומיותרים הרבה, זרו ונזורו מחוקי המליצה י 
והלשון. הנה היסוד הראשי בלשון שלא לחזור את השם בכל פעם. רק אחר שנז' בפעם הראשון ירמוז עליו ע"י הכינוים. כי לולא זה 

 עלג וארוך. וןשהי' הל
ים והנה אספור היתורים אחד רה נוסדים על השמות המכופלים בפרשה הזאת והמה מיותז... וכן כל המון הדרושים הבאים בסימן ה

מז[֭֭אל אחד. מ"ש ) ד] ֶג ַהֶּב֕ י( ְו ָֽ ים׃-ּכ  ָֽ ְׁשּת  ֶגדּ֭פ  ֹוְּ֭בֶבֵ֥ אֶ֖ ר֭ ֶמ דֶ֭צָ֔ ֶֶ֣ג ַעתְּ֭בֶב עָ֭צָרָ֑ ֶַָֽ֣֖ג ֹוֶ֭נ ֵ֥ה֭בֶ֖ ְהֶי ' נגע צרעת שם בגד מיותר שהיל"ל וכי יהי י 
ֶרב( פסוק מחבבגד צמר או בבגד פשתים, ) ֹוְ֭בע ָ֔ אֶ֣  ֭ י ְׁשת  ָֽ ֹו֭ב  ר֭)לפשתים ולצמר מיותר(,  אֶ֤ ֹו ֹוְ֭בעָ֔ ֹוְּ֭בָכל)אֶ֣ ֹור-אֶ֖ עָֽ אֶכת֭ מיותר(.  ְמֶלֵ֥

ם֭( פסוק מט) ְמָּדֵ֗ ֹוֲ֭אַד אֶ֣ ֭׀ ק ַרֶ֣ ַרְק עְ֭י ַהֶּנַ֝ג ה֭ ָיָ֨ ֭֩)ְוָה ד ֶג ֹוַּ֭בֶּב ר֭אָֽ ֝עֹו ֹוָ֭ב אֹו-אָ֨ י֭ ֶ֤ ְּׁשת  ֹוְ֭בָכל-ַב אֶ֣  ֭ י-ָבע  ֶרב ל  ר֭-ְּכ ֹו ה֭( פסוק נאכולו מיותר(, )עָ֔ ָאָ֨ ְוָר
י-ֶאת ָֽ יּ֭כ  יע ֵ֗ ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ּיֶ֣ עַּ֭ב ֶּנַ֝ג ֭ -ַה ַהֶּנ ַגע ה֭ ָׂשֶ֤ ד) ָפ ֶּבֶג ֹוַּ֭ב֠ ֹו-אָֽ אָֽ י֭ ֶ֤ ְּׁשת  ֶׁשר-ַב לֲ֭א רְ֭לכ ֵ֛ ֹו עָ֔ ֹוָ֭ב אֶ֣  ֭ ָ֑ה-ָבע  ֶרב אָכ ָל ְמ ר֭ל  ֹו עֶ֖ הָ֭ה ָעֶׂשֵ֥ כולו מיותר(,  י 
ף֭( פסוק נב) ַרָ֨ ֶגד-ֶאת)ְוָׂש תַ֭הֶּב֝ ֹוֶ֭אָֽ ֶאת-אֵ֥ ֹו֭ אֶ֣ ֭׀ י ֶ֣ אֹ֚וֶ֭אתהָ֭-ַהְּׁשת  ים֭ ָ֔ ְׁשּת  ֹוַ֭בּפ  אֶ֣  ֭ ר ֶרבַּ֭בֶּצ ֶמ ל-ע ֵ֗ ֹור֭-ָּכ יָ֭העָ֔ ֶ֣ ֶׁשרכולו מיותר( ְּכל  ֹו֭-ֲא ֵ֥ה֭בֶ֖ ְהֶי י 
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ע ַָָֽ֑֖ג ָּנ ל א( גפסוק נ. )ַה  ֭ ה ּנ  ה  ְו  ֭ ן ה  ּכ  ֶ֣הַ֭ה ֶא ְר ֭י  ם  ְוא  ג[֭֭ ע֭-]נ ַג ֶּנָ֔ ַה ֶ֣ה֭ ד)ָפָׂש ֶג ֹוְּ֭בָכל ַּבֶּב֕ אֶ֖ ֶָ֑רב֭ ֹוָ֭בע  אֶ֣ י֭ ֶ֖ ְּׁשת  ֹוַ֭ב י-אֵ֥ ֹור׃-ְּכל  פסוק כולו מיותר(, )עָֽ

ּנ֭ ( נו ה  ֹוְ֭ו תֵ֗ ע֭א  ַרֶ֣ ְוָק ֹו֭ תָ֑ א  ֶ֣ס֭ ַּכּב  ֻה י֭ ֶ֖ ֲחר  עַ֭א ַג ֶּנָ֔ ַה ֶ֣ה֭ ָה ּכ   ֭ ן)ה ד ֭-מ  ןַ֭הֶּב ֶג ֹו֭מ  ן-אֶ֣ מ  ֹו֭ ר֭אֵ֥ ֹו עָ֔ ן-ָה מ  ֹו֭ אֵ֥ י֭ ֶ֖ ֶרב׃-ַהְּׁשת  ָֽ כולו מיותר שהיל"ל  ָהע 
ם( פסוק נזוקרע אותו ממנה(. ) א  ֹוד֭-ְו ה֭֝ע ֶאָ֨ ָר ד)ּת  ֶּבֶג ֹוַּ֭ב֠ ֹו-אָֽ אָֽ י֭ ֶ֤ ְּׁשת  ֹוְ֭בָכל-ַב אֶ֣  ֭ י-ָבע  ֶרב ל  ר֭-ְּכ ֹו ֶגד( )פסוק נחר(, )כולו מיותעָ֔ ַהֶּב֡ ֹוְ֭ו -אָֽ

אֹו י֭ ָ֨ ְּׁשת  ֹו-ַה אָֽ ֶרב֭ ל-ָהע ֝ ֭ -ָכ ר עֹו יָ֭ה ֶ֤ ל  כולו מיותר( שהיל"ל ואשר תבכס וכו'. צא וחשוב וספור ותמצא כי מלת בגד מיותר שמונה ְּכ
יך לגופי' פעמים ומלת עור, וכן מלות שתי וערב מיותרים שבע פעמים. ומלות לפשתים ולצמר מיותרים ב"פ, וגם בפעם הראשון שצר

 יש יתור מה שכפל מלת בגד בכ"א כמו שית', 
 

 סימני פסוק ומלים שונות באפור הן השערה על פירוש התוה"מ(  –)טט 
( במשנה אשהקדימו ) , שאחרישמונה דרושיםיש  בגדמלת  שמונה פעמים שמיותריתורים אלה באו הדרושים בסימן הלז, על  ולישב

 ם שאין מטמא בנגעים אלא צמר או פשתי
 ללמד על כלאיים כולו או מקצתו( 4-מה 2) ( שנכתב עוד ארבעה פעמים בגד מיותר לרבות את הנעשה מכלאים צו"פ ביחדבמשנה באמר )

חלק צ' או פ' חלק תערובת עם מין אחר או רק )א( ) ואת הנעשה מצמר או פשתים בתערובת מינים אחרים וצו"פ הם הרוב (ללמד 4-מה 2) ,

ֶגד֭יג,מז)ע"ז צריך ד' רבוים, א[ ו. הבגד תערובת צ' או פ' ומין אחר(כל )ב( מין אחר( ) ַהֶּב֕ ֭֭֩יג,מט)ב[  אם מקצת הבגד מכלאים,  (ְו ֶגד אף  (ַּבֶּב
ד֭יג,נא)שכולו מכלאים, ג[  ֶג ֶּב ד-ֶאת֭יג,נב)אם מקצת הבגד מתערובת מינים אחרים, ד[  (ַּב֠ ֶג אף שכולו מצו"פ עם תערובות מינים  (ַהֶּב֝
בנגעים פי"א מ"ב( צמר גמלים וצמר רחלים שטרפם זב"ז וכו', וה"ה אם הם מחצה על מחצה לדידן דלא קיי"ל כר"ש אחרים )וכמ"ש 

 חוטין בחוטין אף שהם הרוב להרא"ש. ועי' בחבורי ארצות החיים בארץ יהודה )ס' ט(.  )שערבב( בתוספתא. או בערב
ד֭יג,נג) החמישי  הבגדדרשת( ) ֶג צריך לרבות שלש על שלש אצבעות אע"ג דאינו מטמא מדרס  וי תפקיד בגד זה(הסתפקות בזה -טט ) (ַּבֶּב֕

אלא בגד וארג בו שלשה על שלשה )פי' טפחים(  ילין רק בשלשה טפחים )וכמ"ש בנגעים פי"א מי"א ובשבת דף כו(. וז"ש בספרא א
ֶגדלא ארג בו אלא שלש על שלש )פי' אצבעות( מנין ת"ל  ַהֶּב֕ ֶגד ,מזיג))שזה יכול להיות  ְו ַהֶּב֕ ד֭יג,נח) או  (ְו ֶג ַהֶּב֡ ראה בהסבר הפסוק  –)טט  (ְו

 כבוס כתם נדה וצביעה בערלה של חוט בשיעור סיט (
ד֭יג,נג) בהמשך המלבי"ם כותב במפורש שמדובר על –)טט  ֶג , ולכן כאן נמשיך לפי )יג,נג( וזה מתאים עם המשך גדול ענין של שלוש-זקף – (ַּבֶּב֕

 (או נג או נז או נח  נבבגד הסמוך לשתי וערב, נא או -מפי' התוה"מ שזה נדרש 
 

של המופע )שאין זה במשמע הכתוב.  )ר' ישמעאל(להיכן שיפשה. וא"ל ר"י  ולין בגד זה בא לרבות בגד שאדור' אליעזר רצה לומר 

ֶ֣ה֭-ל א (יג,נג)  ובהחמישי של מלת בגד בכת ָׂש הכתוב שישתוק עד שתדרש בו כפי רצונך. )ופי' את אומר ל לכן משמעו שיש לו להיכן שיפשה(ָפ
֭ ( יג,נג)כי הכתוב אינו מדבר כדברך רק אתה משתיק אותו ואומר בו כפי שתרצה. ור"ל כי הבגד החמישי הוא מ"ש  ן ה  ּכ  ֶ֣הַ֭ה ֶא ְר ֭י  ם  ְוא 

ל א  ֭ ה ּנ  ה  ד-ְו ֶג עַּ֭בֶּב֕ ַג ֶּנָ֔ ַה ֶ֣ה֭  . משמע שמדבר מבגד שי"ל להיכן שיפשה. וע"ז א"ל עוקר הרים אתה(ָפָׂש
זה בגד של לפחות ג' על ג' אצ' כולו מכוסה בנגע, שכיון שאין לא מקום לפשיון אולי היינו מצילים אותו, ור"א  להיכן שיפשה ולין בגד שא)

 מרבה אותו להלכות טומאת בגד השייכות במצבו, ורבי ישמעאל חולק על דרשתו(
סף בפסוק. שמדובר בבגד של לפחות ג' על ג' אצ' והחלק שיכול לקבל נגע הבא אינו קשור לדברי רבי אליעזר הנ"ל אלא אפשרות לרמז נו ההסבר

ֶאת֭֭(נביג,) ספרא תזריע פרשה ה פרק טו )א( -כולו מכוסה בנגע. כאשר הגענו לדון ב ף֭ ַרָ֨ ד-ְוָׂש ֶג רמב"ם הלכות כתב ראינו כי  ַהֶּב֝
אה נגע בלבן שבו מסגירין אותו אם עמד שני שבועות נטמא כולו הוא מטליות מטליות מהן צבועין ומהן לבנים ונר-בגד ש ג"ב הי"טומאת צרעת פי

)הקטן מג' על  היה כולו צבוע ובו פס אחד לבן אפילו כגריס וישרף, וכן אם פשה הנגע במטלית לבנה אחרת הרי זה פשיון אע"פ שיש ביניהם צבוע,

  ועות ישרף.ונראה בו נגע יסגיר שאם עמד בעיניו ולא הוסיף ולא כהה שני שב  ג' אצ'!!!(

משמעו גם פס לבן בגודל גריס בלבד )הקטן מג' על ג' אצ'( בתוך בגד צבוע, ולכן לדעת חכמים שהצבוע לא  להיכן שיפשה ולין בגד שאאפשר כי 

 מקבל נגע, אין לנגע להיכן שיפשה, ואפילו הכי אם עמד בעיניו שבועיים ישרף. 

ה ֭ (גניג,) ּנ  ה  ְו  ֭ ן ה  ַהּכ  ֶ֣ה֭ ְרֶא ֭י  ם  א  ְו ג[֭֭ ֶגד-ל א֭]נ עַּ֭בֶּב֕ ַג ַהֶּנָ֔ ֶ֣ה֭ ָׂש ל ָפ ְּבָכ ֹו֭ אֶ֖ ֶָ֑רב֭ ע  ֹוָ֭ב אֶ֣ י֭ ֶ֖ ת  ֹוַ֭בְּׁש י-אֵ֥ ל  ֹור׃-ְּכ     ֭עָֽ

ד֭ (גניג,) החמישי  הבגד כתב התוה"מ ֶג )לזה ירמז  שלש על שלש אצבעות (בגד)צריך לרבות  הסתפקות בזהוי תפקיד בגד זה( -טט ) ַּ֭בֶּב֕

אף שאינו ראוי לקבל טומאת מדרס שבה צריך בגד של ג' על ג' טפחים, תבנית הטעמים גדול, ענין של שלוש( שאף הוא ראוי לקבלת נגע -טעם זקף

ן ֭של  ה  ֶ֣הַ֭הּכ  ֶא ְר ֭י  ם  א  דזרקא מונח סגול, תרמז לגריעה מן הענין של  – ְו ֶג פס אחד לבן אפילו לבגד שהוא  שלש על שלש אצבעותשל  ַּבֶּב֕
רמב"ם )נגע יסגיר שאם עמד בעיניו ולא הוסיף ולא כהה שני שבועות ישרף.ונראה בו   )הקטן מג' על ג' אצ'!!! בתוך בגד צבוע( כגריס

 ((   ג"ב הי"צ פי"הט

ד֭יג,מז)-בבה כתוולא ממלת בגד כלשהי ה מאות ו"ו יתירה לרבותר"א מרבה בגד שאין לו להיכן שיפשה  –)טט  ֶג ַהֶּב֕ ד֭יג,נח)-או ב  (ְו ֶג ַהֶּב֡ ( ְו

)יג,מז( הח"ח פירש כי הו"ו מלמד על שילוח מחוץ לשלוש מחנות, -לאיזה קרא הכוונה, אך מאחר שב, לא נכתב בפירוש בהח"ח )הח"ח בשם הגר"א
)יג,מז(. לכן להח"ח, לתמיכה בדעת ר"א מתאים יותר ללמוד דין בגד -)יג,נח(, והמלבי"ם לומד דין שילוח מהאות ה"א שב-מסתבר שהלימוד יהיה מ
גדול: )א( מתאים לשלוש מחנות שזה ילמד מסמיכות -)יג,מז( זקף –טעם פזר בענין הבגד השמיני. )טט )יג,נח(, ראה עיון ב-שאין לו להיכן שיפשה מ

 ולא מהטעם )ב( בבלי שבת כו,ב משלב )יג,מז( עם )יג,נט( לדרוש שלושה שיעורי טומאה בבגד )ג( בגד שאין להיכן שיפשה מתוספת ו"ו )ד( בגד
 כלאיים. 

( מדבר מפורש על בגד שיש לו להיכן שיפשה, ולכן הדיון על נגעי בגדים אינו כולל בגד שאין לנגע להיכן ,נגיגורבי ישמעאל עונה לר"א שפסוק )

 . שיפשה
 

מה  (במשנה ז'דורש אותו )( בגד חמישי( או נז או נח  –)או נג  נבמהמשך פי' התוה"מ צ"ל בגד הסמוך לשתי וערב, נא או  –)טט , הבגד הששי 
משתגמר מלאכתם. ומפרש איזהו גמר מלאכתם וכו' וכמ"ש בנגעים  )היינו החוטים ראה בגד שביעי(ולם בגד משתגמר מלאכתו אף כ

 (.ח"מ נגעים פי"א משנה)
 שיעור של החומר להכשירו לקבלת נגע -בגד חמישי 

  גמר מלאכת עיבוד החומר הגלמי להכשירו לקבלת נגע -ישי שבגד 
 

ֶגד֭יג,נז) הבגד השביעי   ֶּב ת"ל בגד מה בגד משיארג שלש על שלש. והיא ג"כ  )בכל שהו( יכול יהיו מטמאים בכ"ש דריש )שם( (ַּב֠
 בנגעים )שם שם(, ומ"ש היתה פסוקות פי' חוטין פסוקין. 

ד֭ (גניג,) –)טט  ֶג אונין גדול לימד על בגד של ג' על ג' אצבעות, משנה )תו"כ פ"ה פי"ג מ"ז( שואלת מאיזו כמות של חוטי שתי, ערב ו-זקף – ַּ֭בֶּב֕

ד֭יג,נז) -של פשתן יכול לחול נגע. ב ֶּבֶג תלשא ילמד דרשת שיעור שהוא יותר מכ"ש, ושיעור זה הוא כמות חוטים שתספיק לאריגת בגד של ג'  (ַּב֠

 על ג' אצבעות.( 
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ֶגד֭יג,נח) והבגד השמיני  ַהֶּב֡  ( בבגד ולא בנימין )כמ"ש בס' קסב(:יד מ"גנדרש בספרא )פרק  (ְו
ֶגדוְ֭֭ (חניג,) –טט  שאם נראה הנגע בנימי הבגד אשר פזר מיצא עקרון מהקרא למקום אחר. אפשרויות: )א( כביאור הח"ח במשנה של תו"כ  – ַהֶּב֡

)כלומר הנימים הם לא פחות משתי וערב שבהם יש נגע, ויש לשער  נשארים בסופו, הנימים טמאים מידי דהוי אשתי וערב אבל הבגד טהור
 ' אצבעות.( עיין בשחין )יג,כה( רעיון דומה של חוט של נגע היוצא מנגע וגם בו טעם פזר(.שצריך כמות שתספיק לג' על ג

 . ראה בגד חמישי.מרבה בגד שאין לו להיכן שיפשה מאות ו"ו יתירה ולא ממלת בגד כלשהי )תוכ" פי"ג מ"ב(ר"א )ב( תמיכה בדעת  
שאי כלאים, תערובות עם מינים שאינם צמר ופשתים, גמר מלאכה, טומאת מדרס )ג( פזר ללמד על בגד לכל התורה כולה, בנגעי בגדים נימנים נו 

 שמתחילה רק בשלושה על שלושה טפחים
 )ד( ראה בהסבר הפסוק כבוס כתם נדה וצביעה בערלה של חוט בשיעור סיט

 
  לימוד מיתור מילות צמר ו/או פשתים

יראשון פשתים וצמר. הנה מש"כ בפעם ה שלוש פעמיםעתה יבאר מה שכתוב  ָֽ ֶגדּ֭כ  ַהֶּב֕ מז[ְ֭֭ו ַעת-] ָרָ֑ עָ֭צ ֶַָֽ֣֖ג ֹוֶ֭נ ֵ֥ה֭בֶ֖ ֶי ְה ֹו֭֭י  ר֭אֶ֖ ֶמ דֶ֭צָ֔ ֶֶ֣ג ְּבֶב
ים׃ ָֽ ְׁשּת  דּ֭פ  ֶג שני פעמים, והיה יכול לומר בבגד צמר או פשתים,  שם בגדהגם שאינו מיותר כי צריך לגופיה, בכל זאת למה נשנה ְּ֭בֶבֵ֥
ים׃צבועים, ת"ל  ( יכול יהיו מטמאים בין צבועים בין שאינםבמשנה ג')לכן( דרש ) ָֽ ְׁשּת  ֶגדּ֭פ  ֹוְּ֭בֶבֵ֥ אֶ֖ ר֭ ֶמ דֶ֭צָ֔ ֶֶ֣ג  פשתים כברייתומה  ְּבֶב

 .צמר כברייתו)רצונו לומר שאין דרך לצבוע פשתים( אף 

מז[֭ י] ָֽ דּ֭כ  ֶג ַהֶּב֕ ים׃֭-ְו ָֽ ְׁשּת  דּ֭פ  ֶג ֹוְּ֭בֶבֵ֥ ֶמר֭אֶ֖ דֶ֭צָ֔ ֶֶ֣ג ַעתְּ֭בֶב עָ֭צָרָ֑ ֶַָֽ֣֖ג ֹוֶ֭נ ֵ֥ה֭בֶ֖ ֶי ְה ח[֭י  וְ֭]מ ים֭ ֶ֖ ְׁשּת  ֶרבַ֭לּפ  ֹוְ֭בע ָ֔ אֶ֣  ֭ י ְׁשת  ָֽ ֹו֭ב  ר֭אֶ֤ ֹו ֹוְ֭בעָ֔ אֶ֣ ר֭ ֶָ֑מ ַלָּצ
ֹוְּ֭בָכל ֹור׃-אֶ֖ אֶכת֭עָֽ ֶלֵ֥  ְמ

 

ֶמר  (יג,מז) דֶ֭צָ֔ ֶֶ֣ג ּבְ֭ קטן בתפקיד שתיים, צמר מברייתו בא בלבן או צבע-מונח זקף –ְּבֶב ֹו֭ יםאֶ֖ ָֽ ְׁשּת  דּ֭פ  ֶג מציב עובדה כי פשתים מברייתו בא  – ֶבֵ֥

ֹורק בלבן. טעם סלוק מגביל פשתים לקבל נגע רק במצב כברייתו. טעם מלת  בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהמרכא סלוק, ובתפקיד  טפחא, אֶ֖

 התפשטות האפיון אלפניו, מה בגד פשתים מקבל נגע רק במצב כברייתו אף בגד צמר מקבל נגע רק במצב כברייתו.

ֶמר (יג,מז)-לכאורה, אפשר היה להסביר מ"ג ומ"ד מ דֶ֭צָ֔ ֶֶ֣ג בע, מונח ילמד על צמר קטן בתפקיד שתיים, צמר מברייתו בא בלבן או צ-מונח זקף –ְּבֶב

ּבְ֭צבוע בידי אדם. יבוא  ֹו֭ יםאֶ֖ ָֽ ְׁשּת  דּ֭פ  ֶג סלוק מגביל לכברייתו, מרכא, מרבה תכונות כברייתו ולבן, טפחא במלת או מרכיב תכונות אלה על בגד  – ֶבֵ֥

 צמר, ותוצאת החיתוך מותירה לנגעים רק בגד צמר כבריתו בלבן.

 

ר  (יג,מח)י אדם, אבל הלוא יש צמר צבוע מתולדה, על זה כתב והנה בזה לא מוכח רק שלא יהיה הצמר צבוע ביד ֶָ֑מ ְוַלָּצ ים֭ ֶ֖ ְׁשּת  , ַלּפ 
רת"ל  במשנה ד'. וזה ש"כ שלא יהא אף צמר צבוע מתולדהאליו בכל פרטיו  פשתים לצמר להקישווהקדים  ֶָ֑מ ַלָּצ יםְ֭ו ֶ֖ ְׁשּת  מה  ַלּפ 

)בדיני  ואמר תנינן תרין כללין ולא דמיין דין לדין, תנינן ,ירושלמי כלאיים רפ"ט-ברייתא זו מובא ב. )פשתים לבנה אף צמר לבנה

אין מטמאין בנגעים אלא צמר ופשתים  )בדיני נגעים( אין אסור משום כלאיים אלא צמר ופשתים בין צבועים בין לבנים ותנינן כלאיים(
 שתי פעמים (  (יג,מח)ר צמ (יג,מז) ששנה עליו הכתוב צמר )בנגעים שונה מכלאים(ובלבד לבנים. אמר ליה שניא הוא 

 אליו בכל פרטיו  פשתים לצמר להקישווהקדים 
ים  (יג,מח)  ֶ֖ ְׁשּת  מסדר המלים לומד שהצמר מוקש לפשתים, מה רק פשתים לבנים מברייתם מקבלים נגע, כך גם רק צמר לבן מברייתו מקבל  – ַלּפ 

ר֭נגע, וטעם אתנח במלת ֶָ֑מ ַלָּצ  רשה ג' שבה פועל טעם טפחא.ראה ד מגביל את הצמר ללבן מתולדתו., ְו
 

ֶאת (יג,נב)-ג[ מש"כ ב )צמר ופשתים בפעם( ף֭ ַרָ֨ ת-ְוָׂש ֶאָֽ ֹו֭ אֵ֥ ד֭ ֶג ֶאת-ַהֶּב֝ ֹו֭ אֶ֣ ֭׀ י ֶ֣ ְּׁשת  ים-ַה ָ֔ ְׁשּת  ֹוַ֭בּפ  אֶ֣  ֭ ֶרבַּ֭בֶּצ ֶמר ע ֵ֗ שתי בא לומר דווקא  ָה
ים, ת"ל וערב של צמר ופשתים ולא של נפה וכברה ָ֔ ְׁשּת  ֹוַ֭בּפ  אֶ֣  ֭ ר שתי וערב של נפה וכברה, ת"ל  [ יכולמשנה ה. וזה ש"כ ב] ַּבֶּצ ֶמ

ים ָ֔ ְׁשּת  ֹוַ֭בּפ  אֶ֣  ֭ ר ֶּצ ֶמ  . ַּב
, כי לדעת כולם אם נפה וכברה עשויה ממינים אחרים )הח"ח כגון זנב סוס או שתי וערב של צמר ופשתים ולא של נפה וכברהדווקא   (יג,נב)

 זנב פרה( אינה מקבלת נגע.
 

ֶרב֭לַ֭  (יג,מח)-ועוד דייקו מש"כ ב ֹוְ֭בע ָ֔ אֶ֣  ֭ י ְׁשת  ָֽ רב  ֶָ֑מ ַלָּצ יםְ֭ו ֶ֖ ְׁשּת   וכל דם לא תאכלו לעוף ולבהמה בלמ"ד המורה על המין, כמו  ּפ 
שהשתי וערב יהי' וכד', כי על הדרוש הנזכר להקיש צמר לפשתים לא היה צריך לומר ביחוס הלמ"ד. על כן ביארו בו עוד דרוש ב' 

, כל שכן )כאשר נטמא, הוה אמינא ש( ה בשער נזיר. )כי מן הדין יש לומר ששער שמוכשר לשריפממין הפשתים וצמר לא מין שער
)של נגעים אם יעשו מהשער שתי וערב, כמו ששתי וערב של צמר או פשתים שלא הוכשר לשריפה בטומאה אחרת פרט בנגעים, שמוכשר לטומאה 

וְ֭. וזה ש"כ במ"ה ובמ"ו הוציא של נפה וכברה ולא הוציא של שער, ת"ל (וקו"ח הזה נדחה( ים֭ ֶ֖ ְׁשּת  ֶָ֑מרַלּפ   .  ַלָּצ

ח[֭ מ ים] ֶ֖ ְׁשּת  ֶרבַ֭לּפ  ע ָ֔ ֹוְ֭ב אֶ֣  ֭ י ְׁשת  ָֽ ֹו֭ב  ֶָ֑מר֭ אֶ֤ ַלָּצ   –ְו

ים ֶ֖ ְׁשּת  ר ַלּפ  ֶָ֑מ ַלָּצ -אתנח, ובתפקיד התפשטות האפיון המשותף לשניהם אלפניו ללמד כ-טפחא אתנח, טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מה – ְו

 ,שהשתי וערב יהי' ממין הפשתים וצמר לא מין שער תוה"מ

 

 שבע פעמים עור ושבע פעמים שתי וערב.תור מילות לימוד מי
עתה יבאר עוד מה שמיותר שבע פעמים עור ושבע פעמים שתי וערב. וכשתעיין תראה כי בפסוקים אלה המיותרים כתוב שני פעמים 

 בגד ואחריו עור ואחריו שתי וערב, וחמישה פעמים כתוב שתי וערב אחר בגד ועור כתוב לבסוף.
להקיש עור אל בגד לשני דברים. )א( מה שכתוב במ"ח ומ"ט מה בגד מן הגדל בארץ  עור אל בגדשני פעמים סמך  ולמדו רבותינו כי

אף עור מן הגדל בארץ, ועורות חיית הים אין מטמאים. )ב( מה ש"כ )בפי"ד מ"א( יכול יהיו מטמאים בין צבועים בין שאינם צבועים 
ר  (ג,מטי) (בשתי אלה מקיש עור לבגד)ת"ל בגד ועור ) ֝עֹו ֹוָ֭ב ד֭֩אָ֨ ֶג ן (יג,נו) ַּבֶּב ן-מ  מ  ֹו֭ אֶ֣  ֭ ד ר-ַהֶּב ֶג ֹו עָ֔ )כולו לבן אף עורות כולם (, מה בגד וכו'  ָה

 הגר"א בשם הח"ח -)טטולרבי יהודה לא ידענו הדרוש לשיטתי'( )וזה מותיר צבוע מתולדתו( . )ולרבי שמעון ממעט צבוע בידי אדם לבנים(
רשל מלת  בא מהבי"ת )של ר' יהודה(שרבוי זה  ֹו עָ֔ ֹור  (יג,מט)בקרא   ָב ֹוָ֭ב֝ע אָ֨ ֶגד֭֩ )מתולדה ומאדם( הצבועים  )העורות(( לרבות את ַּבֶּב

 שיקבלו נגע

ֹור֭ (יג,מח)שלושה כתובים "בעור"  הערה: –טט  ֹוְ֭בעָ֔ ר (יג,מט) אֶ֣ ֝עֹו ֹוָ֭ב ֹור (יג,נא)( אָ֨ עָ֔ ֹוָ֭ב  אֶ֣
 

משנה -בגד להקיש שתי וערב אל בגד בשני דברים שנזכ' בבבגד או בשתי או בערב או בעור. סמך שתי וערב אל פעמים כתב  וחמשה



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 (, ז'
 (בגד חמישי( או נז או נח  –)או נג  נבנא או )א[ מה בגד משנגמר מלאכתו אף שתי וערב משתגמר מלאכתן. 

ים שהבאתי למעלה על . )והם שני הדרושמשנה ז'-כש"כ ב ג' על ג' אצבעות( –גדול -זקף –בגד חמישי  –נג )ב[ מה בגד משיארג בו ג' על ג' 
 ניהםר שעוכי בגד ו נוצלו להקיש אליהם עור( 2בגד,  8-)וכן מ. נוצלו לבגד חמישי ובגד ששי ע"י הקשת שתי וערב אליהם( 2בגד,  8-)מ ב"פ בגד

  .ם(רידבבשני  זל"זשם יים להקפעמי נים שתרמיו
  גמר מלאכה נלמד מאחד הכתובים הבאים:  הערה: –טט 

א[֭֭ ה֭אֶ֭]נ ָרָאָ֨ י-תְו ָֽ יּ֭כ  יע ֵ֗ ַהְּׁשב  ֹום֭ ַּבּיֶ֣ ֶּנַ֝גע֭ ֶּנ ַגע ֭-ַה ַה ה֭ ֹוָ֭פָׂשֶ֤ ד֭אָֽ ֶּבֶג ֹו-ַּב֠ י֭אָֽ ֶ֤ ְּׁשת  ֹור֭...׃-ַב ֹוָ֭בעָ֔ אֶ֣  ֭ ע  ֶרב ֶאת]נב[֭ ָב ף֭ ַרָ֨ ת-ְוָׂש ֶאָֽ ֹו֭ אֵ֥ ד֭ ֶג ֹו֭-ַהֶּב֝ ׀֭אֶ֣ י ֶ֣ ְּׁשת  ַה
ֶרב֭-ֶאת תָהע ֵ֗ ֹוֶ֭א ים֭א֚ ָ֔ ְׁשּת  ּפ  ֹוַ֭ב אֶ֣  ֭ ר ל-ַּבֶּצ ֶמ ר-ָּכ רֲ֭אֶׁש ֹו ָהעָ֔ י֭ ֶ֣ י-ְּכל  ָֽ ַָָֽ֑֖געּ֭כ  ָּנ ַה ֹו֭ ֵ֥ה֭בֶ֖ ֶי ְה ַרֶ֤֭-י  ׃ָ֭צ ף ָֽ ר  ָּׂש ׁשּ֭ת  ֶ֖ ָּבא  וא֭ ָ֔ ה   ֭ ְמֶא ֶרת ַמ ג[ַ֭עת֭ ל א]נ  ֭ ה ּנ  ה  ְו  ֭ ן ה  ַהּכ  ֶ֣ה֭ ְרֶא י  ֭ ם  ֶ֣ה֭-ְוא  ָפָׂש

ַגע֭ ֶּנָ֔ ֶָ֑רבַ֭ה ֹוָ֭בע  אֶ֣ י֭ ֶ֖ ֹוַ֭בְּׁשת  אֵ֥ ד֭ ֶג ָכלַּבֶּב֕ ְּב ֹו֭ י-אֶ֖ ׃-ְּכל  ר ֹו ם]נז[֭...֭֭עָֽ ד-ְוא  ֹו ה֭֝ע ָרֶאָ֨ ֹוּ֭ת  אָֽ ד֭ ֶג ֶּב ֹו-ַּב֠ אָֽ י֭ ֶ֤ ֭ -ַבְּׁשת  ָכלָבע  ֶרב ֹוְ֭ב י-אֶ֣ ו-ְּכל  ָ֑ ה  ַחת֭ ַרֶ֖ ּפ  ר֭ ֹו ֶׁ֣ש֭עָ֔ ָּבא  א֭

ר תֲ֭אֶׁש ֵ֥ ּו֭א  ּנ ֶפָ֔ ְר ְׂש ָּנַַָֽֽגע-ּת  ַה ֹו֭ ח[֭ ׃ּבֶ֖ ֹו]נ ֶגד֭אָֽ ַהֶּב֡ אֹו-ְו י֭ ָ֨ ְּׁשת  ֶרב֭-ַה ֹוָהע ֝ ר׃-ָכל-אָֽ ָֽ ה  ְוָט ית֭ ֶ֖ נ  סׁ֭ש  ַּבֵ֥ ֻכ ְו ַָָֽ֑֖גע֭ ָּנ ַה ם֭ ֶהֶ֖ מ  ר֭ ְוָסֵ֥ ס֭ ּב ָ֔ ַכ ֶ֣רְּ֭ת ֲאֶׁש  ֭ ר ֹו ָהע י֭ ֶ֤  ְּכל 

 
)צריך לגלות שלושה מבין  ים.רדב ג'ב גדלב ומהד נואי רובין בגד ועור, כדי שנדע שעסיק פהל ערבי ותכתב ש הנ"ל( 5-)מם עמיפ ושלשה

 חמישה הפסוקים הבאים(
ר (יג,נא)  ֹו עָ֔ ֹוָ֭ב )לפי המשך התוה"מ )יג,נא( מלמד על גמר מלאכה בעור ומאז העור מוכשר לקבל נגע., אבל האם אפשר ללמוד מעור לבגד  כפל של עור( הוא)ו אֶ֣

 מר מלאכה בבגד ושתי וערב.פסוק המועמד ללמד ממנו על ג –כי מבגד לא לומדים לעור!( 

ֶאת (יג,נב) ֹו֭ ר-ָּכל-א֚ ֹו עָ֔ יָ֭ה ֶ֣ ל   עור בהמה דקה או גסה – )ואינו כפל של עור( ְּכ

ֹוְּ֭בָכל (יג,נג)  י-אֶ֖ ֹור-ְּכל   אצבעות 3על  3בגד של   – )ואינו כפל של עור( עָֽ

ֹוְ֭בָכל (יג,נז)  י-אֶ֣ ר-ְּכל  ֹו  עור בהמה דקה או גסה – )ואינו כפל של עור( עָ֔

ֹו (יג,נח)  ל-אָֽ עֹור ֭-ָכ יָ֭ה ֶ֤ ל   עור בהמה דקה או גסה – )ואינו כפל של עור( ְּכ

 דקהה מהבור ע )א[ שאינו דומה בתכונה אחת( דבריםות ג לרבא ונאכל. ובקה דה מהבן ה צמר מימאי  י"ד קרראש פ-)בש "במוהוא 
ועורות  ,גסה ואינו נאכל (כלל את כל בעלי העור ות,תכונאינו דומה בשתי [ ג)בהמה גסה ונאכל  ורע בתכונה אחת(שאינו דומה [ ב) אכלנ וניוא

 של שרצים.
והנה עדיין מיותרים שני פעמים עור מן הב"פ שסמך שתי וערב  אל בגד להקיש בגד לשתי וערב. ועור למה לי, ע"ז נמצא ב' דרושים, 

ר( ת"ל משנ' ט'א[ מ"ש )בסוף  ֹו עָ֔ ֹוְ֭ב ע"י  –)טט ץ אפי' חוט ואפי' משיחה להביא את שחיבר לו מן הגדל באר )ראה פסוקים להלן( אֶ֣

 חיבור חוט צו"פ דרך חיבור, לעור חיה שבים מכשירו לקבל נגע( 

 

ֹור֭(יג,מח) אפשר מהקרא)( לר"י ור"ש דאו בעור ריש פי"ד. ב[ מ"ש )ב ֹוְ֭בעָ֔ )לר"ש בידי ( לרבות הצבועים (יג,מז)-ב הבגד מילתכאשר  אֶ֣

רשמים, לר"י גם הצבועים בידי אדם  ֹו עָ֔ ֹוְ֭ב  אפשר מהקרא)ואחר שהתבארו כל היתורים וכל דרושיהם,  קטן ירמז לשני סוגי עור צבוע(-זקף – אֶ֣

ֹור (יג,נא) עָ֔ ֹוָ֭ב  (  )יג,נא( בנקוד קמץ המייצג הא הידיעה(-)יג,מח( בנקוד שוא נע, ב-)ב אֶ֣
 

אֶ֖֭אמר   (יג,מח)פסוק עוד נשאר לבאר מה שבג' פסוקים כפל דיני העור בכל פסוק. שב ר֭ ֹו עָ֔ ֹוְ֭ב ר-ֹוְּ֭בָכלאֶ֣ ֹו עָֽ אֶכת֭  (יג,מט), ובפסוק ְמֶלֵ֥
ר֭אמר  ֹוָ֭ב֝עֹו ֹואָ֨ ֹו-אָֽ י֭א ֶ֤ ֹוְ֭בָכלָ֭בע  ֶרב ֭-ַבְּׁשת  י-אֶ֣ ל  ר-ְּכ ֹו ֶׁשראמר  (יג,נא). ובפסוק עָ֔ לֲ֭א רְ֭לכ ֵ֛ ֹו עָ֔ ֹוָ֭ב ָ֑ה-אֶ֣ אָכ ָל ְמ ר֭ל  ֹו עֶ֖ הָ֭ה ָעֶׂשֵ֥  .  י 

ר  (יג,מח)( מ"ש משנה יודודריש בספרא ) ֹו ֹוְ֭בעָ֔ ֹוְּ֭בָכל֭אֶ֣ ר-אֶ֖ ֹו אֶכת֭עָֽ ֶלֵ֥  ר המצה )דלא מליח ולא קמיח ולא עפיץ( , ממעט עוְמ
שני שלבים ועדיין לא בוצע שלב עפיץ שלא  –)טט  ועור האיפה )דמליח וקמיח ולא עפיץ( שלא נעשה בו מלאכת העור ותקוניו.

 . )יג,מח( ממעט עור במצבים שלא נגמרה מלאכתם מקבלת נגע.(כי לא נגמרה מלאכתו מטמאים
 

 ות כלי גמור פרט למקרים הנמנים אח"כ. עיבוד עורות גלמיים הוא רק הכנה למלאכת עשיית הכלי. אפשר כי לקבלת נגע בעור, הוא צריך להי

ֹו (יג,מח) אֶכת-ְּבָכל , בתפקיד להתאפיין מהמרכא סלוק לענין קבלת נגע רק בעור אשר עברטפחא - אֶ֖ , ריבה כל המלאכות הדרושות מרכא – ְמֶלֵ֥

ֹור לתיקון העור הגלמי לעשיית כלים  סלוק, מגביל קבלת נגע אם לא השלים כל מלאכות עיבוד העור. – עָֽ

ֹו -אחרי ש רקבל האפיון לכל המלאכות הוא מתפשט לפניו עד אחרי האתנח טפחא,  - אֶ֖ ֶָ֑מ רְ֭֭וַלָּצ ֹו ֹוְ֭בעָ֔ אשר לעיל התוה"מ הביאו בשם תו"כ פי"ד אֶ֣

)לר"ש בידי שמים, לר"י גם הצבועים יה נגע, לעומתם בעורות צבועים (. בצו"פ צבועים מתולדה ומאדם לא יה(יג,מח)-)שזה מ לרבות עורות צבועים

יהיה נגע, לכן לא יכול ללמוד מגמר מלאכה בבגד ובצו"פ אל גמר מלאכה בעור וגם עור שנגמרה מלאכת הכשרתו מעור גלמי לעור לכלים  בידי אדם(

 שר יש בם אורך של אריגת ג' על ג' אצבעות.  עדיין לא מטמא בנגע עד שיהיה לכלי, ואילו צו"פ מטמאים בנגע כחוטים כא

 

ֹוְ֭בָכל( (יג,מט)ומ"ש )ב י-אֶ֣ ל  ֹור-ְּכ עד שיחברם לסנדל, ואז  –)טט  עורות רצועות סנדלים שאינם כלים  ממעט מהתוכן את( –)טט ממעט  עָ֔

 .  )הח"ח משנה נגעים יא,יא(( נטמאים בנגע
ֲאֶׁשר( (יג,נא)ומ"ש )ב ל֭ ְמלָ֭-ְלכ ֵ֛ ר֭ל  ֹו ָהעֶ֖ ה֭ ָעֶׂשֵ֥ ָ֑הי  , מרבה עורות אהלים שאף שאינם כלים ולא נעשה בהם מלאכה מ"מ הם מוכנים  אָכ

ה֭למלאכתם שיעשה בהם מלאכה בעתיד מאליהם ועז"א  ֶׂשֵ֥ ָע רי  ֹו ָ֑הָ֭העֶ֖ אָכ ָל ְמ ( עיי"ש. ובזה ס' קיט) פרשת שמיני-וכן דריש כזאת ב  ל 
 התבארו דרושי חז"ל בכל פרטיהם ברוך שבחר בהם ובמשנתם.  

 

ֶׁשר (יג,נא) לֲ֭א ָ֑ה-ְלכ ֵ֛ אָכ ְמָל ר֭ל  ֹו עֶ֖ הָ֭ה ָעֶׂשֵ֥  תביר מרכא טפחא אתנח, ,  י 

ָ֑ה אָכ ְמָל הם מוכנים למלאכתם שיעשה בהם מלאכה אתנח, מגביל עורות אהלים שמקבלים טומאה רק לאלו שנגמרה מלאכת עיבודם כי  – ל 
 אם ישנו אותם מלהיות עורות אהלים.  בעתיד מאליהם

ר-ֲאֶׁשר ֹו עֶ֖ הָ֭ה ָעֶׂשֵ֥ , טפחא גם בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהאתנח ללמד שעורות האהלים ראויים מרבה עורות אהליםכא טפחא, יתור מר – י 

 גם להיעשות כלים. 

ל֭ מ"מ הם מוכנים למלאכתם להיעשות כלים עתה שאף שאינם כלים ולא נעשה בהם מלאכה תביר בתפקיד לא ממש, ללמד  –ְלכ ֵ֛
 .ן מקבלים נגעיםולכ שיעשה בהם מלאכה בעתיד מאליהם 

 שילוב פירוש התוה"מ בתוך הפסוקים.
י֭ ָֽ ּכ  ד֭ ֶג ַהֶּב֕ ְ֭֭ו ] ֭-]מז ֭ ם׃֭ י ָֽ ּת  ְׁש ּ֭פ  ֶגד ֶבֵ֥ ֹוְּ֭ב אֶ֖ ֶמר֭ ֶ֭צָ֔ ֶגד ֶבֶ֣ תְּ֭ב ַע ָצָרָ֑ ע֭ ֶַָֽ֣֖ג ֶנ ֹו֭ בֶ֖ ֶיֵ֥ה֭ ְה  י 

ל ְּבָכ ֹו֭ אֶ֖ ר֭ ֹו עָ֔ ֹוְ֭ב אֶ֣ ֶמר֭ ָּצָ֑ ַל םְ֭ו י ֶ֖ ְׁשּת  ַלּפ  ֶרב֭ ע ָ֔ ֹוְ֭ב אֶ֣  ֭ י ת  ְׁש ָֽ ֹו֭ב  אֶ֤ ֭֭] ֭-]מח ר׃֭֭ ֹו עָֽ ת֭ אֶכ ֶלֵ֥ ְ֭מ
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ה֭הַ֭ ָהָיָ֨ [ְ֭֭ו ט ֹו]מ אָֽ ֹור֭ ֝ע ֹוָ֭ב אָ֨ ד֭֩ ַּבֶּבֶג ם֭ ְמָּדֵ֗ ֲאַד ֹו֭ אֶ֣ ׀֭ ק ְקַרֶ֣ ְ֭יַר ע ֹו-ֶּנַ֝ג א י֭ ֶ֤ ת  ל-ַבְּׁש ֹוְ֭בָכ אֶ֣  ֭ ע  ֶרב י-ָב ל  ת-ְּכ ֶא ה֭ ָאֶ֖ ָהְר אְ֭ו ּו ת֭הָ֑ ַע ָצַרֶ֖ ע֭ ֵַַֽ֥ג ֶנ ֹור֭ ֭-עָ֔ ׃֭֭ ן ָֽ ה  ּכ   ַה
ת ֶא ן֭ ֶ֖ ה  ּכ  ַ֭ה ה ָאֵ֥ [ְ֭֭וָר נ ת-] ֶא ר֭ י ֵ֥ ּג  ְס ְוה  ע֭ ַָָֽ֑֖ג ֭-ַהָּנ ֭ ם׃֭ י ָֽ ָ֭ימ  ת ַעֵ֥ ְב עׁ֭ש  ֶַַֽ֖ג ַ֭הֶּנ

ת ֶא ה֭ ָאָ֨ [ְ֭֭וָר א נ [-֭֝ יַהֶּנ ָֽ ּכ  י֭ ע ֵ֗ י ב  ַ֭הְּׁש ם ֹו עַּ֭בּיֶ֣ ֹו-ַג אָֽ ֶגד֭ ֶּב ַּב֠  ֭ ע ַ֭הֶּנ ַג ה ֹו-ָפָׂשֶ֤ אָֽ י֭ ֶ֤ ת  ר-ַבְּׁש ֲאֶׁש ל֭ ְלכ ֵ֛ ֹור֭ עָ֔ ֹוָ֭ב אֶ֣  ֭ ב ע  ֶר ֭-ָב ת ֶר ֶאֵ֛ ַ֭מְמ ת ַע ָצַרֹ֧ ָ֑ה֭ ָכ א ָל ְמ ל  ֹור֭ עֶ֖ ָ֭ה ה ָעֶׂשֵ֥ י 
֭ ׃֭֭ א ּו ֭הָֽ א ֵ֥ ָטמ  ע֭ ֶַַֽ֖ג ַ֭הֶּנ

ת ֶא ף֭ [ְ֭֭וָׂשַרָ֨ נב ת-] ֶאָֽ ֹו֭ אֵ֥ ֶגד֭ ת-ַהֶּב֝ ֶא ֹו֭ אֶ֣ י׀֭ ֶ֣ ת  ֹו-ַהְּׁש אֶ֣  ֭ ֶּצ ֶמר בַּ֭ב ֶר ע ֵ֗ תָ֭ה ֶא ֭ אֹ֚ו ם֭ י ָ֔ ְׁשּת  ל-ַבּפ  ר-ָּכ ֲאֶׁש ר֭ ֹו עָ֔ יָ֭ה ֶ֣ ל  י-ְּכ ָֽ ּכ  ע֭ ַָָֽ֑֖ג ַ֭הָּנ ֹו ֵ֥ה֭בֶ֖ ְהֶי ֭-י  א ו ָ֔ ה   ֭ ת ֶא ֶר ַמְמ ֭ ת ַע ָצַרֶ֤
֭ ֭ ף׃֭ ָֽ ָּׂשר  ׁשּ֭ת  ֶ֖ א  ָּ֭ב

ל א  ֭ ה ּנ  ְוה   ֭ ן ה  ּכ  הַ֭ה ֶאֶ֣ ְר ֭י  ם  א  [ְ֭֭ו נג ל-] ְּבָכ ֹו֭ אֶ֖ ֶָ֑רב֭ ע  ָ֭ב ֹו אֶ֣ י֭ ֶ֖ ת  ֹוַ֭בְּׁש אֵ֥ ֶגד֭ ַּבֶּב֕ ע֭ ַג ַהֶּנָ֔ ה֭ ָׂשֶ֣ י-ָפ ל  ֭-ְּכ ֭ ֹור׃֭ ֭עָֽ
הַ֭  ֭ ָּוה [ְ֭֭וצ  נד ר] ֶׁש ֲא ת֭ ֵ֥ א  ּו֭ סָ֔ ְּב ָ֨ ְ֭וכ  ן ה ָ֔ ת-ּכ  ַע ְב ׁש  ֹו֭ ירֵ֥ ּג  ְס ְ֭וה  ע ַָָֽ֑֖ג ַ֭הָּנ ֹו ֭-ּבֶ֖ ֭֭ ת׃ י ָֽ נ  ׁ֭ש  ם י ֶ֖ ָ֭ימ 

ת ֶא ס֭ ֶ֣ ַּכּב  ׀ֻ֭ה י ֶ֣ ֲחר  ַא ן֭ ה ֝ ּכ  הַ֭ה ָאָ֨ [ְ֭֭וָר נה ל א-] ה֭ ּנ  ה  עְ֭ו֠ ַג ת-ַהֶּנֵ֗ ֶא ע֭ ֶַָֽ֤֖ג ַהֶּנ ְך֭ א-ָהַפָ֨ ל ָֽ ע֭ ֶַָֽ֣֖ג ַהֶּנ ְו  ֭ נֹו י ַרחְ֭-ע  ְּ֭בָק א ו ָ֔ ֭ה  ת ֶת ְּ֭פֶחֶ֣ ּנּו ְׂשְרֶפָ֑ ׁשּ֭ת  ֶ֖ א  אָּ֭ב ּו א֭הָ֔ ֶ֣ ָטמ  ה֭ ָ֭פָׂשָ֔ ֹו אֵ֥ ֹו֭ ּתֶ֖
֭ ֭֭ ֹו׃ ּתָֽ ַגַּבְח ְ֭ב

ן ֭מ  ֹו תֵ֗ א  ע֭ ָקַרֶ֣ ֹוְ֭ו תָ֑ א  ס֭ ֶ֣ ַּכּב  ֻ֭ה י ֶ֖ ֲחר  ַא ע֭ ַג ַהֶּנָ֔ ה֭ ָהֶ֣ ּכ   ֭ ה ּנ  ְוה   ֭ ן ה  ּכ  הַ֭ה ָאֶ֣ ָ֭ר ם  א  [ְ֭֭ו נו ן-] ֭מ  ֹו אֶ֣  ֭ ן-ַהֶּב ֶגד מ  ֹו֭ אֵ֥ ֹור֭ עָ֔ ן-ָה ֭מ  ֹו אֵ֥ י֭ ֶ֖ ת  ֭-ַהְּׁש ֭ ֶרב׃֭ ָֽ ע  ָ֭ה
ם א  [ְ֭֭ו נז ֹו-] אָֽ ֶגד֭ ֶּב ַּ֭ב֠ ֝עֹוד ה֭ ֶאָ֨ ָר ֹו-ּת  אָֽ י֭ ֶ֤ ת  ל-ַבְּׁש ְבָכ ֹו֭ אֶ֣  ֭ ע  ֶרב י-ָב ל  ר-ְּכ ֲאֶׁש ת֭ ֵ֥ א  ּנּו֭ ֶפָ֔ ְׂשְר ׁשּ֭ת  ֶ֣ א  אָּ֭ב ו ָ֑ ֭ה  ת ַח ַרֶ֖ ּפ  ֹור֭ ֭-עָ֔ ֭֭ ע׃ ַַֽג ֹוַ֭הָּנָֽ ּ֭בֶ֖

ֹו אָֽ ֶגד֭ [ְ֭֭וַהֶּב֡ נח ֹו-] א י֭ ָ֨ ת  ֹו-ַהְּׁש אָֽ ֶרב֭ ע ֝ ל-ָה ֭-ָכ ֭ ׃֭ ר ָֽ ָטה  תְ֭ו י ֶ֖ נ  ׁ֭ש  ס ְוֻכַּבֵ֥ ע֭ ַָָֽ֑֖ג ַ֭הָּנ ם ֶהֶ֖ ֭מ  ר ָסֵ֥ סְ֭ו ְּתַכּב ָ֔ ר֭ ֲאֶׁשֶ֣  ֭ ר עֹו יָ֭ה ֶ֤ ל  ְּ֭כ
ע ֶנַג ת֭ ֹוַרָ֨ תּ֭ת א [֭֭ז ֠ ט נ ֶמר-] ֶּצֶ֣ ַ֭ה ֶגד תֶּ֭בֵ֥ ַע לָצַר֝ ָּכ ֹו֭ אֶ֖ ֭ ֶרב ע ָ֔ ָ֭ה ֹו אֶ֣  ֭ י ת  ַ֭הְּׁש ֹו אֶ֤ ם֭ י ֵ֗ ְׁשּת  ַהּפ  ֹו֭ אֶ֣ י-׀֭ ל  פ-ְּכ ׃֭ ֹו אָֽ ְּמ ַט ְל ֹו֭ אֵ֥ ֹו֭ ַטֲהרֶ֖ ְל ֹור֭ ֭עָ֑

 : זהוי איזו מלת בגד מלמדת על אחד משמונה הבגדים בדרשות התוה"מ הוא בגדר השערה ויתכן שיש להחליף זיהויים.הערה

ֶגד֭ ַהֶּב֕ מז[ְ֭֭ו גד שקצתו או כולו כלאים שהוא אסור בלבישה נטמא בנגע, ושייך במיוחד בכלאים קשים מרבה כלאים במקצתו, החידוש הוא שב ראשון)בגד ]

ישלא שייך בהם לבישה, כמו כן לכלאים אין שיעור )רמב"ם הל' כלאים פ"י( ולכן לא צריך מיקום עם טעם תרסא /תלשא(   ָֽ ד֭-ּכ  ֶֶ֣ג ַעתְּ֭בֶב עָ֭צָרָ֑ ֶַָֽ֣֖ג ֹוֶ֭נ ֵ֥ה֭בֶ֖ ְהֶי י 
ים׃ ָֽ ְׁשּת  דּ֭פ  ֶג ֹוְּ֭בֶבֵ֥ ֶמר֭אֶ֖     יתור בגד בפשתים ללמד: מה פשתים כברייתו )ואין דרך לצובעו( אף צמר כברייתו ולא צבוע בידי אדם() ֶצָ֔

ֶרב֭ ֹוְ֭בע ָ֔ אֶ֣  ֭ י ְׁשת  ָֽ ֹו֭ב  ח[֭֭אֶ֤ מ ים(  או בעור)הפסיק בשתי וערב בין בגד לעור, ראה המשך ] ֶ֖ ְׁשּת   אליו בכל פרטיו פשתים לצמר להקישווהקדים  ַלּפ 
ר֭שלא יהא אף צמר צבוע מתולדה ֹו עָ֔ ֹוְ֭ב אֶ֣ ר֭ ֶָ֑מ ַלָּצ קטן בתפקיד שתיים: כמו צמר בהמה דקה נאכלת כך גם עור בהמה דקה -( )ב( זקףאו בעור)המשך  ְו

ֹוְּ֭בָכל֭נאכלת ועור בהמה דקה שלא נאכלת )ריש פי"ד( )ראה נז(    ר׃-אֶ֖ ֹו עָֽ אֶכת֭ ( שלא נעשה בו מלאכת העור ותקוניו. למעט)כפל עור  ְמֶלֵ֥

(֭ ֶמר ָּצָ֑ ַל םְ֭ו י ֶ֖ ְׁשּת   .שהשתי וערב יהי' ממין הפשתים וצמר לא מין שער. על כן ביארו בו עוד דרוש ב'  )ל' כהא הידיעה( יחוס הלמ"דבַלּפ 
      )וכאן למד  מנזיר שלא שער אדם(

ד֭֩ םַּ֭בֶּבֶג ְמָּדֵ֗ ֹוֲ֭אַד ק׀֭אֶ֣ ַרֶ֣ ַרְק עְ֭י הַ֭הֶּנַ֝ג ָיָ֨ ְוָה מט[֭֭ ֹו֭טמאים )פי"ד מ"ג(( הנימים  לא נטמא אם, נגע בבגד מטמא הנימין, אבל בגד שמיני)בגד ] אָ֨
֝עֹור ֹו֭רק עור חיית הארץ( –)הקיש עור לבגד, תרסא כמחיצה ָב אֹו-אָֽ י֭ ֶ֤ ְּׁשת  ֹוְ֭בָכל-ַב אֶ֣  ֭ י-ָבע  ֶרב ל  ר-ְּכ ֹו   ממעט מהתוכן את( –)טט  ממעט)כפל עור  עָ֔

הֶ֭את֭(עורות רצועות סנדלים שאינם כלים ָאֶ֖ ְוָהְר א֭ ּו הָ֑ ַעת֭ עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג ן׃-ֶנ ָֽ ה      ַהּכ 

הַ֭ ה֭ ְוָרָאֵ֥ ֶאת]נ[֭֭ ן֭ ֶ֖ ה  ֶאת-ּכ  ר֭ י ֵ֥ ּג  ְס עְ֭וה  ַָָֽ֑֖ג ָּנ ים׃-ַה ָֽ מ  ְבַעֵ֥תָ֭י ׁש  ע֭ ֶַַֽ֖ג ֶּנ     ַה

הֶ֭את ָאָ֨ א[ְ֭֭וָר י-]נ ָֽ יּ֭כ  ע ֵ֗ י ְּׁשב  ֹוםַ֭ה עַּ֭בּיֶ֣ ֶגד-ַהֶּנַ֝ג ֶּב ַּב֠  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ה֭ מגמר מלאכה  להקיש מלמד על גמר מלאכה בבגד( )וסמיכות שתי וערב בא ששי)בגד  ָפָׂשֶ֤

ֹו֭בבגד לגמר מלאכה בחוטים( )והפסיק( ּׁשְ֭-אָֽ ֹוַב י֭אָֽ ֶ֤ ֭ -ת  ע  ֶרב )בין בגד ובין עור למעט עור חיית ים מנגע כשהוא לעצמו, אבל חיבור חוט )לפי יכין )משנה ָב

רנגעים( מסוג כלשהו ובשתי תכיפות( מהגדל בארץ בדרך חיבור גורם לו לקבל נגע(  ֹו עָ֔ ֹוָ֭ב  –)לר"ש מרבה לקבלת נגע עור צבוע מתולדה בלבד )רמז  מונח  אֶ֣

לֲ֭אֶׁשרנו( -קטן בתפקיד שתיים, צבוע מתולדה, צבוע בידי אדם()ראה המיעוט ב-ר"י מרבה גם עור הצבוע בידי אדם, )רמז זקףכמצב ביניים(, ל ה֭-ְלכ ֵ֛ ָעֶׂשֵ֥ י 
ָ֑ה֭ אָכ ְמָל ר֭ל  ֹו עֶ֖ ר)כפל עור והכתוב ָה לֲ֭אֶׁש כ ֵ֛ ָ֑ה-ְל ָכ ְמָלא ר֭ל  ֹו ָהעֶ֖ ה֭ ָעֶׂשֵ֥ "מ מ שאף שאינם כלים ולא נעשה בהם מלאכה ,עורות אהלים מרבה  י 

ּוא׃מוכנים למלאכה  ומקבלים טומאת נגע(  א֭הָֽ ֵ֥ מ  עָ֭ט ֶַַֽ֖ג ַהֶּנ ֶרת֭ ְמֶאֵ֛ ַעתַ֭מ     ָצַרֹ֧

ֶאת ף֭ ַרָ֨ ָׂש ד֭-]נב[ְ֭֭ו ֶג ת֭מרבה תערובת מינים אחרים בכולו( רביעי)בגד ַהֶּב֝ ֶאָֽ ֹו֭ ֹוֶ֭את-אֵ֥ י׀֭אֶ֣ ֶ֣ ְּׁשת  ֶרב֭-ַה )הפסיק בשתי וערב בין בגד לעור ללמד על ָהע ֵ֗

ֶּצ מֶ֭֭עור בהמה דקה ולא נאכל( יםַּ֭ב ָ֔ ְׁשּת  ֹוַ֭בּפ  אֶ֣  ֭ ֶאת , אם עשויה ממינים אחרים, שתי וערב של צמר ופשתים ולא של נפה וכברהדווקא ר ֹו֭ -א֚
ֲאֶׁשר-ָּכל ר֭ ֹו עָ֔ יָ֭ה ֶ֣ ל  י-ְּכ ָֽ עּ֭כ  ַָָֽ֑֖ג ָּנ ַה ֹו֭ ֵ֥ה֭בֶ֖ ֶי ְה ף׃-י  ָֽ ר  ָּׂש ׁשּ֭ת  ֶ֖ ואָּ֭בא  ָ֔ ה   ֭ ְמֶא ֶרת ַעתַ֭מ ַרֶ֤     ָצ

ל א  ֭ ה ּנ  ה  ְו  ֭ ן ה  ַהּכ  ֶ֣ה֭ ְרֶא י  ֭ ם  א  ג[ְ֭֭ו ע֭-]נ ַג ֶּנָ֔ ַה ֶ֣ה֭ דָ֭פָׂש ֶג )נסתפקנו פה יותר ממקומות אחרים בדרשות התו"כ( מרבה תערובת מינים אחרים  שלישי)בגד ַּבֶּב֕

ֶָ֑רב֭במקצתו (  ע  ֹוָ֭ב י֭אֶ֣ ֶ֖ ְּׁשת  ֹוַ֭ב ֹוְּ֭בָכל)הפסיק בשתי וערב ללמד על עור בהמה גסה ונאכל( אֵ֥ י-אֶ֖ ל  ר׃-ְּכ ֹו     עָֽ

תֲ֭אֶׁשר ֵ֥ א  ּו֭ סָ֔ ְּב ָ֨ ְוכ  ן֭ ה ָ֔ ּכ  ַה  ֭ ָּוה ְוצ  ד[֭֭ עְ֭וה֭ -]נ ַָָֽ֑֖ג ַהָּנ ֹו֭ ְבַעתּבֶ֖ ׁש  ֹו֭ ירֵ֥ ּג  ית׃֭֭֭-ְס ָֽ נ  ׁש  ים֭ ֶ֖ מ  ָ֭י
ֶ֣סֶ֭את ַּכּב  ֻה ֭׀ י ֶ֣ ר  ַאֲח ן֭ ה ֝ הַ֭הּכ  ָאָ֨ ה[ְ֭֭וָר ה֭ל א-]נ ּנ  ה  עְ֭ו֠ ַג ֶּנֵ֗ ַגעֶ֭את-ַה ֶָֽ֖֤ ֶּנ ַה ְך֭ א-ָהַפָ֨ ַגע֭ל ָֽ ֶָֽ֖֣ ֶּנ ַה ְו  ֭ ינֹו ֶֶ֣תת֭-ע  ָּ֑נּוְּ֭פֶח ְרֶפ ְׂש ׁשּ֭ת  ֶ֖ א  אָּ֭ב ּו הָ֔ ֶ֣א֭ הָ֭טמ  ָׂשָ֔ ָפ

ֹו׃ ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב אֵ֥ ֹו֭ ְחּתֶ֖ אְּ֭בָקַר ו ָ֔     ה 

ֶ֣ה֭ ָרָא ֭ ם  א  ו[ְ֭֭ו ן]נ מ  ֹו֭ תֵ֗ ע֭א  ְוָקַרֶ֣ ֹו֭ תָ֑ א  ֶ֣ס֭ ַּכּב  ֻה י֭ ֶ֖ ֲחר  עַ֭א ַג ֶּנָ֔ ַה ֶ֣ה֭ ָה ּכ   ֭ ה ּנ  ה  ְו  ֭ ן ה  ּכ  ד ֭-ַה ןמרבה כלאים בכולו(  שני)בגד  ַהֶּב ֶג ֹו֭מ  ר֭-אֶ֣ ֹו העור -))מןָהעָ֔
; ראה נא לרבוי לר"ש מצב ביניים( –שתיים(, לר"ש ממעט צבוע מאדם )מונח  –קטן -ממעט חלק או כל העורות( לר"מ ממעט עורות צבועים מתולדה ומאדם )זקף

ןולר"י(  ֹו֭מ  ן-אֵ֥ מ  ֹו֭ אֵ֥ י֭ ֶ֖ ְּׁשת  ֶרב׃-ַה ָֽ ע      ָה

ם ְוא  ד֭-]נז[֭֭ ֶּבֶג דַּ֭ב֠ ֝עֹו ה֭ ָרֶאָ֨ ֹומלמד שלא יהיה בכלשהו אלא בג' על ג' אצבעות )מתאים לתלשא(  שביעי)בגד ּת  ֹו-אָֽ אָֽ י֭ ֶ֤ ְּׁשת  ֭ -ַב ע  ֶרב מג'  להקישואח"כ ָב

ֹוְ֭בָכלבגד של ג' על ג' אצ'( על ג' בבגד לאורך חוטי שתי וערב שיספיקו לאריגת  י-אֶ֣ ר-ְּכל  ֹו קטן בתפקיד -זקף  -)הפסיק בשתי וערב  בין בגד לעור ומלת עור עָ֔

ֶׁשר֭שתיים: ללמד על עור בהמה גסה נאכלת ועל עור בהמה גסה שלא נאכלת  ועור שרצים )ריש פי"ד( ראה מח ( תֲ֭א ֵ֥ א  ּו֭ ּנ ְרֶפָ֔ ְׂש ֶׁ֣שּ֭ת  אָּ֭בא  ו ָ֑ ַחת֭ה  ַרֶ֖ ֹו֭-ּפ  ּבֶ֖
ע׃ ַג ַֽ ָּנָֽ     ַה

ֶגד]נ ַהֶּב֡ )נסתפקנו פה יותר ממקומות אחרים בדרשות התו"כ( מלמד כי גם בגד בין שלושה על שלושה טפחים עד ג' על ג' אצ' נטמא בנגע   חמישיבגד )ח[ְ֭֭ו

ֹו֭ו"ו החיבור(-)לכאורה מתאים לו )יג,נג((, ובגד שאין לו להיכן שיפשה מ ֹו-אָֽ י֭א ָ֨ ְּׁשת  ֶרב-ַה ֹו֭ו גמר מלאכה( )להקיש שתי וערב לבגד שיהיה ב ָהע ֝ ל-אָֽ -ָכ
עֹור ֭ יָ֭ה ֶ֤ ל  ר׃)הפסיק בשתי וערב ללמד על עור בהמה גסה ולא נאכל ועור שרצים(ְּכ ָֽ ְוָטה  ית֭ ֶ֖ נ  ׁש  ס֭ ְוֻכַּבֵ֥ ע֭ ַָָֽ֑֖ג ַהָּנ ם֭ ֶהֶ֖ ר֭מ  ָסֵ֥ סְ֭ו ֶ֣רְּ֭תַכּב ָ֔     ֲאֶׁש

תֶ֭נַגע ַרָ֨ אתּ֭תֹו ֶרב-]נט[֭֭ז ֠ ע ָ֔ ֹוָ֭ה אֶ֣  ֭ י ְּׁשת  ֹוַ֭ה אֶ֤ ים֭ ֵ֗ ְׁשּת  ַהּפ  ֹו֭ אֶ֣ ֭׀ ר ֶֶ֣מ ֶּצ ֶגדַ֭ה ַעתֶּ֭בֵ֥ ֹוָּ֭כל֭בגד( 8הפסוק הזה אינו בחשבון ) ָצַר֝ י-אֶ֖ ֹור֭-ְּכל  עָ֑
ֹו׃֭פ ֹוְ֭לַטְּמאָֽ ֹו֭אֵ֥ רֶ֖  ְלַטֲה
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אי מה צמר מין בהמה דקה בנאכל אף אין לי אלא מין בהמה דקה בנאכל, מנין מין בהמה דקה ואינו נאכל,  )א( ספרא תזריע פרשה ה פרק יד

ורות של שרצים מנין תלמוד לומר בעור בעור ריבה, יכול יהו מיטמים בין בהמה גסה ונאכל, בהמה גסה ואינו נאכל, עד שתהא מרבה להביא ע
צבועים בין שאינן צבועים, תלמוד לומר בגד, מה בגד כולו לבן אף עורות כולם לבנים דברי רבי מאיר, ר' יהודה אומר או בעור לרבות את 

 יצד צבועים בידי שמים מיטמים, בידי אדם אין מיטמים. הצבועין, רבי שמעון אומר כתוב אחד אומר בבגד וכתוב אחד אומר בעור הא כ
 משנה )א( מצורפת לסוף ספרא פרק יג, והסברה ע"י התוה"מ משולב בהסבר ספרא פרק יג.

׀֭ (יג,מט) )ב( ק ַרֶ֣ ַרְק ַ֝געְ֭י ַהֶּנ ה֭ ָהָיָ֨ ׀֭יכול כל מראה ירוק תלמוד לומר ְו ק ַרְקַרֶ֣ םֲ֭אַד֭ירוק שבירוקים, אדום יכול כל מראה אדום ת"ל ְי ְמָּדֵ֗
ם֭אדום שבאדומים,  ָּדֵ֗ ֹוֲ֭אַדְמ ק׀֭אֶ֣ ַרֶ֣ ַרְק מלמד שאין מטמאים בפתוך יכול כשם שאין מטמים בפתוך כך לא יצטרפו זה עם זה ת"ל ְי

ה ָהָיָ֨  . ְו
֭֩ (יג,מט) )ג( ד ֶג  ולא הנימין,  ַּבֶּב

 ולב בהסבר ספרא פרק יג.התוה"מ מסביר כי זה הבגד השמיני, פסקה זאת מצורפת לסוף ספרא פרק יג, והסברה ע"י התוה"מ מש

֭֩ (יג,מט) )ג()המשך משנה(  ֶגד ֹו...  ַּבֶּב אֹו-אָֽ י֭ ֶ֤ ֹוְ֭בָכל-ַבְּׁשת  אֶ֣  ֭ י-ָבע  ֶרב ר-ְּכל  ֹו מה תלמוד לומר שיכול אין לי אלא בגד שיש בו לעשיר  עָ֔
הָ֭ולעני, יש בו לעשיר אבל לא לעני לעני אבל לא לעשיר, לא לעשיר ולא לעני מנין ת"ל  ּואְ֭ו ַעת֭הָ֑ ַגעָ֭צַרֶ֖ ֵַֽ֥ ֶאתֶנ ה֭ ן׃-ְרָאֶ֖ ָֽ ה  לרבות  ַהּכ 

ַעת (יג,מט) )ד(את כולם.  ַרֶ֖ או כלך לדרך  )ה(כגריס הלא דין הוא טימא כאן וטימא בעור הבשר מה עור הבשר כגריס, אף כאן כגריס.  ָצ
שבועות  נראה למי דומה דנים דבר שהוא מטמא בשני )ו(זו טימא כאן וטימא בבתים מה בבתים כשני גריסים אף כאן כשני גריסים. 

מדבר שמטמא בשני שבועות ואל יוכיחו בתים שהם מיטמאים בשלשה שבועות, או כלך לדרך זו דנים דבר שהוא מטמא בירקרק 
ַעת֭ (יג,מט)ואדמדם מדבר שהוא מטמ' בירקרק או אדמדם ואל יוכיח עור ובשר שאינו מטמא בירקרק או אדמדם, ת"ל  ַרֶ֖  )ז(כגריס. ָצ

בשביעי יכול שבעת ימים בין ביום ובין בלילה תלמוד לומר ביום )ח( הכהן את הנגע שבעת ימים תחלה. וראה הכהן את הנגע והסגיר 
כי פשה זה פיסיון הסמוך כל שהוא, ומנין לרבות את הרחוק תלמוד לומר בבגד, יכול כל שהוא נאמר כאן  )ט(ביום אין ולא בלילה. 

נמצאת אתה אומר הפיסיון הסמוך כל שהוא, והרחוק כגריס,  )י(כגריס.  נגע ונאמר להלן נגע מה נגע האמור להלן כגריס אף כאן
צרעת ממארת תן בו מאירה ולא תהנה בו אין לי אלא מוחלט מוסגר מנין תלמוד לומר צרעת, או מה מוחלט  )יא(והחוזר כגריס. 

 ועשאו מוכין טמא ואסור בהנייתו יכול אף מוסגר תלמוד לומר כי צרעת. 
 

ה֭ ָיָ֨ ְוָה מט[֭֭ ֹו] ֹור֭אָֽ ֹוָ֭ב֝ע אָ֨ ד֭֩ םַּ֭בֶּבֶג ְמָּדֵ֗ ֹוֲ֭אַד ק׀֭אֶ֣ ַרֶ֣ ַרְק עְ֭י אֹו-ַהֶּנַ֝ג י֭ ֶ֤ ְּׁשת  ֹוְ֭בָכל-ַב אֶ֣  ֭ י-ָבע  ֶרב א֭-ְּכל  ּו הָ֑ ַעת֭ ַרֶ֖ עָ֭צ ֵַַֽ֥ג ֹורֶ֭נ ֭עָ֔
ֶאת ה֭ ְרָאֶ֖ ן׃֭֭֭-ְוָה ָֽ ה   ַהּכ 

ק׀֭ (יג,מט) ספרא תזריע פרשה ה פרק יד )ב( ַרֶ֣ ַרְק עְ֭י ֶּנַ֝ג ַה ה֭ ָהָיָ֨ ַרֶ֣֭יכול כל מראה ירוק תלמוד לומר ְו ַרְק ׀ְ֭י ירוק שבירוקים, אדום יכול ק
ם֭כל מראה אדום ת"ל  ָּדֵ֗ ַדְמ ם֭אדום שבאדומים, ֲא ָּדֵ֗ ַדְמ ֹוֲ֭א אֶ֣ ֭׀ ק ַרֶ֣ ַרְק של  ת)או מחלק, ללמד שאין תערובומלמד שאין מטמאים בפתוך ְי

היכול כשם שאין מטמים בפתוך כך לא יצטרפו זה עם זה ת"ל  (ירוק ואדום ָהָיָ֨ ֭֩ (יג,מט) )ג(. (ים)מצטרפים חצאי גריס מצבעים שונ ְו ֶגד  ַּבֶּב
֭֩, )נגע בבגד מטמא הנימין, אבל בגד לא נטמא אם הנימים טמאים )משולב בפי"ג(( ולא הנימין ֶגד ֹו...  ַּבֶּב אֹו-אָֽ י֭ ֶ֤ ְּׁשת  ֹוְ֭בָכל-ַב אֶ֣  ֭ י-ָבע  ֶרב ל  ר-ְּכ ֹו , עָ֔

, יש בו ' אלא לעצם העובדה שזה בגד()ההתיחסות אינה לגודל ג' על ג' אצ  מה תלמוד לומר שיכול אין לי אלא בגד שיש בו לעשיר ולעני
ַעת֭מנין ת"ל  )בגד שלא ראוי ללבישה כלל(לא לעשיר ולא לעני  ,(עבה)בגד  לעני אבל לא לעשיר )בגד דק(לעשיר אבל לא לעני  ַרֶ֖ עָ֭צ ֵַַֽ֥ג ֶנ

ֶאת ה֭ ְרָאֶ֖ אְ֭וָה ּו ן׃-הָ֑ ָֽ ה   לרבות את כולם. ַהּכ 

א֭ ּו ַעת֭הָ֑ עָ֭צַרֶ֖ ַג ֵַֽ֥ תור לרבות את כל בגדים אפילו שלא ראוי לאף אחד, אתנח, מגביל כנלמד במ"ד שגם בבגד, מרכא טפחא אתנח, מרכא טפחא, י  -ֶנ

 גודל הצרעת הוא גריס. 

 

ֹו֭ ר֭אָֽ ֝עֹו ֹוָ֭ב אָ֨ ד֭֩ ֶג םַּ֭בֶּב ָּדֵ֗ ֲאַדְמ ֹו֭ ׀֭אֶ֣ ק ַרֶ֣ ַרְק ְי ע֭ ֶּנַ֝ג ַה ה֭ ָהָיָ֨ מט[ְ֭֭ו ֹו-] י֭א ֶ֤ ְּׁשת  ֹוְ֭בָכל-ַב אֶ֣  ֭ י-ָבע  ֶרב ל  א֭-ְּכ ּו הָ֑ ַעת֭ עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג רֶ֭נ ֹו ֭עָ֔
אֶ֭ ה֭ ְרָאֶ֖ ן׃֭֭֭-תְוָה ָֽ ה   ַהּכ 

 החמת והתורמל נראין כדרכן.  משנה נגעים פי"א מי"אנגע בקמטים של בגד הרב שפיצר תורת נגעים סימן קכב 
בגד שיש בו קמטים ונראה נגע בקמטים, נראה בדעת הראשונים, אם הקמטים אינם תפורים או קשורים הרי זה מטמא בנגעים, ואם 

  הקמטים כבית הסתרים ואינו מטמא בנגעים.הקמטים תפורים או קשורים הו"ל בתוך 
בחכמת אדם כלל קי"ג סעי' י"ט כתב דאם הנגע למעלה על גב הקמטים אין הקמטים מצטרפים לשיעור גריס בתוך בירור הסוגיה כתב כי 

 .כיון שיש אויר בין כל אחד ואחד לא חשיב הכל לנגע אחד

ֹוְ֭בָכל (יג,מט)שלושה פסוקים מתיחסים לכלי עור. הראשון שבהם  י-אֶ֣ ל  ר-ְּכ ֹו גם מכיל רמזים להגבלות בראית נגעים בבגד ובעור ולכן  עָ֔

 נסביר אותו בהקשר לסוגיה.

֭֩ (יג,מט) ד ֶג ֝עֹורתרסא כמחיצה, והמלה כחלק מהכלל  – ַּבֶּב ֹוָ֭ב קדמא ואזלא כעין כלל מלמד, תוכן הפרטים מלמד אלו בגדים מראים  – אָ֨

 ות מנגעים את המצבים הבאים שאינן צריכים להראות לכהן. לכהן. ובאות תבניות הטעמים הבאות וממעט

֭֩ (יג,מט) )א( ד ֶג  תרסא כמחיצה, )א( למעט בית הסתרים בבגדים ובכלי עור מטומאת נגע  – ַּבֶּב

ם֭ (יג,מט))ב(  ָּדֵ֗ ֲאַדְמ ֹו֭ אֶ֣ ֭׀ ק ְיַרְקַרֶ֣ ע֭ ֶּנַ֝ג ַה ה֭ ָהָיָ֨ הקמטים הקבועים  טעם הפסק בין הצבעים עשוי לרמז על כך שאין מראות נגעים שעל גב –ְו

 בכלי העור מצטרפים זה לזה.

 

ֶאתמצבים אלו לא חל עליהם  ה֭ ָאֶ֖ ן׃-ְוָהְר ָֽ ה  ּכ  טפחא ללא מרכא, סלוק. סילוק מגביל מה מראים לכהן והגבלה זאת מאפיינת את  – ַה

אהטפחא ומתפשטת על ידה לנאמר לפניה לומר שלמרות שזה מראה  ּו הָ֑ ַעת֭ עָ֭צַרֶ֖ ֵַַֽ֥ג הוא בית סתרים או על גבי הוא לא נראה לכהן כי  ֶנ

 קמטים.  



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ַעת֭ (יג,מט) )ד(ספרא תזריע פרשה ה פרק יד  ַרֶ֖ כגריס הלא דין הוא טימא כאן וטימא בעור הבשר מה עור הבשר כגריס, אף כאן ָצ
 כגריס. 

֭  (יג,יא) ספרא תזריע פרשה ג פרק ג מ"א -מפנה להתוה"מ  א ו ה  ֶנת֭ ֶׁשֶ֤ ַעת֭נֹו ַרָ֨  ,שיהו כגריסצרעת בנין אב לכל הצרעת ָצ
נראה למי  )ו(אף כאן כשני גריסים.  )אולי(מה בבתים כשני גריסים ( וי' מצורע יד,לד)או כלך לדרך זו טימא כאן וטימא בבתים  )ה(

שמטמא בשני שבועות ואל יוכיחו בתים שהם מיטמאים  )נגע עור בשר(שהוא מטמא בשני שבועות מדבר  )בגד(דומה דנים דבר 
שהוא מטמ' בירקרק או אדמדם ואל  )בית(שהוא מטמא בירקרק ואדמדם מדבר  )בגד(לך לדרך זו דנים דבר בשלשה שבועות, או כ

ַעת֭ (יג,מט)בשר שאינו מטמא בירקרק או אדמדם, ת"ל היוכיח עור  ַרֶ֖  .כגריסָצ
אֶ֭אליג,ט:  תזריעויקרא  ּוָבֶ֖ ה םְ֭ו ָדָ֑ ֶ֖הְּ֭בָא ֶי ְה י֭ת  ֵ֥ ַעתּ֭כ  עָ֭צַרָ֔ ֶַָֽ֣֖ג ן׃-ֶנ ָֽ ה   ַהּכ 

ַעת֭ן טומאה מחיה, פסוק מבוא לסימ קטן בתפקיד שתיים מרמז לגודל מינימלי של מחיה של שתי שערות על שתי שערות. -זקף -ָצַרָ֔

ַעת (יג,יא)והתוה"מ ]קסג[ פירש שמלת  ַרָ֨  במחיה היא בנין אב לכל הנגעים שכתוב בהם צרעת שהם כגריס. ָצ

 קטן-זקף –מופעי מלת צרעת בתנ"ך יש רק עוד פעם אחת צרעת  32מכל 

ֶ֣הֶ֭את תו"כ מצורע פרשה ו' פרק ג מ"א ֭ -ְוָרָא ע ַהֶּנ ַג ֶ֤ה֭ ּנ  ה  עְ֭ו ַג ֶּנֵ֗  מלמד שאין הבית מטמא אלא בשני גריסין.ַה
ַעת  (יד,לד)והדבר מרומז  ַרָ֔  קטן, בתפקיד שני גריסים-זקף – ָצ

 

ֶאת (יג,נ)  ן֭ ֶ֖ ה  ַהּכ  ה֭ ָרָאֵ֥ ֶאת-ְו ר֭ י ֵ֥ ּג  ְס עְ֭וה  ַָָֽ֑֖ג ָּנ ים׃֭-ַה ָֽ מ  ְבַעֵ֥תָ֭י ׁש  ע֭ ֶַַֽ֖ג ֶּנ    ַה

ֶאת (יג,נ) א תזריע פרשה ה פרק יד )ז(ספר ן֭ ֶ֖ ה  ַהּכ  ה֭ ֶאת-ְוָרָאֵ֥ יר֭ ֵ֥ ּג  ְס עְ֭וה  ַָָֽ֑֖ג ָּנ ים׃-ַה ָֽ מ  ְבַעֵ֥תָ֭י ַגעׁ֭ש  ֶַֽ֖ ֶּנ  תחלה.  ַה
תחלה. כלומר זה ההתחלה למה שיעשה אח"כ ]ק"א[ ועיין בראב"ד מה שמבאר כפשוטו דהיינו  מ"ח הח"ח פרשה ב פ"א פי' .תחלה

בראב"ד  –ים אבל לאחר שהחליטו בשער לבן או בפשיון והלך השער לבן והפשיון )וחזר רק בתחלה צריך הסגר פ"א או שני פעמ

בהעלם סימני טומאה, אף  א"צ עוד הסגר שני וכך צריך לפרש לקמן פרשתא ה' סוף פ"ח. במקורו לא מופיעה מלה זאת, וכך גם יותר מובן(

 סימני טומאה אין לו הסגר שוב אלא מיד חוזר להחלט. אם המראה נשאר, הנגוע מתחיל תהליך טהרה. אם עד שלא השלימו חזרו

ֶאת (דיג,) תו"כ פ"ב פ"א )ט(ראה  ן֭ ֵ֛ ה  ַהּכ  ר֭ ֹ֧י ּג  ְס ה  ים-ְו ָֽ מ  ְבַעֵ֥תָ֭י ׁש  ע֭ ֶַַֽ֖ג ֶּנ  .תחילה ַה

 

 בבגד יש הסגר מיד בתחילה, בהופעה ראשונה של נגע. הופעה שניה של נגע מחייבת שריפתו.

. לתנא קמא, (יג,נו)נגע, אם כעבור שבועיים הנגע כהה, קורעים את מקומו מהבגד או מהעור של  בהופעה ראשונהובפירוט: בגד מוסגר מיד 

אם הנגע חוזר למטלית הוא מחלט מיד ויש  :של נגע הופעה שניהוכן דעת הרמב"ם בפירוש המשנה, ישים מטלית במקום שקרע ממנו. 

 גד פרט למטלית הרי זה נגע מחלט ושורף הבגד ולא המטלית.. אם שוב מופיע נגע בכל מקום אחר בב(יג,נז)לשרוף המטלית והבגד. 

 

כי בנגעי עור הבשר במראה ללא סימני טומאה, שבוע ראשון התורה קוראה לו הסגר נגע, שבוע שני נקרא הסגר סתם  התוה"מ פי' .תחלה

ו עדיין אין סימני טומאה מתברר )בלי מלת נגע, כמו בשחין ומכוה שההסגר בם רק שבוע שכתוב רק הסגירו בלי מלת נגע( ואם בסופ

 הוא מהסוג הטמא. המראה אם אפילו למפרע שהאיש אינו נגוע 

ם֭אבל לגבי בגד אם כעבור שבועיים המראה נשאר בצבע הטמא זה החלט המחייב שריפה. ונסביר: בבגד יש מראה  ָּדֵ֗ ַדְמ ֹוֲ֭א אֶ֣ ֭׀ ק ַרְקַרֶ֣ , ְי

אחרי כביסה ועוד שבעה ימי  -ות רק אחרי שבעה ימים )א( על פשיון;.)ב( על זמן ואין סימני טומאה בתחלה. מצבי החלט בבגד יכולים לקר

ה֭ל א (יג,נה)הסגר  ּנ  ה  עְ֭ו֠ ַג ֶּנֵ֗ ַגעֶ֭את-ַה ֶָֽ֖֤ ֶּנ ַה ְך֭ א-ָהַפָ֨ ע֭ל ָֽ ֶַָֽ֣֖ג ְוַהֶּנ  ֭ ֹו ינ ָּ֑נּו-ע  ְרֶפ ְׂש ׁשּ֭ת  ֶ֖ אָּ֭בא  ּו הָ֔ ֶ֣א֭ הָ֭טמ   .ָפָׂשָ֔

י֭הֻ֭ (יג,נו)אבל אם כעבור שבעה הימים השניים  ֶ֖ ר  ַאֲח ע֭ ַג ָהֶ֣הַ֭הֶּנָ֔ ןּכ  ֭מ  ֹו תֵ֗ א  ע֭ ְוָקַרֶ֣ ֹו֭ תָ֑ א  ס֭ ֶ֣ ן-ַּכּב  ֭מ  ֹו אֶ֣  ֭ ד ֹור-ַהֶּב ֶג עָ֔ הבגד או העור נטהרים, אלא  ָה

ם (יג,נז)בחזרת הנגע  א  ֹו-ְו אָֽ ֶגד֭ ֶּב דַּ֭ב֠ ֝עֹו ה֭ ֶאָ֨ ָר ֹו-ּת  אָֽ י֭ ֶ֤ ת  ל-ַבְּׁש ְ֭בָכ ֹו אֶ֣  ֭ ע  ֶרב י-ָב ל  ר-ְּכ ֲאֶׁש ת֭ ֵ֥ א  ּו֭ ּנ ְרֶפָ֔ ְׂש ּת  ֶׁ֣ש֭ א  ָּ֭ב א ו ָ֑ ֭ה  ת ַח ַרֶ֖ ּפ  ֹור֭ ֭-עָ֔ ֭ ע׃֭ ַַֽג ַ֭הָּנָֽ ֹו  ּבֶ֖
 

 ויקרא תזריע יג,ות לנגע באדם, ראה ולא נראה להשוו
 

 )יג,ה( יש המתנה לתוספת על הקיים עכשו )שער לבן, מחיה, פשיון(.-הסגרה שניה בו)יג,ד( בהסגרה ראשונה  בנגעי עור
 בנגעי בגדים ובתים יש המתנה להתמדה בצבע מעבר לשתי תקופות של שבעה ימים לפחות, או לתוספת הפשיון 

 
 ויקרא תזריע יג,נא:

הֶ֭את֭ י-ְוָרָאָ֨ ָֽ יּ֭כ  יע ֵ֗ ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ּיֶ֣ עַּ֭ב ֶּנַ֝ג ֹו-ַה ד֭אָֽ ֶּבֶג ַּב֠  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ה֭ ֹו-ָפָׂשֶ֤ י֭אָֽ ֶ֤ ְּׁשת  ֶׁשר-ַב לֲ֭א רְ֭לכ ֵ֛ ֹו עָ֔ ֹוָ֭ב אֶ֣  ֭ ָ֑ה֭-ָבע  ֶרב אָכ ְמָל ר֭ל  ֹו עֶ֖ הָ֭ה ָעֶׂשֵ֥ ֭י 
א׃ ּו א֭הָֽ ֵ֥ מ  עָ֭ט ֶַַֽ֖ג ֶּנ ַה ֶרת֭ ַמְמֶאֵ֛ ַעת֭ ַרֹ֧     ָצ

יהַ֭ב (יג,נא)ספרא תזריע פרשה ה פרק יד )ח(  יע ֵ֗ שבעת ימים( בין ביום ובין בלילה תלמוד לומר  "כ עם תוה"מ לא גריסבתויכול ) ְּׁשב 
ֹום (יג,נא) ּיֶ֣ ֹום֭ ,ַּב ּיֶ֣  .אין ולא בלילהַּב

י (יג,נא) )ט( ָֽ ה֭-ּכ  ָׂשֶ֤ דזה פיסיון הסמוך כל שהוא, ומנין לרבות את הרחוק תלמוד לומר ָפ ֶּבֶג נאמר כאן נגע ונאמר  כל שהוא, יכול ַּב֠
 . אף כאן כגריסלהלן נגע מה נגע האמור להלן כגריס 

משנה י' מובא שיעור נוסף לנגע חוזר שהוא ע"פ הח"ח נגע -ב) נמצאת אתה אומר הפיסיון הסמוך כל שהוא, והרחוק כגריס, והחוזר כגריס. )י(

 השב ומופיע אחרי קריעה, גם הוא כגריס(
 

י התוה"מ ]קסה[ ָֽ ד-ּכ  ֶּבֶג ַּב֠  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ה֭ י. ממ"ש ָפָׂשֶ֤ ָֽ ד-ּכ  ֶּבֶג הַּ֭֭ב֠ ֶגדא ש. דפשיטָפָׂשֶ֤ ֶּב הוא פושה. מבואר שקמ"ל שאף שהוא רחוק מן  ַּב֠
דהנגע כיון ש ֶּבֶג הַּ֭ב֠ ָׂשֶ֤ יהוה פשיון. אמנם במ"ש  ָפ ָֽ ֭ -ּכ  ע ֶּנ ַג ַה ה֭  , זה אמור להיות רחוק מהאום() צריך שיהא עליו שם נגע שהוא כגריסָפָׂשֶ֤

ילח( וכן במ"ש ומתבאר אצלי ששם הבא כפול השם הנשנה אינו השם הראשון כמ"ש באילת השחר )כלל ק ָֽ ֭ -ּכ  ע הַ֭הֶּנ ַג  ָפָׂשֶ֤
 בבגד טמא. בלבד שיהי' עליו שם נגע בפ"ע.  זה אמור להיות קרוב לאום()מורה אף נגע אחר כל שהוא 

( שדין זה שוה בנגעי בשר ובנגעי בגדים ובתים. והפשוט מורה כן. שגם בנגעי )טומאת צרעת(ודעת הראב"ד )בהשגות פ' י"ב מהל' ט"צ
 בעור. אבל הרמב"ם לא כן דעתו. אלא שרק בנגעי בגדים אמרו זה. וצ"ל לדעתו שבנגעי בשר אמר ה הנגע בעורכי פשבשר אמר 

 )שפסיון לאזורים שאינם בהגדרת עור לנגעים אינו נחשב פסיון(: להוציא אם פשה לשחין ולמכוה ולראש ולזקן וכדומה

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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הֶ֭את ָאָ֨ ע-ְוָר ֶּנַ֝ג  קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד  – ַה

( שדין זה שוה בנגעי בשר ובנגעי בגדים ובתים. אבל הרמב"ם לא בהשגות פ' י"ב מהל' ט"צדעת הראב"ד )ם עם מתוא (א)
 הליכה עם דעת הרמב"ם מחייבת הבנה אחרת של התבנית.כן דעתו. אלא שרק בנגעי בגדים אמרו זה. 

שהוא ע"פ הח"ח נגע שנה ט'(, לנגע חוזר כלל מלמד לשלושה מיני פסיון ושיעוריהן: פסיון קרוב )משנה ט'(, פסיון רחוק )מ (ב)

ד֭)מ"י( וטעם תלשא במלתהשב ומופיע אחרי קריעה,  ֶּבֶג  מרמז שיש לדרוש שיעוריהם. ַּב֠

 

י ע ֵ֗ י ְּׁשב  ֹוםַ֭ה ּיֶ֣  , ויום הראיה יחשב כיום השביעי הראשון.יום השביעיהחל מהראיה בתפקיד רבוי ימי אפשר כי מונח רביע,  – ַּב

 מטמא, אף שאם היה רואהו ביום השביעי היה טהור. –ב איחור בראיית הכהן וביום שראה היה פשיון שחין ומכוה מצ-וכך ראינו ב

 

י ָֽ ד-ּכ  ֶּבֶג ַּב֠  ֭ ע ַהֶּנ ַג ה֭ ָׂשֶ֤ ֹו (תבנית נדירה מאד)מהפך פשטא תלשא  – ָפ ֹו-אָֽ אָֽ י֭ ֶ֤ ר-ַבְּׁשת  ֹו עָ֔ ֹוָ֭ב אֶ֣  ֭ ע  ֶרב  קטן,.-מהפך פשטא מונח זקף – ָב

ידורש התוכן כפשוטו  תו"כ מ"ט ָֽ ָׂשֶ֤֭-ּכ  ע ֭והמשכו ) הָפ ֶּנ ַג  .זה פיסיון( ַה

יאפשר כי תבנית  ָֽ ַהֶּנ ַגע ֭-ּכ  ה֭ ָׂשֶ֤ ד -מהפך פשטא מוציא הכתוב מפשוטו של פשיון סמוך לנגע קיים, וע"י תלשא ב – ָפ ֶּבֶג בתפקיד מחיצה  ַּב֠

דמעבירו לנגע רחוק, המנותק מהאום  ֶּבֶג  .  ַּב֠

הראשון. אבל בבגד הנגע הרחוק נחשב כהמשך, כהופעת פשיון בבגד אף בנגעי עור אדם למדנו שאין רואים נגע חדש עד טהרת הנגע  

 שאינו מתפשט מהנגע הקיים.

ֶגד ֶּב יתלשא, בתפקיד שיעור אלפניה כתו"כ מ"ט הלומד  – ַּב֠ ָֽ ה-ּכ   .     כל שהואבשיעור  זה פסיון הסמוךָ֭פָׂשֶ֤

ֶגד ֶּב . וכן רמז לדרישת כגריסק, שיטמא רק כאשר שיעורו תלשא בתפקיד שיעור על עצמה או אחריה ללמד על שיעור פסיון רחו – ַּב֠

ֶגד-שיעור נגע חוזר לאחר קריעה מן הבגד מרומז בטעם תלשא ב ֶּב  ושעורו כגריס. ַּב֠

 

ֹו (יג,נא) ֹו-אָֽ י֭אָֽ ֶ֤ ְּׁשת  ר-ַב ֹו עָ֔ ֹוָ֭ב אֶ֣  ֭ ע  ֶרב לימוד כפשט הכתוב ודרשה שלא כפשט הכתוב, ללמד כי הנגע בא  קטן,-מהפך פשטא מונח זקף – ָב

 ר נוסף ראה להלן )גמר מלאכה א,ד( )חיבור מקבל טומאה ב( )צבוע ג(.מחמת דב

 ( בדרך האפשר את הדברים הבאים: יג,נאקשרנו לפסוק ) התוה"מע"פ  תו"כ פרשה ה פרק ידבהסבר על 

ד  (א) ֶּבֶג  של מלת בגד מלמד על גמר מלאכה בבגד( ששי))יתור  ַּב֠

ֹו  (ב) ֹו-אָֽ אָֽ י֭ ֶ֤ ְּׁשת  ֭ -ַב עור חיית ים שלעצמו טהור אבל חיבור חוט מהגדל בארץ בדרך חיבור גורם לו )הפסיק בשו"ע ללמד על ָבע  ֶרב

אינו מקבל טומאה מעצמו, אלא מקבל טומאה בגלל חיבור למקבל  מהפך פשטא לקבל נגע( וכן )עורות אהלים, ראה סעיף ד(

 טומאה

ר    (ג) ֹו עָ֔ ֹוָ֭ב יים(, לר"י מרבה גם עור הצבוע בידי אדם, )רמז כמצב בינ –)לר"ש מרבה לקבלת נגע עור צבוע מתולדה בלבד )רמז  מונח  אֶ֣

 נו(-()ראה המיעוט בקטן בתפקיד שתיים, צבוע מתולדה, צבוע בידי אדם-זקף

ֲאֶׁשר (ד) ל֭ ָ֑ה֭-ְלכ ֵ֛ אָכ ְמָל ר֭ל  ֹו ָהעֶ֖ ה֭ ָעֶׂשֵ֥  שאף שאינם כלים ולא נעשה בהם מלאכה ,עורות אהלים מרבה)כפל עור י 

 מ"מ מקבלים נגע  מפני שמוכנים למלאכתם(
 

ֶאת֭֭[ב]נ ף֭ ַרָ֨ ָׂש ת-ְו ֶאָֽ ֹו֭ אֵ֥ ד֭ ֶג ֶאת-ַהֶּב֝ ֹו֭ אֶ֣ ֭׀ י ֶ֣ ְּׁשת  ֶאת-ַה ֹ֚ו֭ ים֭א ָ֔ ְׁשּת  ֹוַ֭בּפ  אֶ֣  ֭ ֶרבַּ֭בֶּצ ֶמר ע ֵ֗ רֲ֭אֶׁשר-ָּכל-ָה ֹו עָ֔ יָ֭ה ֶ֣ ל  ַגע֭-ְּכ ָָֽ֖֑ ָּנ ַה ֹו֭ ֵ֥ה֭בֶ֖ ְהֶי ֭י 
י֭ ָֽ ף׃֭֭֭-ּכ  ָֽ ר  ָּׂש ׁשּ֭ת  ֶ֖ א  אָּ֭ב ו ָ֔ ה   ֭ ַמְמֶא ֶרת ַעת֭ ַרֶ֤  ָצ

ֶרת֭ )יא( ַמְמֶאֵ֛ ַעת֭ תלמוד לומר  שאסור בהנאה בעת הסגרו( הח"ח)וחלט, מוסגר מנין תן בו מאירה ולא תהנה בו. אין לי אלא מָצַרֹ֧
י  (יג,נב) ָֽ ַעת-ּכ  פירר )כעין מוכין  ועשנִהּכהו וטרפו ודאפילו  הח"ח)טמא ואסור בהנייתו )חתיכות קטנות(  , אי מה מוחלט ועשאו מוכיןָצַרֶ֤

 ( לא הועילו מעשיו ואסור בהנאה.(לכעין חוטים וחתיכות קטנות

ֶרת֭( לא בפסוק) כי (יג,נא) -תלמוד לומרה"ג(  הח"חר, )יכול אף מוסג ְמֶאֵ֛ ַעתַ֭מ עָצַרֹ֧ ֶַַֽ֖ג אַ֭הֶּנ ּו א֭הָֽ ֵ֥ מ  משמע המחלט הוא טמא ולא  .ָט

 .(מותר בהנאה חתיכות קטנותמוסגר שעשאו )המוסגר והיינו באופן זה. 

 

י  (יג,נב)-למד את הבגד המוסגר השלם מ ָֽ ַעת-ּכ  עַ֭( יג,נא)-לאסרו בהנאה. ומ ָצַרֶ֤ ֶַַֽ֖געָצַרֹ֧ ֶּנ ַה ֶרת֭ ֶאֵ֛ ּוא תַ֭מְמ א֭הָֽ ֵ֥ מ  מיעט את המוכין של הבגד  ָט

 המוסגר מאיסור הנאה.

ּוא( יג,נא) הָֽ א֭ ֵ֥ עָ֭טמ  ֶַַֽ֖ג ֶרתַ֭הֶּנ ֶאֵ֛ ַעתַ֭מְמ ַרֹ֧  ָצ

ע֭ ֶַַֽ֖ג ֶּנ ַה ֶרת֭ ַמְמֶאֵ֛ ַעת֭ ַרֹ֧  דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא שעל כל אחד חלה אותה הלכה – ָצ

א֭֭ההנאה מהבגד המוחלט השלם, והבגד המוסגר השלם.כאן המאירה )הקללה( ואיסור  ֵ֥ א׃רכא, מרבה מוכין מבגד מחלט שלם. מ – ָטמ  ּו  הָֽ

 (, ולכן מתיר הנאה ממוכין של בגד מוסגר. הח"חסלוק, מגביל איסור הנאה למוכין מבגד מחלט )ע"פ  –

 

 הסברים ומקורות לעיון משנה י"א

 ן של מוסגר אף בשיעור מעל ג' על ג' אצ' טהור ומותר בהנאה, לומד שמוכי במדרש הגדולע"פ  תורה שלמה ]קעה[
בגד המוסגר שצבעו או שמכרו לגוי טהור ר' אלעזר בר' שמעון אומר הרי הוא כהסגירו בגד תוספתא נגעים )צוקרמאנדל( פ"ה הט"ו 

ה נגע בזו שהיא שלש המוסגר שקיצעו ועשאו מטלית שהן פחותות משלש על שלש והיתה בהן אחת שיש בה שלש על שלש ונרא
 היא טמאה בלבד ור' אלעזר בר' שמעון אומר כולן ישרפו:

בגד מוסגר שצבעו או מכרו לעכו"ם טהור, וכן אם נתערב באחרים כולן טהורים, קצצו  א"ג הי"רמב"ם הלכות טומאת צרעת פי
 בה נגע היא לבדה טמאה.  ועשהו מוכין פחות משלש על שלש טהור ומותר בהנייתו, היתה בהן אחת שלש על שלש ונראה

שבגד מוסגר שחל בו שנוי ע"י צביעה או במכירה לעכו"ם טהור  תוספתא נגעים פ"ה הט"ומבוסס על  רמב"ם-כי ה הכסף משנהכתב 

 ונעשה מוכין של פחות מג' על ג' אצ' המוכין טהורים ומותרים בהנאה .שעובר שנוי וכנראה מותר בהנאה, וכן בגד מוסגר 

 
 נו: –יג,נב ויקרא תזריע 

ֶאת֭֭[ב]נ ף֭ ַרָ֨ ָׂש ת-ְו ֶאָֽ ֹו֭ אֵ֥ ד֭ ֶג ֶאת-ַהֶּב֝ ֹו֭ אֶ֣ ֭׀ י ֶ֣ ְּׁשת  ֶאת-ַה ֹ֚ו֭ ים֭א ָ֔ ְׁשּת  ֹוַ֭בּפ  אֶ֣  ֭ ֶרבַּ֭בֶּצ ֶמר ע ֵ֗ רֲ֭אֶׁשר-ָּכל-ָה ֹו עָ֔ יָ֭ה ֶ֣ ל  ַגע֭-ְּכ ָָֽ֖֑ ָּנ ַה ֹו֭ ֵ֥ה֭בֶ֖ ְהֶי ֭י 
י֭ ָֽ ף׃֭֭֭-ּכ  ָֽ ר  ָּׂש ׁשּ֭ת  ֶ֖ א  אָּ֭ב ו ָ֔ ה   ֭ ַמְמֶא ֶרת ַעת֭ ַרֶ֤  ָצ



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ל א  ֭ ה ּנ  ה  ְו  ֭ ן ה  ַהּכ  ֶ֣ה֭ ְרֶא י  ֭ ם  א  ג[ְ֭֭ו ֹוְּ֭בָכלפָ֭-]נ אֶ֖ ֶָ֑רב֭ ֹוָ֭בע  י֭אֶ֣ ֶ֖ ְּׁשת  ֹוַ֭ב ד֭אֵ֥ ֶג עַּ֭בֶּב֕ ַג ֶּנָ֔ ַה ֶ֣ה֭ י-ָׂש ֹור׃֭֭֭-ְּכל   עָֽ
תֲ֭אֶׁשר ֵ֥ א  ּו֭ סָ֔ ְּב ָ֨ ְוכ  ן֭ ה ָ֔ ּכ  ַה  ֭ ָּוה ְוצ  ד[֭֭ ְבַעת-]נ ׁש  ֹו֭ ירֵ֥ ּג  ְס עְ֭וה  ַָָֽ֑֖ג ַהָּנ ֹו֭ ית׃֭֭֭-ּבֶ֖ ָֽ נ  ׁש  ים֭ ֶ֖ מ   ָי

ֶ֣סֶ֭את ַּכּב  ֻה ֭׀ י ֶ֣ ר  ַאֲח ן֭ ה ֝ הַ֭הּכ  ָאָ֨ ה[ְ֭֭וָר ה֭ל א-]נ ּנ  ה  עְ֭ו֠ ַג ֶּנֵ֗ ֶָֽ֤֖-ַה ֶּנ ַה ְך֭ א-ַגעֶ֭אתָהַפָ֨ ַגע֭ל ָֽ ֶָֽ֖֣ ֶּנ ַה ְו  ֭ ינֹו ָּ֑נּו֭-ע  ְרֶפ ְׂש ׁשּ֭ת  ֶ֖ א  אָּ֭ב ּו הָ֔ ֶ֣א֭ הָ֭טמ  ָׂשָ֔ ָ֭פ
ֹו׃֭֭֭ ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב אֵ֥ ֹו֭ ְחּתֶ֖ אְּ֭בָקַר ו ָ֔ ֶֶ֣תת֭ה  ֶח  ְּפ

ן מ  ֹו֭ תֵ֗ ע֭א  ְוָקַרֶ֣ ֹו֭ תָ֑ א  ֶ֣ס֭ ַּכּב  ֻה י֭ ֶ֖ ֲחר  עַ֭א ַג ֶּנָ֔ ַה ֶ֣ה֭ ָה ּכ   ֭ ה ּנ  ה  ְו  ֭ ן ה  ּכ  ֶ֣הַ֭ה ָרָא ֭ ם  א  ו[ְ֭֭ו ן-]נ מ  ֹו֭ אֶ֣  ֭ ד ן-ַהֶּב ֶג מ  ֹו֭ ר֭אֵ֥ ֹו י֭-ָהעָ֔ ֶ֖ ןַהְּׁשת  מ  ֹו֭ ֶרב׃֭֭֭-אֵ֥ ָֽ ע   ָה
 

ףֶ֭את֭(נביג,) ספרא תזריע פרשה ה פרק טו )א( ַרָ֨ ת-ְוָׂש ֶאָֽ ֹו֭ ד֭אֵ֥ ֶג ֶאת-ַהֶּב֝ ֹו֭ אֶ֣ ֭׀ י ֶ֣ ים-ַהְּׁשת  ָ֔ ְׁשּת  ֹוַ֭בּפ  אֶ֣  ֭ ֶרבַּ֭בֶּצ ֶמר ע ֵ֗ , יכול יביא גיזי צמר ָה
א)לא גר' ואניצי פשתן וישרפם עמה, תלמוד לומר  ו ָ֔ ף, רק המלים הבאות( ה  ָֽ ר  ָּׂש ׁשּ֭ת  ֶ֖ א  אָּ֭ב ו ָ֔ אם כן  )ב(צריכה ד"א לישרף עמה. אינה  ה 

יםלמה נאמר  ָ֔ ְׁשּת  ֹוַ֭בּפ  אֶ֣  ֭ ר אוציא את האמריות של שיראים ושל זהב שאין  )ג(. (מלהשרף )להוציא קישוטיםלהוציא את האמריות  ַּבֶּצ ֶמ
ֵ֥ה-ֲאֶׁשרמינן מיטמא בנגעי' ולא אוציא את של ארגמן ושל זהורית טובה שמינן מיטמא בנגעים תלמוד לומר  ֶי ְה ע֭בֶ֖֭֭י  ַָָֽ֑֖ג ַהָּנ הראוי לקבל ֹו֭

ל א (יג,נג) )ד( .(הצבועין מלהשרף)להוציא  נגע  ֭ ה ּנ  ְוה   ֭ ן ה  ַהּכ  ֶ֣ה֭ ְרֶא י  ֭ ם  א  ֶגד-ְו עַּ֭בֶּב֕ ַג ֶּנָ֔ ַה ֶ֣ה֭ ָׂש ֹוְּ֭בָכל...  ָפ י-אֶ֖ ל  ר-ְּכ ֹו )נגע שלא  זה העומד עָֽ

ּו֭ (יג,נד).  פשה( סָ֔ ְּב ָ֨ ְוכ  ן֭ ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ה ָּו ָ֭֨ (יג,נד) )ה(הצואה בכהן והכיבוס בכל אדם. ְוצ  ּוְוכ  סָ֔ ע֭...  ְּב ַָָֽ֑֖ג ע֭יכול ַהָּנ ַָָֽ֑֖ג ּובלבד תלמוד לומר ַהָּנ סָ֔ ְּב ָ֨  ְוכ 

ע-ֲאֶׁשר ... ַָָֽ֑֖ג ָּנ ַה ֹו֭ ַעת (יג,נד) )ו(, הא כיצד יכבס מן הבגד עמו. ּבֶ֖ ְב ׁש  ֹו֭ רֵ֥ י ּג  ְס ה  ית-ְו ָֽ נ  ׁש  ים֭ ֶ֖ מ  מלמד שיום שביעי עולה מן המנין בין  ָי
הֻ֭ (יג,נה) )ז(מלפניו בין מלאחריו.  ֭׀ י ֶ֣ ר  ַאֲח ן֭ ה ֝ הַ֭הּכ  ֶ֣סְוָרָאָ֨ א-ו ַּכּב  ֶ֣א-ל ָֽ הָ֭טמ  ְך֭-ל אהא אם  ָפָׂשָ֔ א-וָהַפָ֨ ֶ֣א-ל ָֽ הָ֭טמ  ָׂשָ֔ מאדמדם )הפך  ָפ

ַעת (יג,נד)איני יודע מה יעשה לו תלמוד לומר   ולא פשה (לירקרק או להיפך ְב ׁש  ֹו֭ רֵ֥ י ּג  ְס ה  ית-ְו ָֽ נ  ׁש  ים֭ ֶ֖ אפשר כי גרסת הגר"א משמיטה את ) ָימ 

דברי ר' יהודה וחכמים אומרים ]אינו[ טמא ]אלא[ משם עומד הא מה אני מקיים  (חילהמ"ד יראה בת ע"פ משנה נגעים פי"אהפסוק ולומד 
ה֭ל א (יג,נה) ּנ  ה  ַגעֶ֭את-ְו֠ ֶָֽ֖֤ ֶּנ ַה ְך֭ ֭ -ָהַפָ֨ ֹו ינ אוהנה ע  ֶ֣א֭-ל ָֽ מ  הָ֭ט כאילו  )מאדמדם לירקרק או להיפך שהוא מטמא לו צבע()הפך טמא בכל מין ָפָׂשָ֔

ֶֶ֣תת )ח(. (לא נשתנה ֶֶ֣תתין או אינו שיהו כל מראיה שוקע ְּפֶח ני  ְּפֶח א֭כשהוא אומר  (לירוקמירקרק למשל דהה )אלא כמראה ש  ו ָ֔ הרי הוא ה 
ֶֶ֣תתכמות שהיתה הא מה אני מקיים  ֹו (יג,נה) )ט(שיהו כל מראיה שוקעים.  ְּפֶח ְחּתֶ֖ ַר ֹואילו השחקים,  ְּבָק ְחּתָֽ ַגַּב אלו החדשים מיכן ְ֭ב

ֶ֣ה֭ (יג,נו)-ו )י( שיראה באריג ובמוכים. אמרו סגוס שנראה בו נגע, ר' אליעזר בן יעקב אומר עד ָה ּכ   ֭ ה ּנ  ה  ְו  ֭ ן ה  ּכ  ֶ֣הַ֭ה ָא למראה שני ָר
ֶַָֽ֣֖גע (יג,נה), ת"ל (לללא צבעמירקרק למשל ) או כהה למראה שלישי( לירוקמירקרק למשל דהה ) ַהֶּנ ַגע (יג,נו))טעות וצ"ל(  ְו ֶּנָ֔ אף שדהה עדיין ) ַה

ע, אי (קורא לו נגע ֶַָֽ֣֖ג ַגע (,נויג))טעות וצ"ל(  ְ֭וַהֶּנ ֶ֣ה֭ (יג,נו)ת"ל ירקרק( למשל נשאר )יכול במראיו  ַהֶּנָ֔ ָה ּכ   ֭ ה ּנ  ה  הא כיצד למראה שני ולא כהה ְו
 (ולצבע הדהוי קורא נגע כדי שיקרענו מן הבגד)למראה שלישי. 

 

ֶאת֭֭[ב]נ ף֭ ַרָ֨ ָׂש ת-ְו ֶאָֽ ֹו֭ אֵ֥ ד֭ ֶג ֶאת-ַהֶּב֝ ֹו֭ אֶ֣ ֭׀ י ֶ֣ ְּׁשת  ֶאת-ַה ֹ֚ו֭ ים֭א ָ֔ ְׁשּת  ֹוַ֭בּפ  אֶ֣  ֭ ֶרבַּ֭בֶּצ ֶמר ע ֵ֗ רֲ֭אֶׁשר-ָּכל-ָה ֹו עָ֔ יָ֭ה ֶ֣ ל  ַגע֭-ְּכ ָָֽ֖֑ ָּנ ַה ֹו֭ ֵ֥ה֭בֶ֖ ְהֶי ֭י 
י֭ ָֽ ף׃֭֭֭-ּכ  ָֽ ר  ָּׂש ׁשּ֭ת  ֶ֖ א  אָּ֭ב ו ָ֔ ה   ֭ ַמְמֶא ֶרת ַעת֭ ַרֶ֤  ָצ

ףֶ֭את֭(נביג,) ספרא תזריע פרשה ה פרק טו )א( ַרָ֨ ת-ְוָׂש ֶאָֽ ֹו֭ ד֭אֵ֥ ֶג ֶאת-ַהֶּב֝ ֹו֭ אֶ֣ ֭׀ י ֶ֣ ים-ַהְּׁשת  ָ֔ ְׁשּת  ֹוַ֭בּפ  אֶ֣  ֭ ֶרבַּ֭בֶּצ ֶמר ע ֵ֗ , יכול יביא גיזי צמר ָה
א)לא גר' עמה, תלמוד לומר  ואניצי פשתן וישרפם ו ָ֔ ף, רק המלים הבאות( ה  ָֽ ר  ָּׂש ׁשּ֭ת  ֶ֖ א  אָּ֭ב ו ָ֔ אם כן  )ב(אינה צריכה ד"א לישרף עמה.  ה 

יםלמה נאמר  ָ֔ ְׁשּת  ֹוַ֭בּפ  אֶ֣  ֭ ר אוציא את האמריות של שיראים ושל זהב שאין  )ג(. (מלהשרף )להוציא קישוטיםלהוציא את האמריות  ַּבֶּצ ֶמ
ֵ֥ה-ֲאֶׁשראת של ארגמן ושל זהורית טובה שמינן מיטמא בנגעים תלמוד לומר מינן מיטמא בנגעי' ולא אוציא  ֶי ְה ע֭֭י  ַָָֽ֑֖ג ַהָּנ ֹו֭ הראוי לקבל בֶ֖

 .(הצבועין מלהשרף)להוציא  נגע
 .התוה"מ ]קס"ז[משנה אחרונה דלהלן מביא שיטת הרמב"ם שגם אמריות לבנות ולא צבועות ניצולות משרפה. וכן הביאו 

הר''ש מפרש שסתם האומריות . )אפילו הן ארגמן( מציל את האומריות שבו)חלוק שנראה בו נגע(  משנה אחרונה נגעים פי"א מ"י
ע-ֲאֶׁשר֭טהורין דכתיב ,צבועות והיינו דאמר בת''כ אם הם של ארגמן אע"פ שמינם מטמא בנגעים ַָָֽ֑֖ג ָּנ ַה ֹו֭ ֵ֥ה֭בֶ֖ ֶי ְה הראוי לקבל נגע  י 

דגזרת הכתוב הוא ולשטתו הא דאמר בת''כ  ת אפילו הם צמר לבן טהוריןעכשיו וצבוע אינו ראוי. אבל הרמב"ם בחבורו פסק דאומריו
 לאו לענין לבן וצבוע אלא כל אומריות אין ראוין לנגע דמעטינהו קרא.  הראוי לקבל נגע

 
 תבניות הטעמים תומכות בהסבר הרמב"ם.

ים (נביג,) ג( -ספרא תזריע פרשה ה פרק טו )א  ָ֔ ְׁשּת  ֹוַ֭בּפ  אֶ֣  ֭ ר קטן, בא בתבנית מפסקת ענין בטעמים עליונים -ח זקףפשטא מונ – ַּבֶּצ ֶמ

ים֭ולפי שאמר מ"י א"פירוש המשנה לרמב"ם נגעים פי-ללמד על שני פרטים כפשוטן כ ָ֔ ְׁשּת  ֹוַ֭בּפ  אֶ֣  ֭ ֹו֭) משמע שיש בהן ַּבֶּצ ֶמר ד֭אֵ֥ ֶג ַהֶּב֝
ת ֹוֶ֭את-ֶאָֽ י׀֭אֶ֣ ֶ֣ ֶרב-ַהְּׁשת   ת דיבור הבאה:   ופירוט הדברים מרומז בתבנית מפסק, מה שישרף ומה שישאר ( ָהע ֵ֗

ֵ֥ה-ֲאֶׁשר ְהֶי ֹו֭י  ( הל' טו"צ פי"ג ה"י) הרמב"םמרכא טפחא, יתור לרבות להצלה משריפה אימריות צמר ופשתים לבנות מתולדותן כפסק  - בֶ֖

פי' -. וכן הבין הכס"מ מחלוק שנראה בו נגע מציל את האמריות שבו, אפילו היתה האימרת צמר או פשתים מצילה ולא נשרפת
 (.  התוה"מ ]קס"ז[ -והשיגו הראב"ד )מובא ב י"א מ"י, המשניות פ

ֵ֥ה-ֲאֶׁשר ְהֶי ע֭֭י  ַָָֽ֑֖ג ֹוַ֭הָּנ וכל מיני האימריות )בין צבועין ובין לבנים( על אף שמינן מיטמא  "הראוי לקבל נגע" אתנח, מגביל לשריפה רק –בֶ֖

 בנגעים, אינן ראויות לקבל נגע ואינן נשרפות. 

וגו' בתוך דיון על  קיטא שיש בה פסי פסים צבועים ספרא תזריע פרשה ה פרק טז )ט(-לו כנדון בואילו בגד מעורב לבן וצבע נשרף כו

 . (יג,נז)פסוק 

ֵ֥ה-ֲאֶׁשר ְהֶי  . ֲאֶׁשרמקף, טעם מקף מרמז על חיבור של אימריות אל הבגד, המרומזות במלת  – י 

 
נראה  ני' דכבר תני לה ברישאתור ולא צריך למיונראה דאם נראה נגע באומריות כ"ש דהחלוק טה נגעים פי"א מ"י משנה אחרונה

 .בנימין הסדין טהור וה"ה הכא אבל נראה בחלוק איטריך לי' דברישא שורף את הנימין והכא מציל

מדמה האמריות לנימים לקבל טומאה ולא לטמא הבגד שהן מצטרפות אליו. וכשם שהנימין הטמאות נשרפות והבגד  משנה אחרונה

 ת הטמאות נשרפות והבגד מוצל. אבל אם יש נגע בחלוק, הבגד והנימין נשרפים אבל האמריות מוצלות. מוצל, כך גם האימריו

ףֶ֭את (יג,נב) ַרָ֨ ד-ְוָׂש ֶג  מרבה נימין לשרפה עם הבגד אף שאין בהן נגע, וטעם מקף מרמז לחיבורן לבגד. -ֶאתמלת  – ַהֶּב֝

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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, בגד ששתיו צמר וערבו הט"ו –פר טהרה הל' טומאת צרעת פי"ג, ה"ב רמב"ם סע"פ חלק מתבניות הטעמים בתחילת הפסוק  להלן ביאור

חוט צמר ופשתים המקבל נגע, העור מקבל  (,שלא מקבל נגע) עור חיה שביםאינו צמר ואינו פשתן או להיפך אינו מקבל טומאה, ובה"ה פסק שאם חיבר ל
ן חוט מכל מין ובשתי תכיפות( עור החיה שבים מקבל טומאה. ובבגד צו"פ בין נגע. ואם חיבר בין עור חיה שבים ובין עור הגדל בארץ בחוט  )לפי יכי

ג' אצבעות  ארוג בשתי וערב ובין הוא עשוי כלבד מקבל נגע, וכן בסליל צמר ובסליל ערב כל אחד ממין אחיד, היותו סליל או חוט פרוש כדי אריגת ג' על
 אריגת ג' על ג' אצבעות אינו מקבל נגע. מכשירו לקבל נגע, אבל כאשר אין בסליל או בחוט שיעור ל

 ועוד נראה שבבגד אם חוט השתי טווי מלמשל צמר רחלים וצמר גמלים 
 והערב לא מצו"פ אז לא מקבל נגע, 

 ואם הערב מצו"פ אז 
 אם רוב הארוג מצו"פ מקבל נגע, 

 ואם רוב הארוג מצמר גמלים לא יקבל נגע.  
 

ףֶ֭את (יג,נב) ַרָ֨ ֶאָֽ֭-ְוָׂש ֹו֭ ד֭אֵ֥ ֶג ֹוֶ֭את-תַהֶּב֝ י׀֭אֶ֣ ֶ֣ ְּׁשת  ים-ַה ָ֔ ְׁשּת  ֹוַ֭בּפ  אֶ֣  ֭ ר ֶּצ ֶמ ֶרבַּ֭ב     ָהע ֵ֗

ףֶ֭את (יג,נב) ַרָ֨ ד-ְוָׂש ֶג   הפרטיםמלמד מה הולך לשריפה כי קיבל נגע לפי  כללקדמא ואזלא, כעין  – ַהֶּב֝

ים)א( נתחיל מהמינים המקבלים נגע שבלעדיהם שאר הפרטים לא משפיעים  ָ֔ ְׁשּת  ֹוַ֭בּפ  אֶ֣  ֭ מיני חוט המקבלים  , שניקטן-זקףפשטא מונח  – ַּבֶּצ ֶמר

)ב( חוט טווי מתערובת צמר ומין אחר שאינו פשתן, או פשתן ומין אחר שאינו צמר, והמינים האחרים הם לכל  או פשתן;צמר נגע )א( טווי ממין אחד 
 ל נגע,בכוח לקבם שיעור אריגת ג' על ג' אצבעות ההיותר מחצה מהחוט הטווי, אז הבגד או החוטים האלה אם יש בם 

ֹו)ב(  ת אֵ֥ ֶאת-ֶאָֽ ֹו֭ ׀֭אֶ֣ י ֶ֣ ְּׁשת  ֶרב-ַה   - ָהע ֵ֗

ֹו)ב,א(  יםקטן במלת -מרכא, מרכא בתבנית המסתיימת בזקף – אֵ֥ ָ֔ ְׁשּת   בתפקיד מרחיק משהו ממשהו, או מאריך ע"י חיבור. ַבּפ 

מוציא את שחיבר הגדל בארץ, או יכול שאני  עורמה בגד הגדל בארץ אף  בגדתלמוד לומר ...  )ט( ספרא תזריע פרשה ה פרק יג
ֹור (יג,מח)לו מן הגדל בארץ כל שהוא תלמוד לומר  עָ֔ חוט חיבר ביניהם ב)לפי יכין להביא את שחבר לו מן הגדל בארץ כל שהוא  ְב

 אפילו חוט אפילו משיחה ובלבד שיחברנו לו כדרך חיבורו לטומאה.ות( כיפמכל מין, וכן שעשה לפחות שתי ת

ת)ב,ב(  ֶאת-ֶאָֽ ֹו֭ ׀֭אֶ֣ י ֶ֣ ְּׁשת  יםהָ֭-ַה ָ֔ ְׁשּת  ֹוַ֭בּפ  אֶ֣  ֭ ר ֶּצ ֶמ ֶרבַּ֭ב קטן עשוי להיות כתוב סתום -קטן, רביע ... זקף-מונח מונח רביע פשטא מונח זקף – ע ֵ֗

 שלא בא לסתום אלא לפרש, רוצה לומר שהבגד לשריפה צריך להיות 

ת (א) ֹוֶ֭את-ֶאָֽ י׀֭אֶ֣ ֶ֣ ֶרב֭-ַהְּׁשת  שבו, ממינים ערב השתי וגד שמלמד על ב ללא פסקקריאה  מונח פסק )מונח לגרמיה( מונח רביע,– ָהע ֵ֗

 .האריג יתהם לפחות מחצהמקבלים נגע ו

תמפסיק בנושא,  עם פסקקריאה  (ב) ׀-ֶאָֽ י ֶ֣ ְּׁשת  אם השתי ממין אחד המקבל טומאה והערב ממין שאינו מקבל טומאה או להיפך אז האריג  ַה

 לא מקבל נגע, 
  (ג)

 ט"ג ה"רמב"ם הלכות טומאת צרעת פי
וכן השתי שמקצתו לפוף על הכובד העליונה ומקצתו לפוף על הכובד התחתונה, וכן שני דפי שתי פקעיות המעורות זו לזו בחוט, 

חלוק שמעורות בחוט אחד ונראה הנגע באחד מהן השני טהור אף ע"פ שחוט אחד מחבר ביניהן, נראה הנגע בנפש המסכת 
ומד לבדו הארוג טהור, נראה בארוג ובשתי העומד אע"פ שמקצת הנגע בבגד ומקצתו בשתי הרי זה טמא, נראה הנגע בשתי הע

 ...לבדו השתי העומד טהור, 
 ט "ג הי"כסף משנה הלכות טומאת צרעת פ

ופירוש נפש היינו הערב כי חוטי הערב בשתי כנפש בתוך הגוף  ...ומה שכתב נראה הנגע בנפש המסכת ... שתי פקעיות וכו'. 
 ...ומעמדת אותו כנפש ושתי העומד הוא השטוח כדי לארוג. 

 

תאפשר כי תבנית טעמי הקרא  ֶאָֽ ֹו֭ ֹוֶ֭את-אֵ֥ י׀֭אֶ֣ ֶ֣ ְּׁשת  ֶרב-ַה  , מתארת את נול האריגה על כובדה העליון והתחתון. מונח מונח רביעמרכא  ָהע ֵ֗

 תתאר את המקרים שההרחקה בין החלקים גורמת לכך שאף שנגע באחד השני לא נטמא.  פסק עם קריאה

יוכן  ֶ֣ ְּׁשת  ֹומלת  טעם מונחהמרומז ב על הכובד העליונה ומקצתו לפוף על הכובד התחתונה, מונחהמרומז בטעם שמקצתו לפוף  ַה  , אֶ֣
בתחילת תהליך אריגה, חוטי שתי מתוחים בין כובד עליון שאליו הם מגיעים מפקעיות עם משקל עליהן שלא יברחו ובין כובד תחתון שבו יצטבר 

 טמא את הצד השני. יש לברר היכן בדיוק עובר קו ההפרדה. האריג אחרי העברת חוט ערב ולחיצתו. נגע באחד הצדדים אינו מ

ֹו֭במלת  )=מאריך( טעם מרכא  הרחקה בין חלקי השתי.  מתאר אֵ֥

אע"פ שתפרו שני דפי  אף ע"פ שחוט אחד מחבר ביניהן וכן שני דפי חלוק שמעורות בחוט אחד ונראה הנגע באחד מהן השני טהור

 חלוק, נגע באחד אינו מטמא את השני

ֹו֭מרכא במלת טעם   מתאר הרחקה, בהשוואה לאריגה התפירה אינה חיבור הדוק ולכן נגע בדף חלוק אחד אינו מטמא את דף החלוק השני.אֵ֥

 נראה הנגע בשתי העומד לבדו הארוג טהור, נראה בארוג לבדו השתי העומד טהור,בתוך תהליך האריגה 

 
 את הצירוף לנגעתתאר  פסק ללאקריאה 

אע"פ שמקצת הנגע  )החוטים היורדים מהכובד העליון(ובשתי העומד  חוט הערב(בתוך )נראה הנגע בנפש המסכת בתוך תהליך האריגה 
 )היכן גבול הטומאה או האם הכל טמא?( ומקצתו בשתי הרי זה טמא, )הארוג כבר(בבגד 

 

ל א  ֭ ה ּנ  ה  ְו  ֭ ן ה  ַהּכ  ֶ֣ה֭ ְרֶא י  ֭ ם  א  ג[ְ֭֭ו י֭אֶ֣֭-]נ ֶ֖ ְּׁשת  ֹוַ֭ב ד֭אֵ֥ ֶג עַּ֭בֶּב֕ ַג ֶּנָ֔ ַה ֶ֣ה֭ ֹוְּ֭בָכלָפָׂש אֶ֖ ֶָ֑רב֭ י-ֹוָ֭בע  ֹור׃֭֭֭-ְּכל   עָֽ
ל א (יג,נג) )ד(...  ספרא תזריע פרשה ה פרק טו  ֭ ה ּנ  ה  ְו  ֭ ן ה  ַהּכ  ֶ֣ה֭ ְרֶא ֭י  ם  א  ֶגד-ְו עַּ֭בֶּב֕ ַג ֶ֣הַ֭הֶּנָ֔ ָׂש ֹוְּ֭בָכל...  ָפ י-אֶ֖ ל  ר-ְּכ ֹו  (יג,נד)זה העומד.   עָֽ

ּו֭ סָ֔ ְּב ָ֨ ְוכ  ן֭ ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ָּוה ּו )ה(הצואה בכהן והכיבוס בכל אדם. ְוצ  סָ֔ ְּב ָ֨ ע֭...  ְוכ  ַָָֽ֑֖ג ע֭יכול ַהָּנ ַָָֽ֑֖ג ּובלבד תלמוד לומר ַהָּנ סָ֔ ְּב ָ֨ ע-ֲאֶׁשר ... ְוכ  ַָָֽ֑֖ג ַהָּנ ֹו֭ , ּבֶ֖
 הא כיצד יכבס מן הבגד עמו.

תֲ֭אֶׁשר (יג,נד) ֵ֥ א  ּו֭ סָ֔ ְּב ָ֨ ע-ְוכ  ַָָֽ֑֖ג ָּנ ַה ֹו֭ אם היה צריך לכבס רק הנגע לבד היל"ל וכבסו הנגע. ואם היה צריך לכבס את כל  – התוה"מפי'  ּבֶ֖
ֲאֶׁשר יה מוסב על הבגד שנזכר תחלה. ובמה שכתבהבגד היל"ל וכבסו אותו וה ת֭ ֵ֥ ּו֭א  ְּבסָ֔ ָ֨ ַָָֽ֑֖גע-ְוכ  ֹוַ֭הָּנ מציין המקום שמבואר  שיכבס  ּבֶ֖
 . הבגד אשר סביבות הנגע

ּו סָ֔ ְּב ָ֨ תֲ֭אֶׁשרְ֭וכ  ֵ֥ ֹו֭-א  ַָָֽ֑֖געמרכא טפחא, יתור לרבות לכיבוס ראשון יותר מהנגע, אבל  – ּבֶ֖ אתנח, מגביל, שלא לרבות את כל הבגד אלא  – ַהָּנ

 ת הנגע בלבד.סביבו
 

ל א (יג,נג) עיון במשמעות )ג( ספרא תזריע פרשה ה פט"זראה   ֭ ה ּנ  ה  ֶ֣ה֭-ְו ַגעָ֭פָׂש  שתי מראות )כגון ירקרק, ירוק( לכיבוס ראשון. –ַהֶּנָ֔



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ל א (יג,נג)עיון במשמעות  )ט( ספרא תזריע פרשה ה פט"זראה   ֭ ה ּנ  ע֭-ְוה  ַג ֶּנָ֔ ַה ֶ֣ה֭ ָׂש  ן שיפשה.נגע שעמד בעיניו, נגע שאין לו להיכ –ָפ

 
 מבוא: רבי יוחנן אומר כי לטבילה לחולין )נדה, אכילת חולין, שאר טמאים( צריך כוונה.

ס֭ (,נחיג ' תז'וי)רבי יוחנן הוא דאמר כרבי יונתן בן יוסף; דתניא, רבי יונתן בן יוסף אומר: ב ,בבלי חולין לא ית֭מה ת"ל  -ְוֻכַּבֵ֥ ֶ֖ נ  ? ׁש 
תכבוסת ראשונה לדעת, אף תכבוסת שניה לדעת; אי מה להלן בעינן דעת כהן, אף כאן מקיש תכבוסת שניה לתכבוסת ראשונה, מה 

ר (,נחיג ' תז'וי)בעינן דעת כהן? ת"ל:  ָֽ ה   ., מכל מקוםְוָט

 

תֲ֭אֶׁשר ֵ֥ א  ּו֭ סָ֔ ְּב ָ֨ ְוכ  ן֭ ה ָ֔ ּכ  ַה  ֭ ָּוה ְוצ  ד[֭֭ ְבַעת-]נ ׁש  ֹו֭ ירֵ֥ ּג  ְס עְ֭וה  ַָָֽ֑֖ג ַהָּנ ֹו֭ ית׃֭֭֭-ּבֶ֖ ָֽ נ  ׁש  ים֭ ֶ֖ מ  ָ֭י
ֹו אָֽ ד֭ ֶג ַהֶּב֡ ח[ְ֭֭ו ּׁשְ֭-]נ י֭אֹוַה ָ֨ ֹו-ת  אָֽ ֶרב֭ ר׃֭֭֭-ָכל-ָהע ֝ ָֽ ְוָטה  ית֭ ֶ֖ נ  ׁש  ס֭ ְוֻכַּבֵ֥ ע֭ ַג ָָֽ֖֑ ָּנ ַה ם֭ ֶהֶ֖ מ  ר֭ סְ֭וָסֵ֥ ֶ֣רְּ֭תַכּב ָ֔ ֲאֶׁש  ֭ ר ָהעֹו י֭ ֶ֤ ל  ְּ֭כ

 

 : רש"י( העוסק בכיבוס שני של בגד נגוע. הסבר ע"פ יג,נח)-מלמד מ ב ,בבלי חולין לא

 לשם טהרת הבגד.כיבוס ראשון נעשה לנקיון עם חמרי נקיון ולא לטהרה. כיבוס שני הוא טבילה 

הגמרא מקישה תכבוסת שניה )אף שהיא טבילת טהרה( לתכבוסת ראשונה )שהיא לנקיון( ללמד מכביסה ראשונה הצריכה להיות לדעת 

ראדם המכבס ע"פ צווי כהן, לכביסה שניה הצריכה להיות לדעת האדם המטביל )היינו עם כוונת טבילה לשם טהרת הבגד( וממלת  ָֽ  ְוָטה 

 סה השניה לא צריכה צווי כהן קודם לכן.  לומדים שהכבי

 

 רמז לדברי רבי יונתן בן יוסף על היקש בין שני כביסות בגד נגוע

ּו (יג,נד) סָ֔ ְּב ָ֨ ְוכ  ן֭ ה ָ֔ ּכ  ַה  ֭ ה ָּו פעמיים זקף בין שני קיסרים, בתפקיד היקש מכביסה ראשונה שצריכה כוונה )אמנם לנקיון( לכביסה שניה  - ְוצ 

 (. אמנם הכוונות שונות אבל הדגש הוא על חובת הכוונה. שצריכה כוונה )לטבילת טהרה

ּו (יג,נד) סָ֔ ְּב ָ֨ קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, או כעין דבר הלמד מסופו. מכביסה א' )יג,נד( לומד שצריך -קדמא וזקף - ְוכ 

רה. היינו המוקדם, עצם הצורך בכוונה, נלמד מהכיבוס דעת )כוונה( גם בכביסה ב' )יג,נח(, אמנם הכוונה א' היא לנקיון, כוונה ב' היא לטה

 הראשון בפסוק )יג,נד( ומתברר בכיבוס השני )יג,נח( )במעשה המאוחר(, שצריך כוונה של טהרה. 

ית֭ (יג,נח) ֶ֖ נ  ׁש  ס֭ רמרכא טפחא, כעין יתור לרבות  –ְוֻכַּבֵ֥ ָֽ  כהן. סלוק, מגביל לחייב לדעת )לכוונת( המטביל בלבד ולא צריך דעת – ְוָטה 

 

ּו (יג,נד) סָ֔ ְּב ָ֨ ְוכ  ן֭ ה ָ֔ ּכ  ַה  ֭ ה ָּו ּו  (יג,נד)-פעמיים זקף בין שני קיסרים, בתפקיד כעין בנין אב לשיטת רבי יוחנן, המתחיל ב - ְוצ  ְּבסָ֔ ָ֨ קדמא  - ְוכ 

ר (יג,נח) -קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, והמלמד על כוונה, והמסתיים ב-וזקף ָֽ ייב לדעת סלוק, מגביל לח – ְוָטה 

)לכוונת( המטביל לטהרה. כך כל טבילה אחרת כדי להיטהר צריכה כוונת טהרה ובזה יכלל כל טבילה לחולין, טבילת נדה, טבילת טמאים 
 למיניהם.

 

ְבַעת (יג,נד) )ו(...  ספרא תזריע פרשה ה פרק טו ׁש  ֹו֭ ירֵ֥ ּג  ְס ית-ְוה  ָֽ נ  ׁש  ים֭ ֶ֖ מ   בין מלאחריו. מלמד שיום שביעי עולה מן המנין בין מלפניו  ָי
ְבַעת (יג,נד) ׁש  ֹו֭ רֵ֥ י ּג  ְס ים֭-ְוה  ֶ֖ מ  מרכא טפחא ירבה לשבוע השני את שעות היום שנותרו מצווי ההסגרה ע"י הכהן ועד הלילה להיחשב  –ָי

ַעת -כיום הראשון של ה ְב ית-ׁש  ָֽ נ  ׁש  ים֭ ֶ֖ מ   ָי

יתדורש כי מלת  התוה"מ ]ק"ע[ ָֽ נ  יתמנין. מלמדת כי יום שביעי )יום הראיה( עולה לו מן ה ׁש  ָֽ נ  סלוק, מגביל, את היום השביעי עד  – ׁש 

 להודעת הכהן להסגיר, וכך המשך היום עולה להיות ראשון לשבעה הימים הבאים.

 

ים֭ (וי' תז' יג,ה) תו"כ פ"ב פרק ב )א(בנגעי עור הבשר  ֶ֖ מ  ְבַעֵ֥תָ֭י ׁש  ן֭ ֵ֛ ה  ֹוַ֭הּכ  רֹ֧ י ּג  ְס דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת  –ְוה 

שבשבעת הימים הראשונים כל הימים בין הראיה הראשונה ובין הראיה השניה הם  שכשםיות ביחד, אפשר פרטים שצריכים לה

בשבעת הימים השניים כל  כך גםחטיבה אחת אשר לא מתחשבים בשינויים בנגע בתוך הזמן הזה אלא רק מה מצבו ביום הראיה, 

א מתחשבים בשינויים בנגע בתוך הזמן הזה אלא רק מה הימים בין הראיה הראשונה ובין הראיה השניה הם חטיבה אחת אשר ל

 מצבו ביום הראיה בפעם השלישית.

ית ָֽ נ   סלוק, מגביל, את היום השביעי עד להודעת הכהן להסגיר, וכך המשך היום עולה להיות ראשון לשבעה הימים הבאים. – ׁש 

 

תוצאה. נגע עור הבשר שעמד בעינו, או שינה צבע ולא אולי ההבדל בתבניות הטעמים בין נגע בעור הבשר ובין נגע בגד, שייכות ל

 פשה, נפטר אחר שבועיים של הסגר. נגע בגד שלא כהה לצבע שאינו נגע ועמד בעינו בגודל גריס לפחות מביא לשריפת הבגד.

 

 

ֶ֣ס (יג,נה) )ז(...  ספרא תזריע פרשה ה פרק טו ַּכּב  ֻה ֭׀ י ֶ֣ ַאֲחר  ן֭ ה ֝ ַהּכ  ה֭ א-ו ְוָרָאָ֨ ֶ֣א-ל ָֽ הָ֭טמ  ָׂשָ֔ הפך , לא הפך ולא פשה טמאהא אם  ָפ
ַעת (יג,נד)איני יודע מה יעשה לו תלמוד לומר   ולא פשה (מאדמדם לירקרק או להיפך) ְב ׁש  ֹו֭ רֵ֥ י ּג  ְס ית-ְוה  ָֽ נ  ׁש  ים֭ ֶ֖ אפשר כי גרסת הגר"א ) ָימ 

טמא ]אלא[ משם עומד הא מה דברי ר' יהודה וחכמים אומרים ]אינו[  (מ"ד יראה בתחילה ע"פ משנה נגעים פי"אמשמיטה את הפסוק ולומד 
ה֭ל א (יג,נה)אני מקיים  ּנ  ה  ֶאת-ְו֠ ע֭ ֶַָֽ֤֖ג ְךַ֭הֶּנ ֭ -ָהַפָ֨ ֹו ינ אוהנה ע  ֶ֣א֭-ל ָֽ הָ֭טמ  ָׂשָ֔  )מאדמדם לירקרק או להיפך הפך טמא בכל מין שהוא מטמא לוָפ

ֶֶ֣תת )ח(. (כאילו לא נשתנה ֶח ֶֶ֣תתשיהו כל מראיה שוקעין או אינו  ְּפ ֶח ָ֭֔אלא כמראה שני כשהוא אומר  ְּפ א֭ה  הרי הוא כמות שהיתה הא ו
ֶֶ֣תתמה אני מקיים  ֶח ֹו )ט(שיהו כל מראיה שוקעים.  ְּפ ְחּתֶ֖ ֹואילו השחקים,  ְּבָקַר ְחּתָֽ ַגַּב אלו החדשים מיכן אמרו סגוס שנראה בו נגע, ְ֭ב

ֶ֣ה֭ (יג,נו)֭-ו )י( ר' אליעזר בן יעקב אומר עד שיראה באריג ובמוכים. ָה ּכ   ֭ ה ּנ  ְוה   ֭ ן ה  ַהּכ  ֶ֣ה֭ או ( לירוקמירקרק למשל דהה )למראה שני ָרָא
ֶַָֽ֣֖גע (יג,נה), ת"ל (ללא צבעמירקרק למשל ) כהה למראה שלישי ַגע֭, אי (אף שדהה עדיין קורא לו נגע) ְוַהֶּנ ֶָֽ֖֣ ֶּנ ַה ירקרק( למשל נשאר )יכול במראיו ְו

ֶ֣ה֭ (יג,נו)ת"ל  ָה ּכ   ֭ ה ּנ  ה   (קרענו מן הבגדולצבע הדהוי קורא נגע כדי שי)הא כיצד למראה שני ולא כהה למראה שלישי. ְו
 

 ( מתאר מצב אחרי שבעת ימי ההסגר השני.!!!יג,נהפסוק )

ֶ֣סֶ֭את ַּכּב  ֻה ֭׀ י ֶ֣ ר  ַאֲח ן֭ ה ֝ הַ֭הּכ  ָאָ֨ ה[ְ֭֭וָר ה֭ל א-]נ ּנ  ה  עְ֭ו֠ ַג ֶּנֵ֗ ַגעֶ֭את-ַה ֶָֽ֖֤ ֶּנ ַה ְך֭ א-ָהַפָ֨ ַגע֭ל ָֽ ֶָֽ֖֣ ֶּנ ַה ְו  ֭ ינֹו ֶֶ֣תת֭-ע  ָּ֑נּוְּ֭פֶח ְרֶפ ְׂש ׁשּ֭ת  ֶ֖ א  אָּ֭ב ּו הָ֔ ֶ֣א֭ הָ֭טמ  ָׂשָ֔ ָפ
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חְ֭ ַגַּב ֹוְ֭ב אֵ֥ ֹו֭ ְחּתֶ֖ אְּ֭בָקַר ו ָ֔ ֹו׃֭֭֭ה  ּ֭תָֽ
ן ה ֝ הַ֭הּכ  ָאָ֨  –טמא, כביסת כתם נדה לא עבר  –קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד, ובתוכו כעין בנין אב? הפוך, כביסת כתם נגע ולא עבר  – ְוָר

 צבע הוא וטהור!!!   

ֶ֣סֶ֭את ַּכּב  ֻה ֭׀ י ֶ֣ ר  ַגע-ַאֲח ֶּנֵ֗  נים )ראה בהמשך(  מונח לגרמיה )מונח פסק( מונח רביע, מונח רביע מרמז להעברה של שבעה סממ – ַה

׀ י ֶ֣ ר  ֶאתמונח לגרמיה )מונח פסק( בא ללמד על שני מצבים  ַאֲח ֶ֣ס֭ ַּכּב  ֻה י֭ ֶ֣ ֲחר  ַגע-ַא ֶּנֵ֗   ַה

ה֭ל אמצב )א(  ּנ  ה  ַגעֶ֭את-ְו֠ ֶָֽ֖֤ ֶּנ ַה ְך֭ א-ָהַפָ֨ ע֭ל ָֽ ֶַָֽ֣֖ג ַהֶּנ ְו  ֭ ֹו ינ ה-ע     ָפָׂשָ֔

ה֭מצב )ב( ללא מלת לא  ּנ  ה  ֶאת-ל אְו֠ ע֭ ֶַָֽ֤֖ג ְךַ֭הֶּנ א-ָהַפָ֨ ע֭ל ָֽ ֶַָֽ֣֖ג ַהֶּנ ְו  ֭ ֹו ינ הפָ֭-ע     ָׂשָ֔

 

ְך֭-ל אהנלמד מהכתוב בתורה  לא הפך ולא פשה טמאהביאה מצב )א(  מ"ז א-וָהַפָ֨ ֶ֣א-ל ָֽ הָ֭טמ  ָׂשָ֔  ָפ

ְך֭הביאה מצב )ב(  מ"ז א-ו (מאדמדם לירקרק או להיפך)ָהַפָ֨ ה֭-ל ָֽ ָׂשָ֔  איני יודע מה יעשה לוָפ

ְך-ל אללא מלת לא   קדמא, מרמז לשינוי ממצב צבע התחלתי – ָהַפָ֨

ֶאת֭ ע֭ ֶַָֽ֤֖ג ֶּנ א-ַה ע֭ל ָֽ ַג ֶָֽ֖֣ ֶּנ ַה ְו  ֭ ֹו ינ א-ע  ּו הָ֔ ֶ֣א֭ הָ֭טמ  ָׂשָ֔  פעמים זקף בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה, היקש, בנין אב   – ָפ

ְך ... מ"ז-אפשר כי בתפקיד דבר החוזר וקורה, יתמוך בדעת רבי יהודה ב ֭-ו (מאדמדם לירקרק או להיפך -ממצב צבע שהתחיל בו  –)קדמא  ָהַפָ֨
א ה-ל ָֽ ָׂשָ֔  , דברי ר' יהודה יראה בתחילה מ"ד כדעת הגר"א(  "פ משנה נגעים פי"אובהוספת המלים ע)מה יעשה לו,  איני יודע ָפ

 )בנגע בגד שכעבור שבועיים הסגר הפך צבעו לצבע טמא אחר ולא פשה, רבי יהודה אומר כי זה נגע חדש ולכן חוזר להסגר כבתחילה(.  

 
 משם עומד ]אלא[טמא  ]אינו[וחכמים אומרים 

ה֭ל א (יג,נה)ה אני מקיים הא מ ּנ  ה  ֶאת-ְו֠ ע֭ ֶַָֽ֤֖ג ַהֶּנ ְך֭ ֭ -ָהַפָ֨ ינֹו אוהנה ע  ֶ֣א֭-ל ָֽ הָ֭טמ  ָׂשָ֔ )מאדמדם לירקרק או  טמא בכל מין שהוא מטמא לו הפךָפ

ה֭מלת  .להיפך( ּנ  ה  ְךמלמדת חידוש, שאע"פ שצבע הנגע השתנה מהצבע שהתחיל בו )המרומז בטעם קדמא במלת  –ְו֠ ועבר לצבע טמא  (ָהַפָ֨

ֶֶ֣תתנדרש ממלת  )אדמדם או ירקרק(ששיעורו העז  אחר, , ובתנאי ששיעורו נשאר גריס המרומז בטעם תלשא )בתפקיד ללמד משנה ח-ב ְּפֶח

השיעור לאחריו( במלת  ּנ  ה  ֶ֣א, אז הנגע ְו֠ ָּ֑נּו ָטמ  ְרֶפ ְׂש ׁשּ֭ת  ֶ֖ אָּ֭בא  ּו  ,הָ֔

 

תֲ֭אֶׁשר֭ ויקרא תזריע יג,נד: ֵ֥ א  ּו֭ סָ֔ ְּב ָ֨ ְוכ  ן֭ ה ָ֔ ּכ  ַה  ֭ ה ָּו ע-ְוצ  ַָָֽ֑֖ג ָּנ ַה ֹו֭ ַעתּ֭בֶ֖ ְב ׁש  ֹו֭ רֵ֥ י ּג  ְס ית׃֭֭֭-ְוה  ָֽ נ  ׁש  ים֭ ֶ֖ מ  ָ֭י
  ויקרא תזריע יג,נה:

ֶ֣סֶ֭את ַּכּב  ֻה ֭׀ י ֶ֣ ר  ַאֲח ן֭ ה ֝ הַ֭הּכ  ָאָ֨ ה[ְ֭֭וָר ה֭ל א-]נ ּנ  ה  עְ֭ו֠ ַג ֶּנֵ֗ ַגעֶ֭את-ַה ֶָֽ֖֤ ֶּנ ַה ְך֭ א-ָהַפָ֨ ַגע֭ל ָֽ ֶָֽ֖֣ ֶּנ ַה ְו  ֭ ינֹו ֶֶ֣תת֭-ע  ָּ֑נּוְּ֭פֶח ְרֶפ ְׂש ׁשּ֭ת  ֶ֖ א  אָּ֭ב ּו הָ֔ ֶ֣א֭ הָ֭טמ  ָׂשָ֔ ָפ
ֹו׃ ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב אֵ֥ ֹו֭ ְחּתֶ֖ אְּ֭בָקַר ו ָ֔ ֭֭֭֭ה 

 

ן ה ֝ הַ֭הּכ  ָאָ֨  –קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד, ובתוכו כעין בנין אב? הפוך, כביסת כתם נגע ולא עבר טמא, כביסת כתם נדה לא עבר  – ְוָר

 צבע הוא וטהור!!!   

ֶ֣סֶ֭את ַּכּב  ֻה ֭׀ י ֶ֣ ר  ַגע-ַאֲח ֶּנֵ֗  אה בהמשך(  מונח לגרמיה )מונח פסק( מונח רביע, מונח רביע מרמז להעברה של שבעה סממנים )ר – ַה

׀ י ֶ֣ ר   מונח לגרמיה )מונח פסק( בא ללמד על  ַאֲח

ה ּנ  ה  תלשא, בדרשה אלפניה, תרמז לענין הכביסה, )א( כביסה שמטרתה ליבון בהעברה של שבעה סממנים )חמרי( כביסה כמו בכתם  – ְו֠

    על כל סם וסם ומוליך ומביא בכל כסכוס לכסכס שלש פעמיםנדה. שיעור שבעה סמנין, שיעור 

 

ֶאת-ל א ע֭ ֶַָֽ֤֖ג ְךַ֭הֶּנ א-ָהַפָ֨ ע֭ל ָֽ ֶַָֽ֣֖ג ֶּנ ַה ְו  ֭ ֹו ינ ּוא-ע  הָ֔ ֶ֣א֭ הָ֭טמ  ָׂשָ֔  פעמים זקף בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה, היקש, בנין אב   – ָפ

כתב שכיבוס שני הוא בליבון )ליבון בהעברה של  רמב"ם הט"צ פי"ב ה"א-, המתיבתא חולין לא,ב הערה כדכעין דבר החוזר וקורה 
מנים( ובטבילה, ובילקוט ביאורים הוסיף כי כך דעת החזון איש )נגעים סי' א סע' ב( שלשיטתו אף שעיקר היקש כיבוס שני שבעה סמ

לכיבוס ראשון נאמר על הכיבוס ולא על הטבילה, מכל מקום כשם שכיבוס שני צריך כוונה ילפינן מינה אף לטבילה שצריכה כוונה, 
 שכן שניהם באים לטהרת הבגד.

נדפעמים, )א(  5 כבסנגעי בגדים מופיע השורש בפרשת  ֶׁשר֭[] ֲא ת֭ ֵ֥ א  ּו֭ סָ֔ ְּב ָ֨ ע֭-ְוכ  ַָָֽ֑֖ג ַ֭הָּנ ֹו נה)ב( ּבֶ֖ ת֭[] ֶא ס֭ ֶ֣ ַּכּב  ע֭-ֻה ַג ֹו֭)ג( ַהֶּנֵ֗ תָ֑ א  ס֭ ֶ֣ ַּכּב  [ֻ֭ה נו )ד( ]

ע֭ ַָָֽ֑֖ג ַ֭הָּנ ם ֶהֶ֖ ֭מ  ר ָסֵ֥ סְ֭ו [ְּ֭תַכּב ָ֔ נח [֭֭)ה(] נח [ ֭ ֭֭ ר׃ ָֽ ה  ָט ְ֭ו ת י ֶ֖ נ  סׁ֭ש  ְ֭וֻכַּבֵ֥
לכסכס שלש ז "ט הל"רמב"ם הלכות איסורי ביאה פ-ת הליבון הראשונה, שעליה פסק האפשר כי שלש פעמים הראשונות הן לענין כביס

 לכסכוס אחד בחומר אחד.  כבס)להעביר כל אחד משבעה הסמנין שלוש פעמים( כל שורש  פעמים

חמישית שהיא )יג,נח( בסמוך לפעם ה-על פשט הדברים נראה כי גם הפעם הרביעית מדברת בכביסה ראשונה. אבל היות והיא מופיעה ב

ס֭עבור טבילה, וטעמה  [ְּ֭תַכּב ָ֔ נח קטן בתפקיד שתיים, מרבה כיבוס שני שיתאים -קטן, אפשר שהכתוב עוסק בכיבוס ראשון וטעם זקף-זקף ]

ליבון ואחריו טבילת טהרה המרומזת משרש  –ללמוד לשיטת הרמב"ם, שבכיבוס שני אחרי שבעה הימים השניים וסר הנגע צריך כיבוס 

 החמישית. כבס בפעם 

 

 ,ב(בבלי נדה סא) מעביר עליו שבעה סממנין ומבטלו, רבי שמעון בן אלעזר אומר: -תנו רבנן: בגד שאבד בו כתם ... א ,בבלי נדה סא
 בודקו בחמה. תנא: אין שכונה פחותה משלש אצבעות -בודקו במחט, שחוק  -בודקו שכונות שכונות. אבדה בו שכבת זרע, חדש 

 .)דומה לבגד מצורע(
קמוניא, ( אב,בבלי נדה ס) מתני'. שבעה סמנין מעבירין על הכתם: רוק תפל, ומי גריסין, ומי רגלים, ונתר, ובורית,...  ,בבבלי נדה סא

הרי זה צבע, הטהרות טהורות ואינו צריך להטביל. עבר  -ואשלג, הטבילו ועשה על גביו טהרות, העביר עליו שבעה סמנין ולא עבר 
לעיסת גריסין של פול  -כל שלא טעם כלום. מי גריסין  -כתם, והטהרות טמאות, וצריך להטביל. איזהו רוק תפל  הרי זה -או שדיהה 

, או שהעביר שבעה סמנין כאחת העבירן שלא כסדרןשהחמיצו. וצריך לכסכס שלש פעמים לכל אחד ואחד.  -חלוקת נפש. מי רגלים 
 לא עשה ולא כלום. -

 ז "ט הל"רמב"ם הלכות איסורי ביאה פ
ואלו הן השבעה סמנים על סדרן: רוק תפל, ולעיסת גריסין של פול, ומי רגלים שהחמיצו, ובורית, ונתר, וקימוניא, ואשלג, וצריך 

שלא על הסדר או שהעבירן כאחד לא עשה כלום, הקדים  העבירןעל כל סם וסם ומוליך ומביא בכל כסכוס,  לכסכס שלש פעמים
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ביר באחרונה שהן הראשונים עלו לו וחוזר ומעביר אחריהם אחרונים שהקדים עד שיעברו השבעה על האחרונים לראשונים אלו שהע
 .הסדר

 

ד[֭֭ ן]נ ה ָ֔ ּכ  ַה  ֭ ָּוה ּוְ֭וצ  סָ֔ ְּב ָ֨ הקדים האחרונים לראשונים  קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, ככתב הרמב"ם:-קדמא וזקף - ְוכ 
 .לו וחוזר ומעביר אחריהם אחרונים שהקדים עד שיעברו השבעה על הסדראלו שהעביר באחרונה שהן הראשונים עלו 

 
 שו"ע יו"ד סי' קצ סעיף לא

מצאה כתם ואין לה במה לתלות, והדבר מסופק אם הוא דם או צבע, מעברת עליו ז' סמנים אם עמד בעיניו הרי זה צבע וטהורה, לט[ 
 מפני שאין אנו בקיאים בקצת משמותם. ברת ז' סמנים,ועכשיו אין לנו העואם אינה מעברת עליו, טמאה מספק. מ[ 

ולפי כך לא מצאנו מקור לענות לשאלה: האם לכל כסכוס צריך שיעור חומר שוה לכל אחד מהסמנין, או לכל סמן יש שיעור שונה ביחס 

 לנגע בגודל גריס? 

 חישוב לעיון בלבד נערך על בסיס )יג,נא(

 
 ויקרא תזריע יג,נה:

ה[֭ ה֭הַ֭]נ ָאָ֨ ֶ֣סֶ֭אתְוָר ַּכּב  י׀ֻ֭ה ֶ֣ ר  ןַ֭אֲח ה ֝ ה֭ל א-ּכ  ּנ  ה  עְ֭ו֠ ַג ֶּנֵ֗ ֶאת-ַה ע֭ ֶַָֽ֤֖ג ְךַ֭הֶּנ א-ָהַפָ֨ ַגע֭ל ָֽ ֶָֽ֖֣ ֶּנ ַה ְו  ֭ ינֹו ּו֭-ע  ָּ֑נ ְרֶפ ְׂש ׁשּ֭ת  ֶ֖ א  אָּ֭ב ּו הָ֔ ֶ֣א֭ הָ֭טמ  ָׂשָ֔ ָ֭פ
ֹו׃ ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב אֵ֥ ֹו֭ ְחּתֶ֖ אְּ֭בָקַר ו ָ֔ ֶֶ֣תת֭ה  ֶח ְּ֭פ

 

, או לכל סמן יש שיעור שונה ביחס לנגע לא מצאנו מקור לענות לשאלה: האם לכל כסכוס צריך שיעור חומר שוה לכל אחד מהסמנין

 בגודל גריס? 

 (יג,נאחישוב לעיון בלבד נערך על בסיס )

 

נט( נמצא תביר רק  –לענין שיעור חומר מכל אחד משבעה הסמנין מועלית השערה הבאה. לכל אורך פרשת נגעי בגדים )וי' תזריע יג,מז 

תלשא ... תביר מעלה אפשרות לחישוב חשבוני. בתוכן פסוק זה לא נדרש חישוב ( ובפסוק זה גם נמצא טעם תלשא. הצירוף יג,נאבפסוק )

 חשבוני לכן מוצע לנסות לשיעורי שבעה סמני הכיבוס.

הֶ֭את ָאָ֨ א[ְ֭֭וָר י-]נ ָֽ יּ֭כ  ע ֵ֗ י ְּׁשב  ֹוםַ֭ה עַּ֭בּיֶ֣ ֹו-ַהֶּנַ֝ג ד֭אָֽ ֶג ֶּב ַּב֠  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ה֭ ֹו-ָפָׂשֶ֤ אָֽ י֭ ֶ֤ ֶׁשר-ַבְּׁשת  לֲ֭א רְ֭לכ ֵ֛ ֹו עָ֔ ֹוָ֭ב אֶ֣  ֭ ה֭הָ֭-ָבע  ֶרב ָעֶׂשֵ֥ ר֭י  ֹו עֶ֖
א׃֭֭֭ ּו הָֽ א֭ ֵ֥ מ  עָ֭ט ֶַַֽ֖ג ֶּנ ַה ֶרת֭ ַמְמֶאֵ֛ ַעת֭ ַרֹ֧ ָ֑הָ֭צ אָכ ְמָל ֭ל 

ֶגד ֶּב ל,  11גי'  – ַּב֠ ֶרת,  80גי'  – ְלכ ֵ֛ ֶאֵ֛ . שני היחסים הם בקירוב  0.1174=  80/  681;  0.1375=  11/  80. היחס    681 – ַמְמ

 ( של ?0.125שמינית )

 

פח של שתי אצבעות אורך על שתי אצבעות רוחב ברום שתי אצבעות וחצי רביעית מוגדרת בתורה שבע"פ כנ. נקודת פתיחה רביעית

)לפי הגדרה זאת ולאצבע של אצבעות מעוקבות  10.7=  2.7*  2*  2אצבעות.  2.7אצבע ושתי חמישיות אצבע, בהצגה עשרונית 

 סמ"ק (. 75.2530ס"מ, נפח רביעית שוה  1.91

 ית שנפחה באר' מעוקבת.החישובים הבאים מדגימים כפל היחסים הנ"ל ברביע
 אצבע מעוקבת 1.485=  10.7*  0.1375 

 אצבע מעוקבת 1.25618=  10.7*  0.1174 

 הטבלה מציגה ערכים עבור שמינית של רביעית, ביצב, זית, קורטוב

 הנפח בסמ"ק 0.1174 היחס הנפח בסמ"ק 0.1375היחס  נפח באצבעות מעוקבות מידת נפח

 4.58 1.25618 5.41 בתאצ' מעוק 1.485 10.7 רביעית 
 3.05 0.8374 3.61 0.99 7.13 רביעית 2/  3 -ביצה כ
 1.52 0.4187 1.55 0.495 3.56 רביעית 1/  3 -כזית כ

 1.14 0.3140 1.35 0.37125 2.675 רביעית 2/ 8-קורטוב כ
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  ויקרא תזריע יג,נה:

ֶ֣סֶ֭את ַּכּב  ֻה ֭׀ י ֶ֣ ר  ַאֲח ן֭ ה ֝ הַ֭הּכ  ָאָ֨ ה[ְ֭֭וָר ע֭-]נ ַג ֶּנֵ֗ ה֭ל אַה ּנ  ה  ַגעֶ֭את-ְו֠ ֶָֽ֖֤ ֶּנ ַה ְך֭ א-ָהַפָ֨ ַגע֭ל ָֽ ֶָֽ֖֣ ֶּנ ַה ְו  ֭ ינֹו ֶֶ֣תת֭-ע  ָּ֑נּוְּ֭פֶח ְרֶפ ְׂש ׁשּ֭ת  ֶ֖ א  אָּ֭ב ּו הָ֔ ֶ֣א֭ הָ֭טמ  ָׂשָ֔ ָפ
ֹו׃֭֭֭ ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב אֵ֥ ֹו֭ ְחּתֶ֖ אְּ֭בָקַר ו ָ֔ ֭ה 

 

ֶֶ֣תת )ח(...  ספרא תזריע פרשה ה פרק טו ֶֶ֣תתאו אינו  )בצבע העז ביותר(שיהו כל מראיה שוקעין  ְּפֶח ֶח משל דהה ל)אלא כמראה שני  ְּפ

וא֭כשהוא אומר  (לירוקמירקרק  ָ֔ ֶֶ֣תתהרי הוא כמות שהיתה הא מה אני מקיים ה  ֶח  .)נשאר בצבע העז ביותר( שיהו כל מראיה שוקעים ְּפ
ֶֶ֣תתממלת  ֶח ואעשוי להשתמע כי צבע נגע הבגד ירד למראה שני, לכן כתבה התורה  ְּפ ָ֔ קטן -ללמד שהצבע נשאר בעזותו. טעם זקף ה 

ואשל  ָ֔ י הלכה זאת חלה על כל אחד משני הצבעים של נגע הבגד, בשניהם צריך להיות העז ביותר. אפשר כי טעם מונח מלמד כ ה 

ֶֶ֣תתבמלת   .משנה ז-ירמז גם לחילוף מירקרק לאדמדם ולהפך, המוזכר ברישא של הפסוק וב ְּפֶח

וא֭וזה מרומז בהסבר הבא  ָ֔ ֶֶ֣תת֭ה  ֶח ֹוּבְ֭קטן והוא תיאור ואחריו -)אתנח( מונח זקף -ְּפ ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב ֹו֭אֵ֥ ְחּתֶ֖ משנה -הלכה המתבררת ב ָקַר

ֶאת-ל א. תבנית המרמזת ללימוד אלפניו ולאחריו. מלמד אלפניו מהסיפא אל הרישא כי ט ע֭ ֶַָֽ֤֖ג ֶּנ ַה ְך֭ ינֹו ֭-ָהַפָ֨ אינו רק באותו צבע עז  ע 

 אלא גם שעבר מעז אחד לעז אחר.

 

ֹו )ט( ְחּתֶ֖ ַר ֹואילו השחקים,  ְּבָק ְחּתָֽ ַגַּב אמרו סגוס שנראה בו נגע, ר' אליעזר בן יעקב אומר עד שיראה באריג אלו החדשים מיכן ְ֭ב
 ובמוכים.

ֹו ְחּתָֽ ַגַּב ֹובמשמע חדש, ע"פ מפרשי המשנה במלת  - ְב ְחּתָֽ ַגַּב ַגּבַ֭אות חי"ת מוחלפת באות ה"ה  ְב ֹוהְְ֭ב ומשמעו בגובה מעל אריג הבגד,  ּתָֽ

ובגדי הצמר אם היו חדשים ובפרט העבים ...  פי"א,מי"א פירוש המשנה לרמב"ם נגעים-ושערות מעל הבגד מצויות רק בבגד חדש, כ
מהם כגון הסגוסין והאצטליתות והמעילים אם היו חדשים נעשין עליהן כעין כדורונים ויהיה על פני האריג כדורונים של צמר בולטים 

 .מפני שהן דומין למוכין והוא הצמר שממלאין בו את הכרים והכסתות וזולתןוהן שקראן מוכין 

 

ֹוון שזכר בגד חדש שהוא בדרך כלל עם שער מעליו, זכר גם בגד חדש ללא שער, ובגד ישן כי ְחּתֶ֖  שנקרחו השערות ממנו, ְּבָקַר

ֹו ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב ֹו֭; אֵ֥ ַגּבַ֭-מרכא, ריבה את האריג של בגד חדש להופעת נגע בו בנוסף להופעתו ב - אֵ֥ ֹוהְְ֭ב בשערות שמתנשאות בגובה מעל  ּתָֽ

ֹוהאריג.  ְחּתָֽ ַגַּב  ק הגביל הכרזת נגע בבגד עם שערות מעליו עד שיהיה בשניהם )באריג ובשערות(.סלו - ְב

 

ֹו עה"ת רש"י ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב אֵ֥ ֹו֭ ְחּתֶ֖  שחקים, ישנים.  - קרחתו. "כתרגומו: "בשחיקותיה או בחדתותיה - ְּבָקַר
לפריחה בבגדים שהיא טהורה?  יט,א(: מנין נידה) לגזרה שוהומפני המדרש שהוצרך )רש"י מפרש על שתי הלכות( )א לענין פריחה( 
מד(, ונאמרה קרחת וגבחת בבגדים; מה להלן פרח בכולו טהור )ראה לעיל,יג(, אף כאן -נאמרה קרחת וגבחת באדם )ראה לעיל,מב

 . גבחתלכך אחז הכתוב לשון קרחת ו -פרח בכולו טהור 
היינו באריג שהתישן ונמרטו ממנו השערות  –)בקרחת  לשון ישנים -ולענין פירושו ותרגומו, זהו משמעו: 'קרחת'  )ב לענין נגע בבגד חדש וישן(

 ; היינו אריג חדש ששערות מתנשאות מעליו( –)בגבחת  לשון חדשים -, ו'גבחת' של בגד חדש(
ויורד מן  שופעכל ש -קרחת כאלו נכתב 'באחריתו או בקדמותו'. שהקרחת לשון אחורים; והגבחת לשון פנים, כמו שכתוב "ואם מפאת פניו" וגו' )לעיל,מא(; וה

 הקדקד ולאחריו. כך מפורש ב'תורת כהנים' )תזריע נגעים פרשתא ה פרק טו,ט(. 
 

 ב ,בבלי סנהדרין פז
בן אבטולמוס  (מסורת הש"ס: נתן)בן אבטולמוס ורבנן. דתניא, רבי )יונתן(  (מסורת הש"ס: נתן)בפלוגתא דרבי )יונתן(  -נגעי בגדים 
פרח  -נאמרה קרחת וגבחת באדם, ונאמרה קרחת וגבחת בבגדים. מה להלן  -ריחה בבגדים שהיא טהורה לפ( א,פח) אומר: מנין

 .פרח בכולו טהור -בכולו טהור, אף כאן 

 

ֶאת (יג,יג)  ֭ ַהָּצַר ַעת ה֭ ְּסָתֶ֤ ה֭כ  ּנ ָ֨ ְוה  ן֭ ה ֵ֗ ַהּכ  ֶ֣ה֭ ָרָא ֶאת-ָּכל-ְו ר֭ ַהֶ֖ ֹוְ֭וט  רָ֔ א׃-ְּבָׂש ּו הָֽ ר֭ ֹו הֵ֥ ןָ֭ט ְךָ֭לָבֶ֖ ָהַפֵ֥ ֹו֭ עֻּ֭כּלֵ֛ ַָָֽ֑֖ג ַ֭הָּנ
ֹו׃ (יג,נה)ות ובבגדים נאמר הי ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב אֵ֥ ֹו֭ ְחּתֶ֖ -אז כנראה, שלצורך הגזרה שווה לענין פריחת נגע בבגד, שעליה מלמד רש"י ב ְּבָקַר

ֹו׃ (יג,מב) )יג,נה( ע"פ מקורות שונים יש להשתמש בקרא ְחּתָֽ ַגַּב ֹוְ֭ב אֵ֥ ֹו֭ ְחּתֶ֖ ֹו (יג,מג)או בקרא   ְּבָקַר ְחּתָ֑ ַגַּב ֹוְ֭ב ֹו֭אֶ֣ ְחּתֶ֖ ַר ולא בקרא  ְּבָק

י (יג,מב)ת דומה הפחו ָֽ ַחת-ְוכ  ַּגַּבָ֔ ֹוַ֭ב אֶ֣  ֭ ֶ֤הַ֭בָּקַר ַחת ֶי ְה נאמרה קרחת וגבחת באדם, ונאמרה קרחת וגבחת וע"פ שהגמרא השתמשה במלים  י 
   בבגדים. 

 

ֹו ְחּתֶ֖ טפחא, רבוי במלות קרחתו באדם ובבגדים, המאפשר שבנוסף ללימוד למקומן, הן תהיינה מופנות ללימוד גזרה שווה מנגעי  - ְּבָקַר

 .פרח בכולו טהור -פרח בכולו טהור, אף כאן  -מה להלן אדם אל נגעי בגדים, וע"י כך ילמד על 
 

ֶ֣ה֭ (יג,נו)-ו )י(...  ספרא תזריע פרשה ה פרק טו ָה ּכ   ֭ ה ּנ  ְוה   ֭ ן ה  ַהּכ  ֶ֣ה֭  או כהה למראה שלישי( לירוקמירקרק למשל דהה )למראה שני ָרָא

ֶָֽ֣֖ (יג,נה), ת"ל (ללא צבעמירקרק למשל ) ַהֶּנ עְו ַגע (יג,נו))הח"ח כותב שצ"ל(  ַג ֶּנָ֔ ע, אי (אף שדהה עדיין קורא לו נגע) ַה ֶַָֽ֣֖ג )הח"ח כותב שצ"ל(  ְ֭וַהֶּנ

ע (יג,נו) ַג ֶּנָ֔ ֶ֣ה֭ (יג,נו)ת"ל ירקרק( למשל נשאר )יכול במראיו  ַה ָה ּכ   ֭ ה ּנ  ה  ולצבע במראה שני )הא כיצד למראה שני ולא כהה למראה שלישי. ְו

 (ענו מן הבגד)הדהוי( קורא נגע כדי שיקר
 

ע (יג,נו) ַג ֶּנָ֔ ֶ֣ה֭ (יג,נו). לרמז כי ... 2קטן, בתפקיד הקשור למספר -זקף – ַה ָה ּכ   ֭ ה ּנ  ה  ולא  (לירוקמירקרק למשל כהה ) למראה שניהא כיצד ְו
   ( ולצבע במראה שני )הדהוי( קורא נגע כדי שיקרענו מן הבגד)כהה למראה שלישי. 
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 ימי הסגר שני.!!!( מתאר מצב אחרי שבעת יג,נופסוק )

ן  מ  ֹו֭ תֵ֗ ע֭א  ֹוְ֭וָקַרֶ֣ תָ֑ ֶ֣ס֭א  ַּכּב  יֻ֭ה ֶ֖ ר  ַאֲח ע֭ ַג ֶ֣הַ֭הֶּנָ֔ ָה ּכ   ֭ ה ּנ  ְוה   ֭ ן ה  ַהּכ  ֶ֣ה֭ ָ֭רָא ם  ְוא  ו[֭֭ ן-]נ מ  ֹו֭ אֶ֣  ֭ ד ן-ַהֶּב ֶג מ  ֹו֭ ר֭אֵ֥ ֹו ן-ָהעָ֔ מ  ֹו֭ אֵ֥ י֭ ֶ֖ ֶרב׃֭֭֭-ַהְּׁשת  ָֽ ע  ָ֭ה
ם ְוא  ֹו-]נז[֭֭ אָֽ ד֭ ֶּבֶג דַּ֭ב֠ ֝עֹו ה֭ ָרֶאָ֨ ֹו-ּת  אָֽ י֭ ֶ֤ ְּׁשת  ֹוְ֭בָכל-ַב אֶ֣  ֭ ע  ֶרב י-ָב ל  תֲ֭אֶׁשר-ְּכ ֵ֥ ּנּו֭א  ְרֶפָ֔ ְׂש ֶׁ֣שּ֭ת  אָּ֭בא  ו ָ֑ ה  ַחת֭ ַרֶ֖ רּ֭פ  ֹו ע׃֭֭֭-עָ֔ ַַֽג ַהָּנָֽ ֹו֭ ּ֭בֶ֖

 
 ספרא תזריע פרשה ה פרק טז 

ע (וניג,) )א( ַרֶ֣ ֹויכול יקרע בו קרע קטן ויקיים בו מצות קריעה ת"ל  ְוָק תֵ֗ ֹו, אי א  תֵ֗ ןיכול ישצפנו וינחנו במקומו, ת"ל  א  ד ֭-מ  , ינתקנו ַהֶּב ֶג
ן ד ֭-מ  ןאי  )ב(. ַהֶּב ֶג ֭ -מ  ד ּו (זניג,) יכול יקרע וישליך את הקרעים לאשפות, ת"לַהֶּב ֶג ּנ ְרֶפָ֔ ְׂש ֶׁ֣שּ֭ת  א  ֲאֶׁשר, ָּב ת֭ ֵ֥ ַַֽגע-א  ֹוַ֭הָּנָֽ לימד על כל  ּבֶ֖

ֶ֣ה-ל  (פט"ו,מ"י) למדנו )ג(הקרעי' שהם טעונים שריפה.  ָה בסוף שבוע  כההבסוף שבוע שני למראה שני שהוא קורעו ומנין ל (וניג,) ּכ 
עהַ֭  (גניג,) סו ת"לראשון למראה שני שהוא מכב ַג עהַ֭ (וניג,), נאמר כאן ֶּנָ֔ ַג עהַ֭  (גניג,)ונאמר להלן  ֶּנָ֔ ַג עהַ֭  (וניג,) מה ֶּנָ֔ ַג ֶ֣ההאמור כאן  ֶּנָ֔ ָה  ּכ 

ַגעהַ֭  (גניג,)למראה שני ולא כהה למראה שלישי אף  ומנין שהוא  )ד(למראה שני ולא כהה למראה שלישי.  כהה  (גניג,)האמור להלן  ֶּנָ֔
םת"ל טולה עליו מטלית  א  ֝עֹוד-ְו ה֭ ֶאָ֨ ָר רבי נחמיה אומר אין  )ה( , מלמד שהוא טולה עליו מטלית.אלא מקומו ֝עֹוד, ובא בקבלה אין ּת 

צריך מטלית, חזר נגע על הבגד מציל על המטלית, חזר על המטלית שורף הבגד הטולה מן המוסגר בטהור, חזר נגע על הבגד שורף 
)שחזר הנגע למקום  אין לי אלא מקומו )ו(ף והמטלית תשמש את הבגד השני בסימנים. את המטלית, חזר על המטלית הבגד ראשון ישר

ד (יג,נז) )דורש מיתור מלת(  , מנין לרבות כל הבגד ת"ל הופעתו הראשון בין בתפירת המקום בין במטלית( ֶג ֶּב יכול כל שהו )לרבות כל הבגד(  ַּב֠
דת"ל  ַחתשלא כמראה מנין ת"ל )כגון ראשונה ירקרקה כך השניה( לי אלא כמראה אין  )ז(, מה ראשונה כגריס אף שנייה כגריס. ֝עֹו ַרֶ֖  ּפ 

ַחתאו אינו אלא  )ח(כמראה ושלא כמראה.  ַרֶ֖ וא֭אלא שלא תהא טמאה עד שתחזור ותפשה, וכשהוא אומר  ּפ  ָ֑ א֭הרי ה  ו ָ֑  כמות שהיתהה 
ַחתהא מה אני מקיים  )בגודל( ַרֶ֖ ועים לבנים פוסים מזו לזו שאלו את רבי בסי פסים צקיטא שיש בה פ )ט(כמראה ושלא כמראה.   ּפ 

אליעזר והרי הוא פספס יחידי אמר להם לא שמעתי, אמר לו רבי יודה בן בתירה אלמד בו, אמר לו אם לקיים דברי חכמים הין אמר לו 
, הפיסיון הסמוך כל שמא יעמד בו שני שבועות, והעומד בבגדים שני שבועות טמא, אמר לו חכם גדול אתה שקיימתה דברי חכמים

ֹו (חניג,) )י(שהוא, הרחוק כגריס.  אָֽ ד֭ ֶג ַהֶּב֡ אֹו-ְו י֭ ָ֨ ֹו-ַהְּׁשת  ֶרב֭אָֽ ע ֝ ל-ָה ס֭-ָכ ֶ֣רְּ֭תַכּב ָ֔ ֲאֶׁש  ֭ ר עֹו יָ֭ה ֶ֤ ר֭יכול יקיי' בו מצות כבוס ת"ל ְּכל  ָסֵ֥ ְו
ע ַג ָָֽ֖֑ ָּנ ַה ם֭ ֶהֶ֖ ר֭, אי מ  ם֭יכול מצד זה לצד זה ת"ל ְוָסֵ֥ ֶהֶ֖ י )יא(עד שיעקר מהם מכולו. מ  ֶ֖ נ  ׁש  ס֭ רְוֻכַּבֵ֥ ָֽ ְוָטה  והשניה לטהרו והראשונה  ת֭

תֶ֭נַגע (טניג,) )יב( :להסגיר את נגעו ַרָ֨ אתּ֭תֹו ים֭-ז ֠ ֵ֗ ְׁשּת  ֹוַ֭הּפ  ׀֭אֶ֣ ֶֶ֣מר ַהֶּצ ד֭ ֶג ַעתֶּ֭בֵ֥ ַר֝ תמקישם ָצ י  , מה בית מטמא בביאה אף (הניד,) ַלָּבָֽ
את (טניג,) ד לומר, או מה בית טעון ציפרים אף כולם יטענו ציפרים תלמו )נגעי אדם, בגד ובית( כולם מטמאים בביאה )טהרת בגד  ז ֠

ד[֭ (הנ -יד,נד ) , רבי אומר הרי הוא אומר, בטבילה בלבד ואינו טעון צפרים( הְ֭לָכל]נ ַהּתֹוָרָ֑ את֭ ַלָּנֶָֽתק׃֭-ז ֶ֖ ְו ַעת֭ ַהָּצַרֶ֖ ע֭ ַג ֵַֽ֥ ה[ֶ֭נ ַעת֭]נ ּוְלָצַרֵ֥
ת׃ י  ַלָּבָֽ דְ֭ו ֶג , ]אין לי אלא ה כללית: נגעי אדם, בגד ובית()לרבי הגדר הקיש בגד לבית מה בית מטמא בביאה אף כולם מטמאים בביאה ַהֶּבֶ֖

את֭  (טניג,) תלמוד לומר)לרבי שלב ב' נגעי אדם נלמדים מבגד לטמא בביאה( מנין לרבות את כלם  )לרבי שלב א': בגד ובית מטמאין בביאה(בגד  ז ֠
תֶ֭נַגע ַרָ֨ ֹו ׀-ּת ֶֶ֣מר ַהֶּצ ד֭ ֶג ַעתֶּ֭בֵ֥ ַר֝ מטמאים בביאה,[ אי מה בגד מיטמי בכל וגומר מקישן לבגד, מה בגד מטמא בביאה, אף כלם  ָצ

את  (טניג,) יטמאו בכל הטמאות ת"ל  הטמאות אף כולם )המלה זאת: לרבנן מיעטה צפרים )לעיל(, רבי מודה לרבנן וממעט גם חוטי שתי וערב,  ז ֠

ֹו  (טניג,) )יג(. שהם חוטים גמורים, מלהיטמא בטומאות שאינן נגעים, וכן רבנן מודים לרבי.( ֹוְ֭לַטֲהרֶ֖ אָֽ ֹוְ֭לַטְּמ כשם שמצוה בארץ כך מצוה  אֵ֥
ֹו, )כל נגעי בגדים חלים בארץ ובחו"ל שלא כמו נגעי בית שרק בארץ( בחוצה לארץ ֹוְ֭לַטְּמאָֽ אֵ֥ ֹו֭ רֶ֖ כשם שמצוה לטהרו כך מצוה לטמאו,  ְלַטֲה

ֹו ֹוְ֭לַטְּמאָֽ ֹו֭אֵ֥ רֶ֖  , כהן שהוא מטהרו מטמאו ואם מת כהן אחר רואהו.ְלַטֲה
 

ע (וניג,) ז )א(ספרא תזריע פרשה ה פרק ט ֹויכול יקרע בו קרע קטן ויקיים בו מצות קריעה ת"ל  ְוָקַרֶ֣ תֵ֗ ֹו, אי א  תֵ֗ יכול ישצפנו וינחנו  א 
ןבמקומו, ת"ל  ד ֭-מ  ן, ינתקנו ַהֶּב ֶג ד ֭-מ   .ַהֶּב ֶג

ן (וניג,) מ  ֹו֭ תֵ֗ ע֭א  ַרֶ֣ ן-ְוָק מ  ֹו֭ אֶ֣  ֭ ד ר-ַהֶּב ֶג ֹו עָ֔ ֹווזה שכתב יכול יקרע בו קרע קטן ת"ל ...  התוה"מ ]קעד[ ָה תֵ֗ , ויש הבדל בשמות המורים א 
על הקריעה והכריתה, בין אם באו סתם ובין אם בא אחריהם שימוש המם, כשבא סתם יכוין על קריעת וכריתת העצם עצמו וכשבא 

   .דבר מדבר אחר שהוא מחובר בו שיקרע ויבדיל ויחתוך ויכרותאחריהם שימוש המם היינו 

 

ֹו֭ (וניג,) תֵ֗ ע֭א  ַרֶ֣ ןְוָק ד ֭-מ  ֶּב ֶג ןַ֭ה מ  ֹו֭ ר-אֶ֣ ֹו  מונח רביע, חתוך בארבע צדדים בלי לחתוך את כל החתיכה וקילוף בעומק העור – ָהעָ֔
 כל הראוי ליטמא טמא מת אע"פ שאינו ראוי ליטמא מדרס מיטמא בנגעים כגון קלע של ספינה ווילון ושביס של סבכה ומטפחות של ספרים וגלגלון מי"א א"משנה נגעים פי

החמת והתורמל נראין כדרכן  בהן רוחב כגריס הרי אלו מיטמאין בנגעים סגוס שנראה בו נגע ר"א בן יעקב אומר עד שיראה באריג ובמוכין ורצועות מנעל וסנדל שיש
 ופושה מתוכו לאחוריו ומאחוריו לתוכו:

ה נראה נגע בתוכו . אם מתחלמתוכו לאחוריוחפציו בתוכו. , כמין כיס גדול של עור שהרועה מניח תורמול, נוד של עור. חמת רע"ב
 והסגירו, ובסוף שבוע נראה נגע באחוריו מבחוץ, חשיב פשיון. ובתוספתא משמע דדוקא בעורות אמרינן הכי, ולא בבגדים.

 בדעות שונות בראשונים בנושא. רב שפיצרל תורת נגעיםעיין ב

ֹו֭ (וניג,)אפשר כי תבנית הטעמים של  תֵ֗ א  ע֭ ןְוָקַרֶ֣ ן-מ  מ  ֹו֭ אֶ֣  ֭ ד ֶּב ֶג ר-ַה ֹו  מונח רביע, מלמדת על חתוך בכעין ארבעה ויותר צדדים.  – ָהעָ֔

 בדרך הפשוטה יובן שכל החתיכה שבה הנגע שכהה נחתכת מהבגד או העור. 

מוצעת דרך הבנה נוספת השייכת בבגד עבה ובמיוחד בעורות. אם הנגע לא נראה מצד לצד, התורה מקילה ע"י חיתוך מארבע צדדים וקלוף 

החתיכה שמתחת לנגע עד לצד השני של הבגד או העור. הדברים צריכים עיון כי לא מצאנו דיון ברור האם צריך בעומק בלי לחתוך את כל 

 קריעה מלאה או אפשר להסתפק בקלוף של נגע שנראה מצדו האחד של בגד או עור וכהה למראה שני. 

 

ןאי  )ב( ֭ -מ  ֶ֣֭ (זניג,) יכול יקרע וישליך את הקרעים לאשפות, ת"לַהֶּב ֶגד ּוָּבא  ּנ ְרֶפָ֔ ְׂש תֲ֭אֶׁשר, ׁשּ֭ת  ֵ֥ ע-א  ַַֽג ָּנָֽ ַה ֹו֭ לימד על כל הקרעי' שהם  ּבֶ֖
 טעונים שריפה.

ֶׁשר תֲ֭א ֵ֥ ֹו-א   מרכא טפחא, יתור לרבות לשריפה, כגון מטלית שנטל מבגד מוסגר וטלה בבגד אחר )ראה מ"ד(   - ּבֶ֖

 

ֶ֣ה-ל  (פט"ו,מ"י) למדנו )ג( ָה בסוף שבוע ראשון למראה שני שהוא מכבסו  כההל בסוף שבוע שני למראה שני שהוא קורעו ומנין (וניג,) ּכ 
עהַ֭  (גניג,) ת"ל ַג עהַ֭ (וניג,), נאמר כאן ֶּנָ֔ ַג ַגעהַ֭  (גניג,) ונאמר להלן ֶּנָ֔ עהַ֭  (וניג,) מה ֶּנָ֔ ַג ֶ֣ההאמור כאן  ֶּנָ֔ ָה למראה שני ולא כהה למראה  ּכ 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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עהַ֭  (גניג,)שלישי אף  ַג  ה שלישי.למראה שני ולא כהה למרא כהה  (גניג,)האמור להלן  ֶּנָ֔

ל א (גניג,)הערה: ההסבר הבא בהנחה שהלימוד מכתוב   ֭ ה ּנ  ֶ֣ה֭-ְוה  עָ֭פָׂש ַג ֶּנָ֔ לענין של שתי מראות )כגון ירקרק, ירוק( לכיבוס בסוף שבוע  –ַה

 )יג,נד( אז אין בו לימוד זה.-אבל אם תו"כ משתמש בראשון, 

 

ַגע (יג,נו)  )י(...  ספרא תזריע פרשה ה פרק טו-למדנו לגבי מראה שכהה בסוף שבוע שני ב . 2קטן, בתפקיד הקשור למספר -זקף – ַהֶּנָ֔

ֶ֣ה֭ (יג,נו)לרמז כי ...  ָה ּכ   ֭ ה ּנ  ה  ולצבע הדהוי קורא נגע כדי )ולא כהה למראה שלישי.  (לירוקמירקרק למשל כהה ) למראה שניהא כיצד ְו

   ( שיקרענו מן הבגד

ג[֭֭כתוב ( העוסק במראה הנגע בבגד בסוף שבוע ראשון יג,נג)-גם ב ל א]נ  ֭ ה ּנ  ה  ְו  ֭ ן ה  ַהּכ  ֶ֣ה֭ ְרֶא י  ֭ ם  ֶ֣ה-ְוא  ַגעָ֭פָׂש ֶּנָ֔ קטן, בתפקיד הקשור -זקף – ַה

 שגם בהם יכובס המראה וסביבותיו והבגד יוסגר לשבעה ימים שנית.   (לירוקמירקרק למשל כהה ). לרמז למראה שני 2למספר 

 

ן ֭ (וניג,)אפשר כי תבנית הטעמים זרקא סגול )בהתעלמות מטעם מונח( בקרא  ה  ַהּכ  ֶ֣ה֭ ָרָא ֭ ם  א  לגריעה במראה בשבוע הראשון  תרמז – ְו

ַגע-)ששם לא נדון הדבר(, ו ֶּנָ֔  קטן, ילמד שהגריעה מוגבלת כגון מירקרק לירוק )מראה שני( ולא למראה שלישי שהוא כבר טהור.-זקף – ַה

 

ֶ֣֭ (וניג,)אפשר כי טעם מונח בתבנית הטעמים זרקא מונח סגול בקרא  ָא ָ֭ר ם  א  ן ְ֭ו ה  ּכ   מאפשר דרשה נוספת מהתבנית כלהלן.  – הַ֭ה

בכל סוגי הנגעים הדין, שאם עמד הנגע בעינו עד סוף ההסגרים המיוחדים לכל אחד מסוגי הנגעים ולא פשה, הם  התוה"מ ]קעה[ ע"פ

ֶֶ֣תת֭י טהורים. אבל בנגעי בגדים הדין משונה שאם עמד בעינו ולא פשה בסוף שבוע שני טמא. והתורה ביארה שזוה ֶח שבה הנגע פושה ְּפ

 בעומק הבגד ולכן טמא. 

( לא מפורש מצב שהנגע כהה למראה שני ופשה. ואף שפושה בעומק, מספיק לקרוע הנגע נו –יג,נא מציין כי בפסוקים ) התוה"מ ]קעה[

דליתיה )כאילו איננו ומתעלמים ופוטר את הבגד. וזה הדין בסוף שבוע שני והוא הדין בסוף שבוע ראשון, הכהה גורם שיהיה הפשיון כמאן 

 ממנו(, ובכל זה דינו כלא פשה. בסוף שבוע ראשון יכבס ויסגיר.

מכבסו  בסוף שבוע שני( -)טט בסוף שבוע ראשון כהה למראה שני. ... אבל אם עודו כהה  –הכהה בראשון ...  ר"ש משנה נגעים יא,ה
 .בסוף שבוע שני

וכשימצא בסוף הסגר הב' שנשאר עומד במראה הבינוני, אפילו יפשה ...  עים פרק יאיכין מסכת נג -תפארת ישראל ועל כך פירש 
 טובלו וטהור ]הר"ש[

 

ן ֭֭המצב שלא מפורש בכתוב שהנגע פשה וכהה מרומז בתבנית הטעמים של ה  ּכ  ֶ֣הַ֭ה ָרָא ֭ ם  א  ו[ְ֭֭ו זרקא מונח סגול, התבנית תרמז  – ]נ

ַגע (וניג,) לתוספת על מקום הנגע בצורת פשיון, אבל במצב של ֶ֣הַ֭הֶּנָ֔ ָה ּכ   ֭ ה ּנ  טובלו וטהור. אפשר כי יכין קטן, במראה שני. ולפי -זקף – ְוה 

ית (חניג,)תבנית הטעמים מרכא טפחא של  ֶ֖ נ  ׁש  ס֭ בתפקיד יתור לרבות, מרבה את הבגד לטבילת טהרה על הבגדים האחרים הנידונים  – ְוֻכַּבֵ֥

רבפסוק )יג,נח(.  ָֽ  גם זה טהור.  ְוָטה 

 

םומנין שהוא טולה עליו מטלית ת"ל  יע פרשה ה פרק טז )ד(ספרא תזר א  ד-ְו ֝עֹו ה֭ ָרֶאָ֨ , מלמד אלא מקומו ֝עֹוד, ובא בקבלה אין ּת 
, חזר על המטלית )מבגד טהור(רבי נחמיה אומר אין צריך מטלית, חזר נגע על הבגד מציל על המטלית  )ה(שהוא טולה עליו מטלית. 

שורף את  )ע"פ הח"ח בין הבגד המוסגר בין הבגד שבו הטלאי של המטלית(חזר נגע על הבגד  מן המוסגר בטהור, הטולהשורף הבגד. 
)הח"ח בשם הראב"ד הנגע הופיע בבגד המוסגר, הוא והמטלית ישרפו, והבגד המוטלה טהור. הנגע הופיע בבגד המוטלה בפעם הראשונה שורף  המטלית

)וגם המטלית, והבגד המוטלה טהור. ההמשך הוא ענין חזר על המטלית הבגד ראשון ישרף , את הבגד המוסגר ואת המטלית, והבגד המוטלה מוסגר(

 .)יש לזכור מניין הגיעה המטלית כדי לדעת איך לנהוג בעתיד(והמטלית תשמש את הבגד השני בסימנים  חדש(
 

 (תו"כ פר' ה פט"ז מ"ה-)תוכן חופף בחלקו ל ו,מ"א"משנה מסכת נגעים פי
חזר . מן המוסגר בטהור חזר נגע לבגד שורף את המטלית הטולהאת המטלית חזר למטלית שורף את הבגד חזר נגע לבגד מציל 

 למטלית הבגד הראשון ישרף והמטלית תשמש את הבגד השני בסימנין: 
 

 פירוש המשנה לרמב"ם מסכת נגעים פרק יא משנה ו 
ם (יג,נז)אמר יתעלה  א  ד-ְו ֝עֹו ה֭ ָרֶאָ֨ במקומו, שתראה במקום שנראתה תחלה. ולפיכך אם נראה נגע בטלאי  אלא ֝עֹוד, ובא בקבלה אין ּת 

הטלאי שבו הנגע נראה לראשונה ולא כדעת הר"ש ורע"ב את ו)שורף את כל הבגד  )את חתיכה שקרע(שעשה במקום הנגע הראשון ששרף 

אין צורך לשרפה, אף שהיא גרמה לבגד שנטלתה בו לידון שדנים המטלית כדין נגע חדש בבגד, אם גודלה ג' על ג' אצ', בפחות מכך אינה נידונה כטמאה ו

ּו (יג,נז)כמו שנאמר בכתוב  (בנגע ולהישרף ּנ ְרֶפָ֔ ְׂש ֶׁ֣שּ֭ת  אָּ֭בא  ו ָ֑ ה  ַחת֭ ַרֶ֖ . אבל אם נראה הנגע במקום אחר מן הבגד הרי זה דן בו כדרך ּפ 
ום זה והרי חזר, וזה הוא אמרו מציל ולא תשרף המטלית, ולא נאמר כבר היה נגע במק ,שהוא דן בבגד שלא ראה בו מקודם לכן נגע

הראשון מן המוסגר בטהור הוא שיקח מטלית מבגד מוסגר ויטלה בה בגד טהור, ואחר כך נראה נגע באותו הבגד הטולה על המטלית. 
זה , נשרפת אותה המטלית שנלקחה מבגד מוסגר ונחשוב שכאלו בה נראה הנגע. ואם נראה נגע באותה המטלית הרי (טהור )ולא גר'

)המטלית והבגד  שורף את הבגד המוסגר אשר נחתכה ממנו, ועוד רואה את הנגע הזה אשר נראה בה כמו אלו נראה בבגד משאר הבגדים

( )פשיון בין בבגד בין במטלית, אם היה בו סימן טומאה  ( נוהג בו כל הלכות בגד טמא כנ"להמטולא בה הם יחידה אחת בתחילה להסגר ובהמשך 
 גד וזה הוא ענין אמרו והמטלית תשמש את הבגד השני בסימנין.שורף את כל הב

 

ם (יד,נז) א  ֶגד-ְו ֶּב דַּ֭ב֠ ֝עֹו ה֭ ָרֶאָ֨  קדמא ואזלא, תלשא  – ּת 

 חזר נגע לבגד מציל את המטלית משנה ראשון בלחלק הההסבר הבא מתיחס 
ֶגד ֶּב נגוע שהיה בו )אחרי שני שבועות הסגר(,  תלשא בתפקיד מחיצה המלמדת הבחנה. מטלית טהורה שטלה בבגד אחרי קריעת חלק – ַּב֠

 והופיע נגע בבגד הזה במקום אחר, הבגד נשרף אבל המטלית מוצלת. 

 :    רמב"םפיה"מ ל-וחזר למטלית שורף את הבגד  -לההסבר הבא מתיחס 

ם א  ד-ְו ֶּבֶג ֹודַּ֭ב֠ ה֭֝ע ֶאָ֨ ָר ד ובא בקבלה איןתלשא בתפקיד מלמד על מחיצה כפיה"מ לרמב"ם  קדמא ואזלא – ּת  ללמד על הופעת )אלא  ֝עֹו

 . )במחיצתו המקורית(במקומו, שתראה במקום שנראתה תחלה  הנגע(



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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)ואת הטלאי שבו שורף את כל הבגד  )את חתיכה שקרע(ולפיכך אם נראה נגע בטלאי שעשה במקום הנגע הראשון ששרף ומוסיף ללמד  

 (הנגע נראה לראשונה ולא כדעת הר"ש ורע"ב

םוהכתוב המטלית כדין נגע חדש בבגד,  שדנים דעת הר"ש ורע"בו א  ֶּבֶגד-ְו דַּ֭ב֠ ֝עֹו ה֭ ָרֶאָ֨ אם גודלה  שיעור למטליתתלשא בתפקיד  קדמא ואזלא – ּת 

 .ה בו לידון בנגע ולהישרףתג' על ג' אצ', בפחות מכך אינה נידונה כטמאה ואין צורך לשרפה, אף שהיא גרמה לבגד שנטל
 

 מן המוסגר בטהור"הטולה "הפותח  מב"םרפיה"מ ל-ו משנה-לחלק המתיחס ההסבר הבא 

ֶגד ֶּב יובן כי  ,(טהור )ולא גר'ואחר כך נראה נגע באותו הבגד הראשון מקור,שורש, ראשון. הסבר לגירסת רמב"ם  תלשא בתפקיד – ַּב֠

ר בין המטלית לבגד )היינו תלשא )א( בתפקיד ראשון, מצביע על הקש שהיה מוסגר, שורף הבגד הראשון והמטלית שנטלה ממנוחזר נגע לבגד 

שחזר הנגע לבגד וזה לא כגירסת הר"ש והרע"ב שנילקחה ממנו, )ב( בתפקיד עקירת המטלית מהבגד השני, כעין מחיצה בינה ובין הבגד השני( 
ֶּבֶגד)שלא עמו( ואז  המוסגר מציל את המטלית ף תלשא בתפקיד מחיצה המפרידה בין הבגד הראשון שממנו נטלה המטלית שהוא נשר – ַּב֠

ֶׁשר-והמטלית מוצלת. כל מקום שנאמר תשרף ראה ההמשך ב תֲ֭א ֵ֥ ֹו-א   . ּבֶ֖
 

ד( הבגד הטהורהסבר לגי' ) ֶּבֶג בתפקיד מחיצה המבדילה בין בגד טהור שבו נראה נגע לראשונה שייסגר, ובין מטלית מבגד תלשא  – ַּב֠

תֲ֭אֶׁשר-מוסגר שטלה בבגד טהור שלה זה נגע שני ותישרף. ראה המשך ב ֵ֥ ֹו-א   .  ּבֶ֖
 

ם א  ד-ְו ֹו ה֭֝ע ֶאָ֨ ָר דּ֭ת  ֶּבֶג הרי זה שורף את הבגד ( ה נגע שנילזה )שואם נראה נגע באותה המטלית בתפקיד מלמד )א( קדמא ואזלא,  – ַּב֠
דהבגד שנלקחה ממנו,  -)מלמד מהמטלית אל מקורה  המוסגר אשר נחתכה ממנו, ֶּבֶג  מקור,שורש, ראשון(. תלשא בתפקיד – ַּב֠

והמטלית תשמש את הבגד השני ר כי זאת הופעה ראשונה של נגע בו. ונוהג בו כל הלכות בגד טמא כנ"ל, וגם )ב( הבגד המטולא מוסג
( כל מקום שנאמר תשרף הרע"ב) המטלית תישרףובגמר קיום הלכות צרעת בבגד המטולא, בין אם יצא טהור ובין אם יצא טמא,  בסימנין:

תֲ֭אֶׁשר-ראה ההמשך ב ֵ֥ ֹו-א   . ּבֶ֖
 

ם (יג,נז) ָר֭-ְוא  ֹוּת  ד֭אָֽ ֶּבֶג ַּב֠ ד֭ ֹו ה֭֝ע ֹו-ֶאָ֨ ֭אָֽ י ֶ֤ ל-ַבְּׁשת  ָכ ֹוְ֭ב אֶ֣  ֭ י-ָבע  ֶרב וא֭-ְּכל  ָ֑ ַחת֭ה  ַרֶ֖ ּפ  ר֭ ֹו ֶׁשרעָ֔ תֲ֭א ֵ֥ א  ּו֭ ּנ ְרֶפָ֔ ְׂש ֶׁ֣שּ֭ת  ע׃-ָּבא  ַג ַֽ ָּנָֽ ַה ֹו֭  ּבֶ֖

ּו ּנ ְרֶפָ֔ ְׂש ֶׁ֣שּ֭ת  א  בגד ראשון  מלמד על שני בגדים,ומן המוסגר בטהור" הטולה "קטן, אפשר כי מתיחס לחלק המשנה הפותח -זקף - ָּב

 נלקחה ממנו.שהוסגר ומטלית ש

ֶׁשר תֲ֭א ֵ֥ ֹו-א   מרכא טפחא, יתור לרבות  - ּבֶ֖

חזר נגע לבגד ראשון, הוא ישרף וגם מרבה את המטלית שנלקחה ממנו שתשרף. ולא כגירסת הר"ש והרע"ב שהבגד השני  (א)

 מציל המטלית.

לו נגע  זה)ש ואחר כך נראה נגע באותו הבגד הטהור רמב"םפיה"מ ל-מטלית מבגד מוסגר שטלה בבגד טהור, כתב ב (ב)

שנלקחה מבגד מוסגר ונחשוב שכאלו  ( התלכדה בבגד השני, ולה זה נגע שני)ש, נשרפת אותה המטלית (ראשון, לכן יסגר
 המטלית לבדה נשרפת. (ולא שורפים הבגד הראשון ממנו נלקחה המטלית) בה נראה הנגע.

 ת תישרף כעבור עד שבועיים. חזר נגע למטלית, מרבה את הבגד הראשון שנלקחה ממנו לשרפה מיידית, והמטלי (ג)

ַגע ַֽ ָּנָֽ  סלוק, מגביל את השריפה בכל אחד מן המצבים הנידונים לפי ההלכה השייכת בו. – ַה

 
, מנין לרבות כל  )שחזר הנגע למקום הופעתו הראשון בין בתפירת המקום בין במטלית( אין לי אלא מקומו )ו( ספרא תזריע פרשה ה פרק טז

ד (יג,נז)  )דורש מיתור מלת( הבגד ת"ל ֶּבֶג דיכול כל שהו ת"ל )לרבות כל הבגד(  ַּב֠ )אחרי כגריס אף שנייה  )לפני קריעה(, מה ראשונה ֝עֹו

ַחתשלא כמראה מנין ת"ל )כגון ראשונה ירקרקה כך השניה( אין לי אלא כמראה  )ז(כגריס.  קריעה והטלאה( ַרֶ֖ ושלא  )הראשון(כמראה  ּפ 
ַרֶ֖֭או אינו אלא  )ח(. )הראשון( כמראה )אולי נאמר שלא תטמא עד שתהא גדולה מן  אלא שלא תהא טמאה עד שתחזור ותפשה ַחתּפ 

א֭, וכשהוא אומר הראשונה( ו ָ֑ א֭הרי ה  ו ָ֑ ַחתהא מה אני מקיים  )כגריס )רמב"ם הט"צ פי"ב מ"ד(( כמות שהיתהה  ַרֶ֖  כמראה ושלא כמראה ּפ 

ים לבנים פוסים מזו לזו שאלו את רבי אליעזר והרי הוא פספס יחידי ועבקיטא שיש בה פסי פסים צ )ט(. ()חזרה לנושא המראה ולא לגודל
אמר להם לא שמעתי, אמר לו רבי יודה בן בתירה אלמד בו, אמר לו אם לקיים דברי חכמים הין אמר לו שמא יעמד בו שני שבועות, 

 מוך כל שהוא, הרחוק כגריס.והעומד בבגדים שני שבועות טמא, אמר לו חכם גדול אתה שקיימתה דברי חכמים, הפיסיון הס

 

ֶגד (יג,נז) )דורש מיתור מלת( ...  )ו( ֶּב דיכול כל שהו ת"ל )לרבות כל הבגד(  ַּב֠ ֶגד) , מה ראשונה כגריס אף שנייה כגריס.֝עֹו ֶּב תלשא,  – ַּב֠

 .גם שיעורו כגריס(אזלא, במובן שהנגע השני שבא בבגד אחרי קריעת הנגע הראשון  – ֝עֹודבתפקיד שיעור אלפניה, מרמז לדרוש מלת 
ַחתשלא כמראה מנין ת"ל )כגון ראשונה ירקרקה כך השניה( אין לי אלא כמראה  )ז( ַרֶ֖  .)הראשון( ושלא כמראה )הראשון(כמראה  ּפ 

ַחת ַרֶ֖ טפחא, ללא מרכא בתפקיד לרבות הופעת הנגע בצבע הטמא השני, כורד מתורבת שלא מטופל ולא גוזמים אותו, אז יש לו פרחים  – ּפ 

 עים שונים או כל עונה מחליף צבעים.בצב

ַחתאו אינו אלא  )ח(  ַרֶ֖ , וכשהוא אומר )אולי נאמר שלא תטמא עד שתהא גדולה מן הראשונה( אלא שלא תהא טמאה עד שתחזור ותפשה ּפ 
א֭ ו ָ֑ וא֭הרי ה  ָ֑ א֭) ((תו"כ תז' פרשה ה פרק יד )י(, רמב"ם הט"צ פי"ב מ"ד)כגריס ) כמות שהיתהה  ו ָ֑ ל במובן שמספיק שהנגע החדש אתנח, מגבי –ה 

ַחתהא מה אני מקיים  יהיה כגריס ולאו דווקא כגודל הנגע הראשון שקרעו מהמקום( ַרֶ֖  .)כהסבר במ"ז(  כמראה ושלא כמראה ּפ 

 
ועים לבנים פוסים מזו לזו שאלו את רבי אליעזר והרי הוא פספס יחידי אמר להם לא שמעתי, אמר לו בקיטא שיש בה פסי פסים צ )ט(
י יודה בן בתירה אלמד בו, אמר לו אם לקיים דברי חכמים הין אמר לו שמא יעמד בו שני שבועות, והעומד בבגדים שני שבועות רב

 טמא, אמר לו חכם גדול אתה שקיימתה דברי חכמים,
 יפשה,ומזה מוכח דלא אתי כר' נחמי' דס"ל בתוספתא דצריך שיהי' בלבן ג' על ג' דא"כ י"ל במה ש...  התוה"מ ]קעז[ 

 

 ג( -ספרא תזריע פרשה ה פרק טו )א  ( העוסק בשריפת בגד בהסבר ע"פיג,נבראה דיון בשריפת בגד המעורב מלבן וצבוע בפסוק )
]גי' התוה"מ כמשנה נגעים פי"א מ"ז  הפיסיון הסמוך כל שהוא, הרחוק כגריס )תו"כ כותב כאן פסק הלכה הנובע מהמשניות הקודמות( . (נביג,)

ן ֭ (גניג,) תבנית הטעמים של .[והחוזר כגריס םמוסיפה המלי ה  ּכ  ֶ֣הַ֭ה ֶא ְר ֭י  ם   הוספה, איבחון פיסיון רחוק. – זרקא מונח סגול, בתפקיד – ְוא 
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משמעות של פס לבן בגודל גריס בלבד )הקטן מג' על ג' אצ'( בתוך בגד צבוע, היא שאין לו להיכן שיפשה. לדעת רוב הראשונים נגע בפס 

יון בחלק הצבוע, כי אין לנגע להיכן שיפשה, ואפילו הכי אם עמד בעיניו שבועיים ישרף. לאפוקי מדעת רבינו הלל לבן לא מטמא בפש

 (תורת נגעים, סימן קיג הרב נפתלי ברוך שפיצר) שמטמא בפשיון בחלק הצבוע

ל א֭ (גניג,)-אפשר כי יש רמז להלכה זאת ב  ֭ ה ּנ  ה  ְו  ֭ ן ה  ֶ֣הַ֭הּכ  ֶא ְר ֭י  ם  א  ֶּנָ֭֔-ְו ַה ֶ֣ה֭ ֶגדָפָׂש עַּ֭בֶּב֕ ל ַג ָכ ְּב ֹו֭ ֶָ֑רב֭אֶ֖ ֹוָ֭בע  י֭אֶ֣ ֶ֖ ֹוַ֭בְּׁשת  י-אֵ֥ ׃֭-ְּכל  ר ֹו     עָֽ

 

ל א  ֭ ה ּנ  ה  ַגע-ְו ֶּנָ֔ ַה ֶ֣ה֭ קטן, בתפקיד שתי סיבות לאי פשיון הנגע. )א( כי עמד בעיניו, )ב( כי לא היה לו להיכן לפשות, כאשר מקום -זקף – ָפָׂש

 הלבן היה רק גריס וכולו נגע.

ּנ֭  אפשר שיש הסבר נוסף לכתוב ל אְוה   ֭ ַגע-ה ַהֶּנָ֔ ֶ֣ה֭ ָׂש  לענין כיבוס אחרי שבוע ראשון.  )ג(...  ספרא תזריע פרשה ה פרק טז-ב  ָפ

 

הח"ח פי' שזה בגד של לפחות ג' על  להיכן שיפשה ולין בגד שאדרש ר"א  ספרא תזריע פרשה ה פרק יג מ"ב-בנושא פספס יחידי נמצא גם 

שיון אולי היינו מצילים אותו, ור"א מרבה אותו מהפסוק לשריפה, ורבי ישמעאל אומר שאין לרבותו ג' אצ' וכולו מכוסה בנגע, שכיון שאין לא מקום לפ
 מהפסוק, אבל לא חולק על השריפה.

 

 

ֹו אָֽ ד֭ ֶג ַהֶּב֡ ח[ְ֭֭ו י֭אֹו-]נ ָ֨ ְּׁשת  ֹו-ַה אָֽ ֶרב֭ ר׃֭֭֭-ָכל-ָהע ֝ ָֽ ְוָטה  ית֭ ֶ֖ נ  ׁש  ס֭ ְוֻכַּבֵ֥ ע֭ ַג ָָֽ֖֑ ָּנ ַה ם֭ ֶהֶ֖ מ  ר֭ סְ֭וָסֵ֥ ֶ֣רְּ֭תַכּב ָ֔ ֲאֶׁש  ֭ ר ָהעֹו י֭ ֶ֤ ל  ְּ֭כ
ֲאֶׁשר (יג,נד' תז' יו( ת֭ ֵ֥ א  ּו֭ ְּבסָ֔ ָ֨ ְוכ  ן֭ ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ה ָּו ַעת-ְוצ  ְב ׁש  ֹו֭ רֵ֥ י ּג  ְס ה  עְ֭ו ַָָֽ֑֖ג ֹוַ֭הָּנ ית׃-ּבֶ֖ ָֽ נ  ׁש  ים֭ ֶ֖ מ  ָ֭י

 
 ספרא תזריע פרשה ה פרק טז

ֹו (חניג,) )י( ד֭אָֽ ֶג ַהֶּב֡ אֹו-ְו י֭ ָ֨ ֹו-ַהְּׁשת  ֶרב֭אָֽ ע ֝ ל-ָה ס֭-ָכ ֶ֣רְּ֭תַכּב ָ֔ ֶׁש ֲא  ֭ ר עֹו יָ֭ה ֶ֤ ל  ֶהֶ֖֭יכול יקיי' בו מצות כבוס ת"ל ְּכ ר֭מ  ָסֵ֥ עְו ַָָֽ֑֖ג ַהָּנ ר֭, אי ם֭ יכול ְוָסֵ֥
ם֭מצד זה לצד זה ת"ל  ֶהֶ֖  עד שיעקר מהם מכולו. מ 

 

ע)נח(  רש"י עה"ת ַָָֽ֑֖ג ַהָּנ ם֭ ֶהֶ֖ ר֭מ  ָסֵ֥ ַגעעל פי כהן, סר ממנו  בתחלהאם כשכבסוהו  - ְו ָָֽ֖֑ ָּנ וגו' )פירוש רש"י מתאים למצב שהנגע  לגמרי ַה

יים(. גם תפארת ישראל על המשנה מלמד שאם הנגע סר אחרי כיבוס סר אחרי שבעה ימי הסגר ראשונים וגם אחרי שבעה ימי הסגר שנ

 ראשון מיד יטביל הבגד.

ַָָֽ֑֖גע. פי' אי לא אמר יכול יקיי' בו מצות כבוס - הח"ח םַ֭הָּנ ֶהֶ֖ מ  ר֭ ת֭ (דניג,)שאמר הכתוב הייתי אומר מה  ְוָסֵ֥ ֵ֥ א  ּו֭ סָ֔ ְּב ָ֨ ְוכ  ן֭ ה ָ֔ ּכ  ַה  ֭ ָּוה ְוצ 
ע֭-ֲאֶׁשר ַָָֽ֑֖ג ֹוַ֭הָּנ רחוד מבלי שישפשף היטיב. ת"ל יקיים בו מצות כיבוס לּבֶ֖ ַָָֽ֑֖גע. והיינו שישפשף וידקדק היטב כדי שיסור ְוָסֵ֥ םַ֭הָּנ ֶהֶ֖  מ 

 .לגמרי או שיכהה למראה שלישי ואם יראה שלא סר יסגירו שבעת ימים שנית

תֲ֭אׁשֶ֭ע"פ פי' הח"ח מובן גם פי' רש"י לשבעה ימי הסגר ראשונים והפסוק  ֵ֥ ּו֭א  סָ֔ ְּב ָ֨ ְוכ  ן֭ ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ה ָּו ְוצ  ד[֭֭ ַעת-ר]נ ְב ׁש  ֹו֭ ירֵ֥ ְסּג  ְוה  ע֭ ַָָֽ֑֖ג ַהָּנ ֹו֭ -ּבֶ֖
ית׃ ָֽ נ  ׁש  ים֭ ֶ֖ מ   מחולק לשלבים.  ָי

תֲ֭אֶׁשר)א(  ֵ֥ א  ּו֭ סָ֔ ְּב ָ֨ ְוכ  ן֭ ה ָ֔ ּכ  ַה  ֭ ה ָּו ְוצ  ד[֭֭ ע-]נ ַָָֽ֑֖ג ָּנ ַה ֹו֭   ּבֶ֖

ֹו (חניג,) )י()ב( כאן מקום למשנה  אָֽ ד֭ ֶג ַהֶּב֡ י֭אֹו-ְו ָ֨ ְּׁשת  ֹו-ַה אָֽ ֶרב֭ ל-ָהע ֝ ס֭-ָכ ֶ֣רְּ֭תַכּב ָ֔ ֲאֶׁש  ֭ ר עֹו יָ֭ה ֶ֤ ר֭כבוס ת"ל  יכול יקיי' בו מצותְּכל  ָסֵ֥ ְו
ע ַג ָָֽ֖֑ ָּנ ַה ם֭ ֶהֶ֖ ר֭, אי מ  ם֭יכול מצד זה לצד זה ת"ל ְוָסֵ֥ ֶהֶ֖  עד שיעקר מהם מכולו.מ 

ר (חניג,))ג( אם הנגע סר לגמרי אחרי כיבוס ראשון יבוא מיד הסיפא  ָֽ ְוָטה  ית֭ ֶ֖ נ  ׁש  ס֭  ואין צורך להסגיר הבגד לשבעה ימים שנית.  ְוֻכַּבֵ֥

ַעת (דניג,)נעלם אז יבוא הסיפא של )ד( אם הנגע לא כהה למראה שלישית או  ְב ׁש  ֹו֭ רֵ֥ י ּג  ְס ה  ית׃-ְו ָֽ נ  ׁש  ים֭ ֶ֖     ָימ 

 

תֲ֭אֶׁשר (יג,נד)בפסוק  התוה"מע"פ  ֵ֥ ּו֭א  סָ֔ ְּב ָ֨ ע֭-ְוכ  ַָָֽ֑֖ג ַהָּנ ֹו֭ ֶגד (יג,נח)לא מוזכר בגד כי הכיבוס הוא סביבות הנגע בלבד. בפסוק  –ּבֶ֖ ַהֶּב֡ ...  ְו

ס֭ ֶ֣רְּ֭תַכּב ָ֔ ע -ימי הסגר ראשונים, היות ו הכוונה לבגד אשר כובס אחרי שבעה –ֲאֶׁש ַָָֽ֑֖ג ַהָּנ ם֭ ֶהֶ֖ ר֭מ  ָסֵ֥ לגמרי, לכן אפשר מיד לקיים בו  – ְו

ית֭ ֶ֖ נ  ׁש  ס֭ רזאת טבילת הבגד כולו  –ְוֻכַּבֵ֥ ָֽ  .ְוָטה 

 

ֶׁשר (וי' תז' יג,נד) כתיב בהו ב' כבוסים תכבוסת ראשונה  - נגעי בגדים רש"י בבלי חולין לא,בפי'  תֲ֭א ֵ֥ א  ּו֭ סָ֔ ְּב ָ֨ ַגע֭וְ֭-ְוכ  ָָֽ֖֑ ָּנ ַה ֹו֭ ֹוּבֶ֖ רֵ֥ י ּג  ְס וגו'  ה 
ֹו (וי' תז' יג,נח)לראות אם יפשה או יעמוד או יכהה וכיבוס שני לאחר הסגר שאחר כיבוס ראשון  ֶגד֭אָֽ ַהֶּב֡ אֹו-ְו י֭ ָ֨ ֹו-ַהְּׁשת  ֶרב֭אָֽ ע ֝ ל-ָה -ָכ

ס֭ ֶ֣רְּ֭תַכּב ָ֔ ֶׁש ֲא  ֭ ר עֹו יָ֭ה ֶ֤ ל  ית֭בראשונה קודם הסגר וסר מהם הנגע בימי הסגר ְּכ ֶ֖ נ  ׁש  ס֭ רלשום טבילה ְוֻכַּבֵ֥ ָֽ ה   .ְוָט
 

 ( משמש לטבילת בגד שסר ממנו הנגע אחרי שבעה ימים ראשונים וגם אחרי שבעה ימים השניים של הסגר.יג,נחיכום פסוק )ס

 

ּו֭ סָ֔ ְּב ָ֨ ְוכ  ן֭ ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ה ָּו ְוצ  ד[֭֭ )אמנם  כוונהפעמיים זקף בין שני קיסרים, הסברנו לעיל כי זה בתפקיד היקש מכביסה ראשונה שצריכה  - ]נ

 צריכה כוונה )לטבילת טהרה(. אפשר כי מרמז לעוד היקש, כלהלן. לנקיון( לכביסה שניה ש

ּו סָ֔ ְּב ָ֨ קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, או כעין דבר הלמד מסופו. אם הנגע סר אחרי כיבוס ראשון, היינו -קדמא וזקף - ְוכ 

 תהליך(( ולרמב"ם טעון כיבוס גם לפני הטבילה.המוקדם, הבגד מוטבל, כך ההלכה אחרי שבעה ימי הסגר שניים )המאוחר )בסופו של 
 

ס (חיג,נ' תז' וי(...  ֶ֣רְּ֭תַכּב ָ֔ ֶׁש בכביסה לטיפול בבגד אחרי שבוע של הסגר ראשון, התוצאה ההכרחית  –תבנית הפסק ענין עסקה באמצעי   ֲא

ם (חיג,נ' תז' וי(לטהר מתבררת בתבנית הפסק דיבור  ֶהֶ֖ ר֭מ  ָסֵ֥ ר֭אי  תו"כ מ"ימקום בבגד כלשון  מרכא טפחא, יתור לרבות כל – ְו יכול ְוָסֵ֥
ם֭מצד זה לצד זה ת"ל  ֶהֶ֖ ע עד שיעקר מהם מכולו.מ  ַָָֽ֑֖ג  אתנח, מגביל, להסרה מלאה בלבד )שירד למראה שלישי ופחות(. – ַהָּנ

 

ר )יא( ָֽ ְוָטה  ית֭ ֶ֖ נ  ׁש  ס֭  והשניה לטהרו והראשונה להסגיר את נגעו. ְוֻכַּבֵ֥

ית ֶ֖ נ  ׁש  ס֭ לרבות, לשיטת רמב"ם כביסה שניה בסמנין ואח"כ טבילה. לשאר ראשונים הסוברים שהבגד טעון רק  מרכא טפחא, יתור – ְוֻכַּבֵ֥

 טבילה, ולא יהיה לתבנית הטעמים מרכא טפחא תפקיד פעיל של יתור לרבות בקשר לכביסה. 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ר ָֽ  סלוק, הגביל הטהרה לטבילה בלבד ואין פעולות נוספות.   – ְוָטה 

ר (יג,נח) רלב"ג ָֽ ה   ה לומר, שיטהר בטבילה. רוצ - ְוָט
 

ֹו (חניג,)-לימוד לטעם פזר ב אָֽ ד֭ ֶג ַהֶּב֡ אֹו-ְו י֭ ָ֨ ְּׁשת  ֶרב-ַה  ָהע ֝

החיה טמאה טומאת שבעה, והאשה טהורה  -, ופשטה חיה את ידה ונגעה בו האשה שמת ולדה בתוך מעיה. א מתני',בבלי חולין עא
 עד שיצא הולד. 

ר' ישמעאל דאמר: עובר במעי -היא אליבא ד נה מדברי תורה, אלא מדברי סופריםטומאה זו אימלמדת כי  א ,בבלי חולין עב -הגמרא ב
  טהור, גזרו בה טומאה מדרבנן. -אשה 

כפיקה הנפל  ראש הנפתח הרחם עד שנראפירש כי היולדת עצמה נטמאת מהעובר המת כאשר  ח"ה ה"רמב"ם הלכות טומאת מת פכ
   דיין לא יצא.נטמא הבית מפני העובר אע"פ שעומכנה זאת  של שתי

 

 -דומה הדבר לטומאת צרעת בבית הסתרים ובקמטי בגדים שאינם נבדקים ומן התורה אינם מטמאים הנוגע בם ולא מטמאים בביאה לאהל 

 הגורם לטומאת היולדת. כפיקה של שתיראש הנפל בית. וכך גם בטומאת עובר מת המוסתר והבלוע שאינו מטמא עד גלוי שיעור 

ֶגד֭(וי' תז' יג,נח)במלת אפשר כי טעם פזר  ַהֶּב֡ ֹו֭ובהמשך מילות ְו אֹו-אָֽ י֭ ָ֨ ְּׁשת  ֶרב֭-ַה ע ֝ לגילוי טומאה כפיקה של שתי מרמזים ללמוד שיעור ָה

 בלועה ביולדת )עובר מת( שבהתגלותה מטמאה את היולדת שהיתה טהורה עד הגלוי.   

 
 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת ערלה פרק ג 

בקליפי ערלה וארגו בבגד ואין ידוע אי זה הוא רבי מאיר אומר ידלק הבגד וחכמים אומרים יעלה  מתני' הצובע מלא הסיט הלכה ב
באחד ומאתים. האורג מלא הסיט מצמר הבכור בבגד ידלק הבגד. משיער הנזיר ומפטר חמור בשק ידלק השק. ובמוקדשים מקדשין 

 בכל שהן:

ד֭השערה שאפשר כי  ֶג ַהֶּב֡ עת שכעבור שבועיים נשרף וכן אם נארג בבגד הבגד ישרף, אל חוטים אסורים פזר, מלמד מחוט נגוע בצר –ְו

 שנארגו בבגד שישרפו )הצבועים בצבעי ערלה, צמר בכור, שער נזיר, שער פטר חמור( 

 פזרראה 

 

ַגע֭ תֶ֭נ ַרָ֨ אתּ֭תֹו ֹוָּ֭כל-]נט[֭֭ז ֠ ֶרב֭אֶ֖ ע ָ֔ ֹוָ֭ה אֶ֣  ֭ י ְּׁשת  ֹוַ֭ה אֶ֤ ים֭ ֵ֗ ְׁשּת  ַהּפ  ֹו֭ ר׀֭אֶ֣ ֶֶ֣מ דַ֭הֶּצ ֶג ַעתֶּ֭בֵ֥ ל֭ -ָצַר֝ ֹו׃֭פ-יְּכ ֹוְ֭לַטְּמאָֽ אֵ֥ ֹו֭ רֶ֖ רְ֭לַטֲה ֹו ֭עָ֑
ד[֭: זנ -נד יד, מצורעויקרא  הְ֭לָכל]נ ֹוָרָ֑ ַהּת את֭ ֶתק׃֭-ז ֶ֖ ְוַלָּנָֽ ַעת֭ ָּצַרֶ֖ ַגעַ֭ה ֵַֽ֥ ה[ֶ֭נ ת׃]נ י  ַלָּבָֽ דְ֭ו ֶג ַהֶּבֶ֖ ַעת֭ ַרֵ֥ ֭ ּוְלָצ

ו[֭ ֶרת׃֭]נ ַלֶּבָהָֽ ְו ַחת֭ ַּסַּפֶ֖ ַל ְו ת֭ ֵ֥ א  ת]נז[ְ֭וַלְׂש ֹוַרֶ֖ אתּ֭ת ר֭ז ֵ֥ ָּטה ָ֑ ֹוםַ֭ה יֶ֣ ּוְב א֭ ֶ֖ ָּטמ  ֹוםַ֭ה יֵ֥ תְּ֭ב ר ֕ הֹו ַעת׃֭פְ֭ל ָרָֽ ַ֭הָּצ
 

 ספרא תזריע פרשה ה פרק טז

תֶ֭נַגע (טניג,) )יב(  ֹוַרָ֨ אתּ֭ת ים֭-ז ֠ ֵ֗ ְׁשּת  ַהּפ  ֹו֭ אֶ֣ ֭׀ ר ֶֶ֣מ ַהֶּצ ד֭ ֶג ַעתֶּ֭בֵ֥ ַר֝ ת֭(הניד,)מקישם ָצ י   , מה בית מטמא בביאה אף כולם מטמאים בביאהַלָּבָֽ
את (טניג,) , או מה בית טעון ציפרים אף כולם יטענו ציפרים תלמוד לומר )נגעי אדם, בגד ובית( )מיעוט, טהרת בגד בטבילה בלבד ואינו טעון  ז ֠

 ,צפרים כמו הבית(

ד[֭ (הנ -יד,נד ) רבי אומר הרי הוא אומר,  הְ֭לָכל]נ ַהּתֹוָרָ֑ את֭ ַלָּנֶָֽתק׃֭-ז ֶ֖ ְו ַעת֭ ַהָּצַרֶ֖ ע֭ ַג ֵַֽ֥ ה[ֶ֭נ ת׃]נ י  ַלָּבָֽ דְ֭ו ֶג ַהֶּבֶ֖ ַעת֭ הקיש בגד לבית  ּוְלָצַרֵ֥
 , לרבי הגדרה כללית: נגעי אדם, בגד ובית() מה בית מטמא בביאה אף כולם מטמאים בביאה

  )לרבי שלב א': בגד ובית מטמאין בביאה(]אין לי אלא בגד 
ַגע  (טניג,) תלמוד לומר)לרבי שלב ב' נגעי אדם נלמדים מבגד לטמא בביאה( מנין לרבות את כלם  תֶ֭נ ַרָ֨ אתּ֭תֹו ׀-ז ֠ ֶֶ֣מר ַהֶּצ ד֭ ֶג ַעתֶּ֭בֵ֥ וגומר  ָצַר֝

 אה, אף כלם מטמאים בביאה,[ מקישן לבגד, מה בגד מטמא בבי

את  (טניג,) יטמאו בכל הטמאות ת"ל  אי מה בגד מיטמי בכל הטמאות אף כולם )המלה זאת: לרבנן מיעטה בגד מצפרים )לעיל(, רבי מודה  ז ֠

 .ן מודים לרבי על שתי וערב.(לרבנן על מיעוט בגד מצפרים, והוא ממעט גם חוטי שתי וערב, שהם חוטים גמורים, מלהיטמא בטומאות שאינן נגעים, ורבנ
   

את (נט,גי' תז' וי)-( וממעטים מונ -נד יד, מצ' 'וילרבנן בית מלמד לכל הנגעים שמטמאים בביאה לבית מהפסוקים ) הנאמר בנגעי בגדים כי  ז ֠

 עים(בגדים אינם טעונים צפרים בטהרתם. רבנן מודים לדרשת רבי כי שתי וערב אינם נטמאים בשאר טומאות )חוץ מנג

ת׃ (נהיד, מצ' 'וי)לרבי בית מלמד רק לבגדים מהפסוק  י  ַלָּבָֽ ְו ד֭ ֶג ַהֶּבֶ֖ ַעת֭  שמטמאים בביאה לבית ּוְלָצַרֵ֥

תֶ֭נַגע (נט,גי' תז' וי)לרבי בגד מלמד לנגעי אדם שמטמאים בביאה לבית מהפסוק  ַרָ֨ אתּ֭תֹו ר׀-ז ֠ ֶֶ֣מ ַהֶּצ ד֭ ֶג ַעתֶּ֭בֵ֥ ַר֝  ָצ

אתורבי ממעט מהמלה  אתים בשאר הטומאות. ומודה לדרשת רבנן מהמלה ששתי וערב אינם מטמא ז ֠  למעט בגדים מטהרת הצפרים. ז ֠

 

ת׃ (נהיד, מצ' 'וי)לרבי שלב א'  י  ַלָּבָֽ ְו ֶגד֭ ַהֶּבֶ֖ ַעת֭  הקיש בגד לבית מה בית מטמא בביאה אף כולם מטמאים בביאה, ּוְלָצַרֵ֥

ד ֶג תטפחא  – ַהֶּבֶ֖ י  ַלָּבָֽ ַעת-ש סלוק, טפחא פותחת טפח להתאפיין מסלוק, כשם – ְו ת...  ָצַרֵ֥ י  ַעתסלוק, מטמא בביאה, כך  – ָּבָֽ ד֭ ָצַרֵ֥ ֶג  –ַהֶּבֶ֖

 טפחא, הבגד מאופיין מהבית לטמא בביאתו לבית. 

 

ַעת (נהיד, מצ' 'וי)הכתוב  – לרבי שלב ב' ַרֵ֥ ֶגד ָצ ֶגד...  (נט,גי' תז' וי)מעביר את הלכתו שמטמא בית בביאתו אליו, אל הכתוב  ַהֶּבֶ֖ ַעתֶּ֭בֵ֥ ַר֝   ָצ

ע֭(נט,גי' תז' וי)וב ואז הכת ֶנַג ת֭ ַרָ֨ ֹו אתּ֭ת ד-ז ֠ ֶג ַעתֶּ֭בֵ֥ ַר֝ מלמד את הלכתו שהבגד מטמא בית בביאתו, אל נגעי אדם בפסוק, שמטמאים בית  ָצ

 בביאתם אליו. 
 

 פסוקים המלמדים שאדם נטמא בשאר טומאות נמצאים במקומות אחדים בתורה.  

ֹוָ֭הע ָ֭֔ (טניג,)לגבי שתי וערב בא הכתוב  אֶ֣  ֭ י ַהְּׁשת  ֹו֭  קטן, ללמד שני לימודים בטהרה וטומאה בשתי וערב, -מהפך פשטא מונח זקף – ֶרבאֶ֤

לימוד היוצא מפשוטו, עד עתה למדנו כי שתי וערב הושווה בנגעים לבגד, לכן כאן מוציאה התורה אותם מההשוואה כפשט הכתוב למעטם 

 שגם יטמאו בשאר טומאות.משאר טומאות. שתי וערב ישארו טהורים בשאר טומאות שלא כמו הבגד והעור 
 הלימוד כפשוטו נשאר בצ"ע.
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 המקור להיטמאות כלים בשאר טומאות הוא בפסוק הבא:

ֲאֶׁשר֭(לב,אי' שמ' וי) ל֭ ל-ְוכ ֶ֣ ּפ  ָּכל-י  א֭מ  ָמֵ֗ ְט י  ם֭ ָת֝ מ  ׀ְּ֭ב ם֭ ֶהָ֨ ו֭֩מ  י-ָעָלי ל  ֶגד֭אֹו-ְּכ ֹוֶ֭בֶ֤ אֶ֣  ֭ ץ קָּ֭כל-ע  ָׂשָ֔ ֹו֭ אֶ֣  ֭ ר ֶׁשר-עֹו יֲ֭א ל ֕ ה֭-ְּכ ָעֶׂשֵ֥ י 
ָ֑םּ֭בַ֭ הָּ֭בֶה אָכֶ֖ אַ֭עדְמָל ֵ֥ מ  ְוָט א֭ ּוָבֵ֛ ם֭י י  ר׃-ַּמֹ֧ ָֽ ְוָטה  ֶרב֭ ֶעֶ֖ ָ֭ה

תבנית רישא כעין כלל ופרט וכלל, הפרטים כלים גמורים למלאכתם וכלל בתראה מרבה עליהם כמותם. מיעט מכאן כלים לא גמורים 

קטן, תבנית -ף)בתבנית טעמים מהפך פשטא מונח זק וי' תזריע יג,נט-למלאכתם ואחד מהם הם חוטי שתי וערב הנלמדים להתמעט ב

 בתפקיד של רישום מקוצר להוציא חוטי שתי וערב מלהיטמא בטומאות שאינן צרעת(

 

תֶ֭נַגע ַרָ֨ אתּ֭תֹו ֹוָּ֭כל-]נט[֭֭ז ֠ ֶרב֭אֶ֖ ע ָ֔ ֹוָ֭ה אֶ֣  ֭ י ְּׁשת  ֹוַ֭ה אֶ֤ ים֭ ֵ֗ ְׁשּת  ַהּפ  ֹו֭ אֶ֣ ֭׀ ר ֶֶ֣מ ֶּצ ֶגדַ֭ה ַעתֶּ֭בֵ֥ י-ָצַר֝ ֹו׃֭פ-ְּכל  ֹוְ֭לַטְּמאָֽ אֵ֥ ֹו֭ רֶ֖ רְ֭לַטֲה ֹו  ויקרא עָ֑

ד[֭: זנ -נד יד, מצורע הְ֭לָכלז ֶ֖֭]נ ָרָ֑ ַהּתֹו ֶתק׃֭-את֭ ַלָּנָֽ ַעתְ֭ו ַרֶ֖ עַ֭הָּצ ֵַַֽ֥ג ה[ֶ֭נ ת׃]נ י  ַלָּבָֽ דְ֭ו ֶג ַהֶּבֶ֖ ַעת֭ ֭ ּוְלָצַרֵ֥
ו[֭ ֶרת׃֭]נ ַלֶּבָהָֽ ְו ַחת֭ ַּסַּפֶ֖ ַל ְו ת֭ ֵ֥ א  ַעת׃֭פ]נז[ְ֭וַלְׂש ָרָֽ ַהָּצ ת֭ ֹוַרֶ֖ אתּ֭ת ר֭ז ֵ֥ ָּטה ָ֑ ֹוםַ֭ה יֶ֣ ּוְב א֭ ֶ֖ ָּטמ  ֹוםַ֭ה יֵ֥ תְּ֭ב ר ֕ הֹו ְ֭ל

ֶאל יד,לד: מצורעויקרא   ֭ ּו יָ֭תב  א ֶ֤ ן-ּכ  ַע ֶֶ֣רץְּ֭כַנָ֔ ם׃ֶ֭א ֻחַּזְתֶכָֽ ֶרץֲ֭א ֶאֵ֥ ית֭ ֶ֖ ַעתְּ֭בב  עָ֭צַרָ֔ ֶַָֽ֣֖ג ֶנ  ֭ י ְוָנַתּת  ָ֑ה֭ ֻחָּז ֲא םַ֭ל ןָ֭לֶכֶ֖ ֵ֥ ת  ֵ֛י֭נ  ֲאנ  ר֭  ֲאֶׁשֵ֥

 
 ספרא תזריע פרשה ה פרק טז

ֹו  (טניג,) )יג(  אָֽ ֹוְ֭לַטְּמ אֵ֥ ֹו֭ רֶ֖ )כל נגעי בגדים חלים בארץ ובחו"ל שלא כמו נגעי בית שרק  כשם שמצוה בארץ כך מצוה בחוצה לארץ ְלַטֲה

ֹולְ֭, בארץ( אָֽ ֹוְ֭לַטְּמ ֹו֭אֵ֥ ֹוכשם שמצוה לטהרו כך מצוה לטמאו,  ַטֲהרֶ֖ אָֽ ֹוְ֭לַטְּמ אֵ֥ ֹו֭ רֶ֖ , כהן שהוא מטהרו מטמאו ואם מת כהן אחר ְלַטֲה
 רואהו.

 

)א( היות ובמשנה י"ב הבגד הוקש לבית לטמא בביאה, אפשר היה לסבור כי  דרשה, תו"כ פט"ז מי"ג -יש שלוש דרשות ב התוה"מ

ֶרץ֭...  (יד,לד מצ' 'וי)ישראל כמו הבית שלהגבלת טומאתו לא"י יש פסוק מפורש  טומאת הבגד תנהג רק בארץ יתֶ֭אֵ֥ ֶ֖ ַעתְּ֭בב  עָ֭צַרָ֔ ֶַָֽ֣֖ג ֶנ  ֭ י ְוָנַתּת 
ם ֻחַּזְתֶכָֽ ֹו  (טניג,)לכן באה הדרשה מהקרא  ֲא אָֽ ֹוְ֭לַטְּמ אֵ֥ ֹו֭ רֶ֖  לרבות נגעי בגדים בחו"ל   ְלַטֲה

 

ֹו ( טניג,) )ב( נלמדת משינוי סדר המלים במקראות הבאים דרשה אָֽ ֹוְ֭לַטְּמ אֵ֥ ֹו֭ רֶ֖ ר֭(זניד,)  ְלַטֲה ַהָּטה ָ֑ ֹום֭ יֶ֣ ּוְב א֭ ֶ֖ ָּטמ  ֹוםַ֭ה יֵ֥ תְּ֭ב ר ֕ הֹו טהרה  ְל

 בא ללמד ששקולים ויש מצוה לעשות לפי המצב. –לפני טומאה וטומאה לפני טהרה 

 

ר֭(זניד,) -דרשה )ג( נלמדת משינוי בלשון הכתובים, נאמר ב ַהָּטה ָ֑ ֹום֭ יֶ֣ אּ֭וְב ֶ֖ ָּטמ  ֹוםַ֭ה יֵ֥ לכתחילה אותו כהן מטמא ו"ו חיבור ללמד  ְּב

ֹו  (טניג,)ומטהר, ואילו  אָֽ ֹוְ֭לַטְּמ ֹו֭אֵ֥ ֲהרֶ֖  "או" בא ללמד שאם מת הכהן הראשון יבוא כהן אחר במקומו. ְלַט

הֶ֭את (יג,מט)דרשה זאת מרומזת גם בקרא  ואם מת כהן אחר רואהו. ְרָאֶ֖ ן׃-ְוָה ָֽ ה  המלת  ַהּכ  ָהְרָאֶ֖ סביל, אפשר כי  –היא בבנין הפעל  ְו

 כהן האחרון לא ראה את הנגע מלכתחילה אלא סיפרו לו על כך ועתה רואה את המצב הנוכחי. בא ללמד שה

המרבה לראיה וגם מלמדת על מצב לא ישיר ומצטרפת למלת  -ֶאתמלת  ָאֶ֖  ללמד על ראיה ע"י כהן אחר מהראשון.  ְוָהְר

ת׃֭(הניד,) י  ַלָּבָֽ דְ֭ו ֶג ַהֶּבֶ֖ ַעת֭ ַרֵ֥ ד הנאמר לפניו. אף שהבגד הוקש לבית לטמא בביאה לבית, הוא סלוק, להגביל ההיקש מהבית לבג – ּוְלָצ

 נוהג גם בחו"ל שלא כמו הבית הוהג רק בא"י. )הקשה מוגבלת( 

  

תֶ֭נַגע ַרָ֨ אתּ֭תֹו ֹוָּ֭כל-]נט[֭֭ז ֠ ֶרב֭אֶ֖ ע ָ֔ ֹוָ֭ה אֶ֣  ֭ י ְּׁשת  ֹוַ֭ה אֶ֤ ים֭ ֵ֗ ְׁשּת  ַהּפ  ֹו֭ אֶ֣ ֭׀ ר ֶֶ֣מ ֶּצ ֶגדַ֭ה ַעתֶּ֭בֵ֥ י-ָצַר֝ ֹו׃֭פ-ְּכל  ֹוְ֭לַטְּמאָֽ אֵ֥ ֹו֭ רֶ֖ רְ֭לַטֲה ֹו  עָ֑

תֶ֭נַגע)נט(   ע ראב" ַרָ֨ אתּ֭תֹו ֭׀-ז ֠ ֶֶ֣מר ַהֶּצ ד֭ ֶג ַעתֶּ֭בֵ֥ ַר֝ יארבעה סמוכים; ויש במקרא חמשה:  -ָצ ֹור  ּבֶ֣ יל ּג  אֶכת ח ָ֔ ת ְמֶלֶ֖ ֹוַדֵ֥ ית ֲעב -ּב 
ים ָֽ ה   (; וכלם סמוכים אל השם שהוא סומך לכל הנופלים )ע"פ תה' קמה,יד(. דה"א ט,יג) (ה')ובמקור  ָהֱאֹל

ם ׃ דה"א ט,יג יֶהֵ֗ ֲאח  ים ֭ ַו ׁש  ֶ֣יתלְ֭ ָרא ם ב  ֶלף ֲאבֹוָתָ֔ ע ֶא֕ ְׁשַבֵ֥ ֹות ּו אֶ֖ ים מ  ָ֑ ּׁש  י ְוׁש  ר  ֹו ּבֶ֣ יל ּג  אֶכת ח ָ֔ ת ְמֶלֶ֖ ית ֲעבֹוַדֵ֥ ים-ּב  ָֽ ה  ֱאֹל  :ָה
את֭ ארבע המלות הקודמות למלת בגד. והארבעה הם: "מקור חיים" הערות לפי' ראב"ע על התורה בהוצאת מוסד הרב קוקע"פ  ז ֠

תֶ֭נַגע ַרָ֨ ֹו ַעת֭-ּת ַר֝ ֶ֣֭ שהם סמוכים אלָצ ֶּצ דַ֭ה ֶג ֭׀ֶּבֵ֥ ר מלבד ארבע המלות הראשונות שהן סמוכות, קיימים ...  "מוטוט". פירוש בשם ֶמ
 (.צרעת הבגד, בגד הצמר או בגד הפשתים, )ובבגד הפשתים( בשתי או בערב או צרעת כל כלי עורוגו' ) חמשה סומכים אחריהן

 

תֶ֭נַגע ַרָ֨ אתּ֭תֹו ֹו֭הַ֭-]נט[֭֭ז ֠ אֶ֤ ים֭ ֵ֗ ְׁשּת  ַהּפ  ֹו֭ אֶ֣ ֭׀ ר ֶֶ֣מ ֶּצ ֶגדַ֭ה ַעתֶּ֭בֵ֥ ֹוָּ֭כלָצַר֝ ֶרב֭אֶ֖ ע ָ֔ ֹוָ֭ה אֶ֣  ֭ י י-ְּׁשת  ֹו׃֭פ-ְּכל  ֹוְ֭לַטְּמאָֽ אֵ֥ ֹו֭ רֶ֖ רְ֭לַטֲה ֹו  עָ֑

ַגע ַעת֭-ֶנ אֶ֭נַגע (וי' מצ' יד,ב)-מקף, ע"פ הסברנו ב –ָצַר֝ ְרָּפֵ֥ ֵ֛ה֭נ  ּנ  ה  ן-ְו מ  ַעת֭ ּועַ֭-ַהָּצַרֶ֖ ָּצרָֽ ַעת-ֶנַגע,  ַה מקף ירמז למצבי צרעת האדם:  – ַהָּצַרֶ֖

 עור הבשר, שחין ומכוה, נתק, עור הראש.

ד ֶג יםֶּ֭בֵ֥ ֵ֗ ְׁשּת  ַהּפ  ֹו֭ אֶ֣ ֭׀ ר ֶֶ֣מ מרכא מונח לגרמיה )מונח פסק( מונח רביע, היות ופסוק )יג,נט( הוא פסוק סיכום לנגעי בגדים אפשר כי  – ַהֶּצ

אלו )א( בגד צמר ובגד פשתים  פי"גספרא תזריע פרשה ה טעמי המקרא מציינים ברישום מקוצר סיכום התנאים לנגעי בגדים, ע"פ 

)ב( בגדי כלאים בכולו או בקצתו )ג( תערובות עם מינים אחרים בכולו או בקצתו )ד( לבנים מברייתם )ה( המיוחדים )ללא תערובת( 

 משתיגמר מלאכתם )ו( משיארג ג' על ג' אצבעות, )ז( ומצאנו גם מצב של לפחות גריס ואפשר עוד תנאים.

֭׀ ר ֶֶ֣מ ַהֶּצ ד֭ ֶג ֶ֣֭קריאה עם פסק תתיחס לבגדים המיוחדים למינן, ֶּבֵ֥ דַ֭הֶּצ ֶג יםֶּבֵ֥ ֵ֗ ְׁשּת  ַהּפ  ֹו֭ אֶ֣ ר֭ קריאה ללא פסק תתיחס לבגדים המעורבים,  ֶמ

ים ֵ֗ ְׁשּת  ַהּפ  ֹו֭  מונח רביע ירמז לכל התנאים לנגעי בגדים שהם לפחות חמישה.    – אֶ֣

ד֭ ֶג ר (יג,מח)...  )ט( ספרא תזריע פרשה ה פרק יג -מרכא, בתפקיד רישום מקוצר של הארכה ללמד כנדרש ב –ֶּבֵ֥ ֹו עָ֔ להביא את שחבר  ְב
אפילו חוט אפילו משיחה ובלבד שיחברנו ות( כיפחוט מכל מין, וכן שעשה לפחות שתי תחיבר ביניהם ב)לפי יכין מן הגדל בארץ כל שהוא לו 

 לו כדרך חיבורו לטומאה.

ר׀ ֶֶ֣מ ַהֶּצ ד֭ ֶג  בספר דברים. 3בתורה, מהם  6פעם בתנ"ך מהם  44מרכא מונח לגרמיה )מונח פסק( תבנית נדירה המופיעה  – ֶּבֵ֥
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 שלושה שיעורים בבגד נגוע

ד (יג,מז) )א( רק יבפספרא תזריע פרשה ה  ֶג ַהֶּב֕     לימד על הבגדים שהם טעונים שילוח חוץ לשלש מחנות. ְו

ד (יג,מז)גדול של מלת -מוצע כאן ללמוד מטעם זקף ֶג ַהֶּב֕ את֭ (ויקרא תזריע יג,נט)וטעם תלשא של מלת  ְו שיעור לבגד כדי שיהיה מנוגע ושני ז ֠

 עורים לבגד מנוגע לטמא בית / אהל בביאתם אליו.שי

 מביא הפסוקים.   בבלי שבת כו,בללא הפסוקים.  משנה נגעים פי"ג מ"חהבסיס לסוגיה 

ד֭ (ויקרא תזריע יג,מז) ֶג ַהֶּב֕ יְו ָֽ ּכ  (-) ם׃ י ָֽ ְׁשּת  ּ֭פ  ֶגד ֶבֵ֥ ֹוְּ֭ב אֶ֖ ֶמר֭ ֶ֭צָ֔ ֶגד ֶבֶ֣ תְּ֭֭ב ַע ָצָרָ֑ ע֭ ֶַָֽ֣֖ג ֶנ ֹו֭ ֵ֥ה֭בֶ֖ ְהֶי   י 

את֭ (ויקרא תזריע יג,נט) עז ֠ ֶנַג ת֭ ל-)ּתֹוַרָ֨ ָּכ ֹו֭ אֶ֖ ֶרב֭ ע ָ֔ ָ֭ה ֹו אֶ֣  ֭ י ת  ְּׁש ַ֭ה ֹו אֶ֤ ם֭ י ֵ֗ ְׁשּת  ּפ  ַ֭ה ֹו אֶ֣ ר׀֭ ֶמ ֶּצֶ֣ ֶגדַ֭ה תֶּ֭בֵ֥ ַע י-ָצַר֝ ל  (-ְּכ ׃פ ֹו אָֽ ְּמ ַט ְל ֹו֭ אֵ֥ ֹו֭ ֲהרֶ֖ ַט ְל ֹור֭֭  עָ֑

 מהתוכן גדולה מלמד על תפקיד שיעורין-תלישאזקף גדול פותח ענין במספר לימודים השווה שלוש,  – גדולה-... תלישא גדול-זקף })תבנית

את תזריע יג,מז,נט ויקרא) ד֭...֭ז ֠ ֶג ַהֶּב֕  ( =< תוצאה תורנית מהצירוף, שלושה לימודים בשיעורין: (ְו

את֭ ד֭...֭ז ֠ ֶג ַהֶּב֕  גדולה, אפשר כי מלמד על שלושה שיעורים: -גדול ... תלישא-זקף –ְו

 בבלי שבת כו,בג' על ג' אצבעות לבגד צמר ופשתים לקבל טומאת נגע צרעת ע"פ שיעור ראשון 

רמב"ם שני שיעורין לטמא בית טהור ע"י בגד טמא בנגע צרעת )רוב ג' על ג' אצבעות בשטח או כזית בנפח( ע"פ ר שני ושלישי שיעו
 {ספר טהרה טומאת צרעת פי"ג הי"ד 

 

 תצא כד,ח-השלמת נגעים דברים כי -השמר בנגע הצרעת  7.3

 
 כד,ח: תצא-כידברים 

רְּ֭בֶנַגע ֶמ ָּׁשֹ֧ ד֭-ה  ְמא ֶ֖ ר֭ ְׁשמ ֵ֥ ַעת֭ל  לֲ֭֩אֶׁשרַהָּצַרֵ֛ ֹותְּ֭ככ  ׂשָ֑ ֹות׃-ְוַלֲע ׂשָֽ ּוַ֭לֲע ְמרֵ֥ ְׁש םּ֭ת  ֶ֖ ית  ּו  ר֭צ  ֵ֛םַּ֭כֲאֶׁשֵ֥ ּי  ְלו  ֹ֧יםַ֭ה ֲהנ  ַהּכ  ם֭ ּוֶ֭אְתֶכ֝ ֹורָ֨ ֭י
רְּ֭בֶנַגע)הרב י"י פוזן הי"ו( בשם ספר טללי אורות בשם הספרי כי  תורת המקףכתב  ֶמ ָּׁשֹ֧ ַעת-ה   נדרש גם על נגע טהור. ַהָּצַרֵ֛

ּו֭-ֲאֶׁשר֭"וכן כתב  רָ֨ ֹו ּו-ֲאֶׁשר֭ם יורו, שרק כהן מסגיר וכו', ואולי כיון שכן , כתוב "אין עיקר  מה שה ".י רָ֨ ֹו ודבר זה  " במיעוט הדגשה. י

 לא הבנו, האם הכוונה שבכהן עם הארץ צריך להגיע להוראת תלמיד חכם, וזה מיעוט ההדגשה שזה לא תלוי רק בהוראת כהן.

 

ד֭-ְּבֶנַגעהכתוב  רְ֭מא ֶ֖ מ ֵ֥ ְׁש ַעת֭ל  ָּצַרֵ֛ רכא טפחא בתפקיד יתור לרבות על הכתוב דברים נוספים מענין הכתוב. בין תביר מרכא טפחא. מ –ַה

תפקידי טעם תביר לפני מרכא טפחא, שהוא ממעט משהו בין מהכתוב ובין מן התוספת הנדרשת. כגון לאו של שמירת צרעת נדחה מפני 

 עשה של מילה.

רְּ֭בֶנַגעאבל  ָּׁשֶֹ֧מ ד-ה  רְ֭מא ֶ֖ ְׁשמ ֵ֥ ַעת֭ל  ַרֵ֛  א טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה.דרגא תביר מרכ – ַהָּצ

אֶ֭נַגע (וי' מצ' יד,ב)-ע"פ הסברנו ב ְרָּפֵ֥ ֵ֛ה֭נ  ּנ  ה  ן-ְו מ  ַעת֭ ּועַ֭-ַהָּצַרֶ֖ רָֽ ַעת-ֶנַגע,  ַהָּצ מקף ירמז למצבי צרעת האדם: עור הבשר, שחין  – ַהָּצַרֶ֖

 ומכוה, נתק, עור הראש.

 

 ביא דבריומקף גורם מיעוט הדגשה, ונ תורת המקףלפי הצעת 

רְּ֭בֶנַגע (דב' תצא'כד,ח) 'סוק חפ: תורת המקף ֶמ ָּׁשֹ֧ ַעת-ה  . ב' פשטים בפסוק, אחד, השמר לשלח אותו חוץ למחנה, ואפילו מלך ַהָּצַרֵ֛
בישראל כמו עוזיהו )איזה ראשונים(, וגם שני, שלא יתלוש נגע, ועובר על זה לאו, ע' בראשונים. ואולי שניהם מרומזים בקרא "נגע" 

נגע "הצרעת", ועוד שיהיה לו כל דין מצורע )צרעת תרגם "סגירו"( השמר "הנגע" שיהיה מצורע )צרעת( ואולי להורות השמר ב
֭֩ראה בהמשך, דרשות המרומזות ע"י טעם תרסא במלת  –)טט  וצ"ע האם טפל?( –)טט  שעיקר תשמור "הצרעת" ו"נגע" טפול ל . ]עוד (ְּככ 

  ...[ם מילה .פעמים אין צריכים לשמור אם בהרת במקו

 

ֹו׃ (יב,ג ' תז'וי)הלימוד מקורו  –)טט  ָלתָֽ ָעְר ר֭ ֹולְּ֭בַׂשֵ֥ ּמֶ֖ י  ָ֑י֭ ינ  מ  ֹוםַ֭הְּׁש ּיֶ֖ יש רישום  (דב' תצא כד,ח), אפשר כי בפסוק בבלי שבת קלב,א,ב ּוַב

 מקוצר בטעם תביר או אתנח או סלוק המגביל הקצוץ רק לערלה ובשעת מילה בלבד.(

ר ֹומרכא, מרבה על  – ְּבַׂשֵ֥ ָלתָֽ ְר  בריאה ערלתו המצורעת והסלוק מגביל קיצוץ צרעת רק לערלה בשעת מילה בלבד.ה ָע

ֹול ּמֶ֖ טפחא, )א( בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו שבשר ערלה מצורע גם ימול, )ב( היות ואין מרכא לפני הטפחא,  – י 

ֹולהטפחא עשויה לפעול בתפקיד התפשטות התכונה שלה לכתוב אלפניה, ולכן  ּמֶ֖ ָ֑יּום גם א י  ינ  מ  ֹוםַ֭הְּׁש ּיֶ֖ ָ֑יחל בשבת.  ַב ינ  מ   – ַהְּׁש

֣ת-ּוב ן (בר' לך יז,יב)אתנח, מגביל מילת שמיני בשבת רק לנולד בברור בשבת ולא בין השמשות )בזה מתואם עם  ים ְׁשמֹנ  ֹול וגו'( י ִמֵ֗   יִּמֵ֥

 
על מה בא ע"ש, ואולי משום זה כתוב ' בטללי אורות שכתוב בשם ספרי, אפילו נגע טהור, וע"ש בשם אמרי אמת, ו)יין(ע תורת המקף

ת֭( וי' תז' יג,נט) "נגע" בלי נגינה והדגשה, שבאמת אפילו אינו ממש נגע גם כן אסור. ועיין בסוף תזריע שגם כן כתוב עם מקף ַרָ֨ ֹו אתּ֭ת ז ֠
ַגע ַעת-ֶנ   וביארנו שם שמדבר בנגע טהור. ( ָצַר֝

רק אחרי מאמר הכהן, אז באחת הגירסאות חסרות המלים "ואחר הפטור" הערה לגבי הספרי, יש גרסאות שונות, ואם נגע טהור הוא 

 וזה חשוב לגבי מצב נגע טהור. 

 

ר)ח( ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רעד -לענין נגע טהור עיינו ב ֶמ ָּׁשֹ֧ ע, בלא תעשה. ה  ַעת, זה שער לבן. ְּבֶנַג ָּצַרֵ֛ , זו מחיה, אין ַה
ואחר הפטור מנין תלמוד לומר לשמור מאד ולעשות, אין לי אלא נגעי אדם נגעי  לי אלא עד שלא נזקק לטומאה משנזקק לטומאה

לֲ֭֩אֶׁשרבגדים ונגעי בתים מנין תלמוד לומר  ֵ֛ם-ְּככ  ּי  ו  ַהְל ֹ֧ים֭ ֲהנ  ַהּכ  ם֭ ּוֶ֭אְתֶכ֝ רָ֨ ֹו , אין לי אלא מתוך החלט מתוך הסגר מנין תלמוד י
םלומר  ֶ֖ ית  ּו  ר֭צ  וד לומר לשמור. ולעשות עושה אתה בה והולך ואי אתה חושש שמא , אין לי אלא כולם מנין אף מקצתם תלמַּכֲאֶׁשֵ֥

 הלכה לה צרעתו סליק פיסקא

כולם לא תעשה. בנגע, זה שער לבן. הצרעת, זו מחיה, אין לי אלא זה )ח( השמר, )מלבי"ם(  התוה"מגירסת -לענין נגע טהור עיינו ב
דתלמוד לומר מקצתם אפילו מנין  (עד שלא נזקק לטומאה משנזקק לטומאה ואחר הפטור) רְ֭מא ֶ֖ מ ֵ֥ ְׁש  )ריבה מקצת הסימן שלא לתלוש( ל 

ֹות ֲעׂשָ֑ לֲ֭֩אֶׁשר, אין לי אלא נגעי אדם נגעי בגדים ונגעי בתים מנין תלמוד לומר ְוַל ֵ֛ם-ְּככ  ּי  ְלו  ֹ֧יםַ֭ה ֲהנ  ַהּכ  ם֭ ּוֶ֭אְתֶכ֝ ֹורָ֨ , אין לי אלא י
ולם מנין אף מקצתם תלמוד לומר לשמור. ולעשות עושה מנין תלמוד לומר כאשר צויתים, אין לי אלא כ)מתוך החלט מתוך הסגר 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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םועד שלא נזקק לטומאה מנין, תלמוד לומר  (אתה בה והולך ואי אתה חושש שמא הלכה לה צרעתו ֶ֖ ית  ּו  ר֭צ  ֲאֶׁשֵ֥ ֹות: ַּכ ׂשָֽ ּוַ֭לֲע רֵ֥ ְׁשְמ  ּת 
 לעשות אי אתה עושה אבל עושה אתה בסיב שעל גבי רגליו ובמוט שעל כתפיו ועם עברו עברו.

 

שההגדרה של מקף היא ענין בעל מספר חלקים או מצבים. אחד מן המצבים הוא "מיעוט הדגשה" מצב אחר הוא: "צירוף ענין נספח אפשר 

דלענין עיקרי". מצבים אלו לא חייבים להיות פעילים בכל מופע של מקף. באופן זה אפשר יהיה להסביר  ְמא ֶ֖ ר֭ ְׁשמ ֵ֥ מרכא טפחא, יתור  – ל 

ַעת֭-ְּבֶנַגעע הטמא, לרבות נגע טהור על הנג נגע טמא )על כל מצבי הצרעת באדם )עור  –תביר בא למעט בשביל המצב העיקרי  –ַהָּצַרֵ֛

ד-נגע טהור, מ –הבשר, שחין ומכוה, נתק, עור הראש( ובשביל המצב הנספח  רְ֭מא ֶ֖ ְׁשמ ֵ֥ כאשר הנגע בערלה ואז הלאו של השמירה,  ל 

 נדחה מפני המילה בין בזמנה ובין שלא בזמנה.

 

ֶמר ָּׁשֹ֧ ַעת֭-ְּבֶנַגעבלא תעשה  ה  וטעם מקף מרמז שמדובר בסוגים שונים של צרעת האדם )שמיוצגים ע"י נגעי עור הבשר( בין בנגע  ַהָּצַרֵ֛

 או הסימנים המרומז בטעם תביר\טמא ובין בנגע טהור, והלאו הוא תלישת המראה ו

ד רְ֭מא ֶ֖ ְׁשמ ֵ֥  המלים מרבות שלא לתלוש מקצת הסימן,  – ל 

ְׁשמ ֵ֥֭ דל  ֹותמרכא טפחא, יתור לרבות תולש שלא הועילו מעשיו, שאסור אבל טעם אתנח במלת  – רְ֭מא ֶ֖ ׂשָ֑ מגביל ואינו לוקה, ואם  ְוַלֲע

 הועילו מעשיו לוקה.

 
 כד,ח: תצא-כידברים 

רְּ֭בֶנַגע ֶמ ָּׁשֹ֧ לֲ֭֩אֶׁשר-ה  ֹותְּ֭ככ  ׂשָ֑ ְוַלֲע ד֭ ְמא ֶ֖ ר֭ ְׁשמ ֵ֥ ַעת֭ל  ֵ֛֭-ַהָּצַרֵ֛ ּי  ְלו  ֹ֧יםַ֭ה ֲהנ  ַהּכ  ם֭ ּוֶ֭אְתֶכ֝ ֹורָ֨ ֹות׃י ׂשָֽ ּוַ֭לֲע ְמרֵ֥ ְׁש םּ֭ת  ֶ֖ ית  ּו  ר֭צ  ֭םַּ֭כֲאֶׁשֵ֥
רְּ֭בֶנַגע)ח(   רש"י ָּׁשֶֹ֧מ ַעת֭-ה  ֶׁשר. שלא תתלוש סימני טומאה ולא תקוץ את הבהרת )ראה מכות כב,א( -ַהָּצַרֵ֛ לֲ֭֩א ם-ְּככ  ֶאְתֶכ֝ ּו֭ רָ֨  - יֹו

 .  אם להסגיר אם להחליט אם לטהר
 

ַגעט( -)ח רשב"ם רְּ֭בֶנ ֶמ ָּׁשֹ֧ ד-ה  א ֶ֖ רְ֭מ ְׁשמ ֵ֥ ַעת֭ל  ֹותַ֭הָּצַרֵ֛ ׂשָ֑ שאפילו הוא מלך כעוזיה לא יכבדוהו, אלא יסגירוהו וישלחוהו ובדד  - ְוַלֲע
ֶׁשר -כא( -ישב )ראה דה"ב כו,יט לֲ֭֩א ם-ְּככ  ֶאְתֶכ֝ ּו֭ רָ֨ למרים, שאע"פ שהיתה נביאה ואחות  אלהיךאשר עשה ה'  את; שהרי תזכור יֹו

ְךמשה לא חלקו לה כבוד, אלא "תסגר שבעת ימים" )במ' יב,יד(.  ֶר םַּ֭בֶּדֶ֖ י  ָרָֽ ְצ ּמ  מ  ם֭ אְתֶכֵ֥ שאע"פ שהיו טרודים ללכת, "העם לא  - ְּבצ 
 . נסע עד האסף מרים" )שם,טו(. וכל שכן שאר בני אדם

 

רְּ֭בֶנַגע ר' יוסף בכור שור ָּׁשֶֹ֧מ ֹות-ה  ׂשָ֑ ְוַלֲע ד֭ ְמא ֶ֖ ר֭ ְׁשמ ֵ֥ ַעת֭ל  ְחְלֶטנו )ראה  - ַהָּצַרֵ֛ שלא תשא פני איש מפני גדולתו, שלא תסגירנו ותַּ
 חוץ למחנה, לפרוע ולפרום ולטמאו )ראה וי' יג,מה(.  חושלמגילה ח,ב( ל

רְּ֭בֶנַגע)ח(  רלב"ג ָּׁשֶֹ֧מ ַעת֭-ה  ַרֵ֛ לנהוג בו לפי מה שיתן הדין, באופן שישב מחוץ למחנה  הצרעת נגעהזהיר להשמר בענייני  -ַהָּצ
הצרעת כדי שיטהרנו הכהן, כי זה  המצורע המוחלט )ראה וי' יג,מו(, ולא יעלים איש את נגעיו מהראותם אל הכהן, ולא יחתוך סמני

ממה שסדרה  וממה שיביא הפסד רב לאנשים; ובעל הנגע לא ירגיש בעניין הזיקו להם עם שיסורו מפני זה תועלות רבות, ימשכ
 . התורה בנגע הצרעת, כמו שבארנו בפרשת מצורע )וי' יג,ה(

 

רְּ֭בֶנַגע ֶמ ָּׁשֹ֧ ד֭-ה  ְמא ֶ֖ ר֭ ְׁשמ ֵ֥ ַעת֭ל  טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה, כאן הלכות צרעת דרגא תביר מרכא  –ַהָּצַרֵ֛

או ההישמרות חייבת להיות \חלים על מלך כמו עוזיה, כהן כמו אהרן שהצרעת פנתה ממנו מיד, נביא כמו מרים, וכל אחד אחר מישראל. ו

 בכל סוגי הצרעת: אדם, בגדים, בית.

רְּ֭בֶנַגע ֶמ ָּׁשֹ֧ ְמא ֶ֖֭-ה  ר֭ ְׁשמ ֵ֥ ַעת֭ל  דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים המצטרפים לענין אחד, כאן הלכות צרעת  –דַ֭הָּצַרֵ֛

 המצטרפים לתועלת אחת לנגוע ולציבור.

֭֩ ל תרסא, בתפקיד שיעור קיצוץ נגע ותלישת סימני טומאה. דרוג המצורע בעקבות כך: )א( טמא מדאורייתא, או טמא רק מדרבנן,  – ְּככ 

 : )א( מלקות מדאורייתא, או מלקות מרדות מרבנן, )ב( פטור.)ב( טהור אף מדרבנן. עונש

֭֩ ל  תרסא, בתפקיד מחיצה, ראה להלן – ְּככ 

ם-ֲאֶׁשר ֶאְתֶכ֝ ּו֭ רָ֨ ֭֩קדמא ואזלא, כעין כלל המפתח את הפרט קדמאה  – יֹו ל תרסא, בתפקיד שיעור, ומלמד שנתנה התורה כח לחכמים  – ְּככ 

ֶ֖֭ -ול ית  ּו  ר֭צ  ֵ֛םַּ֭כֲאֶׁשֵ֥ ּי  ְלו  ֹ֧יםַ֭ה ֲהנ  לקבוע שיעורים בקיצוץ נגע ותלישת סימני טומאה, ודירוג מצב המצורע בעקבות כך )טמא ונענש, םַ֭הּכ 

 טמא ופטור, טהור( לכל סוגי הנגעים המרומזים בתבנית דרגא תביר מרכא טפחא )כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה( .

ם ֶ֖ ית  ּו  ר֭צ   ייעצים לכהנים. מרכא טפחא, יתור לרבות החכמים המ – ַּכֲאֶׁשֵ֥

ֹות ׂשָֽ ּוַ֭לֲע רֵ֥ ְׁשְמ ּו,  ּת  ְׁשְמרֵ֥  שטומאת נגעים וטהרתם תלויה בכהןמרכא, מרבה בשמירה )לעבור בג' לאו(  – ּת 

. עי' ר"י פרלא לרס"ג ל"ת קלו בד' יראה"ש מ' שצד ורשב"א שבת 308אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך כז, כהן, טור קפט הערה 
והביא מרמב"ן עה"ת שם שעובר גם  ב( –)טט קוצץ בהרת )ע"ע( הוא ע"ז שמטהר שלא ע"פ כהן,  שהלאו של א( –)טט קלג א ועוד, 

 ור"ל עוד שאף במטמא שלא ע"פ כהן עובר, ג( –)טט בנמנע מלהראות הנגע לכהן, 
 

ֹות ׂשָֽ ושונה ודורש,  אבל קורא...  "וי ה"רמב"ם הלכות טומאת צרעת פסלוק, מגביל האיסורים על המצורע ומאפשר לו כדברי  – ַלֲע
ואסור לספר ולכבס כל ימי חלוטו, ונוהג בכל הדברים האלו אפילו בשבתות וימים טובים, והרי הוא מותר ברחיצה ובסיכה ובנעילת 

 הסנדל ובתשמיש המטה וזוקף את מטתו כשאר העם.

 

 רמב"ם הלכות טומאת צרעת פרק י  -הסברים ע"פ תבניות טעמים משולבים ב
טומאה בין כולן בין מקצתן, או הכוה את המחיה כולה או מקצתה, או הקוצץ הנגע כולו מבשרו או מן הבגד  התולש סימני הלכה א

 (,חכד'  תצא דב)או מן הבית, בין קודם שיבא לכהן בין בתוך הסגר או בתוך החלט או אחר הפיטור הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר 

רְּ֭בֶנַגע ֶמ ָּׁשֹ֧ וְ֭-ה  ד֭ ְמא ֶ֖ ר֭ ְׁשמ ֵ֥ ַעת֭ל  לֲ֭֩אֶׁשרַהָּצַרֵ֛ ֹותְּ֭ככ  ׂשָ֑ ּו֭-ַלֲע ְמרֵ֥ ְׁש םּ֭ת  ֶ֖ ית  ּו  ר֭צ  ֵ֛םַּ֭כֲאֶׁשֵ֥ ּי  ְלו  ֹ֧יםַ֭ה ֲהנ  ַהּכ  ם֭ ּוֶ֭אְתֶכ֝ ֹורָ֨ ׃י ֹות שלא  ַלֲעׂשָֽ
 , )דרוג מצב המצורע ועונשיו בהתאם( יתלוש או שיקוץ, אבל אינו לוקה עד שיועילו מעשיו ואם לא הועילו אינו לוקה
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כוה מקצת המחיה ונשאר ממנה )שעור כווית מחיה( ערות לבנות ותלש אחת, היתה בו בהרת ובה שלש ש ()שעור תלישת שערות? כיצד
 , )נשאר טמא ולוקה מרבנן( כעדשה אינו לוקה שהרי הוא טמא כשהיה וכן כל כיוצא בזה ומכין אותו מכת מרדות

 
, מדורג בהתאם למעשה( )עונש המגלח את הנתק לוקה שנאמר ואת הנתק לא יגלח, ואינו חייב עד שיגלח כל הנתק בתער)שעור( וכן 

ומותר למצורע לישא במוט על כתיפו שיש בה הצרעת ולקשור הסיב על רגלו ואם הלכו סימני טומאה ילכו  ()אופני תלישה לא מכוונים
/השגת הראב"ד/ ואינו חייב עד שיגלח. א"א טעה בזה שהרי אמרו והתגלח בכל ). ()המצורע טהור ופטור מעונש והוא שלא נתכוון לכך

  (ועל זה אמר ואת הנתק לא יגלח ועוד שהוא כתולש סימני טומאה שאין הפשיון ניכר בו. דבר
 

טהור, וכן אם עשה כן  ()מצב המצורעעד שלא בא אצל כהן הרי זה  ()תלישה מכוונתהתולש סימני טומאה או שכוה את המחיה  הלכה ב
 בימי הסגר הרי זה טהור לאחר ימי הסגר, 

ה"ז מוחלט כשהיה ואין לו טהרה עד שתפרח הצרעת בכולו או עד  ()מצב המצורעאחר שהוחלט בהן  ()תלישה מכוונתואם תלשן 
 שתתמעט בהרתו מכגריס. 

 
קצצה בכוונה אם קצץ כל הבשר  ()תלישה מכוונתטהור,  ()מצב המצורעמי שנקצצה בהרתו כולה שלא בכוונה ( )תלישה לא מכוונת הלכה ג

אין ( )מצב המצורעצמצום ()שעוראין לו טהרה עולמית, קצצה ב ()מצב המצורעאפילו כחוט השערה  (ע)בשעור היתר על הנגהחי המקיפה 
 לו טהרה עד שתפרח בכולו. 

 
שלש תלש שתים ( )שעורה"ז טהור, היו ( )מצב המצורעשערה לבנה אחת ונשרה השניה ( )שעור בחלוטו( כסף משנה)התולש  הלכה ד

הרי זה טהור, היתה ( )מצב מצורעכוה חציה והלך חציה ( )שעורומאתו, היתה בו מחיה כעדשה הרי זה בט( )מצב מצורעונשרה אחת 
הרי זה ( )מצב מצורעכעדשה והלך המותר ( )שעורהרי זה טהור, כוה ( )מצב מצורעהמותר והלך כעדשה ( )שעוריתירה מכעדשה כוה 

 טמא. 
ם-ֲאֶׁשר ֶאְתֶכ֝ ּו֭ רָ֨  קדמא ואזלא, סדר קדימות,  – יֹו

 טהור –ותלש או כוה ונשאר שיעור סימני טומאה והלך )אזל( הסימן הנותר אם קדם 

 טמא. ואפשר שגם אם נותר הרי הוא טמא. –אם קדם ותלש או כוה ולא נשאר שיעור סימני טומאה והלך )אזל( הסימן הנותר 

 
שה בכל מקום, ואם מל והלך מי שהיתה בהרת בערלתו ימול ואע"פ שהיא מילה שלא בזמנה שמצות עשה דוחה את לא תע הלכה ה

 :(תוספתא פ"ג מצורע מוחלט ימול וחייב בקרבן כסף משנה)בעור הערלה סימן שהיה מוחלט בו ה"ז חייב בקרבן מצורע. 
 

֭֩ ל  תרסא, בתפקיד מחיצה, מחוץ למחנה, מחיצת אילן, מחיצה בתוך בית כנסת ששיעורה מפורט להלן. – ְּככ 
 הלכה יב

כיצד נכנס לבית נטמא כל אשר בבית בין אדם בין  מא בביאתו לבית בין בימי החלט בין בימי הסגר,חומרא יתירה יש במצורע שמט
כלים אע"פ שלא נגע בהן נעשו ראשון לטומאה שנאמר מחוץ למחנה מושבו מה הוא טמא אף מושבו טמא, היה עומד תחת האילן 

מצורע תחתיו לא טמאהו ואם עמד נטמא שהרי נעשה לו ועבר אדם טהור תחת האילן נטמא, היה הטהור עומד תחת האילן ועבר ה
מושב, ספק עמד ספק לא עמד טהור, הכניס המצורע ראשו ורובו לבית נטמא כל שיש בתוכו, נכנס לבית הכנסת עושין לו מחיצה 

ד עם העם גבוה עשרה טפחים ורחבה ארבע אמות על ארבע אמות ונכנס ראשון ויוצא אחרון, כדי שיהיה מושבו לבדו ולא יעמו
  בערבוב ויטמא אותם. /השגת הראב"ד/ ונכנס ראשון ויוצא אחרון. א"א שמא יתערב עם הצבור דרך העברתו ויטמא אותם.

 

 , דרגא תביר מרכא טפחא, תלישאראה 
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 נספח השוואה בין אבלות, נדוי, מצורע 7.4

 נספח השוואה בין אבלות, נדוי, מצורע

עזר ואיתמר מה הם ככהנים בחנוכת המשכן לא יעשו כאבלים, אחרי עיון לא מצאנו שהם מהפסוקים שנאמרו לאל בבלי מו"ק טו,א

. וכן לא נמצא כי המצורע מלמד אל האבל פרט לעטיפת הראש, אבל הגמרא השתמשה בפסוק מיחזקאל ולא למנודה, ולמצורעמלמדים 

 בפסוק במצורע.
 ויקרא שמיני י,ו:   

ל ֶאָֽ ֶ֣ה֭ ֶׁש ר֭מ  אֶמ ּי ֶ֣ ןּ֭וְלאֶ֭-ַו ר ֡ ַ֭֩אֲה ָעָזר לאבלים בכלל?, פזר אחד ילמד אל  –מונח מונח פזר תרסא, תרסא כשיעורי )אבילות(, מחיצה  – ְל

ם֭-ְוַעל ויעטה מקצתו על פיו, שנאמר: אנ' תלמודיתהמצורע, מונח אחר ייבא מהמצורע אל האבל חובת סודר לעטות מקצת פיו ) ָׂשָפֶ֖
ָ֑ה ְעֶט  (.  ויקרא תזריע יג,מה) ַי

׀ ר֭ ָמָ֨ יָת ָֽ םַ֭אלּ֭וְלא  יֶכֵ֥ ׁש  א ָרָֽ ו֭ א-ָּבָנ֝י ֶ֤ם֭ל ָֽ יֶכ ְגד  ּוב  עּו֭ ָרֶ֣ ְפ לָּ֭כל-ּת  ַעֵ֥ תּוְ֭ו ֻמָ֔ אָ֭ת ְול ֶ֣  ֭ ּו מ ְפר ָ֨ ף֭-ת  ְקצ ָ֑ י  ה֭ ָדֶ֖ ע  ָ֭ה
ָּכל  ֭ יֶכם ח  ֶאת-ַוֲא  ֭ ּכּו ְב י  ל֭ א ָ֔ ְׂשָר ֶ֣ית֭י  '׃-ּב  הָֽ ף֭ ַרֵ֥ רָׂ֭ש הֲ֭אֶׁשֶ֖ ָפָ֔ ר  ַ֭הְּׂש

  
 אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבלות ]טור נו[ 

, 243, מכלל ששאר האבלים חייבים בעטיפת הראש242שנאמר ליחזקאל: לא תעטה על שפםאיסור פריעת הראש למדנו ממה 
. ויכסה גם ראש 245, ותרגם אונקלוס: כאבלא יתעטף244שיכסה את ראשו בסודר ויעטה מקצתו על פיו, שנאמר: ועל שפם יעטה

. ובזמן הזה 248באו מנחמים מגלה לכבודם. אם 247. איסור פריעת הראש הוא ]טור סט[ כדי שיתעטף כאדם נכנע ונשבר246החוטם
 .249אין נוהגין בעטיפת הראש, שלא יביא לידי שחוק, ומכל מקום יש למשוך הכובע עד לעינים

 אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך א, אבלות ]טור נז[ 
 

 , בשם רב האי; שו"ע שם.. טור שפו246. רמב"ם פ"ה הי"ט. 245. ויקרא יג מה. 244. מו"ק טו א. 243. יחזקאל כד יז. 242

 . ב"ח וט"ז וש"ך שם.249. שו"ע שם. 248. מאירי מו"ק שם. 247]טור סט[ 

 
 טו,ב –בבלי מו"ק יד,ב 

 רגל

 ושמחת בחגך  דב' ראה טז: המקוראינו נוהג אבילות ברגל,  - אבל

 :  המקוררב יוסף מנסה להוכיח כי נוהג, אביי מנסה להוכיח כי אינו נוהג ,  - מנודה

 והצרוע )כמו כ"ג המחויב(  וי' תזריע יג: המקורנוהג ברגל,  - רעמצו

 

 תספורת

 ראשיכם לא תפרעו  וי' שמיני י: המקוראסור בתספורת,  אבל

 : ברייתא,המקור, אסור  - ומצורע מנודה

ֶ֣הָ֭פרָ֭֔מוכיחים מכאן שהגמרא בשיטת ר"ע )כפי שנראה מהדיון בתפילין( שאינו דורש  התוס' ְהֶי י   ֭ ֹו ׁש ולא  המצורעלענין תספורת ּוַעְ֭ור א

 כר"א שכן דורש מקרא זה לתספורת המצורע.

ּועַ֭בהגיע הגמרא לדון בתפילין, היא מביאה הקרא  רָ֔ ֶ֣הָ֭פ ְהֶי י   ֭ ֹו ר אׁש  לראיה שיהיה אסור בתפילין לשיטת ר"ע.  ְו

םַ֭אלמסתפק האם גם בדין אבל המבוסס על הקרא  התוס' יֶכֵ֥ ׁש  א ּו-ָרָֽ ע ָרֶ֣ ְפ  פסוק זה לא עוסק בגידול שער.  חולק ר"ע וסובר כי ּת 

םַ֭אלמקור הספק: באבל הפסוק המלמד איסור תספורת הוא  יֶכֵ֥ ׁש  א ּו-ָרָֽ ע ְפָרֶ֣ ּועַ֭֭-ובגלל דמיון המלים ל ּת  ֶ֣הָ֭פרָ֔ ֶי ְה י   ֭ ֹו ׁש הוא לכאורה  ְור א

 בשיטת ר"א. והוכח מהדיון בתפילין כי הגמרא בשיטת ר"ע. 

 שניהם עוסקים בפריעה מבגד ראש וגם בגידול שער.הפתרון של תוס' שר"ע לא חולק על שני המקראות ו

עַ֭ותוס' מסביר כי הגמרא כאשר דנה באיסור מצורע בתספורת יכלה להביא הקרא  ּו רָ֔ ֶ֣הָ֭פ ְהֶי י   ֭ ֹו ר אׁש והעדיפה להביא ברייתא מפורשת  ְו

 שגם מצורע וגם מנודה אסורים בתספורת. 

 

 עטיפת הראש

 ולא תעטה על שפם מו"ק טו,א יחזקאל כד,יז :המקורחייב,  – אבל

שיהיה חייב רק אם נידוהו משמים, כי כי מוכח מהברייתא : ברייתא, ראיית רב יוסף האומר חייב, אביי דוחה ואומר המקורחייב,  – מנודה

 חמור

 ועל שפם יעטה  וי' תזריע יג,מה: המקור, חייב – מצורע

 

 הנחת תפילין

 פארך חבוש עליך יז,יחזקאל כ"ד א,בבלי מועד קטן טו: מקוראסור,  – אבל

 : הגמרא המקורתיקו.  - מנודה

 , כומתא וסודראבר"ע אומר אסור בדברים שחוץ מגופו, ולכן גם תפילין, רב פפא דחה שהאסור הוא רק  - מצורע

 ראשו יהיה פרוע, נדחה, ולכן חייב בתפילין וי' תזריע יג,מה: המקור

 

 שאילת שלום

 דוםנק אה יחזקאל כ"ד,יז המקוראסור,  – אבל

 ם נידוהו משמים, כי חמוראשיהיה חייב רק כי מוכח מהברייתא ואומר רב יוסף מוכיח מברייתא, אסור. אביי דוחה  – מנודה
 : הברייתאהמקור

 ועל שפם יעטה וי' תזריע יג,מהאסור, המקור:  – מצורע

 

 דברי תורה

 האנק דום )שמשמעו גם דום מדברי תורה( יחזקאל כ"ד,יז המקוראסור.  – אבל
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שלא יפסיק את למודו. ועושה לו חנות  שונה הוא לעצמולא שונה ולא שונין לו, לא נשכר ולא נשכרין לו, אבל  -מוחרם מותר,   – מנודה

 : ברייתאהמקור קטנה בשביל פרנסתו.

 והודעתם לבניך   דב' ד'מותר,  – מצורע

 

 כיבוס

אב תקועה ויקח משם אשה חכמה ויאמר אליה התאבלי נא ולבשי נא וישלח יו ,בשמואל ב' י"ד א ,מועד קטן טו: המקוראסור,  – אבל

 )לא מכובסים( בגדי אבל

 : ברייתאהמקור, אסור – מנודה ומצורע

 
 קריעת בגד

אויקרא שמיני י,ו: : המקורחייב,  – אבל ֶ֤ם֭ל ָֽ יֶכ ד  ְג מּו ֭-ּוב  ְפר ָ֨  ת 

 תיקו. -מהו בקריעה?  מנודה

 שיהו מקורעין, שמע מינה.  -בגדיו יהיו פרמים  ,מה(יג תזריע ויקרא)תא שמע:  -מהו בקריעה?  מצורע

 
 כפיית המטה

 בר קפרא: : ברייתא שלהמקורחייב,  - אבל

 תיקו. - ומצורעמנודה 

 

 עשיית מלאכה

 אף אבל אסור במלאכה.  -והפכתי חגיכם לאבל מה חג אסור במלאכה  (עמוס ח') המקוראסור,  – אבל

 ברייתא – ורהמקנשכר ונשכרין לו. מותר  – מנודה

 תיקו. - מצורע

 

 רחיצה

 וישלח יואב תקועה ... ואל תסוכי שמן שמואל ב' י"ד,ב :המקוראסור,  – אבל

 : ברייתאהמקורנסיון להוכיח מברייתא כי אסור והגמרא דחתה, נשאר בספק,  – מנודה

 תיקו – מצורע

 

 נעילת הסנדל

 א כן, האחרים לא(נעליך תשים ברגליך )הו יחזקאל כ"ד,יז המקוראסור,  – אבל

 : ברייתאהמקורנסיון להוכיח מברייתא כי אסור והגמרא דחתה, נשאר בספק,  – מנודה

 תיקו – מצורע

 

 תשמיש המיטה

 מכלל דמעיקרא אסור. –: שמואל ב יב,כד וינחם דוד את בת שבע ויבא אליה המקוראסור,  – אבל

 י מוכח מהברייתא שיהיה מותר רק אם נידוהו משמים, שהוא קלרב יוסף מוכיח מברייתא, מותר. אביי דוחה ואומר כ – מנודה

 : הברייתאהמקור

 : ברייתאהמקור וישב מחוץ לאהלו, ואסור בתשמיש המטה. ואין אהלו אלא אשתו, (ויקרא י"ד)דתניא: אסור  – מצורע
 

 שילוח קרבנות

 : רבי שמעון שלמים, בזמן שהוא שלם, ולא בזמן שהוא אונן.המקוראסור,  – אבל

 רב יוסף מוכיח מברייתא, מותר. אביי דוחה ואומר כי מוכח מהברייתא שיהיה מותר רק אם נידוהו משמים, שהוא קל – מנודה

 המקור: הברייתא

 וביום באו אל הקדש אל החצר הפנימית לשרת בקדש יקריב חטאתו ,כזיחזקאל מד: המקוראסור,  – מצורע

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 התשעג -בהלכה ובאגדה  טעמי המקרא/©Sep-14         248/234    ZZFisher-29ד "עתשה–תשרי–ה"כ

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

 

 מנודה מצורע  אבל 

 בספק -אמוראים  כן, והצרוע גךלא נ', ושמחת בח רגל

 אסור, ברייתא אסור, ברייתא ראשיכם לא תפרעואסור,  תספורת

 חייב, –בנדוי משמים  חייב, ועל שפם יעטה ולא תעטה על שפםחייב,  עטיפת הראש

בנדוי מאדם ראית הברייתא 

 נדחתה

 תיקו חייב אסור, פארך חבוש תפילין

 אסור, –בנדוי משמים  ל שפם יעטהאסור, ע אסור, האנק דום שאילת שלום

בנדוי מאדם ראית הברייתא 

 נדחתה

 מותר, מותר, והודעתם לבניך  אסור, האנק דום דברי תורה

 שונה לעצמו –מוחרם 

 אסור, ברייתא אסור, ברייתא ולבשי נא בגדי אבלאסור,  כיבוס

אחייב,  קריעת בגד ֭ל ָֽ ֶ֤ם יֶכ ד  ְג ב  ּו ֭-ּו מ ר ָ֨ ְפ  תיקו יםבגדיו יהיו פרמחייב,  ת 

 תיקו תיקו חייב, ברייתא כפיית המטה

 מותר תיקו והפכתי חגיכם לאבלאסור,  עשיית מלאכה

 ספק, ראית הברייתא נדחתה תיקו אסור, ואל תסוכי שמן רחיצה

 ספק, ראית הברייתא נדחתה תיקו אסור, נעליך תשים נעילת הסנדל

אסור דתניא: וישב מחוץ  אסור, וינחם דוד תשמיש המטה

 אהלו, ל

 מותר, –בנדוי משמים 

בנדוי מאדם ראית הברייתא 

 נדחתה

אסור, יחזקאל מד,כז וביום  ברייתא "שלמים"אסור,  שילוח קרבנות
 באו אל הקדש

 מותר, –בנדוי משמים 
בנדוי מאדם ראית הברייתא 

 נדחתה

 

 

  מנודה מצורע  אבל 

  בספק -אמוראים  כן, והצרוע לא נ', ושמחת בחגך רגל

  אסור, ברייתא אסור, ברייתא ראשיכם לא תפרעואסור,  רתתספו

 חייב, –בנדוי משמים  חייב, ועל שפם יעטה ולא תעטה על שפםחייב,  עטיפת הראש

בנדוי מאדם ראית 

 הברייתא נדחתה

 

  תיקו חייב אסור, פארך חבוש תפילין

 אסור, –בנדוי משמים  אסור, על שפם יעטה אסור, האנק דום שאילת שלום

בנדוי מאדם ראית 

 הברייתא נדחתה

 

 מותר, מותר, והודעתם לבניך  אסור, האנק דום דברי תורה

 שונה לעצמו –מוחרם 

 

  אסור, ברייתא אסור, ברייתא ולבשי נא בגדי אבלאסור,  כיבוס

אחייב,  קריעת בגד ֭ל ָֽ ֶ֤ם יֶכ ד  ְג ב  ּו ֭-ּו מ ר ָ֨ ְפ   תיקו בגדיו יהיו פרמיםחייב,  ת 

  תיקו תיקו רייתאחייב, ב כפיית המטה

  מותר תיקו והפכתי חגיכם לאבלאסור,  עשיית מלאכה

ספק, ראית הברייתא  תיקו אסור, ואל תסוכי שמן רחיצה

 נדחתה

 

ספק, ראית הברייתא  תיקו אסור, נעליך תשים נעילת הסנדל

 נדחתה

 

אסור דתניא: וישב  אסור, וינחם דוד תשמיש המטה

 מחוץ לאהלו, 

 תר,מו –בנדוי משמים 

בנדוי מאדם ראית 

 הברייתא נדחתה

 

אסור, יחזקאל מד,כז  ברייתא "שלמים", אסור שילוח קרבנות
 וביום באו אל הקדש

 מותר, –בנדוי משמים 
בנדוי מאדם ראית 

 הברייתא נדחתה

 

     

 

 וק מיחזקאל.אין ראיה ללמוד מנודה מאבל ומצורע. מצורע עשוי ללמד לאבל בעטיפת הראש, אך לאבל הגמרא מביאה פס

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ויקרא מצורע יד 7.5
 ויקרא מצורע יד

א[֭ הֶ֖֭] ר֭ ֵ֥ ַדּב  ְי ר׃֭-ֶאל֭'ַו אמ ָֽ הּ֭ל  ֶׁשֵ֥ ֶאל]ב[֭מ  א֭ הּוָבֶ֖ ֹוְ֭ו ָרתָ֑ ֹוםָ֭טֳה יֶ֖ עְּ֭ב ָרָ֔ ְּמצ  ַה ת֭ ֹוַרֶ֣ ּת  ֭ ה ְהֶי ָֽ אתּ֭ת  ן׃֭-ז ֶ֤ ָֽ ה  ּכ  ג[ַ֭ה ֶאל] ן֭ ה ָ֔ ַהּכ   ֭ א ָיָצ ּוץ֭-ְו חֶ֖ מ 
אֶ֭נַגע ְרָּפֵ֥ ֵ֛ה֭נ  ּנ  ְוה  ן֭ ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ה ְוָרָא ָ֑ה֭ ֲחֶנ ַּמ ןַהָּצַרֶ֖֭-ַלָֽ מ  ַע׃֭-ַעת֭ ּו רָֽ ד[ַ֭הָּצ י] ָֽ ְׁשּת  ר֭ ֵ֛ ַּטה  ּמ  חַ֭ל ָלַקֹ֧ ְו ן֭ ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ה ָּו ֶ֣ץ֭-ְוצ  ע  ֹותְ֭ו רָ֑ ֹותְ֭טה  ּיֶ֖ יםַ֭ח ֵ֥ ר  ֳּפ צ 

ב׃֭ ז ָֽ א  ַעתְ֭ו ֹוַלֶ֖ י֭ת ֵ֥ ְׁשנ  ֶרזּ֭ו ה[ֶ֭אָ֔ ֶאת] ט֭ ַחֶ֖ ןְ֭וָׁש ה ָ֔ ּכ  ַה  ֭ ָּוה ֶאל-ְוצ  ָ֑ת֭ ָח רָ֭הֶא ֹו ּפֶ֣ ּצ  י-ַה ל  ֶרׂשַ֭על-ְּכ ים׃֭-ֶחֶ֖ ָֽ ַחּי  ם֭ י  ו[ַ֭מֵ֥ ַּקֶ֣֭-ֶאת] י   ֭ ָּיה ַח ַהָֽ ר֭ ּפ ֶ֤ ּצ  חַ֭ה
ֶאת ּהְ֭ו ָתָ֔ ֶאת-א  ֶרזְ֭ו ץָ֭הֶאֵ֛ ֵ֥ ְוֶאת-ע  ַעת֭ ֹוַלֶ֖ ַהּת י֭ ֵ֥ ים׃֭-ְׁשנ  ָֽ ּי  ַח םַ֭הָֽ י  ַהַּמֵ֥ ֶ֖ל֭ הַ֭ע ֻחָטָ֔ רַ֭הְּׁש ּפ ֶ֣ ּצ  ַה  ֭ ַדם הְּ֭ב ַחָּיֵ֗ רַ֭ה ּפ ֶ֣ ּצ  ׀ַ֭ה ֶ֣ת ְוא  ם֭ ֹוָת֝ ל֭א ְוָטַבָ֨ ב֭ ָ֑ ז  א  ָה

ן]ז[֭ מ  ר֭ ֵ֛ ַּטה  ּמ  ַה ֹ֧ל֭ הַ֭ע ָּזֵ֗ ה  ֶאת-ְו ֵ֛ח֭ ַּל ׁש  ֹוְ֭ו רָ֔ ֲה ֶ֣ יםְ֭וט  ָ֑ ָעמ  עְּ֭פ ֶַ֣ב ֶׁש ַעת֭ ּפ ֵ֥֭-ַהָּצַרֶ֖ ּצ  ַעלַה ֶ֖ה֭ ַחָּי ַהָֽ ה׃֭-ר֭ ֶדָֽ ֵ֥יַ֭הָּׂש ח[ְּ֭פנ  רֶ֭את] ַּטה ָ֨ ּמ  ֶּבסַ֭֩ה -ְוכ 
ֶאת ֶ֣ח֭ ַּל ג  וְ֭ו י ָד֝ ָג ֶאל-ָּכל-ְּב א֭ ֹו ָיבֶ֣ ר֭ רְ֭וַאַחֶ֖ ְוָטה ָ֔  ֭ ם ַּמ י  ץַּ֭ב ַחֶ֤ ֹוְ֭וָר ָערֵ֗ ים׃֭-ְׂש ָֽ מ  תָ֭י ַעֵ֥ ְב ׁש  ֹו֭ ֳהלֶ֖ ּוץְ֭לָא חֵ֥ ב֭מ  ַׁשֵ֛ ְוָי ָ֑ה֭ ֲחֶנ ַּמ ֹום֭]ט[ַ֭הָֽ הַ֭֩בּיָ֨ ְוָהָי

ֶאת ֶ֣ח֭ ַגַּל ְי י֭ ע ֝ י ְּׁשב  ֹו-ָּכל-ַה ָערֵ֗ ֶאת-ֶאתְׂ֭ש ֹוְ֭ו וְ֭וֶאת-ר אׁשֶ֤ י יָנָ֔ ע  ת֭ ַּגּב ֶ֣  ֭ ת א  ְו  ֭ ֹו ֶאת-ָּכל-ְזָקנ ֶ֣ס֭ ֶּב ְוכ  ַָ֑ח֭ ַגּל  ֹוְ֭י ָערֶ֖ ֶאת-ְׂש ץ֭ ַחֹ֧ ְוָר ו֭ י ָגָדֵ֗ ֹו֭-ְּב ָׂשרֵ֛ ְּב
ר׃֭ ָֽ ְוָטה  ם֭ י  ַּמֶ֖ י[ַּ֭ב י] ָֽ ְׁשנ  ח֭ ַּקֶ֤ י  י֭ ֵ֗ ינ  מ  ֹוםַ֭הְּׁש ּיֶ֣ ַאַחֵ֛תַּ֭בת-ּוַב ה֭ ְוַכְבָׂשֵ֥ ם֭ ָ֔ ימ  ְּתמ   ֭ ים ׂש  ֵ֭֗-ְכָב נ  ר  ְׂש ֶ֣הֶ֭ע ּוְׁשֹלָׁש ָ֑ה֭ יָמ ּהְּ֭תמ  ֭ ְׁשָנָתֶ֖ ה ְנָח מ  ֶלת֭ ס ֶ֤ ים֭

ֶמן׃֭ דָׁ֭שָֽ גֶ֭אָחֶ֖ ןְ֭וֹלֵ֥ ֶמ ֶ֣הַ֭בֶּׁשָ֔ ּוָל ל א[ְּ֭ב הָ֭֔]י ֶ֣י֭ ְפנ  ָתָ֑ם֭ל  ְוא  ר֭ ֶ֖ ַּטה  ַהּמ  ׁש֭ י ֵ֥ א  ֵ֛תָ֭ה ר֭א  ה ֵ֗ ְמַט ֶ֣ןַ֭הָֽ ה  ַהּכ  ד֭ י ֞ מ  ד׃֭֭'ְוֶהֱע ָֽ מֹוע  ל֭ ֶה ח֭א ֵ֥ ַת יב[ֶּ֭פֶ֖ ח֭] ָלַקָ֨ ְו
ֶאת ן֭ ה ֝ ֶאת-ַהּכ  םְ֭ו ָאָׁשֶ֖ ֹוְ֭ל תֵ֛ א  יב֭ ֵ֥ ְקר  ה  דְ֭ו ָחֵ֗ ׂשָ֭הֶא ֶֶ֣ב ֶּכ ָ֑מֶ֭-ַה גַ֭הָּׁש הָֹֽ֭לֶ֣ ֵ֥י֭ ְפנ  ה֭ל  ּוָפֶ֖ םְּ֭תנ ָתֵ֛ א  יף֭ ֵ֥ נ  ה  ְו ג[֭׃֭'ן֭ ֶאת]י ֶ֣ט֭ ַח ֹום֭-ְוָׁש ְמק ׂשּ֭ב ֠ ֶב ֶּכֵ֗ ַה

ַחֹ֧טֶ֭את ְׁש ר֭י  ֶאת-ֲאֶׁשָ֨ ֵ֛אתְ֭ו ַחָּט א׃֭-ַה ּו הָֽ ים֭ ֶ֖ ָדׁש  ׁשָ֭ק ֶד ן֭ק ֵ֥ ה ָ֔ ַלּכ   ֭ א הּו ם֭ ָאָׁשֵ֥ ָּטאתָ֭ה ַח יַּ֭כ֠ ֡ ׁשּ֭כ  ֶד ַהּק ָ֑ ֹום֭ ְמקֶ֣ הּ֭ב  ָלֶ֖ ד[ָ֭הע  י ן֭ ] ה  ּכ  חַ֭ה ְוָלַקֶ֣
ה ָ֭֔ ּכ  ַה  ֭ ְוָנַתן  ֭ ָׁשם ָהָא ם֭ ַּדֶ֣ ַעלמ  ַעל-ן֭ ָ֑יתְ֭ו ָמנ  ַהְי ר֭ ֶ֖ ַּטה  ַהּמ  ן֭ ֶז א ֵ֥ ְך֭ ּו ַעל-ְּתנֵ֛ יתְ֭ו ָ֔ ָמנ  ַהְי  ֭ ֹו ד ֶהןָ֭י ית׃֭-ּב ֶ֤ ָֽ ָמנ  ְי ֹוַ֭ה ְגלֶ֖ ןַ֭ר ֶה ו[ּ֭ב ֵ֥ ן֭]ט ֶ֖ ה  ַהּכ  ח֭ ָלַקֵ֥ ְו

ָיַצֵ֛קַ֭על ְו ֶָ֑מן֭ ָּׁש גַ֭ה ּלֶ֣ ית׃֭-מ  ָֽ ָמאל  ןַ֭הְּׂש ֶ֖ ה  ַהּכ  ף֭ ֶאת]טז[ַּ֭כֵ֥  ֭ ן ה  ּכ  לַ֭ה ן-ְוָטַבֶ֤ מ  ית֭ ָ֔ ָמנ  ַהְי ֹו֭ ֲאֶׁשֵ֥֭-ֶאְצָּבעֶ֣ ן֭ ֶמ ה֭-רַ֭עלַהֶּׁש֕ ָּזָ֨ ה  יתְ֭ו ָ֑ ָמאל  ֹוַ֭הְּׂש ַּכּפֶ֖
ן הָֽ֭-מ  ֵ֥י֭ ְפנ  ים֭ל  ֶ֖ מ  עְּ֭פָע ַב ֶׁשֵ֥ ֹו֭ עֵ֛ ֶאְצָּב ֶמןְּ֭ב ַעל]יז[֭׃֭'ַהֶּׁשֹ֧ ֶ֣ר֭ ֶמןֲ֭אֶׁש ֶּׁש֝ רַ֭ה ֶת ֶּיָ֨ ַעל-ּומ   ֭ ן ה  ןַ֭הּכ  ֶ֤ ּת  י  ֹו֭ יתְ֭וַעל-ַּכּפֵ֗ ָ֔ ָמנ  ְי ַה  ֭ ר ה  ַּט ּמ  ןַ֭ה ֶז א ֶ֤ ְך֭ ּו -ְּת֞נ

ְוַעל ית֭ ָ֔ ָמנ  ַהְי  ֭ ֹו ןָ֭יד ֶה ָ֑יתַ֭עֶ֖-ּב ֶ֤ ָמנ  ַהְי ֹו֭ ְגלֶ֖ ַר ן֭ ֶה ם׃ּ֭ב ֵ֥ ָאָׁשָֽ םָ֭ה ַּדֵ֥ ח[֭ל֭ ַעל]י  ֭ ר ֶׁש ֲא  ֭ ן רַּ֭בֶּׁש ֶמ ַעל-ְוַהּנֹוָתֵ֗ ן֭ ֶ֖ ּת  י  ן֭ ה ָ֔ ַהּכ  ֶ֣ף֭ ָ֑ר֭-ַּכ ַּטה  ּמ  אׁשַ֭ה ר ֶ֣
הָֽ֭ ֵ֥י֭ ְפנ  ן֭ל  ֶ֖ ה  ַהּכ  ו֭ ֵ֛י ָעָל ר֭ ֶּפֵ֥ יט[֭׃֭'ְוכ  ֶאת]  ֭ ן ה  ּכ  הַ֭ה ָׂשֶ֤ ל-ְוָע רַ֭ע ֶּפ֕ ְוכ  את֭ ָּטָ֔ ֶַ֣ח טֶ֭את-ַה ְׁשַחֵ֥ ר֭י  ַחֶ֖ ֹוְ֭וַא ָאתָ֑ ֻּטְמ ר֭מ  ֶ֖ ה  ַּט ּמ  ה׃֭-ַה ָלָֽ ]כ[ָ֭הע 

ֹ֧֭ ֱעָל ֶאתְוֶה ֵ֛ן֭ ה  ַהּכ  ְוֶאת-ה֭ ה֭ ָלֵ֥ ע  ס֭-ָה ר׃֭ ָֽ ְוָטה  ן֭ ֶ֖ ה  ַהּכ  ו֭ ֵ֛י ָעָל ר֭ ֶּפֵ֥ ְוכ  ה֭ ָָ֑ח ְזּב  ַהּמ  ה֭ ְנָחֶ֖ ּמ  א[ַ֭ה ם]כ א  ׂש֭-ְו ֶֶ֣ב ֶּכ ח֭ ָלַק ְו֠  ֭ ֶגת ֶּׂש ַמ ֹו֭  ָיד ן֭ ֶ֣י א  ּואְ֭ו ל֭הֵ֗ ַּדֶ֣
ָׁשָֽ֭ ג֭ ְוֹלֵ֥ ה֭ ְנָחֶ֖ מ  ֶמןְ֭ל ֶּׁשֵ֛ ּולַּ֭ב לֵ֥ דָּ֭ב ָחָ֨ ֶלתֶ֭א ֹון֭ס ֝ רָ֨ ָּׂש ְוע  ו֭ ָ֑י ָעָל ֶ֣ר֭ הְ֭לַכּפ  ּוָפֶ֖ ְתנ ם֭ל  ָׁשֵ֛ דָ֭א ר֭]כב[ֶ֭מן׃ֶ֭אָחֵ֥ ֲאֶׁשֵ֥ ה֭ ֹוָנָ֔ י ֶ֣י֭ ְּבנ   ֭ י ְׁשנ  ֹו֭ ים֭אֶ֤ ֵ֗ ר  ֶ֣י֭ת  ְׁשּת  ּו

ה׃֭ ָלָֽ ע  ד֭ ְוָהֶאָחֶ֖ את֭ ַחָּטָ֔  ֭ ד ֶ֤הֶ֭אָח ְוָהָי ֹו֭ דָ֑ גָ֭י י ֶ֖ ּׂש  ג[ַּ֭ת ֶאל]כ ֹו֭ ָרתֶ֖ ֵ֛יְ֭לָטֳה ינ  ְּׁשמ  ֹוםַ֭ה ּיֹ֧ םַּ֭ב ָת֝ א֭א  י ָ֨ ב  ה  ֶאל-ְו ָ֑ן֭ ה  ֶהל-ַהּכ  ח֭א ָֽ ַת ֵ֥י֭-ֶּפֵ֥ ְפנ  ד֭ל  ֶ֖ מֹוע 
ד[֭׃֭'הָֽ֭ ֵ֛ןֶ֭את]כ ה  ַהּכ  ח֭ ָלַקֹ֧ הָ֭-ְו ׂש֭ ֶב ֶאתֶּכֵ֥ םְ֭ו הָֽ֭-ָאָׁשֶ֖ ֵ֥י֭ ְפנ  ה֭ל  ּוָפֶ֖ ןְּ֭תנ ֵ֛ ה  ַהּכ  ם֭ ָתֹ֧ א  יף֭ ָ֨ נ  ה  ןְ֭ו ֶָ֑מ גַ֭הָּׁש ה[֭׃֭'ֹלֶ֣ ֶ֭את]כ ָׁשַחט  ֭ -ְו ָאָׁשם ׂשָ֭ה ֶֶ֣ב ֶּכ

ןַ֭על ְוָנַתֵ֛ ם֭ ָהָאָׁשָ֔ ם֭ ַּדֶ֣ מ   ֭ ן ה  ַהּכ  ח֭ ָלַקֶ֤ ֶזן-ְו א ָֽ ְך֭ ּו ַעל-ְּתנֵ֥ ָ֑יתְ֭ו ָמנ  ַהְי ר֭ ֶ֖ ַּטה  ּמ  ְוַעל-ַה ית֭ ָ֔ ָמנ  ַהְי  ֭ ֹו ןָ֭יד ֶה ָֽ֭-ּב ֶ֤ ָמנ  ַהְי ֹו֭ ְגלֶ֖ ַר ן֭ ֶה ו[֭ית׃ּ֭ב ֵ֥ ן]כ מ  ן֭-ּו ֶמ ַהֶּׁשֶ֖
ַעל ָ֑ן֭ ה  קַ֭הּכ  צ ֶ֣ ית׃֭-י  ָֽ אל  ַהְּׂשָמ ן֭ ֶ֖ ה  ףַ֭הּכ  ן]כז[ַּ֭כֵ֥ ית֭מ  ָ֔ ָמנ  ְי ֹוַ֭ה ֶאְצָּבעֶ֣ ְּב  ֭ ן ה  ּכ  ֶ֤הַ֭ה ָּז רַ֭על-ְוה  ֶׁשֵ֥ ןֲ֭א ֶמ ים֭-ַהֶּׁש֕ ֶ֖ מ  ַבעְּ֭פָע ֶׁשֵ֥ ית֭ ָ֑ אל  ֹוַ֭הְּׂשָמ ַּכּפֶ֖

הָֽ֭ ֵ֥י֭ ְפנ  ח[֭׃֭'ל  ן]כ מ  ן֭ ה ֝ ַהּכ  ן֭ ֶ֣רַ֭על-ְוָנַתָ֨ ֶׁש ֲא ֭׀ ן ֶֶ֣מ ֹוַ֭על-ַהֶּׁש ּו-ַּכּפֵ֗ יתְ֭וַעלְּת֞נ ָ֔ ָמנ  ְי ַה  ֭ ר ה  ַּט ּמ  ןַ֭ה ֶז ַעל-ְך֭א ֶ֤ יתְ֭ו ָ֔ ָמנ  ַהְי  ֭ ֹו ד ֶהןָ֭י ֹו֭-ּב ֶ֤ ְגלֶ֖ ןַ֭ר ֶה ּב ֵ֥
ָ֑יתַ֭על ָמנ  ם׃֭-ַהְי ָׁשָֽ םָ֭הָא ַּדֵ֥ ֹום֭ ן]כט[ְ֭מקֶ֖ מ  ר֭ ּנֹוָתֵ֗ ַה ַעל-ְו  ֭ ר ֶׁש ֲא  ֭ ן ַעל-ַהֶּׁש ֶמ ן֭ ֶ֖ ּת  י  ן֭ ה ָ֔ ַהּכ  ֶ֣ף֭ הָֽ֭-ַּכ ֵ֥י֭ ְפנ  ו֭ל  י ָעָלֶ֖ ר֭ ֵ֥ ָ֑רְ֭לַכּפ  ַּטה  ּמ  אׁשַ֭ה ]ל[֭׃֭'ר ֶ֣

ֶאת ה֭ ןָהָֽ֭-ְוָעָׂשֶ֤ מ   ֭ ד ן-ֶאָח מ  ֹו֭ אֶ֖ ים֭ ָ֔ ר  ֹו׃֭-ַהּת  דָֽ גָ֭י י ֶ֖ ּׂש  רַּ֭ת ֲאֶׁשֵ֥ ָ֑ה֭מ  ֹוָנ ּי ֶ֣יַ֭ה א[ְּ֭בנ  ֶ֣תֲ֭אֶׁשר]ל ֶאת-א  ֹו֭ ָידֵ֗ ג֭ י ּׂש ֞ ְוֶאת-ַּת ֵ֛את֭ ַחָּט ד֭ ד֭-ָהֶאָחֵ֥ ָחֵ֥ ָהֶא
ַעל ה֭ ָלֶ֖ הָֽ֭-ע  ֵ֥י֭ ְפנ  ר֭ל  ֶ֖ ַּטה  ּמ  ֵ֥לַ֭ה ןַ֭ע ֵ֛ ה  ַהּכ  ר֭ ֶּפֹ֧ ְוכ  ָ֑ה֭ ְנָח ּמ  ֶׁשר]לב[֭׃֭'ַה תֲ֭א ַרָ֔ אתּ֭תֹו ר-ז ֶ֣ ַעתֲ֭אֶׁשֵ֛ ַגעָ֭צָרָ֑ ֶָֽ֖֣ ֹוֶ֭נ ֹו׃֭פ֭-ל אּ֭בֶ֖ ֳהָרתָֽ ֹוְּ֭בָט דֶ֖ גָ֭י י ֵ֥ ּׂש  ַת

ג[֭ הָ֭֔]ל ֶ֣ר֭ ַדּב  ל-ֶאל֭'ַוְי ְוֶאָֽ ה֭ ֶׁשֵ֥ ר׃֭-מ  אמ ָֽ ן֭ל  ר ֶ֖ ד[ַ֭אֲה ֶאל]ל  ֭ ּו יָ֭תב  א ֶ֤ ַעת֭-ּכ  עָ֭צַרָ֔ ֶַָֽ֣֖ג ֶנ  ֭ י ְוָנַתּת  ָ֑ה֭ ֻחָּז םַ֭לֲא ןָ֭לֶכֶ֖ ֵ֥ ת  ֵ֛י֭נ  ֲאנ  ר֭ ַעןֲ֭אֶׁשֵ֥ ֶֶ֣רץְּ֭כַנָ֔ ֶא
ם׃֭ ֻחַּזְתֶכָֽ ֶרץֲ֭א ֶאֵ֥ ית֭ ֶ֖ ה[ְּ֭בב  ֶׁשר]ל ֲא  ֭ א ת֭וְ֭-ּוָב י  ַהַּבָ֔ ֹו֭ ת׃֭לֶ֣ י  יַּ֭בָּבָֽ ֶ֖ ה֭ל  ְרָאֵ֥ ַגע֭נ  רְּ֭כֶנ֕ אמ ָ֑ ן֭ל  ֶ֖ ה  ידַ֭לּכ  ֵ֥ ּג  ו[֭ה  ּוֶ֭את]ל ּנֶ֣ ּופ  ן֭ ה ֝ ַהּכ  ה֭ ָּוָ֨ ת֭-ְוצ  י  ַהַּבֵ֗

ֹותֶ֭את אֶ֣ ְר ל   ֭ ן ה  ּכ  אַ֭ה ָיב ֶ֤ ֶרם֭ אָּ֭כל-ְּבֶטָ֨ ָמֶ֖ ְט י  א֭ ל ֵ֥ עְ֭ו ַג ֹותֶ֭את-ַהֶּנָ֔ אֵ֥ ְר ן֭ל  ֶ֖ ה  אַ֭הּכ  ָיב ֵ֥ ֵ֛ן֭ ַחרּ֭כ  ְוַאֵ֥ ת֭ ָ֑י  ֶ֣רַּ֭בָּב ֶׁש ת׃֭-ֲא י  ֶ֣הֶ֭את]לז[ַ֭הָּבָֽ ָא -ְוָר
ןהַ֭ מ  ל֭ ָׁשָפֶ֖ ן֭ יֶהֵ֥ ְרא  ּוַמ ת֭ ַּדּמ ָ֑ ַדְמ ֹוֲ֭א אֶ֖ ת֭ ְיַרְקַרּק ָ֔  ֭ ת ר  רּו ֲע ְׁשַקָֽ ת֭ י  ַהַּבָ֔ ת֭ יר ֶ֣ ְּבק   ֭ ע ֶ֤הַ֭הֶּנ ַג ּנ  ְוה  ע֭ ַג ר׃֭-ֶּנֵ֗ י ָֽ ח[ַ֭הּק  ן]ל מ  ֵ֛ן֭ ה  ַהּכ  א֭ ָיָצֹ֧ ת֭-ְו י  ַהַּבֶ֖

ֶאת-ֶאל ר֭ י ֵ֥ ּג  ְס תְ֭וה  ָ֑י  ַהָּב ח֭ ֶַ֣ת ים׃֭-ֶּפ ָֽ מ  ְבַעֵ֥תָ֭י תׁ֭ש  י  ְּׁשב֭ ]לט[ַ֭הַּבֶ֖ ֹוםַ֭ה ּיֶ֣ ןַּ֭ב ֶ֖ ה  ַהּכ  ב֭ ָׁשֵ֥ ת׃ְ֭ו י  ַהָּבָֽ ת֭ ר ֵ֥ י ַגעְּ֭בק  ֶַֽ֖ ֶּנ ַה ה֭ ֵ֛הָּ֭פָׂשֵ֥ ּנ  ְוה  ה֭ ָרָא֕ ָ֑יְ֭ו ע  מ[֭י [
ֶאת  ֭ ּו ְּלצ ח  ןְ֭ו ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ָּוה ֶאל-ְוצ   ֭ ן ֶה ֶאְת ּו֭ יכ ֶ֤ ְׁשל  ְוה  ע֭ ַָָֽ֑֖ג ַהָּנ ן֭ ֶ֖ ה  רָּ֭ב ֲאֶׁשֵ֥ ים֭ ָ֔ ֲֶ֣אָבנ  ירֶ֭אל-ָה ּוץָ֭לע ָ֔ חֶ֣ א׃֭-מ  ָֽ ֹוםָ֭טמ  א[ָ֭מקֶ֖ מ ֶאת] ַע֭-ְו ֵ֥ ַיְקצ  ת֭ י  ַהַּבֵ֛

ֶאת ּו֭ ָׁשְפכֵ֗ יבְ֭ו ָ֑ ָסב  ת֭ י  ַּבֶ֖ ֶאלֶהָֽ֭-מ  ּו֭ ְקצָ֔ ה  ֶ֣ר֭ ֲאֶׁש  ֭ רֶ֭אל-ָעָפר י ּוץָ֭לע ָ֔ חֶ֣ א׃֭-מ  ָֽ מ  ֹוםָ֭ט מב[ָ֭מקֶ֖ ֶאל] ּו֭ יא ֶ֖ ב  ה  ְו ֹות֭ רָ֔ ח  ֶ֣יםֲ֭א ֲאָבנ   ֭ ּו ְקח ַחת֭-ְוָלָֽ ַּתֶ֣
ֶאת ח֭ ְוָטֵ֥ ח֭ ַּקֶ֖ י  ר֭ ֵ֛ ַאח  ר֭ ָעָפֵ֥ ְו ָ֑ים֭ ֲאָבנ  ת׃֭-ָה י  ג[ַ֭הָּבָֽ מ ם] ֶאת-ְוא  ֶ֣ץ֭ ּל  ר֭ח  תַ֭אַחֶ֖ י  חַּ֭בַּבָ֔ ַרֶ֣ ּוָפ  ֭ ַהֶּנ ַגע ּוב֭ ׁשֶ֤ ֵ֛֭-ָי ֲחר  ָ֑יםְ֭וַא ֲאָבנ  ֹותֶ֭אתָה ְקצֵ֥ ה  -י֭

ַח׃֭ ֹו ּטָֽ י֭ה  ֵ֥ ר  ַאֲח תְ֭ו י  ד[ַ֭הַּבֶ֖ א׃֭]מ ּו הָֽ א֭ ֵ֥ תָ֭טמ  י  ואַּ֭בַּבֶ֖ ֵ֛ ֶרת֭ה  ְמֶאֵ֥ ַעתַ֭מ תָ֭צַרָ֨ ָ֑י  עַּ֭בָּב ֶַַֽ֖ג ֶּנ ַה ה֭ ֵ֛הָּ֭פָׂשֵ֥ ּנ  ה  הְ֭ו ְוָרָא֕ ן֭ ה ָ֔ ַהּכ   ֭ א ה[ּ֭וָב ֶאת]מ -ְוָנַתֶ֣ץ֭
תֶ֭את י  ֶאת-ַהַּבֵ֗ ְו  ֭ ו י תָּ֭כל-ֲאָבָנ ֶ֖ א  וְ֭ו י ָצָ֔ ֶאל-ע   ֭ א י ֹוצ  ה תְ֭ו ָ֑י  ַהָּב ֶ֣ר֭ חֶ֣֭-ֲעַפ רֶ֭אלמ  י א׃֭-ּוץָ֭לע ָ֔ ָֽ ֹוםָ֭טמ  ו[ָ֭מקֶ֖ מ ֶאל]  ֭ א ַהָּב תָּ֭כל-ְו י  י֭-ַהַּבָ֔ ֶ֖ מ  ְי

אַ֭עד ָמֶ֖ ְט י  ֹו֭ תָ֑ א  ר֭ ֶ֣י ּג  ְס ֶרב׃֭-ה  ָעָֽ מז[ָ֭ה סֶ֭את] ֶ֖ ְיַכּב  ת֭ י  ֶ֣בַּ֭בַּבָ֔ כ  ּׁש  ֶאת-ְוַה ס֭ ֶ֖ ְיַכּב  ת֭ י  ֶ֣לַּ֭בַּבָ֔ כ  א  ְוָה יו֭ ָדָ֑ ָג יו׃֭-ְּב ָגָדָֽ ח[ְּ֭ב ם]מ א  א֭-ְו ָיב ֝ א֭ ּב ָ֨
ה֭ל א ּנ  ה  ְו֠  ֭ ה ְוָרָא ן֭ ה ֵ֗ ַחֶ֭אתָפָׂשֶ֤-ַהּכ  ּט ֶ֣ י֭ה  ֶ֖ ַאֲחר  ת֭ י  ַּבַּבָ֔  ֭ ע ֶּנ ַג ַה ֶאת-ה֭  ֭ ן ה  רַ֭הּכ  ַהֶ֤ ְוט  ת֭ ָ֑י  ע׃֭-ַהָּב ַַֽג אַ֭הָּנָֽ ְרָּפֶ֖ י֭נ  ֵ֥ תּ֭כ  י  מט[ַ֭הַּבָ֔ א֭] ֵ֥ חְ֭לַחּט  ָלַקֵ֛ ְו

ב׃֭-ֶאת ז ָֽ א  ַעתְ֭ו י֭תֹוַלֶ֖ ֵ֥ ְׁשנ  ֶרזּ֭ו ֶ֣ץֶ֭אָ֔ ע  ְו ים֭ ָ֑ ֳּפר  ֶ֣י֭צ  ְׁשּת  ת֭ י  טֶ֭את]נ[ַ֭הַּבֶ֖ ָׁשַחֶ֖ ָ֑תֶ֭אל-ְו ָח ָהֶא ר֭ ּפ ֶ֣ ּצ  י-ַה ל  עַ֭-ְּכ ׂש֭ ֶר ים׃֭-לֶחֶ֖ ָֽ ּי  ַח ם֭ י  א[ַ֭מֵ֥ ח֭]נ ְוָלַקֶ֣
ץ-ֶאת ָֽ ֶאת-ע  ֶרזְ֭ו ֶא וְ֭-ָה֠ ָ֑ים֭ ַחּי  םַ֭ה י  ַּמֶ֖ ּוַב ה֭ ּוָטָ֔ ְּׁשח רַ֭ה ּפ ֶ֣ ּצ  ַה  ֭ ַדם םְּ֭ב ָתֵ֗ ֶ֣ל֭א  ְוָטַב  ֭ ה ַחָּי רַ֭ה ּפ ֶ֣ ּצ  ַה ֭ ת  א  ַעתְ֭ו ֹוַלֵ֗ ַהּת ֶ֣י֭ ְׁשנ  ֶ֣ת׀֭ א  ֝בְ֭ו ז  א  ֵ֥הֶ֭אלָהָ֨ ָּז -ה 

ים׃֭ ָֽ מ  עְּ֭פָע ַב ֶׁשֵ֥ ת֭ י  ֶאת]נב[ַ֭הַּבֶ֖ ֶ֣א֭ ּט  ח  הַ֭-ְו  ֭ תְּ֭בַדם י  ַעת׃ַ֭הַּבָ֔ ַהּתֹוָלָֽ י֭ ֵ֥ ְׁשנ  ּוב  ב֭ ֶ֖ ז  א  ּוָב ֶרז֭ ץָ֭הֶאֵ֛ ֵ֥ ע  ּוְב ה֭ ָּיֵ֗ רַ֭הַח ּפ ֶ֣ ּצ  ּוַב ָ֑ים֭ ַחּי  םַ֭ה י  ַּמֶ֖ ּוַב ר֭ ֹו ּפָ֔ ּצ 
ג[֭ ֶאת]נ ח֭ ַּל֞ ׁש  ֵ֛הֶ֭אל-ְו ַהַחָּי ר֭ ּפ ֹ֧ ּצ  ֶאל-ַה ר֭ י ֶ֖ ע  ּוץָ֭ל חֵ֥ ַעל-מ  ר֭ ֶּפֵ֥ ְוכ  ה֭ ֶדָ֑ ֶ֣יַ֭הָּׂש ר׃֭-ְּפנ  ָֽ ְוָטה  ת֭ י  ד[ַ֭הַּבֶ֖ הְ֭לָכל]נ ַהּתֹוָרָ֑ את֭ ַעת֭-ז ֶ֖ ַהָּצַרֶ֖ ע֭ ֵַַֽ֥ג ֶנ

ַלָּנֶָֽתק ה[֭׃ְ֭ו ת׃֭]נ י  ַלָּבָֽ ְו ד֭ ֶג ַהֶּבֶ֖ ַעת֭ ו[ּ֭וְלָצַרֵ֥ ֶרת׃֭]נ ַלֶּבָהָֽ ְו ַחת֭ ְוַלַּסַּפֶ֖ ת֭ ֵ֥ א  ת֭]נז[ְ֭וַלְׂש ַרֶ֖ אתּ֭תֹו ר֭ז ֵ֥ ַהָּטה ָ֑ ֹום֭ יֶ֣ ּוְב א֭ ֶ֖ ָּטמ  ֹוםַ֭ה יֵ֥ תְּ֭ב ר ֕ הֹו ְל
ַעת׃֭פ ַ֭הָּצָרָֽ

 
 ספרא מצורע פרשה א 

 לחלק זה בפרשה א אין סימון פרק. –טט 

ע֭ (וי' מצ' יד,ב) )א( ָרָ֔ ְּמצ  תַ֭ה ַרֶ֣ ֹו את֭ולמים, לבית עּת ֭ אינה נוהגת בבמה ז ֶ֤ ה ְהֶי ָֽ ע֭בזמן הזה, ּת  ָרָ֔ ְּמצ  ַה ת֭ ַרֶ֣ תורה אחת לכל המצורעין ּתֹו
עד שיהיו מביאים קרבן זה, וכי מנין יצאו לפי שמצינו שחילק הכתוב בטומאותיהם ובשבועותיהם יכול אף כן נחלוק בקרבנן ת"ל 

ע֭ ָרָ֔ ְּמצ  תַ֭ה ַרֶ֣ ֹו ֹום (ב)בן זה. תורה אחת לכל המצורעים שיהו מביאים קרּת יֶ֖ עְּ֭ב ָרָ֔ ְּמצ  תַ֭ה ַרֶ֣ ֹו , מלמד שטומאתו וטהרתו ביום, אין לי ּת
עאלא טומאתו וטהרתו ביום, מנין שחיטת ציפרים והזיית דם ציפרים ותגלחתו ביום, ת"ל  ָרָ֔ ְּמצ  תַ֭ה ַרֶ֣ , יכול אף לקיחת ציפרים ּתֹו

ֹוםושילוח ציפרים וכיבוס בגדיו ורחיצתו ביום, ת"ל  יֶ֖ עְּ֭ב ָרָ֔ ְּמצ  תַ֭ה ַרֶ֣ תורת המצורע בכהן, מלמד שטומאתו וטהרתו בכהן, אין  )ג(, ּתֹו
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לי אלא טומאתו וטהרתו בכהן, מנין שחיטת ציפרים והזיית דם ציפור ותגלחתו בכהן, ת"ל תורת המצורע בכהן, יכול אף לקיחת 
ה מונבז דן לפני ר' עקיבא כשהי )ד(ציפרים ושילוח ציפרים וכיבוס בגדיו ורחיצתו בכהן ת"ל זאת, ביום טהרתו והובא שלא ישהא. 

אם משפטרתיו בעמידתו אחזתיו בהליכתו שבעה, משאחזתיו בעמידתו שבעה אינו דין שיאחזינו בהליכתו שבעה, א"ל רבי עקיבא 
מוסיף אני על דבריך וכי במה החמירה תורה, בימי גמר או בימי ספר, חמורים ימי גמר מימי ספר, שבימי ספר אינו מטמא משכב 

נו מטמא בביאה, ימי גמרו מטמא משכב ומושב ומטמא בביאה, ואם לימי ספר הקלים נתנה לו שבעה, לימי גמר החמורים ומושב, ואי
אינו דין שאתן לו שבעה, א"ל רבי כל שכן הוספת, ]א"ל ר"ע[ וכשנתתה לימי גמר שבעה, נעשו אף הם ימי ספר, ונמצאו אלו ואלו 

בעה עשר לימי גמר החמורים אינו דין שאתן לו ארבעה עשר נמצאת מרבה לו והולך ארבעה עשר, ואם לימי ספר הקלים נתת לו אר
ויצא אל מחוץ למחנה ומה תלמוד  )ה(עד לעולם, הא מפני הדין הזה צריך הכתוב לומר ביום טהרתו והובא אל הכהן שלא ישהא. 

ן המחנה היה בימים ובנהרות ובמדברות מנין לומר לפי שנאמר וראה הכהן שיכול אין לי מטהר את המצורע אלא כהן שהיה לפנים מ
תלמוד לומר וראה הכהן, אם כן למה נאמר ויצא הכהן, כהן שאיפשר לו ליכנס לפנים מן המחנה מטהר את המצורע, אין מצורע 

נין אף והנה נרפא שהלך לו נגעו, הנגע שהלך לו שער לבן, צרעת שהלכה לה המחייה, אין לי אלא כולם, ומ )ו(מטהר את המצורע. 
מקצתם, תלמוד לומר מן הנגע אפילו מקצת שיער לבן, מן הצרעת, אפילו מקצת המחייה, מן הצרוע להביא את שפרחה בכולם שיטען 

הלא דין הוא מה אם מי שטיהר ואין סימנים מטמים עמו טעון ציפרים, מי שטיהר וסימנים מטמים עמו אינו דין שיטען  )ז(ציפרים. 
ואף אתה אל תתמה על שפרחה בכולו  )ח(ני שבועות יוכיח שטהר וסימנים מטמים עמו ואין טעון ציפרים. ציפרים, הרי שעמד בו ש

֭  (וי' מצ' יד,ד) )ט(שאע"פ שטהר וסימנים מטמים עמו לא יטען ציפרים ת"ל מן הצרוע להביא את שפרחה בכולו שטעון צפרים.  ה ָּו ְוצ 
ח ָלַקֹ֧ ְו ן֭ ה ָ֔ ח )י(ם. , הציווי בכהן והלקיחה בכל אדַהּכ  למיטהר, לשם מטהר בין איש בין אשה בין קטן, מיכן אמרו לקח לאיש  ְוָלַקֹ֧

ולקח ציפרים, מיעוט ציפרים שנים אם כן למה  )יא(כשירות לאשה, לאשה כשירות לאיש, לבית כשר למצורע, למצורע כשר לבית. 
חיות ולא שחוטות, טהורות ולא  )יב(ור ציפור ריבה. נאמר שתי שיהו שוות, ומנין שאף על פי שאינן שוות כשירות תלמוד לומר ציפ

טמאות, טהורות ולא טריפות, ועץ יכול כל עץ תלמוד לומר ארז אי ארז יכול טרף תלמוד לומר ועץ, הא כיצד בקעת של ארז, ר' חנניה 
יהודה בני תן לי סנדלי ונתתי אמר רבי יהודה שבתי היתה והלכתי אחר רבי טרפון לביתו אמר לי  )יג(בן גמליאל אומר ובראשה טרף. 

לו, פשט ידו לחלון ונתן לי ממנה מקל אמר לי יהודה בזו טיהרתי שלשה מצורעים ולמדתי בה שבע הלכות שהיא של ברות ובראשה 
טרף, וארכה אמה, ועבייה כרביע כרע המטה אחד לשנים ושנים לארבעה ומזים ושונים ומשלשים ומטהרים בפני הבית ושלא בפני 

ושני יכול פיקס, תלמוד לומר תולעת אי תולעת יכול אחד מן הצבעים תלמוד לומר ושני הא כיצד זו  )יד(מטהרים בגבולים. הבית ו
אזוב  )יו(ומנין שאם טעמה פסלה תלמוד לומר ושני תולעת,  )טו(זהורית טובה, יוחנן בן דהבאי אומר ושני תולעת, שני שבתולעת. 

 אזוב רומי ולא אזוב מדברי ולא כל אזוב שיש לו שם לווי. ולא אזוב יון ולא אזוב כחלית ולא

 
 ויקרא מצרע יד,א,ב:

א[֭ הֶ֖֭] ר֭ ֵ֥ ַדּב  ְי ר׃-ֶאל֭'ַו אמ ָֽ הּ֭ל  ֶׁשֵ֥   מ 

ר מ ָֽ א סלוק, בתפקיד הגבלה, שהנוטריקון לאו אמור מלמד שכל הלא תעשה הנלמדים כדלקמן בפרשה רמוזים במלה זו ונלמדים  – ּל 

המ֭ -ֶאלומתרבים מטעם מרכא במלים   . ֶׁשֵ֥

 מרכא, לאמר סלוקראה 

 

אֶ֭אל]ב[֭ ּוָבֶ֖ ְוה ֹו֭ ָרתָ֑ ֹוםָ֭טֳה יֶ֖ עְּ֭ב ָרָ֔ ְּמצ  ַה ת֭ ֹוַרֶ֣ ּת  ֭ ה ְהֶי ָֽ אתּ֭ת  ן׃-ז ֶ֤ ָֽ ה   ַהּכ 

ע֭ (וי' מצ' יד,ב) )א(ספרא מצורע פרשה א  ָרָ֔ ְּמצ  ַה ת֭ ַרֶ֣ ֹו את֭לבית עולמים,  )נוהגת(ּת ֭ אינה נוהגת בבמה ז ֶ֤ ה ְהֶי ָֽ  בזמן הזה,ּת 
את , אז אולי לא תנהג גם בזמן שאין מקדש, כי אי אפשר לקיים "לפני ה'" אינה נוהגת בבמהשהמלה ממעטת, כנאמר בתו"כ  – ז ֶ֤

אתבקרבנות והזאת דם, באה תבנית הטעמים  ֭  ז ֶ֤ ה ְהֶי ָֽ אבל ...  התוה"מ )א(מהפך פשטא, ומוציאה הכתוב מפשוטו ומלמדת כפי'  –ּת 
אתנוהג תמיד. ולכן אמר  במצורע הגם שקרבנותיו אין נוהגים בזה"ז הכשרו ע"י תגלחת וצפרים ה ֭ ז ֶ֤ ֶי ְה ָֽ . שלשון הוי' מורה ּת 

 :העיכוב )כמ"ש במנחות דף ה יט כז( שיהי' כן תמיד בלי השנות, וכמעשה דר' טרפון )לקמן משנה יג(
 

נתנגע ונתרפא, נתנגע ונתרפא, מביא קרבן אחד,  -תורת המצורע  תורה תמימה תהליך טהרה אחד על נגעים אחדים זה אחר זה
ע( וי' מצ' יד,ב)מר שנא ָרָ֔ ְּמצ  ַה ת֭ ַרֶ֣ ּתֹו  ֭ ה ְהֶי ָֽ אתּ֭ת  נראה  תורה תמימה הערה ה( ]כריתות ט' ב'[: ה(, תורה אחת למצורעין הרבהז ֶ֤

דצ"ל תורה אחת לצרעות הרבה, שזה יותר מכון לענין. ואמנם זה הוא רק אם נתנגע קודם שהביא אשמו, אבל אם הביא אשמו 
 וחד על נגעו השני, דלאחר שהביא האשם נגמרה טהרתו מנגעו הראשון:ואח"כ נתנגע ונתרפא מביא קרבן מי

 

תהליך טהרה אחד אף על פי שהיו למצורע צרעות אחדות זה אחר זה קודם שהביא אשם אחד. אף שלכאורה היינו אומרים שצריך 

את֭ (וי' מצ' יד,ב) להביא על כל נגע. אפשר כי טעם מהפך בכתוב ָרָ֭֔ז ֶ֤ צ  ַהְּמ ת֭ ֹוַרֶ֣ ּת  ֭ ה ֶי ְה ָֽ , מרמז להביא קרבן אחד על נגעים אחדים  עּת 

 שהופיעו ונרפאו בזה אחר זה.

כן ראינו בתו"כ פר' תזריע שכל הצרעות שהופיעו אחרי ראיית הכהן של הצרעת הראשונה אין מתחשבים בם עד שיתרפא מן -כמו

 חד אחרי רפואה מכל נגעיו.הנגע )או הנגעים( שאותו/אותם ראה הכהן תחילה. אז מן הסתם גם במצב כזה יביא רק אשם א

 

ע ָרָ֔ ְּמצ  תַ֭ה ַרֶ֣ ֹו לפי שמצינו שחילק הכתוב  )לחלק תורת טהרתם(תורה אחת לכל המצורעין שיהיו מביאים קרבן זה, וכי מנין יצאו  ּת
ע֭יכול אף כן נחלוק בקרבנן ת"ל  )הסגר שבוע או שבועיים(ובשבועותיהם  )מראות וסימנים(בטומאותיהם  ָרָ֔ ְּמצ  ַה ת֭ ַרֶ֣ אחת לכל תורה ּתֹו

 המצורעים שיהו מביאים קרבן זה.

 

ֹום (ב) יֶ֖ עְּ֭ב ָרָ֔ ְּמצ  תַ֭ה ַרֶ֣ ֹו , מלמד שטומאתו וטהרתו ביום, אין לי אלא טומאתו וטהרתו ביום, מנין שחיטת ציפרים והזיית דם ציפרים ּת
עותגלחתו ביום, ת"ל  ָרָ֔ ְּמצ  ַה ת֭ ַרֶ֣ ורחיצתו יםשלבש בזמן החלט( )טבילת בגד, יכול אף לקיחת ציפרים ושילוח ציפרים וכיבוס בגדיו ּתֹו

ֹוםביום, ת"ל  )טבילת עצמו( יֶ֖ עְּ֭ב ָרָ֔ ְּמצ  תַ֭ה ַרֶ֣  , ּתֹו
ֹום֭(וי' מצ' יד,ב) יֶ֖ ֹוטפחא מנתק התוכן שהוא סמיכות ממלת  – ְּב ָרתָ֑  )ראה בהמשך( מלמד שטומאתו וטהרתו ביום,מרמז למשנה ב:  ָטֳה
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ע֭ )ג( ָרָ֔ ְּמצ  תַ֭ה ַרֶ֣ ֹו ן-בּת ָֽ ה  ן-, מלמד שטומאתו וטהרתו בּכ  ָֽ ה  ן-, אין לי אלא טומאתו וטהרתו בּכ  ָֽ ה  , מנין שחיטת ציפרים והזיית דם ּכ 
ן-ציפור ותגלחתו ב ָֽ ה  ע֭, ת"ל ּכ  ָרָ֔ ְּמצ  ַה ת֭ ַרֶ֣ ן-בּתֹו ָֽ ה  ן-, יכול אף לקיחת ציפרים ושילוח ציפרים וכיבוס בגדיו ורחיצתו בּכ  ָֽ ה  ת"ל  ּכ 

את א֭ )טט הקטע הבא הוא פתיחת משנה ד, ז ֶ֤ ּוָבֶ֖ ֹוְ֭וה ֹוםָ֭טֳהָרתָ֑ יֶ֖  (ישהא. שלאְּב

את   לקיחת ציפרים ושילוח ציפרים וכיבוס בגדיו ורחיצתו -המלה ממעטת, אין הכרח בכהן ל – ז ֶ֤

 

ע֭אולם במ"ש ...  התוה"מ )ג( ָרָ֔ ְּמצ  ַה ת֭ ַרֶ֣ פורט רק דברים המעכבים שהם מן התורה והחק המוכרח בו, והם שחיטת צפרים ּתֹו
ם מן החוקים המעכבים כגון לקוח צפרים ושלוח הצפור וכיבוס והזיית דם צפור ותגלחת שמעכבים הטהרה, אבל דברים שאינ

בגדים שאין מעכבים כמ"ש בתוספתא )ועי' ברמב"ם וראב"ד פי"א מה' ט"צ ה"ד( א"צ להיות ביום. וכן הטבילה אף שמעכבת 
אתכבר נאמרה בפ' תזריע שסיים תמיד וכבס בגדיו טהרה ואינו מן התורה הנלמדת בפ'   :ז ֶ֤

תוה"מ בשם הרמב"ם שאין לקיחת הצפרים מעכב, שהרי השחיטה וההזייה אינן יכולות להתבצע והן מעכבות את וצ"ע מה כוונת ה

 תהליך הטהרה.

 

 לקיחת צפרים לא צריך יום וכהן כי אינם נאסרים בלקיחתן ויכול להחליף, שלוח לא מעכב את תהליך הטהרה  – הח"ח

 

 מעכב  –הסדר ביניהם לא מעכב, אי ביצוע כל אחת מהן  –לה קבוצת פעולות: שחיטת צפור, הזייה, תגלחת א, טבי

 מעכבות זו את זו אם חסר אחד מהם –י צפרים תבעץ ארז, אזוב, שני תולעת, ש –הזייה 

 מעכב –אם לא ביום ובכהן  –שחיטת צפור, הזייה, תגלחת א 

 לא חייבת יום וכהן –טבילת המיטהר 

 לא מעכב –בוס, אי ביצוע כל אחת מהן קבוצת פעולות: לקיחת צפרים, שלוח צפור, כ

 

ע ָרָ֔ ְּמצ  תַ֭ה ַרֶ֣ ֹו א', טבילה(,  שחיטת צפרים, הזיית דם צפור, תגלחתקטן, בתפקיד של שתיים, קבוצת פעולות מעכבות )-מונח זקף – ּת

 (,  לקוח צפרים ושלוח הצפור וכיבוס בגדיםקבוצת פעולות שאינן מעכבות אם לא בוצעו )

ת֭ ַרֶ֣ ֹו עּת ָרָ֔ צ  א', חייבות להיות  שחיטת צפרים, הזיית דם צפור, תגלחתח, חלוקה בתוך קבוצת הפעולות המעכבות, הפעולות: מונ – ַהְּמ

 ביום ובכהן, טבילת המצורע אינה חייבת להיות ביום ובכהן.

 

א֭(וי' מצ' יד,ב)קטעי הפתיחה שבסוגרים באים ממשנה ג  –)טט  )ד( ּוָבֶ֖ ְוה ֹו֭ ָרתָ֑ ֹוםָ֭טֳה יֶ֖ ן-ֶאל֭(ְּב ָֽ ה  )שאין צריך לשהות שבעה ( ישהאשלא ) ַהּכ 

)למצורע כשהיה מונבז דן לפני ר' עקיבא אם משפטרתיו  הפתיחה המקורית של משנה ד( -)טט  (.ימים, משיתרפא אלא מיד מתחיל בסדר הטהרה

צויתי שישהה בהסגר( )אחזתיו בהליכתו )וחזר ועומד במחנה מיד בלי ספירת שבעה ימים, בכל זאת כאשר(  בעמידתוהמוסגר מהסגר כשהוא טהור( 

)ימים בין תגלחת א' שבעה )התורה משהה את חזרתו ועמידתו במחנה( בעמידתו  )למצורע המחלט מהחלט כשהוא טהור(, משאחזתיו )ימים( שבעה

את תהליך )ימים לפני שיתחיל  שבעה)מההחלט( בהליכתו )אחרי שנרפא וישהה( אינו דין שיאחזינו וצפרים וטבילה, ובין תגלחת ב' וקרבנות( 

 ,הטהרה )תגלחת א', צפורים, טבילה(. מונבז לומד בקל וחומר מהסגר להוסיף שבעה ימים לפני ימי הספר מהחלט )בהן תגלחת א' וכו((
מוסיף אני )מהלך של קל וחומר מימי הספר מההחלט לימי הההחלט, מהלך המביא להכרה שהלימוד של מונבז מוסיף עוד ועוד ימים( א"ל רבי עקיבא  
, חמורים ימי גמר )שבעה הימים בין תגלחת א' וכו ועד תגלחת ב' וכו( או בימי ספר )ימי החלט(ל דבריך וכי במה החמירה תורה, בימי גמר ע

)אז תלמד בקל מימי ספר, שבימי ספר אינו מטמא משכב ומושב, ואינו מטמא בביאה, ימי גמרו מטמא משכב ומושב ומטמא בביאה, 

, לימי גמר החמורים אינו דין שאתן לו )של תגלחת א' וכו'( ואם לימי ספר הקלים נתנה לו שבעהממצב ההסגר( וחומר ממצב ההחלט ולא 
וכשנתתה לימי גמר  )אמרת שהספר הוא המלמד לכן(, ]א"ל ר"ע[ )חזקת דברי( רבי כל שכן הוספת)מונבז( , א"ל )ימים ביציאה מההחלט( שבעה
אלו  , ונמצאו קל עליו ולהשוותם לימי הספר שלא יטמא משכב מושב ובביאה ולכן מיד תגלחת א' וכו'()כדי לה נעשו אף הם ימי ספר)ש(שבעה, 

ארבעה עשר, ואם לימי ספר הקלים נתת לו ארבעה עשר לימי גמר החמורים אינו  )ימי הגמר שיהיו(ואלו והם המלמדים על(  14)ימי הספר 
 28ויהיו  14, ולכן תוסיף לימי הגמר 28ויהיו  14)עכשו תוסיף לימי הספר עוד  עולםדין שאתן לו ארבעה עשר נמצאת מרבה לו והולך עד ל

אֶ֭אל, הא מפני הדין הזה צריך הכתוב לומר וחוזר חלילה( ּוָבֶ֖ ְוה ֹו֭ ֳהָרתָ֑ ֹוםָ֭ט יֶ֖ ן-ְּב ָֽ ה   שלא ישהא. ַהּכ 

 

 מעכב –אם לא ביום ובכהן  –קבוצת הפעולות: שחיטת צפור, הזייה, תגלחת א 

ֹום֭(וי' מצ' יד,ב) יֶ֖ ֹוםהמלה  הערה ז(תורה תמימה טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין ממלת האתנח, ע"פ  – ְּב יתירה כי די היה  ְּביֶ֖

ֹולכתוב ב ָרתָ֑ בבלי , תו"כלכן המלה נדרשת ע"פ האפיון הבא מאחריה שכל מעשי הטהרה יהיו מוגבלים לאור יום וכל היום כשר ) ָטֳה

 (    מגילה כא,א

ֹום יֶ֖ ֹוכפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו טפחא בתפקיד  – ְּב ָרתָ֑ אתנח, בתפקיד הגבלה כנדרש במשנה ד שלא ישהא, ואז  - ָטֳה

ֹוםטפחא ללא מרכא לפניה במלת  יֶ֖ ע-בתפקיד התפשטות ענין שלא ישהא את קבוצת הפעולות המעכבות שנדרשו מ ְּב ָרָ֔ ְּמצ  ַה ת֭ ֹוַרֶ֣  .ּת

 

ן-ֶאל ָֽ ה   עליו שהוא כהן. מקף, ענין המרכב ממספר דורות המעידים – ַהּכ 

ן׃-ֶאל ָֽ ה  רק בזמן הבמות לא נהגה  תורה תמימה הערה ג(. ע"פ בכהן מיוחססלוק, מגביל שגם פעולת הטהרה צריכה להיות  – ַהּכ 

הרמב"ם פ"ז , וכ"פ כהן מיוחסדלטהרת מצורע צריך תורת מצורע. ומאז הקמת בית המקדש תורת מצורע נוהגת גם בזמן הזה. אלא 
 , לכן נשתקע הדין.הרמב"ם בפ"ב מאיסורי ביאהמן הזה אין לנו כהנים מיוחסים כמו שכתב , ובזה"ט מתרומות
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ןֶ֭אל֭ויקרא מצרע יד,ג: ה ָ֔ ַהּכ   ֭ א ָיָצ אֶ֭נַגע-ְו ְרָּפֵ֥ ֵ֛ה֭נ  ּנ  ה  ןְ֭ו ה ָ֔ ּכ  ַה  ֭ ה ָא ָ֑הְ֭וָר ֲחֶנ ַּמ ּוץַ֭לָֽ חֶ֖ ן-מ  ַעת֭מ  ָּצַרֶ֖ ַע׃-ַה ּו ָּצרָֽ  ַה

א ֭ (וי' מצ' יד,ג) ספרא מצורע פרשה א )ה( ָיָצ ָ֑ה֭-ֶאל...  ְו ֲחֶנ ַּמ ּוץַ֭לָֽ חֶ֖ ןומה תלמוד לומר לפי שנאמר מ  ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ה ָרָא שיכול אין לי מטהר  ְו
ןאת המצורע אלא כהן שהיה לפנים מן המחנה היה בימים ובנהרות ובמדברות מנין תלמוד לומר  ה ָ֔ ּכ  ַה  ֭ ה ָא ֭ , אם כן למה נאמר ְוָר א ָיָצ ְו

ן ה ָ֔  ה מטהר את המצורע, אין מצורע מטהר את המצורע., כהן שאיפשר לו ליכנס לפנים מן המחנַהּכ 

 

ן ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ָאה ןמלמד שיכול לבוא מן המחנה ומן הים ומן המדבר, לכן  – ְוָר ה ָ֔ ַהּכ   ֭ א אין מצורע מטהר את -כתוב יתר המאפשר לדרוש ש ְוָיָצ
 כי כהן מצורע אינו יכול להכנס לפנים המחנה. המצורע

 

ְרָּפֵ֥֭( וי' מצ' יד,ג) )ו( ֵ֛ה֭נ  ּנ  ה  ַעת֭שהלך לו נגעו, הנגע שהלך לו שער לבן, אְ֭ו שהלכה לה המחייה, אין לי אלא כולם, ומנין אף מקצתם, ָּצַרֶ֖
ן֭תלמוד לומר  ן֭הנגע אפילו מקצת שיער לבן,  –מ  ן)הצרעת, אפילו מקצת המחייה,  –מ  ּועַ֭(-מ  רָֽ שיטען  ולהביא את שפרחה בכול ַהָּצ

 ציפרים.

 
הלא דין הוא מה אם מי שטיהר ואין  וחומר מהיוצא מהחלט ואז אין צורך בכתוב, שעשוי להתפנות לדרשה אחרת()נסיון ללמוד על הפורח בקל  )ז(

)זה הפורח כולו, ולפי פי' הח"ח טעון ציפרים, מי שטיהר וסימנים מטמים עמו  )זה המחלט שהלכו סימני הטומאה לגמרי(סימנים מטמים עמו 

)בהסגר( הרי שעמד בו שני שבועות )דחיית הקל וחומר( אינו דין שיטען ציפרים,  ווקא סימני הטומאה(למוסגר שלהלן מובן שהמראה קיים ולאו ד

)לכן צריך כתוב מפורש שיחייב את המטהר ע"י  ואין טעון ציפרים)פי' הח"ח שהמראה קיים ולא סימני טומאה( יוכיח שטהר וסימנים מטמים עמו 

ואף אתה אל תתמה על שפרחה בכולו שאע"פ שטהר וסימנים  )המשך דחיית הקל וחומר( )ח(. ם(פריחה בכולו בתהליך טהרה המצוין ע"י צפרי
)הקל וחומר ניסה להוכיח כי הפורח יביא צפרים, הוכח מהשוואה למוסגר שלא צריך צפרים, לכן כדי לחייב את הפורח  מטמים עמו לא יטען ציפרים

ןת"ל  בצפרים צריך כתוב( עַ֭-מ  ּו רָֽ  רחה בכולו שטעון צפרים.להביא את שפ ַהָּצ

 

ן ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ָאה קטן, בתפקיד שני מצבים המוליכים לטהרה )א( רפואה מצרעת כאשר הלכו סימני טומאה או מקצתם )ב( -פשטא זקף – ְוָר

 רפואה ע"י פריחה מלאה.

אֶ֭נַגע (וי' מצ' יד,ב) ְרָּפֵ֥ ֵ֛ה֭נ  ּנ  ה  ן-ְו מ  ַעת֭ ּועַ֭-ַהָּצַרֶ֖ רָֽ  ַהָּצ

ֵ֛ה ּנ  ה  ֵ֛הב שבו המראה בכלל לא נרפא, באה מלת תביר, מלמד שגם במצ – ְו ּנ  ה   לגלות שעוברים לתהליך טהרה:  – ְו

אֶ֭נַגע)א( המלים  ְרָּפֵ֥ ַעת-נ  ַרֶ֖ אֶ֭נַגעמלמדות שהלך לו נגעו כולו )מראה וסימנים(, תבנית הטעמים של  ַהָּצ ְרָּפֵ֥ ַעת-נ  ָּצַרֶ֖ מרכא טפחא,  – ַה

ןכולם, וגם שהלכו מקצת הסימנים הנדרש בתו"כ בשימוש במלת  מלמדת יתור לרבות לרפוי שנשאר המראה אבל הלכו הסימנים  ,  מ 
ַגע ַעת-ֶנ ןטפחא, כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה, ופי' הח"ח כי מלת  – ַהָּצַרֶ֖ נזרקת לאחוריה ומלמדת שהלכו מקצת סימני  מ 

ןהטומאה )הנשאר הוא פחות משיעור מטמא(, וזה שכתב תו"כ  ן֭לבן,  הנגע אפילו מקצת שיער – מ  הצרעת, אפילו מקצת  –מ 
 המחייה,

ַגע ַעת-ֶנ  מקף בתפקיד ענין בעל מצבים אחדים והם מצבי הצרעת: עור הבשר, שחין ומכוה, נתק, עור הראש. – ַהָּצַרֶ֖

 

ן)ב( המלים  ּועַ֭-מ  רָֽ ראש )קרחת מקף, ענין פריחה בכולו בכל אחד מן המצבים הבאים: נגע עור הבשר, שחין ומכוה, נתק, נגע עור ה – ַהָּצ

עַ֭גבחת(,  ּו רָֽ עַ֭המלה מרבה את הפורח בכולו לתהליך הטהרה, טעם  ַהָּצ ּו רָֽ  . סלוק, מגביל וצ"ע  – ַהָּצ

 
  (וי' מצ' יד,ב) 

ד[֭ ויקרא מצרע יד,ד: י] ָֽ ְׁשּת  ר֭ ֵ֛ ַּטה  חַ֭לּמ  ָלַקֹ֧ ְו ן֭ ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ה ָּו ב׃֭-ְוצ  ז ָֽ א  ַעתְ֭ו י֭תֹוַלֶ֖ ֵ֥ ְׁשנ  ֶרזּ֭ו ֶ֣ץֶ֭אָ֔ ע  ֹותְ֭ו רָ֑ ֹותְ֭טה  ּיֶ֖ יםַ֭ח ֵ֥ ר  ֳּפ ה[צ  ן֭֭] ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ה ָּו ְוצ 
ֶאת ט֭ ַחֶ֖ ֶאל-ְוָׁש ָ֑ת֭ ָח ֹורָ֭הֶא ּפֶ֣ ּצ  י-ַה ל  ַעל-ְּכ ׂש֭ ֶר ים׃֭-ֶחֶ֖ ָֽ ּי  םַ֭ח י  ו[ַ֭מֵ֥ ֶאת-ֶאת] ּהְ֭ו ָתָ֔ א  ח֭ ַּקֶ֣ י   ֭ ָּיה ַח ַהָֽ ר֭ ּפ ֶ֤ ֶאת-ַהּצ  ֶרזְ֭ו ץָ֭הֶאֵ֛ ֵ֥ ַעת֭-ע  ֹוַלֶ֖ ַהּת י֭ ֵ֥ ְׁשנ 

ֶאת ה֭-ְו ֻחָטָ֔ רַ֭הְּׁש ּפ ֶ֣ ּצ  ַה  ֭ הְּ֭בַדם ָּיֵ֗ רַ֭הַח ּפ ֶ֣ ּצ  ׀ַ֭ה ֶ֣ת א  םְ֭ו אֹוָת֝ ל֭ בְ֭וָטַבָ֨ ָ֑ ז  א  ים׃ָ֭ה ָֽ ַחּי  םַ֭הָֽ י  ַּמֵ֥ ֶ֖לַ֭ה ן]ז[ַ֭ע מ  ר֭ ֵ֛ ַּטה  ַהּמ  ֹ֧ל֭ ַע ה֭ ָּזֵ֗ ה  ע֭-ְו ֶַ֣ב ֶׁש ַעת֭ ַהָּצַרֶ֖
ֶאת ֵ֛ח֭ ַּל ׁש  ֹוְ֭ו ֲהרָ֔ ֶ֣ ְוט  ים֭ ָ֑ ָעמ  ַעל-ְּפ ֶ֖ה֭ ַחָּי רַ֭הָֽ ּפ ֵ֥ ּצ  ה׃-ַה ֶדָֽ ֵ֥יַ֭הָּׂש  ְּפנ 

ח (וי' מצ' יד,ד) ספרא מצורע פרשה א )ט( ָלַקֹ֧ ְו ן֭ ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ה ָּו ָלַקֹ֧֭ )י(, הציווי בכהן והלקיחה בכל אדם. ְוצ  למיטהר, לשם מטהר בין איש  חְו
 בין אשה בין קטן, מיכן אמרו לקח לאיש כשירות לאשה, לאשה כשירות לאיש, לבית כשר למצורע, למצורע כשר לבית. 

 

י ָֽ ְׁשּת  ר֭ ֵ֛ ַּטה  חַ֭לּמ  ָלַקֹ֧ ֹות-ְו ַחּיֶ֖ ים֭ ֵ֥ ר  ֳּפ דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים )איש אשה קטן בית( הקשורים לנושא היטהרות  – צ 

 רעת, שעל כל אחד חל אותו ענין, כאן לקיחת שתי הצפרים לשם מיטהר אחד, כשר לכל אחד אחר מהמיטהרים. מצ

 

ח (וי' מצ' יד,ד) (יאספרא מצורע פרשה א ) ָלַקֹ֧ ים...  ְו ֵ֥ ר  ֳּפ י, מיעוט ציפרים שנים אם כן למה נאמר צ  ָֽ שיהו שוות, ומנין שאף על פי  -ְׁשּת 
ר( י' מצ' יד,הו)שאינן שוות כשירות תלמוד לומר  ֹו ּפֶ֣ ר֭( וי' מצ' יד,ו) ּצ  ּפ ֶ֤  .)או פעם שניה )יד,ו(, או )יד,ז(( ריבהּצ 

י ָֽ ים-ְׁשּת  ֵ֥ ר  ֳּפ  מקף, ענין בעל מספר מצבים, כאן לכתחילה הצפרים צריכות להיות שוות ובדיעבד אם לא שוות לא מעכב.  – צ 

 בפסוקים הבאים נדרש 

ייד,י:  מצורע. ויקרא 1 ָֽ ים ֭-ְׁשנ  ׂש   שוים, בדיעבד לא שוים לא מעכב )ע"פ תו"כ(.   –לכתחילה מקף,  – ְכָב

י ָֽ ְׁשנ  ח֭ ַּקֶ֤ י  י֭ ֵ֗ ינ  מ  ֹוםַ֭הְּׁש ּיֶ֣ ַאַחֵ֛תַּ֭בת-ּוַב ה֭ ְוַכְבָׂשֵ֥ ם֭ ָ֔ ימ  ְּתמ   ֭ ים ׂש  ג֭-ְכָב ןְ֭וֹלֵ֥ ֶמ ֶ֣הַ֭בֶּׁשָ֔ ּוָל ְּבל  ֭ ה ְנָח מ  ֶלת֭ ס ֶ֤ ים֭ ֵ֗ נ  ר  ֶ֣הֶ֭עְׂש ְׁשֹלָׁש ָ֑הּ֭ו ָמ י מ  ּהְּ֭ת ְׁשָנָתֶ֖
ֶמן׃֭ דָׁ֭שָֽ ֶ֭֭אָחֶ֖

ֶ֖יּ֭כְ֭כג,כ:  אמר. ויקרא 2 יםְׁשנ  ָ֑ ׂש  ֶ֖י-ַעל שלא במקף, לא נדרש צורך בשוים, – ָב מניח זה מקף, מתוך אופני תנופה אחדים, עושה כך:  – ְׁשנ 
 (מנחות סא,א סב,א בשםתורה שלמה ]קמב[ ) בצד זה ומניף ... רבי לטעמיה דאמר על בסמוך

הָ֭֔ ֶ֣י֭ ְפנ  ל   ֭ ה ּוָפ יםְּ֭תנ ֶ֤ ֻּכר  ַהּב  ֶחם֭ לֶ֭֩לָ֨ םַ֭ע ָת֡ א  ֭׀ ֶ֣ן֭ ה  ּכ  ֶ֣יףַ֭ה נ  ה  ה-ַעל֭'ְו ּוַ֭ל יֵ֥ ְה ֶדׁש֭י  ים֭ק ֵ֛ ָ֑ ׂש  ֶ֖יְּ֭כָב ן׃֭֭'ְׁשנ  ָֽ ה  ַ֭֭לּכ 
יכח,ט:  פינחס. במדבר 3 ָֽ ְׁשנ  ת֭ ַּׁשָּבָ֔ ַה  ֭ ֹום י-ּוְבי ָֽ יםְּ֭בנ  ֵ֥ ׂש  ֹו׃֭-ְכָב ְסּכָֽ ְונ  ן֭ ֶמ הַ֭בֶּׁשֶ֖ הְּ֭בלּוָלֵ֥ ְנָחֵ֛ מ  ֶלת֭ ים֭ס ֹ֧ ֵ֗ נ  ר  ֶ֣יֶ֭עְׂש ְׁשנ  ּו ם֭ ָ֑ מ  י ֶ֖הְּ֭תמ  ָׁ֭שָנ
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י ָֽ ים ֭-ְׁשנ  ׂש  ודאי צריכין שיהיו שניהן  -מוספין של שבת ב ,בבלי יומא סבב ע"פ שוים, בדיעבד לא שוים לא מעכ –מקף, לכתחילה  – ְכָב
ישנאמר בהם  - ומוספין של שבתרש"י  שוין. ָֽ ים֭-ְׁשנ  ֵ֥ ׂש  אף על פי  ,לרבות ודאי שנים שוים לעיכובא, מדלא הדר כתב בהו אחד -ְכָב

, כך שמעתי, וקשיא לי:  ו שאי שוויון לא מעכב()היות ולא חזר הכתוב ופירט כמו בתמידין כבש אחד כבש שני שמשמע שאינן שוין להכשיר
להיות  )לכתחילה(, ונראה בעיני דהכי גרס: מוספין ודאי שנים למצוה, מצותן )וקשה לרש"י האם אי הפירוט אכן מלמד עיכוב( עיכובא מנלן

, ושיטתא דתלמידי שאי שוויון לא יעכב()ולא גורסים בגמרא אחד אחד כדי  , ולא גרסינן מדלא כתיב אחד אחד)אבל אי שוויון לא מעכב( שוין
 .)שאי שוויון לא מעכב( תרביצאי היא

 

י טז,ה: אח"מ. ויקרא 1 ָֽ י-ְׁשנ  ֵ֥ יר   שוים, בדיעבד לא שוים לא מעכב )ע"פ תו"כ(. –מקף, לכתחילה  – ְׂשע 

י ָֽ ְׁשנ  ח֭ ַּקֵ֛ י  ל֭ ְׂשָרא ָ֔ ֶ֣י֭י  ְּבנ   ֭ ַדת תֲ֭ע א ֵ֗ ד-ּומ  לֶ֭אָחֶ֖ י  ַאֵ֥ ָ֑אתְ֭ו ָּט יםְ֭לַח ֶ֖ ּז  ע  י֭ ֵ֥ ר  י ע  ה׃ְׂ֭֭ש ָלָֽ ְ֭לע 
  -עד כאן עיון במשנה יא  -

 

י֭(וי' מצ' יד,ד) ָֽ ְׁשּת  ר֭ ֵ֛ ַּטה  חַ֭לּמ  ָלַקֹ֧ ןְ֭ו ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ה ָּו ב׃-ְוצ  ז ָֽ א  ְו ַעת֭ ֹוַלֶ֖ י֭ת ֵ֥ ְׁשנ  ֶרזּ֭ו ֶ֣ץֶ֭אָ֔ ע  ֹותְ֭ו רָ֑ ֹותְ֭טה  ַחּיֶ֖ ים֭ ֵ֥ ר  ֳּפ  צ 

ֹות֭(וי' מצ' יד,ד) ספרא מצורע פרשה א )יב( ּיֶ֖ ֹות֭ולא שחוטות,  ַח רָ֑ ה  ֹות֭ולא טמאות, ְט רָ֑  ...יפות, ולא טרְטה 

ֹות )יא( מהתוה" רָ֑ ֹותְ֭טה  ּיֶ֖ יםַ֭ח ֵ֥ ר  ֳּפ דברי הספרא הם שלא כסוגיית הגמ' חולין )דף ק"מ( דשם אמר ר' יצחק שיש הבדל בין שם עוף  צ 
ובין שם צפור, שעוף כולל טמא וטהור וצפור הוא שם מיוחד רק למיני טהורים )אם לא בשאומר צפור שמים צפור כנף( ומסיק 

אחרת, וכן לא אמרו שם דחיות למעוטי שחוטות עיין שם. וכבר האריך בזה הרמב"ן בפי' והמ"ל )ה' ט"צ( עיין דטהורות בא לדרשא 
שם ואם נדחק להסכים דברי הספרא עם הגמ', צ"ל שתחלה באר את הפשט, ר"ל פשט של חיות משמע לא שחוטות, ופשט של 

ֹות רָ֑ ות כי טמאות ידעינן מצפור, וס"ל כמ"ד טריפה חיה ולא אמעיט משמע ולא טמאות, והדר אמר שלפי הדרוש צ"ל ולא טריפ ְטה 
טריפות מן חיות, אבל עם האמת כבר אמר בירושלמי )פ"ק דנזיר ה"א( אית תנוי תני כל עוף טהור קרוי צפרים. אית תנאי תני כל 

ספרי )פ' ראה( והתנא דכולם קרוים העופות בין טמא ובין טהור קרוי צפרים. והתנא דרק טהור קרוי צפרים הוא ר' יאשיה ור' יצחק ב
ים ֵ֥ ר  ֳּפ גרס בפסיקתא זוטרתי חיות ולא טריפות ומפרש חיות בריאות וזה כמ"ד דטריפה אינה  ולא טריפותהוא התנא דספרא. ומ"ש  צ 
 .חיה

 

ֹות רָ֑ ֹותְ֭טה  ּיֶ֖ יםַ֭ח ֵ֥ ר  ֳּפ  מרכא טפחא אתנח – צ 

ֹות ּיֶ֖ יםַ֭ח ֵ֥ ר  ֳּפ  ות כמוסבר להלןמרכא טפחא, יתור לרבות טריפות שעשויות לחי – צ 

ים ֵ֥ ר  ֳּפ ֹותלכלול כל העופות, למאן דאמר שמלת צפור כולל עופות טהורים וטמאים,  – צ  ּיֶ֖ לכלול גם לא בריאות למאן דאמר  – ַח

 שטריפה חיה )בבלי ע"ז ה(, ולא כמאן דאמר טריפה אינה חיה )בבלי ע"ז ה(.

ֹות רָ֑ ֹותאתנח, מגביל כפי שנראה בהמשך,  – ְטה  רָ֑  להגביל משהו בכתוב לפניו.משמע שבא  – ְטה 

ֹות ֹותטפחא, בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – ַחּיֶ֖ רָ֑ ֹות.֭, וכאן ההתאפיינות היא על שתי המלים  ְטה  ּיֶ֖ יםַ֭ח ֵ֥ ר  ֳּפ ֭צ 
ים֭התאפיינות )א( ֵ֥ ֳּפר  ֹות...  צ  רָ֑ יםטעם אתנח מגביל את מלת  – ְטה  ֵ֥ ר  ֳּפ ֹות֭לעופות  צ  רָ֑   ולא טמאותְטה 
ֹותחַ֭֭התאפיינות )ב( רָ֑ ֹותְ֭טה  ֹות֭ טעם אתנח מגביל את מלת – ּיֶ֖ ֹות֭לבריאות בלבד וממעט טריפות שעשויות לחיות, בספרא ַחּיֶ֖ רָ֑ ְטה 
  .ולא טריפות

 

ֶ֣ץ֭ (וי' מצ' יד,ד)...  ספרא מצורע פרשה א )יב( ע  ֶרז֭יכול כל עץ תלמוד לומר ְו ֶרז֭אי ֶאָ֔ ֶ֣ץיכול טרף תלמוד לומר ֶאָ֔ ע  , הא כיצד בקעת ְו
ֶרזשל  א (בר' נח ח,יא)כמו בפסוק  –)הח"ח פירש עלה, טט  ' חנניה בן גמליאל אומר ובראשה טרף, רֶאָ֔ ָֹ֨ ב יו ו ּת  ֤ ּיֹונ ה   ֵאל  ַ֖יִת-ֲעֵלה וְִהֵּנֵ֥ה...  ה  ף ז  ֣ ר   ט 

יה    , התוה"מ פירש ענף, שבראשו עלה כדי שיספוג את מי ההזיה.( ( ְבִפִ֑

ר"ל חלוק א' לב' וב'  טרוףרף, אולם הר"ש גרס בדברי רחב"ג וראשה וברמב"ם )ה' ט"צ( לא הביא הא דבראשה ט...  )יב( מהתוה"
לד', ולפ"ז צריך לאמר שמ"ש עוביו כרביע כרע הוא דבר א' ומ"ש א' לשנים הוא דבר שני, ר"ל שיהי' טרוף, ובזה יהי' ז' דברים 

 :ובזה יעלו דברי הרמב"ם כר' טרפון)במשנה יג בדברי רבי יהודה שלמד בדברי רבי טרפון( 

 

י֭(וי' מצ' יד,ד) ָֽ ְׁשּת  ר֭ ֵ֛ ַּטה  חַ֭לּמ  ָלַקֹ֧ ןְ֭ו ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ה ָּו ב׃-ְוצ  ז ָֽ א  ְו ַעת֭ ֹוַלֶ֖ י֭ת ֵ֥ ְׁשנ  ֶרזּ֭ו ֶ֣ץֶ֭אָ֔ ע  ֹותְ֭ו רָ֑ ֹותְ֭טה  ַחּיֶ֖ ים֭ ֵ֥ ר  ֳּפ  צ 

אמר רבי יהודה שבתי היתה והלכתי אחר רבי טרפון לביתו אמר לי יהודה בני תן לי סנדלי ונתתי לו, פשט  ספרא מצורע פרשה א )יג(
)ברוש בלשון הקדש, ונתן לי ממנה מקל אמר לי יהודה בזו טיהרתי שלשה מצורעים ולמדתי בה שבע הלכות שהיא של ברות ידו לחלון 

ובראשה טרף, וארכה אמה, ועבייה כרביע כרע המטה אחד לשנים ושנים לארבעה  התוה"מ: והוא אחד מיו"ד מיני ארז )בבלי ר"ה פ"ב((
 בית ושלא בפני הבית ומטהרים בגבולים.ומזים ושונים ומשלשים ומטהרים בפני ה

 כמ"ש בפסחים )פ' אלו דברים( )ובחוץ לארץ( ומ"ש ומטהרים בגבולים דר"ט הי' שלא בפני הבית ובח"ל ...  )יב( מהתוה"
 

י֭ (וי' מצ' יד,ד) ספרא מצורע פרשה א )יד( ֵ֥ ְׁשנ  וא אדום, יכול )הח"ח צבע אדום הבא מן העץ שחותכים קסמים ומרתיחים אותם וה יכול פיקסּו

הסביר שפיקס זה העץ שבו מתרקמת התולעת שמופק ממנה  89)בעל התכלת( ע'  שפוני טמוני חול הרב ליינר גרשון חנוךשיצבע בו הצמר, ובספר 

ַעת֭, תלמוד לומר צבע אדום( י֭אי תולעת יכול אחד מן הצבעים תלמוד לומר תֹוַלֶ֖ ֵ֥ ְׁשנ  ומר הא כיצד זו זהורית טובה, יוחנן בן דהבאי אּו
ַעת י֭תֹוַלֶ֖ ֵ֥ ְׁשנ  )עשה צביעת ומנין שאם טעמה  )טו(. י שבתולעת, צמר שנצבע בצבע שנחלש כוחו מצביעה קודמת בו(נִ )הח"ח שֵ  , שני שבתולעתּו

ַעתפסלה תלמוד לומר נסיון(  י֭תֹוַלֶ֖ ֵ֥ ְׁשנ  בהם הגירסא להיה שעיין בראב"ד ור"ש )הח"ח  ּו ז ָֽ א  ַעתְ֭ו ֹוַלֶ֖ י֭ת ֵ֥ ְׁשנ  תולעת  מה אזוב בתחלתו אף שני ּו

 ,.("ק וקאמר דאפילו לא נצבע באותו הצבע שום דבר ורק לנסיון בעלמא פסולתל)אלו דברי( וכתבו דהאי סיפא אתאן  .בתחלתו שלא טעם
 

בהסבר תבנית הטעמים של  ז ָֽ א  ַעתְ֭ו ֹוַלֶ֖ י֭ת ֵ֥ ְׁשנ   ע"פ גרסת ראב"ד ור"ש. ּו

ַעת֭ י֭תֹוַלֶ֖ ֵ֥ ְׁשנ  ו נצבע הצמר בשריה ראשונה, צבעי אדום אחדים שבכל פעם מרכא טפחא, יתור לרבות על צבע זהורית טובה שב –ּו

 ששורים צמר באותו שני תולעת הצמר נצבע בצבע ההולך ונחלש.

ַעת ֹוַלֶ֖ ַעת֭טפחא, בתפקיד פותחת טפח לאפיין את  – ת ֹוַלֶ֖ י֭ת ֵ֥ במהכתוב אחריה ְׁשנ  ז ָֽ מה שטעמו סלוק בתפקיד מגביל, ובא לאפיין  – ְוא 
ב ז ָֽ ַעת֭אף  כן בכלל(-ו לפני)שלא השתמשו בבתחלתו  א  י֭תֹוַלֶ֖ ֵ֥ כן בכלל, לא לטעימת נסיון ביורה -)שלא השתמשו בו לפני בתחלתו שלא טעםְׁשנ 
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 , ולכן מותיר רק צבעשבה צובעים, ולא לצביעה, ולא עירו צבע שהיה בו שימוש כלשהו ליורה שבה צובעים, כי צריך צביעה לשמה ושל פעם ראשונה(
 זהורית טובה.

ז ָֽ֭ )יו(  א   ולא אזוב יון ולא אזוב כחלית ולא אזוב רומי ולא אזוב מדברי ולא כל אזוב שיש לו שם לווי. בְו
ב)א( מלת  ז ָֽ א  בללא שם לווי מגביל לאזוב שאין לו שם לווי. )ב( טעם מלת  – ְו ז ָֽ א  כן בכלל -מגביל לאזב שלא השתמשו בו לפניסלוק,   – ְו

 .וכנראה נדרש שנלקח לשם הזאה

 

ַהּכ֭   ֭ ָּוה ןְוצ  ר֭קטן בתפקיד שני ציווים, )א( מה שלוקח למיטהר אחד יכול לשמש למיטהר אחר וזהו -זקף – ה ָ֔ ֵ֛ ַּטה  ּמ  חַ֭ל ָלַקֹ֧ יְו ָֽ ים֭-ְׁשּת  ֵ֥ ר  ֳּפ צ 
ב ז ָֽ א  ְו ַעת֭ ֹוַלֶ֖ י֭ת ֵ֥ ְׁשנ  ֶרזּ֭ו ֶ֣ץֶ֭אָ֔ ע  ֹותְ֭ו רָ֑ ֹותְ֭טה   . ַחּיֶ֖

 רש"י בבלי מנחות מב,בבע לשם הזאה כפי' )ב( הלקיחה של כולם צריכה להיות מדברים שלא עשו בהם שימוש קודם, והשני תולעת נצ

 שטעימה פסולה משום שלא לשמה )עיין שם(.  

 

י יד,ד: מצורעויקרא לשימוש בפסוק  ָֽ ְׁשּת  ר֭ ֵ֛ ַּטה  חַ֭לּמ  ְוָלַקֹ֧ ן֭ ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ה ָּו ב׃-ְוצ  ז ָֽ א  ַעתְ֭ו ֹוַלֶ֖ י֭ת ֵ֥ ְׁשנ  ֶרזּ֭ו ֶאָ֔ ֶ֣ץ֭ ע  ֹותְ֭ו רָ֑ ֹותְ֭טה  ּיֶ֖ יםַ֭ח ֵ֥ ר  ֳּפ ֭צ 
ֹות֭֭(וי' מצ' יד,ד)ן, , שילוח הקקמב –בבלי חולין קלח ראה  רָ֑ ה  ֹותְ֭ט ּיֶ֖ יםַ֭ח ֵ֥ ר  ֳּפ  יד,יא:  ראהדברים עוף טהור שאינו טריפה, ומכאן אל  –צ 

א[֭ ס י ּו׃֭-ָּכל] ל ָֽ הּ֭ת אכ  ָרֶ֖ ֹורְ֭טה  ּפֵ֥ יב[֭צ  א] ר֭ל ָֽ הֲ֭אֶׁשֵ֥ ה׃֭-ְוֶז֕ ָּיָֽ ָעְזנ  ְוָה ס֭ ֶר ַהֶּפֶ֖ רְ֭ו ֵֶׁ֥ש ַהֶּנ ָ֑ם֭ ֶה מ  ּו֭ שלושה עופות טהורים האסורים ת אְכלֶ֖

 חוטה של המצורע. באכילה בנוסף לצפור הש

 
  (א)פרק א ספרא מצורע פרשה א 

י֭ (וי' מצ' יד,ד) ָֽ ְׁשּת  ר֭ ֵ֛ ה  ַּט ּמ  ַל ח֭ ַקֹ֧ ָל ןְ֭ו ה ָ֔ ּכ  ַה  ֭ ה ָּו צ  ֭-ְו ב׃ ז ָֽ א  תְ֭ו ַע ַלֶ֖ תֹו י֭ ֵ֥ נ  ֶרזּ֭וְׁש ֶאָ֔ ֶ֣ץ֭ ע  תְ֭ו ֹו רָ֑ ה  ְט ת֭ ֹו םַ֭חּיֶ֖ י ֵ֥ ֳּפר  ֭צ 
ֶאת ויקרא מצרע יד,ה: ט֭ ַחֶ֖ ןְ֭וָׁש ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ה ָּו ֶאל-ְוצ  ָ֑ת֭ ָח ֹורָ֭הֶא ּפֶ֣ ּצ  י-ַה ל  ֶר֭-ְּכ ַעלֶחֶ֖ ים׃֭-ׂש֭ ָֽ ּי  םַ֭ח י  ַ֭מֵ֥

ן֭ (וי' מצ' יד,ה) (א) ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ה ָּו ( וי' מצ' יד,ה) )ב(ציווי בכהן ושחיטה בכל אדם דברי רבי יהודה בר' יוסי, רבי אומר אף שחיטה בכהן. ְוצ 

ֶאת ט֭ ַחֶ֖ ר-ְוָׁש ֹו ּפֶ֣ ּצ  ָ֑ת֭, ַה ָח ָ֑ת֭שבשתים, ָהֶא ָח ָ֑ת֭ שבשתים  המובחרת()הברורה ָהֶא ָח שנעשת טריפה יקח זוג  שאם מתה אחת מהם אוָהֶא
ָ֑תֶ֭אל֭(וי' מצ' יד,ה) )ג(לשנייה.  ָח ֶא י-ָה ׂש-ְּכל  ֶר י-ֶאל)שתי צפרים עבור שני מצורעים( ואין שתיהם  ֶחֶ֖ ֶרׂש-ְּכל  , והלא דין הוא )אל כלי אחד( ֶחֶ֖

דם שתי חטאות של )אבל זריקת  כשרו לעירובים)ששחט חטאת של א' עבור ב' שתי החטאות פסולות( מה אם במקום שלא כשרו משם לשם 

)של דמם בכלי אינו דין שיכשרו לעירובים )צפורי מצורע אחד כשרות עבור מצורע אחר( , כאן שכשרו משם לשם אנשים שונים שנתערב כשרה(

ֶאל֭(וי' מצ' יד,ה)תלמוד לומר אחד(  ָ֑ת֭ ָח י-ָהֶא ל  ׂש-ְּכ ֶר י-ֶאל, ואין שתים ֶחֶ֖ ׂש-ְּכל  ֶר י )ד(. ֶחֶ֖ ׂשד לומר יכול אחד מן הכלים, תלמו ְּכל  ֶר אי  ֶחֶ֖
יחרס יכול מקידה, תלמוד לומר  ׂשהא כיצד זו פיילי של  ְּכל  ֶר ים, ֶחֶ֖ ָֽ ּי  םַ֭ח י  ולא מים )שהתבשלו( ולא מים מלוחים ולא מים פושרים  ַמֵ֥

י, רבי אליעזר אומר מה מים שלא נעשה בהם מלאכה אף )נובע טיפין( ולא מים מנטפים)אינו נובע בהתמדה( מכזבים  בהם שלא נעשה  ְּכל 
)יד,ו( אבל לפי המלים חיים -)תו"כ דורשת מ )ה(מלאכה, רבי שמעון אומר מה מים הברורים שבמינן אף ציפור הברורה שבמינה זו קיפל. 

כיצד הוא עושה נוטל ארז ואיזוב ושני תולעת, וכורכן בשירי לשון ומקיף להם ראשי גפיים וראש הזנב משל  חיים זה עשוי להיות )יד,ה((
)הרבה מים שלא ניכר תלמוד לומר מים חיים, אי מים יכול עד שיהא כולם מים חיים )רק בדם( בדם יכול בדם וודאי  .ל ומזהשנייה וטוב

ֵֽים )הכיצד( תלמוד לומר דם, הא באיזה צדהדם(  ִּי יִם ח  ֵ֥ שיערו חכמים  )כדעת ר' ישמעאל בבבלי סוטה טז,ב(שדם הציפור ניכר בהם   מ 
 רביעית.

ה ֭-ֶאת (וי' מצ' יד,ו)הדם תמות המשתלחת, מתה המשתלחת ישפך הדם תלמוד לומר  ומנין אם נשפך )ו( ַחָּי רַ֭הָֽ ּפ ֶ֤ ּצ   .ַה

ּה (וי' מצ' יד,ו) ָתָ֔ א  ח֭ ַּקֶ֣ ֶאתמלמד שהוא מפרישה לעצמה  י  ְוֶאת-ְו ֶרז֭ ָהֶאֵ֛ ץ֭ ֵ֥ ְוֶאת-ע  ַעת֭ ֹוַלֶ֖ ַהּת י֭ ֵ֥ ל-ְׁשנ  ְוָטַבָ֨ ב֭ ָ֑ ז  א  , מה תלמוד לומר יכול ָה
םגודה לא תהא בכלל טבילה תלמוד לומר הואיל ולא היתה עמהם בכלל א ֹוָת֝ ל֭א ה ְוָטַבָ֨ ֻחָטָ֔ רַ֭הְּׁש ּפ ֶ֣ ּצ  ַה  ֭ ַדם הְּ֭ב ָּיֵ֗ רַ֭הַח ּפ ֶ֣ ּצ  ֶ֣ת׀ַ֭ה א  , ְו
 החזיר את הצפור לכלל טבילה.

)בתחילת תהליך דרך הכשירו בחוץ בעוף  )במצורע דל(השחוטה ולא המלוקה והלא דין הוא, הואיל ודרך הכשירו בפנים בעוף  )ז(

ה֭( וי' מצ' יד,ו), מה דרך הכשירו בפנים במליקה אף דרך הכשירו בחוץ במליקה, תלמוד לומר מצורע, אולי תלמד(ההיטהרות לכל  ְּׁשֻחָטָ֔ ַה
יםולא המלוקה,  ָֽ ַחּי  םַ֭הָֽ י  ַּמֵ֥ לַ֭ה ַעֶ֖ ה֭ ֻחָטָ֔ רַ֭הְּׁש ּפ ֶ֣ ּצ   .אין כלי חרס על מים חיים ַה

 

ַהּכ֭  (הוי' מצ' יד,) (א)פרק א ספרא מצורע פרשה א   ֭ ה ָּו ןְ֭וצ  ציווי בכהן ושחיטה בכל אדם דברי רבי יהודה בר' יוסי, רבי אומר אף ה ָ֔
 שחיטה בכהן.

ע֭ (וי' מצ' יד,ב) )ג(ספרא מצורע פרשה א -רבי יהודה בר' יוסי חולק על הנאמר ב ָרָ֔ ְּמצ  ַה ת֭ ַרֶ֣ ן-בּתֹו ָֽ ה  מנין שחיטת ציפרים והזיית  ..., ּכ 
ן-דם ציפור ותגלחתו ב ָֽ ה  ה ֭כרבי.  אומר שהלכה התוה"מ-ו ,ּכ  ָּו ןפשטא בתפקיד "אחד"  – ְוצ  ה ָ֔ קטן בתפקיד שני כהנים. לכן -זקף – ַהּכ 

ן ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ָּוה טמשמעו שכהן אחד מצווה לכהן אחר  ְוצ  ַחֶ֖ , ואם הכהן שוחט אז אינו צריך לצוות לכהן אחר לשחוט, טעם טפחא במלת  ְוָׁש

ט ַחֶ֖ ןו בתפקיד שנוי משמעות והתפשטות האפיון אל הכתוב לפני ְוָׁש ה ָ֔ ט, ללמד בשנוי סדר המלים  ַהּכ  ַחֶ֖ ן ְוָׁש ה ָ֔ ָּוה ֭ואז פשטא במלת  ַהּכ   ְוצ 

בתפקיד עוצר קצר המנתק ממלת "הכהן" והצווי לא מתקיים. ובסיכום:אם הכהן אינו שוחט הריהו הוא מצוה לכהן אחר לשחוט, ואם הוא 

 שוחט אז אינו מצוה.

ֶאת (הוי' מצ' יד,) )ב( ט֭ ַחֶ֖ ָׁש ר-ְו ֹו ּפֶ֣ ּצ  ָ֑תָ֭האֶ֭, ַה ָ֑ת֭שבשתים, ָח ָח ָ֑ת֭-פי' הח"ח כי ה"א הידיעה ב)שבשתים המובחרת( )הברורה ָהֶא ָח מלמדת  ָהֶא

י (דוי' מצ' יד,)זאת()מכאן שבדיעבד אם אין שוות יקח שונות, ומה שדרשנו מטעם מקף של  ָֽ ם֭-ְׁשּת  י ֵ֥ ֳּפר  ָ֑ת֭ (מסייע לזהצ  ָח שאם מתה אחת מהם או ָהֶא
 .שנעשת טריפה יקח זוג לשנייה

ֹור-ֶאת ּפֶ֣ ּצ  . מונח או שנעשת טריפה (ב -טט )מתה אחת מהם  א( -טט )מצב של סיבות לחסרון צפור -מקף בתפקיד רב֭-ֶאתמקף מונח,  – ַה

ר יקח-בתפקיד רבוי ש ֹו ּפֶ֣  .ולא שיחליפם בשתי צפרים אחרות זוג לשנייהלהשלמה של  ּצ 

ָ֑ת ָח  .)משנה ו(לריש לקיש אפשר לומר שמגביל הנאה משעת לקיחה  .שבשתיםהמובחרת( )הברורה מחזק את הדרשה אתנח, להגביל,  – ָהֶא

 

ָ֑תֶ֭אל֭(הוי' מצ' יד,) )ג( ֶאָח י-ָה ל  ֶרׂש-ְּכ י-ֶאלשתי צפרים עבור שני מצורעים( )ואין שתיהם  ֶחֶ֖ ל  ֶרׂש-ְּכ , והלא דין הוא מה אם אל כלי אחד() ֶחֶ֖
אבל זריקת דם שתי חטאות של אנשים שונים ) כשרו לעירוביםששחט חטאת של א' עבור ב' שתי החטאות פסולות( )במקום שלא כשרו משם לשם 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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תלמוד של דמם בכלי אחד( )אינו דין שיכשרו לעירובים צפורי מצורע אחד כשרות עבור מצורע אחר( ), כאן שכשרו משם לשם שנתערב כשרה(
ֶאל֭(הוי' מצ' יד,)לומר  ָ֑ת֭ ָח י-ָהֶא ל  ׂש-ְּכ ֶר י-ֶאל, ואין שתים ֶחֶ֖ ל  ׂש-ְּכ ֶר  .ֶחֶ֖

ָ֑ת ָח י-ֶאלאתנח  – ָהֶא ל  ֶרׂש-ְּכ בתפקיד התפשטות האפיון של כלי אחד אל מעבר לאתנח ומתקבלת המסקנה  כיטפחא ללא מרכא לפניה, אפשר  – ֶחֶ֖

י-ֶאלשתי צפרים עבור שני מצורעים( )ואין שתיהם  ל  ׂש-ְּכ ֶר  . אל כלי אחד() ֶחֶ֖

 

י֭(הוי' מצ' יד,) )ד( ל  ׂשיכול אחד מן הכלים, תלמוד לומר  ְּכ ֶר יחרס יכול מקידה, תלמוד לומר אי  ֶחֶ֖ ׂשהא כיצד זו פיילי של  ְּכל  ֶר ם֭, ֶחֶ֖ י  ַמֵ֥
ים ָֽ , רבי אליעזר נובע טיפין() ולא מים מנטפיםאינו נובע בהתמדה( )ולא מים מכזבים שהתבשלו( )ולא מים מלוחים ולא מים פושרים  ַחּי 

יאומר מה מים שלא נעשה בהם מלאכה אף  עון אומר מה מים הברורים שבמינן אף ציפור שלא נעשה בהם מלאכה, רבי שמ ְּכל 
 הברורה שבמינה זו קיפל.

י-ֶאל (וי' מצ' יד,ה)-בקטע הבא מבורר תפקיד טעם מקף ראשון ב ל  ֶרׂש-ְּכ  ֶחֶ֖

ֶאת  (וי' מצ' יד,ה), שאלה צו. אבן הבוחן, הרב רוזנבוים יעקב מאיר ,אוצר החכמה ט֭ ַחֶ֖ ֶאל-ְוָׁש ָ֑ת֭ ֶאָח רָ֭ה ֹו ּפֶ֣ ּצ  י-ַה ל  ֶרׂשַ֭על-ְּכ ם֭-ֶחֶ֖ י  ַמֵ֥
ים ָֽ ס"ק א'. ( שלא לעשות סחורה מדבר איסור, ובו סעיף אחד.)עיין במתני' חולין מ"א ע"א ונסה להקשות לפי הט"ז יו"ד סי' קי"ז  ַחּי 

 )מצורע(
ורה מתירה לשחוט אל כלי, ועל תצו. שיטת הט"ז הוא שאין כח ביד חכמים לאסור דבר שהתורה התירה בפירוש, וכיון שה התשוב

 סרו חכמים בחולין מ"א. )אמרי דוד(מים האיך א

אין שוחטין לא לתוך ימים ולא לתוך נהרות ולא לתוך כלים אבל שוחט הוא לתוך עוגא של מים  ,מ"טב"משנה חולין פזה לשון 
ובספינה על גבי כלים אין שוחטין לגומא כל עיקר אבל עושה גומא בתוך ביתו בשביל שיכנס הדם לתוכה ובשוק לא יעשה כן שלא 

 חקה את המינין:י
סיכום: אין שוחטין לתוך מים צלולים מפני מראית עין של ע"ז של בבואה, אין שוחטין לתוך כלים ריקים מפני מראית עין שהדם הוא 

 .-לזריקה לע"ז )עיין ב

ֶאת (וי' מצ' יד,ה) ט֭ ַחֶ֖ ָ֑תֶ֭אל-ְוָׁש ֶאָח רָ֭ה ֹו ּפֶ֣ ּצ  י-ַה ל  ׂשַ֭על-ְּכ ֶר ים-ֶחֶ֖ ָֽ ַחּי  ם֭ י  מים חיים, שני -חרש ועל-כלי-א אלשחיטת צפור המצורע הי ַמֵ֥

(, או )ב( כלי ,מ"טב"פירוש המשנה לרמב"ם חולין פדברים ביחד. ואילו במצב של כל אחד לעצמו: )א( מים צלולים בקרקע או כלי )

כת יכין מס -תפארת ישראל ריק, שחיטת חולין לתוכן אסורה מפני מראית עין של ע"ז )כי עע"ז משתמשים בדם ללא תערובת לע"ז )
 (.נח(,מ"ט ב"חולין פ

י-ֶאל (וי' מצ' יד,ה) ל  ׂש֭-ְּכ ֶר מקף ראשון, מלמד על )א( מצב אסור של שחיטת חולין כדי להרחיק ממראית עין של שחיטה לע"ז, )ב(  -ֶחֶ֖

מ טז,ח( )וי' אח"-)וי' מצ' יד,ז( ושלח את הצפור, מפנה ל-עה"ת ב רמב"ןלעומת מצב רצוי של שחיטה במצות ה' לטהרת מצורע, כפירוש 

לענין שלוח שעיר לעזאזל ללמד ששני השילוחים ופרה אדומה נעשים כמצות ה' להעביר את רוח הטומאה ולא לשם של שכלים הנבדלים 

 ולרוחות בקרבן שהם כוונות עובדי עבודה זרה במעשים כאלה )עיין שם באריכות(.

 

זה במקום שאין בו לא איסור ולא היתר מפורש מן התורה, לשאלת הרב רוזנבוים: איך רבנן אסרו דבר שהתורה התירה. ע"פ הט"ז 

 משא"כ במקום שיש היתר מפורש מן התורה. 

וי' )אפשר כי במקרה שפעולה עשויה להתפרש לשם ע"ז כמו בשחיטת חולין לכלי ריק יש לו יסוד המרומז בטעם המקף הראשון של הכתוב 

י-ֶאל (מצ' יד,ה ל  ֶרׂש-ְּכ  מפני חומרת ע"ז. ֶחֶ֖

 

י-ֶאל (וי' מצ' יד,ה)-בא מבורר תפקיד טעם מקף שני בבקטע ה ל  ֶרׂש-ְּכ  ֶחֶ֖

 ... כיצד מטהרין את המצורע היה מביא פיילי של חרש חדשה ,מ"אד"משנה מסכת נגעים פי
כל הסדר הזה מפורש בתורה. והיות כלי חרש חדש קבלה. ותרגם יונתן בן עוזיאל  ,מ"אד"פירוש המשנה לרמב"ם מסכת נגעים פי

 אלי. והיות המים רביעית קבלה, אמרו מים שדם הצפור נכר בהם שיערו חכמים רביעית. וכן קבירת צפור שחוטה קבלה.מזרק פי
 ר' עובדיה מברטנורא מסכת נגעים פרק יד 

י-ֶאלדכתיב )ויקרא י"ד(  -חדשה  ל  ׂשַ֭על-ְּכ ֶר ם-ֶחֶ֖ י  , מקיש כלי למים, מה מים שלא נעשה בהן מלאכה, אף כלי שלא נעשה בו ַמֵ֥
 מלאכה:

 ...  ]ב[ היה מביא פיילי של חרס חדשה,מ"ב ב"משנה מסכת סוטה פ
פיילי של חרש, כלי חרס. וצריך שיהיה כלי זה לא נשתנה שינוי גדול מחמת אורך  ,מ"בב"פירוש המשנה לרמב"ם מסכת סוטה פ

ל֭(וי' מצ' יד,ה)שנ' בו  הזמן. וענין אמרו חדשה, שלא נעשת בה מלאכה כלל ואפילו כל שהוא, כמו כלי חרס של מצורע י-ֶא ל  ׂש֭-ְּכ ֶר ֶחֶ֖
ים-ַעל ָֽ ּי  םַ֭ח י   , ואמרו מה מים חיים שלא נעשה בהן מלאכה אף כלי שלא נעשה בו מלאכה.ַמֵ֥
 

י-ֶאל ל  ֶרׂש-ְּכ  )ב( לא מתאימים לטהרת המצורע.-מקף שני, מרמז על מספר מצבים של כלי חרש, מצב )א( ו - ֶחֶ֖

י (במ' נשא ה,יז)שימושי ולכן מקבל חשיבות ואסור להוצאה בהלכות שבת, והוא  )א( מקדה שבר כלי שעשוי להחזיק משהו ל  ְכ ֶָ֑רׂש-ּב  שבו  ָח

 (.בבלי סוטה לב,במשקין הסוטה )
לחבירו דברי ר' יהודה ר' מאיר אומר כדי לחתות בו את האור  חצי אריח( –)רמב"ם חרס כדי ליתן בין פצים ,מ"ז ח"משנה מסכת שבת פ
אמר רבי מאיר אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר )ישעיה ל( ולא ימצא במכתתו חרס לחתות  רביעיתקבל בו רבי יוסי אומר כדי ל

 אש מיקוד אמר לו רבי יוסי משם ראיה )שם /ישעיה ל/( ולחשוף מים מגבא:
 )ב( כלי חרש שלם שהיה בשימוש

ל( וי' מצ' יד,ה))ג( כלי חרש חדש שלא היה בשמוש.  י-ֶא ל  ֶרׂש-ְּכ ם-ַעלפחא ט – ֶחֶ֖ י  ים ַמֵ֥ ָֽ יםמקף מרכא סלוק, מלת  – ַחּי  ָֽ או טעם סלוק  ַחּי 

ֶרׂשמגביל המים למים שלא נעשה בהן מלאכה, טעם טפחא במלת  רבי ...  )מ"ד(-בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו, כנדרש ב ֶחֶ֖
יאליעזר אומר מה מים שלא נעשה בהם מלאכה אף  להקיש את הכלי אל המים שיהיה ]כ[ ...  התוה"מ ,שלא נעשה בהם מלאכה ְּכל 

)וי' מצ' יד,ד( מאזב -ודומה ללימוד תו"כ ב -. טט וכ"ה בסוטה )דף טו(. )והרמב"ם כתב שהוא קבלה כיון שאין מבואר בקרא(חדש, 

 לשני תולעת ששניהם כבתחילה )ללא שימוש קודם(.

 מקףראה 

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ם-ַעל֭(וי' מצ' יד,ה)סוף )משנה ד( מובא כאן כי בירור משמעות  י  ים ַמֵ֥ ָֽ  )משנה ה(-עובר מאמצע )משנה ד( ל ַחּי 

הח"ח   רבי שמעון אומר מה מים הברורים שבמינן אף ציפור הברורה שבמינה זו קיפל. ...  פרק א )מ"ד(ספרא מצורע פרשה א 

ַעֶ֖֭  (וי' מצ' יד,ו)-מפרש שהקשת הצפור הברורה )המובחרת( אל המים הברורים היא מ ה֭ ֻחָטָ֔ ַהְּׁש ר֭ ּפ ֶ֣ ּצ  יםַה ָֽ ַחּי  םַ֭הָֽ י  ַּמֵ֥ , טעם טפחא  לַ֭ה

ֶ֖לבמלת  בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו ומעביר את תכונת הברור )של המים הברורים( אל הצפור השחוטה הכתובה  ַע

 בסמיכות ושהיא תהיה ברורה )מובחרת(.

 

ם-ַעל֭(וי' מצ' יד,ה)-בקטע הבא מבורר תפקיד טעם מקף ב י   ַמֵ֥

ם-ַעל( וי' מצ' יד,ה) -)טט  זה כתוב שני פעמים חיים על מים ]יט[ מהתוה" י  ים ַמֵ֥ ָֽ ּי  ים (וי' מצ' יד,ו) ַח ָֽ ּי  ַח םַ֭הָֽ י  ַּמֵ֥ לַ֭ה , א[ מורה על מים ( ַעֶ֖
לאפוקי אם נעשה בהם שינוי אם ע"י מלח )מלוחים(, כמו עד חיותם )יהושע ה'( וימרחו על השחין ויחי )ישעיה לח(, בריאים שהחי מורה בריאות 

האש )פושרים(, הב' מורה על שנובעים תמיד ואינם פוסקים כמו החי שאינו פוסק מתנועתו, ועז"א נובעים ולא מנטפים ולא אם ע"י 
 :)כמ"ש בפ"ח דפרה(, ועי' בספרי )חקת פסקא קכ"ח(מכזבים פעם אחד בשבוע 

 

יםאם לעיל לא טעם סלוק מגביל אלא מלת  ָֽ  , אז הטעם מתפנה לדרישה כאןַחּי 

ם֭חַ֭-ַעל י  יםַמֵ֥ ָֽ  מקף מרכא סלוק,  – ּי 

ם-ַעל י   מקף, מורה על ענין בעל מצבים אחדים ביחס בין נפח דם הצפור ובין נפח המים. ראה להלן – ַמֵ֥

ים-ַעל ָֽ ּי  םַ֭ח י  יםמקף מרכא סלוק,  – ַמֵ֥ ָֽ םסלוק מגביל את המים החיים וטעם מרכא במלת  – ַחּי  י  ...  )מ"ד(-מרבה את הגבלה כנדרש ב ַמֵ֥

י ָֽ ּי  םַ֭ח י   ...   , )נובע טיפין( ולא מים מנטפים)אינו נובע בהתמדה( ולא מים מכזבים )שהתבשלו( ולא מים מלוחים ולא מים פושרים  םַמֵ֥

 

ֶאת ויקרא מצרע יד,ה: ט֭ ַחֶ֖ ןְ֭וָׁש ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ה ָּו ֶאל-ְוצ  ָ֑ת֭ ָח ֹורָ֭הֶא ּפֶ֣ ּצ  י-ַה ל  ַעל-ְּכ ׂש֭ ֶר ים׃֭-ֶחֶ֖ ָֽ ּי  םַ֭ח י  ַ֭מֵ֥
טֶ֭אתאפשר שצריך להבין כך:  ַחֶ֖ ָׁש ּפֶ֣֭-ְו ּצ  ָ֑תַה ָח ָהֶא ר֭ י-ֶאל)א(  ֹו ל  ֶרׂש-ְּכ   ֶחֶ֖

ֶאת ט֭ ַחֶ֖ ָ֑ת-ְוָׁש ָח ֹורָ֭הֶא ּפֶ֣ ּצ  ים-ַעל)ב(  ַה ָֽ ַחּי  ם֭ י  מלמדות ששחיטת הצפור תהיה מעל כלי החרש ולא בסמוך לו )כי  ַעל-ו ֶאל)המלים  ַמֵ֥

 למלת על יש גם משמעות סמוך( , ושהדם יפול אל המים ולא אל כלי אחר וממנו ינתן אל המים.

 

ֶאת֭(,הוי' מצ' יד) ט֭ ַחֶ֖ ְוָׁש ן֭ ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ה ָּו ֶאל-ְוצ  ָ֑ת֭ ָח רָ֭הֶא ֹו ּפֶ֣ ּצ  י-ַה ַעל-ְּכל  ׂש֭ ֶר ים׃֭-ֶחֶ֖ ָֽ ּי  םַ֭ח י  ַ֭מֵ֥
ְוֶאת-ֶאת֭(וי' מצ' יד,ו) ּה֭ ָתָ֔ ח֭א  ַּקֶ֣ י   ֭ ה ַחָּי רַ֭הָֽ ּפ ֶ֤ ּצ  ֶאת-ַה ֶרזְ֭ו ץָ֭הֶאֵ֛ ֵ֥ ֶאת-ע  ַעתְ֭ו ַהּתֹוַלֶ֖ י֭ ֵ֥ ֭ -ְׁשנ  ַדם הְּ֭ב ַחָּיֵ֗ רַ֭ה ּפ ֶ֣ ּצ  ַה ֭׀ ֶ֣ת א  םְ֭ו ֹוָת֝ א ל֭ ְוָטַבָ֨ ָ֑ב֭ ז  א  ָה

ּפ ֶ֣֭ ּצ  ים׃ַה ָֽ ּי  ַח םַ֭הָֽ י  ַּמֵ֥ ֶ֖לַ֭ה הַ֭ע ֻחָטָ֔ ְּׁש  רַ֭ה

כיצד הוא עושה נוטל ארז ואיזוב  )יד,ו( אבל לפי המלים חיים חיים זה עשוי להיות )יד,ה((-)תו"כ דורשת מ )ה(פרק א ספרא מצורע פרשה א 
תלמוד )רק בדם( ל בדם וודאי בדם יכו .ושני תולעת, וכורכן בשירי לשון ומקיף להם ראשי גפיים וראש הזנב משל שנייה וטובל ומזה

ֵֽים )הכיצד( תלמוד לומר דם, הא באיזה צד)הרבה מים שלא ניכר הדם( לומר מים חיים, אי מים יכול עד שיהא כולם מים חיים  ִּי יִם ח  ֵ֥   מ 
 שיערו חכמים רביעית. )כדעת ר' ישמעאל בבבלי סוטה טז,ב(שדם הציפור ניכר בהם 

  ... 

)רק בדם( תלמוד לומר מים חיים, אי מים יכול בדם וודאי )רק בדם( בדם יכול בדם וודאי ( ... נה המשהקטע הבא עוסק בסיפא של )

 )הכיצד( דם, הא באיזה צד)ב(תלמוד לומר )הרבה מים שלא ניכר הדם( תלמוד לומר מים חיים, אי מים יכול עד שיהא כולם מים חיים 
ֵֽים ִּי יִם ח  ֵ֥  שיערו חכמים רביעית. אל בבבלי סוטה טז,ב()כדעת ר' ישמעשדם הציפור ניכר בהם   מ 

כדי שיראה על המים. תנו רבנן, שלשה צריכין שיראו: עפר סוטה, ואפר פרה, ורוק יבמה; משום רבי ישמעאל ...  ב,בבלי סוטה טז
ם (וי' מצ' יד,ו)אמרו: אף דם צפור. מאי טעמא דרבי ישמעאל? דכתיב:  ֹוָת֝ ל֭א ר֭...  ְוָטַבָ֨ ּפ ֶ֣ ּצ  ַה  ֭ ַדם יכול בדם ולא  -, ותניא: בדם וגו'ְּב

בהן, וכמה?  ניכר, אי מים יכול במים ולא בדם? ת"ל: בדם, הא כיצד? מביא מים שדם ציפור )ורש"י גורס מים( במים? ת"ל: במים
 .)כמו בתו"כ( רביעית

טֶ֭את  (וי' מצ' יד,ה)ור' ישמעאל? לערבן קרא אחרינא כתיב: השלמה לגמרא לעיל:  ַחֶ֖ ָׁש ָהאֶ֭-ְו ר֭ ֹו ּפֶ֣ ּצ  ָ֑תַ֭ה )צריך את  וגו'ָח

י-ֶאל שאר הכתוב( ל  ׂשַ֭על-ְּכ ֶר ים-ֶחֶ֖ ָֽ ַחּי  ם֭ י   ללמד שהשחיטה נעשית מעל המים ודם היוצא בשחיטה מתערב במים . ַמֵ֥

ולא צריך שיהיה )להטביל בתערובת דם במים  , דהכי קאמר רחמנא: אטביל בדם ובמים)מלמד ענין אחר( לגופיה(( וי' מצ' יד,ו)הפסוק )ורבנן? ההוא 

 . (ניכר
֭ ( וי' מצ' יד,ו), )והיה משמע שהדם מעורב במים( , לכתוב רחמנא וטבל בהם)בשביל תערובת שדם לא ניכר במים( ורבי ישמעאל? אם כן ַדם )טט  ובמיםְּב

םב– י   .לניכרלמה לי? וע"פ רש"י לעיל גם כאן צריך לומר מים(  ַהַּמֵ֥
, כתב )וטבילה במים בלי דם( והאי לחודיה)טבילה בדם בלי מים( האי לחודיה  מרים()היינו אוורבנן? אי כתב רחמנא וטבל בהם, הוה אמינא  

֭ ( וי' מצ' יד,ו)רחמנא,  ַדם םב-)טט  ובמיםְּב י  ַּמֵ֥  לערבן. ( ַה
ֶאת  (וי' מצ' יד,ה)ור' ישמעאל? לערבן קרא אחרינא כתיב:  ט֭ ַחֶ֖ ָ֑ת֭-ְוָׁש ָח ָהֶא ר֭ ֹו ּפֶ֣ ּצ   וגו'.ַה

)ונעצור למנא, ונינקטינהו לוורידין במשמע סמוך(  ַעל֭(וי' מצ' יד,ה)מלת ), הוה אמינא לישחטיה סמוך ((יד,הוי' מצ' )הפסוק ) ורבנן? אי מההוא 

)לכן בא ללמד שתשחט מעל המים ותתן לדם מהשחיטה ליפול  , קמ"ל)עד שנשחרר הדם להתקבל בכלי אחר( ולקבליה לדם במנא אחרינאזרימת הדם מהורידין( 

 .בו(לתוך המים וע"י זה יתער
, קטנה ונדחית מפני )צפור גדולה בעלת דם רב ואז רביעית המים נבלעת בו ולא ניכרת( בעא מיניה ר' ירמיה מר' זירא: גדולה ומדחת את המים 

וץ )האם לא אמרנו לך שלא תוציא עצמך מח , מהו? א"ל, לאו אמינא לך: לא תפיק נפשך לבר מהילכתא)צפור קטנה דמה מועט ולא ניכר במים( המים

)צפור בשיעור דרור שדמה ניכר במים  ? בצפור דרור שיערו רבנן: אין לך גדולה שמדחת את המים, ואין לך קטנה שנדחית מפני המיםלהלכה(

 .אך גם המים ניכרים, וזה כדעת ר' ישמעאל(

 

 רבנן: פסוק )יד,ה( בלי )יד,ו( משמעו שחוט לתן לדם ליפול לכלי אחד, והמים בכלי אחר.

 ד,ו( ומלמד שתהיה תערובת מיד בשחיטה )ולכן אין כלי נפרד לדם( ולא צריך שהדם יהיה ניכר בתערובת.בא פסוק )י

ר' ישמעאל: פסוק )יד,ה( מלמד שהשחיטה נעשית מעל המים ודם היוצא בשחיטה מתערב במים, פסוק )יד,ו( מלמד שהדם יהיה ניכר 

 בתערובת.



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 התשעג -בהלכה ובאגדה  טעמי המקרא/©Sep-14         248/243    ZZFisher-29ד "עתשה–תשרי–ה"כ

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

אוצר החכמה, לרבי ישמעאל עיקר ההזאה בדם אלא דדין התורה לערב במים, -ב 88ע'  אוצר החכמה, ברכת הפסח, רב אביטן שמואל,

מביא מים שדם הצפור ניכר בהם. הרמב"ם פסק ששיעור רביעית מים לכל הפחות מדברי סופרים, ונראה כי אם יהיה רוב דם עד שהמים 

 לא ניכרים ההזאה פסולה.
 יר למים. לרבנן עיקר ההזאה היא ע"י המים החיים, והדם הוא מכש

 

ם-ַעל י  מקף, ענין בעל מספר מצבים, לרבנן תערובת דם כלשהי כדי להכשיר המים להזאה שהם עיקר ההזאה, ולא צריך שהדם יהיה  – ַמֵ֥

 ניכר.

 לרבי ישמעאל תערובת דם, שהדם יהיה ניכר. היחס צריך להיות רביעית מים לצפור דרור.
ם. זה מתאים לשיטת תורת המקף, שהמקף כאן מורה להחליש העיקר )שהמים לא רוב דם במים פסול לשניהם כי אז המים לא ניכרי

 ניכרים( ההזאה פסולה. 

 

 א של )משנה ה(שירהקטע הבא עוסק ב
 מסמיך אל האגודה()כיצד הוא עושה נוטל ארז ואיזוב ושני תולעת, וכורכן בשירי לשון ומקיף להם  ספרא מצורע פרשה א פרק א )ה(

 שנייה וטובל ומזה.)צפור( וראש הזנב משל  צפור(כנפי ה)ראשי גפיים 

יויקרא מצרע יד,ד:  ָֽ ְׁשּת  ר֭ ֵ֛ ַּטה  חַ֭לּמ  ָלַקֹ֧ ְו ן֭ ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ה ָּו ב׃-ְוצ  ז ָֽ א  ַעתְ֭ו י֭תֹוַלֶ֖ ֵ֥ ְׁשנ  ֶרזּ֭ו ֶ֣ץֶ֭אָ֔ ע  ְו ֹות֭ רָ֑ ה  ֹותְ֭ט ּיֶ֖ יםַ֭ח ֵ֥ ר  ֳּפ  צ 

ֶאתויקרא מצרע יד,ה:  ט֭ ַחֶ֖ ןְ֭וָׁש ה ָ֔ ַהּכ   ֭ ָּוה ֶאל-ְוצ  ָ֑ת֭ ָח רָ֭הֶא ֹו ּפֶ֣ ּצ  י-ַה ל  ׂש-ְּכ ֶר ים׃֭-ַעלֶ֭חֶ֖ ָֽ ּי  םַ֭ח י  ַ֭מֵ֥
ָ֑ב֭ויקרא מצרע יד,ו:  ז  א  ָהָֽ ֶאת־ ַעתְ֭ו ַהּתֹוַלֶ֖ י֭ ֵ֥ ְׁשנ  ֶאת־ ֶרזְ֭ו ֶאֵ֛ ץָ֭ה ֵ֥ ע  ֶאת־ ּהְ֭ו ָתָ֔ א  ח֭ ַּקֶ֣ י   ֭ ָּיה ַח רַ֭הָֽ ּפ ֶ֤ ּצ  ־ַה  ֶאת

ים׃֭֭ ָֽ ּי  ַח ַהָֽ ם֭ י  ַּמֵ֥ ַה ֶ֖ל֭ הַ֭ע ֻחָטָ֔ ְּׁש רַ֭ה ּפ ֶ֣ ּצ  ַה  ֭ ַדם הְּ֭ב ַחָּיֵ֗ רַ֭הָֽ ּפ ֶ֣ ּצ  ַה ֭׀ ֶ֣ת֭ ְוא  ם֭ אֹוָתָ֜ ל֭ ְ֭וָטַבָ֨
ֶאתיד,נא:  מצורעיקרא ו ח֭ ָלַקֶ֣ ץ-ְו ָֽ ֶאת-ע  ֶרזְ֭ו ֶא ֭ -ָה֠ ָּיה רַ֭הַח ּפ ֶ֣ ּצ  ַה ֭ ת  ְוא  ַעת֭ ֹוַלֵ֗ ַהּת ֶ֣י֭ ְׁשנ  ֭׀ ֶ֣ת א  ֝בְ֭ו ז  א  ָ֭הָ֨

ֶאל ֵ֥ה֭ ָּז ה  ָ֑יםְ֭ו ּי  ַח םַ֭ה י  ּוַבַּמֶ֖ ה֭ חּוָטָ֔ ַהְּׁש ר֭ ּפ ֶ֣ ּצ  ַה  ֭ םְּ֭בַדם ָתֵ֗ א  ֶ֣ל֭ ים׃-ְוָטַב ָֽ ָעמ  עְּ֭פ ַב ֶׁשֵ֥ ת֭ י  ַ֭הַּבֶ֖
 

  , וכורכן בשירי לשון()סדר המלים לפי )יד,נא(שה נוטל ארז ואיזוב ושני תולעת כיצד הוא עו ספרא מצורע פרשה א פרק א )ה(

ת ֭֭(טו,לט שלחבמדבר )השוואה לפר' ציצת:  יצ  ְ֭לצ  ֶ֣הָ֭לֶכם  ָי ָה תבנית זרקא סגול, מלמדת הוספה מהענין על הענין, היינו כורך מחוט  ... ְו

ר֭ (יד,נא מצ' 'וי) ר כי תבנית זרקא סגול בכתובהציצת הארוך, על כל החוטים כולל החוט שכורך עמו. לכן אפש ּפ ֶ֣ ּצ  ַ֭ה ת  ְוא  ַעת֭ ַהּתֹוַלֵ֗ ֶ֣י֭ ְׁשנ 
ה ֭ פי שאין הזרקא סגול מטעים את שני -על-מלמדת הוספה מהענין על הענין, היינו כורך שני התולעת מתוך האגודה על האגודה ואף ַהַחָּי

 התולעת.

 

-ֶאת (וי' מצ' יד,ו)ת המשתלחת, מתה המשתלחת ישפך הדם תלמוד לומר ומנין אם נשפך הדם תמו )ו(ספרא מצורע פרשה א פרק א 
ה ֭ ַחָּי ַהָֽ ר֭ ּפ ֶ֤ ּצ   .ַה

ה ֭-ֶאת (וי' מצ' יד,ו) ַחָּי ַהָֽ ר֭ ּפ ֶ֤ ּצ  אם -מקף מרמז שהרבוי יקרה במצב ש -ֶאתמרבה על הצפור החיה,  ֶאתמקף מהפך פשטא, מלת  – ַה
ָתָ֭֔, המלה נשפך הדם תמות המשתלחת, מתה המשתלחת ישפך הדם יתירה ללמד שאם אי אפשר לקיים המצוה באחת מן הזוג,  ּהא 

ח֭-ש (וי' מצ' יד,ו)השניה תדחה וצריך  ַּקֶ֣ ּה (וי' מצ' יד,ו)קטן של -זוג חדש המרומז בטעם זקףי  ָתָ֔ בתפקיד של שתי צפרים בלקיחה  א 

 השניה.

 

ּה (וי' מצ' יד,ו... ) )ו( ָתָ֔ א  ח֭ ַּקֶ֣ ֶאתמלמד שהוא מפרישה לעצמה  י  ץָ֭הֶאֵ֛-ְו ֵ֥ ְוֶאתע  ֶאת-ֶרז֭ ַעתְ֭ו ֹוַלֶ֖ ַהּת י֭ ֵ֥ ל-ְׁשנ  ְוָטַבָ֨ ָ֑ב֭ ז  א  , מה תלמוד לומר ָה
םיכול הואיל ולא היתה עמהם בכלל אגודה לא תהא בכלל טבילה תלמוד לומר  אֹוָת֝ ל֭ ר֭ ְוָטַבָ֨ ּפ ֶ֣ ּצ  ַה  ֭ ַדם הְּ֭ב ַחָּיֵ֗ רַ֭ה ּפ ֶ֣ ּצ  ַה ֭׀ ֶ֣ת א  ְו

ה ֻחָטָ֔ ְּׁש  , החזיר את הצפור לכלל טבילה. ַה

 

ּצ֭ ויקרא מצרע יד,ו:  ־ַה ָ֑בֶ֭את ז  א  ָהָֽ ֶאת־ ַעתְ֭ו ַהּתֹוַלֶ֖ י֭ ֵ֥ ְׁשנ  ֶאת־ ֶרזְ֭ו ֶאֵ֛ ץָ֭ה ֵ֥ ע  ֶאת־ ּהְ֭ו ָתָ֔ א  ח֭ ַּקֶ֣ י   ֭ ָּיה ַח רַ֭הָֽ  ּפ ֶ֤
ים׃֭֭ ָֽ ּי  ַח ַהָֽ ם֭ י  ַּמֵ֥ ַה ֶ֖ל֭ הַ֭ע ֻחָטָ֔ ְּׁש רַ֭ה ּפ ֶ֣ ּצ  ַה  ֭ ַדם הְּ֭ב ַחָּיֵ֗ רַ֭הָֽ ּפ ֶ֣ ּצ  ַה ֭׀ ֶ֣ת֭ ְוא  ם֭ אֹוָתָ֜ ל֭ ְ֭וָטַבָ֨
 

א֭ -ֶאת (וי' מצ' יד,ו) ח֭ ַּקֶ֣ י   ֭ ה ַחָּי ַהָֽ ר֭ ּפ ֶ֤ ּצ  ֶאתַה ּהְ֭ו ְוֶאת-ָתָ֔ ֶרז֭ ָהֶאֵ֛ ץ֭ ֵ֥ ֶאת-ע  ַעתְ֭ו ַהּתֹוַלֶ֖ י֭ ֵ֥ ָ֑ב֭-ְׁשנ  ז  א  ארבעה פרטים נמנים ביחד, והם כעין ָה

םפרט לפני כעין כלל לגבי ההטבלה המרומז בקדמא ואזלא של  ֹוָת֝ ל֭א םתלמוד לומר )משנה ו( -, כנאמר בְוָטַבָ֨ ֹוָת֝ א ל֭ החזיר ...  ְוָטַבָ֨
 את הצפור לכלל טבילה.

ֶאתאבל  ץ֭-ְו ֵ֥ ֶאתע  ֶרזְ֭ו ַעת-ָהֶאֵ֛ ֹוַלֶ֖ ַהּת י֭ ֵ֥ מרכא תביר מרכא טפחא, תבנית המלמדת על קבוצת פרטים הקשורים לענין אבל שונים  – ְׁשנ 

ומקיף  אגודים ביחד ע"י שני תולעת היוצא מתוך האגודהבהלכותיהם לגבי הענין של אופן ההטבלה. עץ הארז, שני התולעת והאזוב 

המספר הבנות בקריאת  )משנה ה(, אבל יש-את שלושתם כנדרש ב ָּיֵ֗ ַהַח ר֭ ּפ ֶ֣ ּצ  ַה ֭׀ ֶ֣ת א  ְו ם֭ ֹוָת֝ ל֭א  ְוָטַבָ֨

 
 ב ,בבלי קידושין נו

, ובשער נזיר, ופטר חמור, ובשר בחלב, וחולין בצפורי מצורעמתני'. המקדש בערלה, בכלאי הכרם, בשור הנסקל, ובעגלה ערופה, 
 מקודשת. -קידש בדמיהן . מכרן, ו)כל אלו איסורי הנאה בגופן( אינה מקודשת -שנשחטו בעזרה 

 ?)שאסורים בהנאה(צפורי מצורע מנלן  בבלי קידושין נז,א

מבורר בגמרא, שהשחוטה נשארת אסורה בהנאה, )ויש לשפוך המים עם הדם, ולקבור הצפור ע"י כהן(, ואילו המשולחת שנאסרה בהנאה 

בהנאה אחרי טבילתה והזאה עמה על המטהר. משעת לקיחה )ריש לקיש( יש מפרשים שאסורה משעת שחיטת הצפור האחת ומותרת 

 ורש"י פירש שלרבי יוחנן לא נאסרה כלל.



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 בבלי קידושין נז,א

)שהשחוטה כבר יקח זוג לשניה, והראשונה מותרת בהנאה; ואי ס"ד  -: שחטה ונמצאת טריפה )הקשה רבי יוחנן לריש לקיש( איתיביה

כגון שנמצאת טריפה בבני  -: הכא במאי עסקינן )ר"ל לרבי יוחנן( הנאה? א"למחיים אסורה, הראשונה אמאי מותרת בנאסרה מלקיחה( 
 מעיה, דלא חל עלה קדושה כלל. 

: שחטה שלא באזוב ושלא בעץ ארז ושלא בשני תולעת, ר' יעקב אומר: הואיל והוקצה למצותה )הקשה רבי יוחנן לריש לקיש( איתיביה
)כי חסר אפילו אחד מהשלושה מינים ארז, שני תולעת ואזוב ל ונשחטה שלא כמצותה אסורה, רבי שמעון אומר: הואי -)משעת השחיטה( 

 שמה שחיטה)רש"י למצותה( סבר: שחיטה שאינה ראויה )ר' יעקב( אלא מר  -; עד כאן לא פליגי )השחוטה בהנאה( מותרת –להזאה( 
ואין איסור הנאה מהצפור  –)טט  ה ראויה לא שמה שחיטהסבר: שחיטה שאינ)ר' שמעון( , ומר איסור הנאה מהצפור השחוטה( –)לאסרה, טט 

)רבי יוחנן: מכך שמחלוקת ר' יעקב ור' שמעון היא האם שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, מחיים לא מיתסרא!  -, דכולי עלמא מיהא השחוטה(

ויה()אמר ר"ל לרבי יוחנן יש לי תמיכה כהתנא לומדים שהם מסכימים שהצפור לא נאסרת מחיים והמחלוקת היא האם נאסרת משעת שחיטה שאינה רא

)אשם מצורע מכשיר,  תנאי היא; דתנא דבי ר' ישמעאל: נאמר מכשיר ומכפר מבפנים במחלוקת תנאים שלומד לצפורי מצורע מעגלה ערופה(

 -שיר ומכפר האמור בפנים , מה מכ)צפורי מצורע הם מכשיר, עגלה ערופה היא המכפרת( , ונאמר מכשיר ומכפר בחוץושאר קרבנות מכפרים(
)שכשם שעגלה  עשה בו מכשיר כמכפר -, אף מכשיר ומכפר האמור בחוץ )לאשם יש כל ההלכות של שאר הקרבנות( עשה בו מכשיר כמכפר

 .ערופה )המכפר( אסורה בהנאה מחיים כך צפורי מצורע )מכשיר( אסורים בהנאה מחיים(

 

ה ַחָּיֵ֗ רַ֭ה ּפ ֶ֣ ּצ  ֶ֣תַ֭ה א  םְ֭ו אֹוָת֝ ל֭ בקריאה ללא פסק משמע שהאגודה והצפור מוטבלים בבת אחת בתערובת דם ומים. רק שהפסק  – ְוָטַבָ֨

׀נמצא אחרי מלת  ֶ֣ת א   וזה מקשה על הסבר זה. ולכן יוסבר בצורה אחרת: ְו

 

ה ָּיֵ֗ רַ֭הַח ּפ ֶ֣ ּצ  ׀ַ֭ה ֶ֣ת א  םְ֭ו אֹוָת֝ ל֭ ר֭הַ֭בקריאה עם פסק, כאשר הפסק בתפקיד להעביר ולהרכיב את התאור  – ְוָטַבָ֨ ּפ ֶ֣ ּצ  הַה על מלת  ַחָּיֵ֗

׀ ֶ֣ת א  ֶ֣תאז מתקבל הלמוד בקריאה עם פסק   ְו א  םְ֭ו ֹוָת֝ א ל֭ , משמע שהצפור אינה אגודה עם המינים האחרים׀֭הצפור החיה(= )ְ֭וָטַבָ֨

 ומוטבלים בבת אחת בתערובת דם ומים.

ה׀֭ ֻחָטָ֔ רַ֭הְּׁש ּפ ֶ֣ ּצ  ַה  ֭ ַדם הְּ֭ב ַחָּיֵ֗ רַ֭הָֽ ּפ ֶ֣ ּצ  שחטה שלא באזוב ושלא בעץ  (לי קידושין נז,אבב)טעם פסק בראש, מלמד את הדרשה  – ַה
֭ ֭׀, ואפילו אחד מהשלושה מינים של מכשירי ההזאה לא היו מצוי ולכן אין טעם לטבול  ארז ושלא בשני תולעת ַדם הְּ֭ב ַחָּיֵ֗ רַ֭הָֽ ּפ ֶ֣ ּצ  ַה

ה ֻחָטָ֔ ְּׁש רַ֭ה ּפ ֶ֣ ּצ   , לר' יעקב הצפור השחוטה תהיה אסורה בהנאה, וגם לא יצאו ידי הזאה.ַה

   
דרך  (, וכן)במצורע דלבעוף  םהשחוטה ולא המלוקה והלא דין הוא, הואיל ודרך הכשירו בפני )ז(ספרא מצורע פרשה א פרק א 

, מה דרך הכשירו בפנים במליקה אף דרך הכשירו בחוץ (בתחילת תהליך ההיטהרות לכל מצורע, אז אולי תלמד) הכשירו בחוץ בעוף
ה֭ (ווי' מצ' יד,)במליקה, תלמוד לומר  ֻחָטָ֔ ְּׁש יםולא המלוקה, ַה ָֽ ַחּי  םַ֭הָֽ י  ַּמֵ֥ לַ֭ה ַעֶ֖ ה֭ ַהְּׁשֻחָטָ֔ ר֭ ּפ ֶ֣ ּצ   .אין כלי חרס על מים חיים ַה

 

ה ַחָּיֵ֗ ַהָֽ ר֭ ּפ ֶ֣ ּצ  ַה ֭׀ ֶ֣ת֭ א   מונח לגרמיה מונח רביע – ְו

ה ֻחָטָ֔ ַהְּׁש ר֭ ּפ ֶ֣ ּצ  ַה  ֭ הְּ֭בַדם ַחָּיֵ֗ ַהָֽ ר֭ ּפ ֶ֣ ּצ  ַה ֭׀ ֶ֣ת֭ א   לסתום אלא לפרש )ראה להלן( קטן כעין סתום שלא בא-רביע ... זקף – ְו

ה ְּׁשֻחָטָ֔ רַ֭ה ּפ ֶ֣ ּצ  ַה  ֭ ַדם הקטן, -פשטא מונח זקף – ְּב ֻחָטָ֔  קטן בתפקיד שתי דרשות-זקף – ַהְּׁש

)הקשה רבי יוחנן  איתיביה( בבלי קידושין נז,אבשחיטת טרפה לא נעשתה מצוה, לכן יביא צפור אחת אחרת וישחט שוב. ) )א(דרשה 

כגון שנמצאת טריפה בבני  -: הכא במאי עסקינן )ר"ל לרבי יוחנן( א"ל... יקח זוג לשניה,  -ת טריפה : שחטה ונמצאלריש לקיש(
אם השחוטה נמצאת טרפה נסתרת יביא צפור שניה וישחט. )אגב כך למדנו לא צריך להביא זוג מעיה, דלא חל עלה קדושה כלל. 

 )רמב"ם הל' טו"צ פי"א ה"ט((צפרים, השחוטה הראשונה לא נעשה בה מצוה והיא מותרת בהנאה 

 

דרשה )ב( שחיטת צפור בהעדר אפילו אחד מהשלושה מינים אזוב, עץ ארז, שני תולעת היא שחיטה שאינה ראויה, לכן יביא המין 

 החסר וצפור אחת אחרת וישחט שוב )רמב"ם הל' טו"צ פי"א ה"ז(.

 

ר ּפ ֶ֣ ּצ  גבי המטהר לא נעשתה, כי חסר ענין צדדי )כאן חסר אחד מהמינין מונח, מצב ספק, השחיטה עצמה תקינה, אבל מצוותה ל – ַה

 אזוב, עץ ארז, שני תולעת(

, (איסור הנאה מהצפור השחוטה –ה, טט רסא)ל שמה שחיטהרש"י למצותה( )סבר: שחיטה שאינה ראויה )ר' יעקב( מר במצב זה מחלוקת 
 (השחוטה מותרת בהנאה)הצפור  סבר: שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה)ר' שמעון( ומר 

 

 : הערות נוספות
 מחלוקת האם השחוטה נאסרת מלקיחה או משחיטה; )לריש לקיש השחוטה מלקיחה, לרבי יוחנן משחיטה(.)א( 

מחלוקת האם המשולחת נאסרת? )לריש לקיש המשולחת מלקיחה וניתרת בשלוח, לרבי יוחנן לפי' רש"י לא נאסרת כלל, )ב( 

 ד שלוח,ובשלוח ניתרת(.ולתוספות נאסרת משחיטה ע

  בבלי חולין פב,א)ג( הסוגיה נמצאת גם ב

 )ד( רמב"ם הל' טו"צ פי"א ה"ז השחיטה הלא ראויה כאן שמה שחיטה והצפור השחוטה אסורה בהנאה.

 

 

ֶאת ... (הוי' מצ' יד,). פי' משום דכתיב לעיל כלי חרס על מים חיים ןאי הח"ח ט֭ ַחֶ֖ ָ֑תֶ֭אל-ְוָׁש ֶאָח רָ֭ה ֹו ּפֶ֣ ּצ  ל֭ -ַה ׂשַ֭על-יְּכ ֶר ים-ֶחֶ֖ ָֽ ַחּי  ם֭ י   :ַמֵ֥
מהאי קרא הו"א שישחט את הצפור לכלי חרס ואותו הכלי חרס יעמידנו על מים חיים ואין כאן תערובת דם ומים כלל משו"ה כתב 

ר֭רחמנא האי קרא אחרינא  ּפ ֶ֣ ּצ  ַה  ֭ הְּ֭בַדם ֻחָטָ֔ יםַהְּׁש ָֽ ַחּי  םַ֭הָֽ י  ַּמֵ֥ לַ֭ה  .דוקא ולא כלי חרס על מים חיים דבעינן לערבן ַעֶ֖

ים ָֽ ּי  ַח םַ֭הָֽ י  ַּמֵ֥ ֶ֖לַ֭ה הַ֭ע ֻחָטָ֔ ְּׁש רַ֭ה ּפ ֶ֣ ּצ   .אין כלי חרס על מים חיים ַה

חרש על מים חיים )מעיין או כלי שבו מים חיים( ודם השחיטה יכנס לכלי ריק, -טפחא בתפקיד שנוי משמעות, שלא יעמיד כלי – ַעֶ֖ל

 חרש ותווצר תערובת.-לתוך כלי המים החיים שנשאבו מעלשיש בזה מראית עין של ע"ז, אלא ישחוט 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ט: –ויקרא מצרע יד,ז 

ֵ֥֭ ־ְּפנ  ל ֶ֖הַ֭ע ַחָּי רַ֭הָֽ ּפ ֵ֥ ּצ  ־ַה ֶאת ֵ֛ח֭ ַּל ׁש  ֹוְ֭ו רָ֔ ֲה ֶ֣ ְוט  ים֭֭ ָ֑ מ  עְּ֭פָע ֶַ֣ב ַעתֶׁ֭ש ָּצַרֶ֖ ן־ַה מ  ר֭ ֵ֛ ַּטה  ּמ  ַה ֹ֧ל֭ הַ֭ע ָּזֵ֗ ה  ְו ה׃]ז[֭ ֶדָֽ  יַ֭הָּׂש

ֶאת ר֭ ַּטה ָ֨ ַהּמ  ס֭֩ ֶּב ְוכ  ח[֭ ֶאת-] ֶ֣ח֭ ַּל ג  ְו ו֭ י ָגָד֝ ֹו֭-ָּכל-ְּב ָערֵ֗ ֶאלְׂש א֭ ֹו ָיבֶ֣ ר֭ ַאַחֶ֖ רְ֭ו ה ָ֔ ְוָט  ֭ ם ץַּ֭בַּמ י  ַחֶ֤ ת֭-ְוָר ַעֵ֥ ְב ׁש  ֹו֭ ֳהלֶ֖ ּוץְ֭לָא חֵ֥ ב֭מ  ַׁשֵ֛ ְוָי ָ֑ה֭ ֲחֶנ ַּמ ַהָֽ
ֶאת ֶ֣ח֭ ַּל ְיַג י֭ ע ֝ י ְּׁשב  ֹוםַ֭ה הַ֭֩בּיָ֨ ְוָהָי ים׃֭]ט[֭ ָֽ מ  ֶאת-ָּכל-ָי ֹו֭ רֵ֗ ֶאת-ְׂשָע ֹוְ֭ו ֶאת-ר אׁשֶ֤ וְ֭ו י יָנָ֔ ע  ת֭ ַּגּב ֶ֣  ֭ ת א  ְו  ֭ ֹו ֶאת-ָּכל-ְזָקנ ֶ֣ס֭ ֶּב ְוכ  ַָ֑ח֭ ַגּל  ֹוְ֭י ָערֶ֖ ָגָדֵ֭֗-ְׂש וְּ֭ב י

ץֶ֭את ַחֹ֧ ר׃-ְוָר ָֽ םְ֭וָטה  י  ֹוַּ֭בַּמֶ֖ ָׂשרֵ֛  ְּב

 וי' מצרע יד,נגראה 

 
 ספרא מצורע פרשה ב 

ה֭ (וי' מצ' יד,ז) )א( ָּזֵ֗ ה  ים֭לאחר ידו של מצורע ויש אומרים על מצחו ְו ָ֑ ָעמ  עְּ֭פ ֶַ֣ב ֶׁש ַעת֭ ַהָּצַרֶ֖ ן־ מ  ר֭ ֵ֛ ה  ַּט ּמ  ֹ֧לַ֭ה ַע ה֭ ָּזֵ֗ ה  המטהר מן הצרעת ְו
הלא דין הוא מה אם מצורע שאינו טעון הזייה בשלישי ובשביעי טעון הזיית  )ב(ון הזיות שבע. טעון שבע הזיות, אין טמא מת טע

ר֭שבע טמא מת שטעון הזיית שלישי ושביעי אינו דין שיטעון הזיית שבע ת"ל  ֵ֛ ַּטה  ּמ  ֹ֧לַ֭ה הַ֭ע ָּזֵ֗ ה  המטהר מן הצרעת טעון הזיית שבע ְו
קל וחומר למצורע שיטעון הזיית שלישי ושביעי מה אם טמא מת שאינו טעון  וך()נסיון ללמוד הפ )ג( ואין טמא מת טעון הזיית שבע.

ים֭הזיית שבע טעון הזיה בשלישי ובשביעי מצורע שהוא טעון הזיית שבע אינו דין שיטעון הזייה בשלישי ובשביעי ת"ל  ָ֑ ָעמ  עְּ֭פ ֶַ֣ב ֶׁש
ֹו רָ֔ ֲה ֶ֣ ֹו֭ )ד( הזיית שבע הוא טעון ואינו טעון הזייה בשלישי ובשביעי.  ְוט  רָ֔ ֲה ֶ֣ )האם סיים בדברים הנעשים בגופו, יכול יהי' מסולק ְוט 

ֵ֛ח֭ת"ל  תהליך ההיטהרות?( ַּל ֹו (וי' מצ' יד,ז)וגלח וכבס ורחץ, יכול יהיו כולם מעכבים אותו ת"ל ְוׁש  ֲהרָ֔ ֶ֣ ר (וי' מצ' יד,ח)...  ְוט  ה ָ֔ , טהרה ְוָט
ֹו (יד,ז) -)טט אמורה למעלה  רָ֔ ֲה ֶ֣ ר (יד,ח) -)טט ה וטהרה אמורה למט (ְוט   –)טט , מה טהרה האמורה למעלה בדברים הנעשים בגופו (ְוָטה ָ֔

וי' ) )ה(. )יד,ח( גלח, רחץ, ולא כבוס כי לא בגופו( –)טט  , אף טהרה האמורה למטה בדברים הנעשים בגופו)יד,ז( הזה, ולא שלח כי לא בגופו(

ֶ֖ה֭ (מצ' יד,ז ַחָּי רַ֭הָֽ ּפ ֵ֥ ּצ  ַה ֵ֛חֶ֭את־ ַּל ׁש  ד ביפו וישלחנה לים, שלא יעמד בגבת וישלחנה למדבר, שלא יעמוד חוץ לעיר וישלחנה שלא יעמְו
ל־כלפי העיר אל ) ה( ַע ֶדָֽ ֵ֥יַ֭הָּׂש ֶאת (וי' מצ' יד,ח) )ו(הא אם שלחה וחזרה לתוך ידו תהא מותרת באכילה.  ְּפנ  ר֭ ה ָ֨ ַּט ַהּמ  ס֭֩ ֶּב יו֭-ְוכ  ָד֝ ְּבָג

)שבעה ימים של תהליך בגדים במגע והלא קל וחומר הוא, ומה אם בימי ספרו  אמר רבי שמעון מה זה בא ללמדינו אם ללמוד לטמא

שמטמא בביאה אינו דין שיטמא בגדים במגע, אם כן למה נאמר  )חלוטו(שאינו מטמא בביאה מטמא בגדים במגע, בימי גמרו  טהרה(
ֶאת ר֭ ַּטה ָ֨ ַהּמ  ס֭֩ ֶּב ו֭-ְוכ  י ָגָד֝ אחד מלטמא משכב ומושב, ואחד מלטמא בגדים מלטמא משכב ומושב מפני שהם שני כבוסי בגדים ְּב

ֶ֣חֶ֭את( וי' מצ' יד,ח) )ז(במגע.  ַּל ג  ל-ְו ֹו-ָּכ רֵ֗ ֶ֣ח (יד,ט))נאמר תגלחת בימי ספרו  )לימוד במה מצינו(, יכול אף בית הסתרים ודין הוא ְׂשָע ַּל , (ְיַג
ֶ֣ח (יד,ח))ונאמר תגלחת בימי גמרו  ַּל ג  ֶ֣֭ (יד,ט)), מה תגלחת האמורה בימי ספרו (ְו ַגַּל פרט לבית הסתרים אף תגלחת האמורה בימי  (חְי

ֶ֣ח (יד,ח))גמרו  ַּל ג  הין אם הקיל בימי ספרו שאינו מטמא משכב ומושב ואינו מטמא בביאה, ניקל  )בתמיהה( )ח(פרט לבית הסתרים.  (ְו
)בקל ת הסתרים בימי גמרו שהוא מטמא משכב ומושב ומטמא בביאה, הואיל והוא מטמא משכב ומושב ומטמא בביאה, יגלח אף בי

תלמוד בימי ספרו אינו מגלח בית הסתרים אז אפשר שבחמור בסוף ההחלט יגלח. אבל אי אפשר ללמוד מקל לחמור, לכן הלימוד במה מצינו נדחה( 
ל (וי' מצ' יד,ט)לגזירה שוה, מה  ְׂשָערֹו-ָּכללומר  ֹו-ָּכ רֵ֗ ל( וי' מצ' יד,ח)האמור בימי ספרו פרט לבית הסתרים אף  ְׂשָע רֵ֭֗-ָּכ האמור בימי ֹוְׂ֭שָע

ץ֭( וי' מצ' יד,ח) )ט(גמרו פרט לבית הסתרים.  ַחֶ֤ ָר אפילו במי מקוה, והלא דין הוא מה הזב שאינו טעון הזיית מים חיים טעון ביאת מים ְו
֭ חיים, מצורע שטעון הזיית מים חיים אינו דין שיטעון ביאת מים חיים ת"ל  ם ַּמ י  ץַּ֭ב ַחֶ֤ ץ֭ (ד,חוי' מצ' י) )י(אפילו במי מקוה. ְוָר ַחֶ֤ ָר ְו

ר ְוָטה ָ֔  ֭ ם ַּמ י  ֶאל ַּב א֭ ֹו ָיבֶ֣ ר֭ ַאַחֶ֖ ָ֑ה֭-ְו ֲחֶנ ַּמ ציפרים מעכבים אותו ליכנס לפנים  )שילוח(רחיצת גופו מעכבתו ליכנס לפנים מן המחנה ואין ַהָֽ
ֹו (וי' מצ' יד,ח) )יא(מן המחנה.  לֶ֖ ּוץְ֭לָאֳה חֵ֥ ַׁשֵ֛ב֭מ  ָי לו אין אהלו אלא , ישב מחוץ לאהלו יהא כמנודה והוא אסור בתשמיש המטה, אהְו

יםאשתו שנא' שובו לכם לאהליכם,  ָֽ ָימ  ת֭ ַעֵ֥ ְב ולא ימי החליטו דברי רבי, ר' יוסי ברבי יהודה אומר קל וחומר לימי החליטו, אמר רבי  ׁש 
  חייא השבתי לפני רבי והלא למדנו רבי שלא היה יותם לעוזיה אלא בימי החליטו אמר להם אף אני כך אמרתי.

 

ה֭ (וי' מצ' יד,ז) )א(ספרא מצורע פרשה ב  ָּזֵ֗ ה   לאחר ידו של מצורע ויש אומרים על מצחוְו

: מצחו הוא מקום העליון של האדם והוא ניכר לאחרים כי מצד פניו )לעומת על קודקודו יכין –משנה נגעים פי"ד,מ"א תפארת ישראל 

 .דסבירו ליה דמדאפשר שמגביה ידו ממעל לראשושאינו ניכר(. ולתנא קמא על גב ידו 

: מ"ד על גב ידו כמו מתן דם ושמן על בוהן ידו של המטהר, מ"ד על מצחו כנגד מקום המועד לצרעת כנאמר במלך עוזיה "וצרעת הח"ח

 במצחו".זרחה 
ר( וי' מצ' יד,ז) מלבי"ם ויקרא פרשת מצרע ]כו[ ֵ֛ ַּטה  ּמ  ַה ֹ֧ל֭ הַ֭ע ָּזֵ֗ ה  א . מלת על כשבא בדיוק הוא דוקא מלמעלה ועל גבו של דבר. וכשבְו

דעת )שעל במשמע מלמעלה( וזה א(  -)כך יש להבין שתי הדעות()טט על דבר כמו וזרקו את דמו על המזבח סביב.  בכ"מ שנופלבשלוח הוא 
דייק ממה שמלת  )דומה לזריקה על המזבח שהיא מהצד וזה דומה למצחו(ומ"ד ע"ג מצחו ב(  -)טט לאחר ידו היינו ע"ג ידו. )מאן דאמר( מ"ד 

ֹ֧ל֭ )לא מצאנו במסורה טעם ולא נסמך במקף כדין המלה הזאת בכ"מ. והוא נמנה במסורה ריש ויקרא עם ח' על בטעם מאריכים נכתב בַע

דרגא זה שכאן, תביר, מרכא, טפחא, מהפך, יתיב(, אפשר שכוונתו  1ועוד מלות על בלי מקף בטעמים שונים ) 150-שבכתר ולא במנחת שי, בכתר יש כ

וידי על בית )וכן תרגום יונתן( . וע"כ אמר על מצחו. וכת"י משמע אלא שלעומת המקף האלם הם נשמעים ולכן מאריכים(לאו דווקא מאריך כפשט ה
 אפוהי, ודעות אלה מובאים בנגעים )פי"ד מ"א(:

 בלי מקף מלמדת על ענין מהצד. למ"ד שעל משמע על המצח רוצה לדייק ולכן מלת על ללא מקף.  עלע"פ הסבר התוה"מ מלת 

 

ים֭ (וי' מצ' יד,ז)...  א() ָ֑ מ  עְּ֭פָע ֶַ֣ב ֶׁש ַעת֭ ַהָּצַרֶ֖ ן־ ר֭מ  ֵ֛ ַּטה  ּמ  ֹ֧לַ֭ה ַע ה֭ ָּזֵ֗ ה  המטהר מן הצרעת טעון שבע הזיות, אין טמא מת טעון הזיות ְו
 שבע. 

ַעת֭( וי' מצ' יד,ז) מלבי"ם ויקרא פרשת מצרע ]כז[ ָּצַרֶ֖ ן־ַה מ  ר֭ ֵ֛ ַּטה  ּמ  ַה ֹ֧ל֭ הַ֭ע ָּזֵ֗ ה  ֵה֛ר)לאמר והזה עליו למה כפל השם שנית שהי' די ְו ִּמט   ה 

ַעת֭. ומה שדקדק לאמר יתר( ַהָּצַרֶ֖ ן־ מ  ר֭ ֵ֛ ַּטה  ּמ  ע ת)והיה די לאמר על המטהר ַה ַ֖ ר  כמ"ש בכל הפרשה. פי' חז"ל שבא למעט  יתר( ִמן־ה צ 
הזיות. ואמר  ז' )ואין צריך(שהזיית שבע הוא רק על המטהר מן הצרעת לא המטהר מטומאת מת אף שי"ל מעלה שמזה בג' וז' א"צ 

השאין ללמוד ק"ו שמצורע שחמור שטעון ז' הזיות יהא טעון גם הזיות ג' וז'. דהא אמר  )במשנה ג'( ָּזֵ֗ ה  ֹו֭...  ְו ֲהרָ֔ ֶ֣ וי' מצ' )וכ' וסיים ְוט 

ֶאל( יד,ח א֭ ֹו ָיבֶ֣ ר֭ ַחֶ֖ ַא ָ֑ה-ְו ֲחֶנ ַּמ  :הרי שא"צ להמתין שבעת ימים על ההזיות ַהָֽ
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טעון הזייה בשלישי ובשביעי טעון הזיית שבע טמא מת שטעון הזיית שלישי ושביעי אינו דין הלא דין הוא מה אם מצורע שאינו  )ב(
ר֭שיטעון הזיית שבע ת"ל  ֵ֛ ַּטה  ּמ  ַה ֹ֧ל֭ הַ֭ע ָּזֵ֗  )נסיון ללמוד הפוך( )ג(המטהר מן הצרעת טעון הזיית שבע ואין טמא מת טעון הזיית שבע. ְוה 

אם טמא מת שאינו טעון הזיית שבע טעון הזיה בשלישי ובשביעי מצורע שהוא  קל וחומר למצורע שיטעון הזיית שלישי ושביעי מה
ֹוטעון הזיית שבע אינו דין שיטעון הזייה בשלישי ובשביעי ת"ל  ֲהרָ֔ ֶ֣ ְוט  ים֭ ָ֑ ָעמ  עְּ֭פ ֶַ֣ב הזיית שבע הוא טעון ואינו טעון הזייה בשלישי   ֶׁש

 ובשביעי.

 

ן־ (וי' מצ' יד,ז) ר֭מ  ֵ֛ ה  ַּט ּמ  ֹ֧לַ֭ה ַע ה֭ ָּזֵ֗ ה  יםְו ָ֑ מ  עְּ֭פָע ֶַ֣ב ֶׁש ַעת֭ ה׃ ַהָּצַרֶ֖ ֶדָֽ ֵ֥יַ֭הָּׂש ־ְּפנ  ַעל ֶ֖ה֭ ַחָּי רַ֭הָֽ ּפ ֵ֥ ּצ  ֶאת־ַה ֵ֛ח֭ ַּל ְוׁש  ֹו֭ רָ֔ ֲה ֶ֣  ְוט 

ששבע הזאות על  אבן האזל הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ג -וה סימן יא אות טז ד"ה מ"א והזה שבע –החזון איש נגעים כתבו 

 א מפורש בין בדברי חז"ל ובין ברמב"ם להצריך לכל הזאה טבילה.המצורע יכולות להיות בטבילה אחת כיוון של

 

ה (וי' מצ' יד,ז) ָּזֵ֗ ה  ַעתרביע בארבעה המינים שהטביל ביחד בדם הצפור השחוטה שבמים,  – ְו ַהָּצַרֶ֖ ן־ מ  ר֭ ֵ֛ ה  ַּט ַהּמ  ֹ֧ל֭ דרגא תביר טפחא,  – ַע

עְּ֭פעָ֭כעין קבוצת פרטים מצטרפת, שהן שבע ההזאות לרצף אחד,  ֶַ֣ב יםֶׁש ָ֑ ֵ֛ח מ  ַּל ֹוְ֭וׁש  רָ֔ ֲה ֶ֣ ֹו֭קטן ושני פעלים -אתנח מונח זקף – ְוט  ֲהרָ֔ ֶ֣ ְוט 
ֵ֛ח ַּל ֹו֭מאפשר ללמוד אלפניו ולאחריו. בלימוד אלפניו  ְוׁש  ֲהרָ֔ ֶ֣ קטן במלה אחת כעין ריבה וריבה את הכל, נקרא גם נאמר -מונח זקף –ְוט 

ים)דרגא תביר טפחא((. וטעם אתנח במלת  רוצה לומר בטבילה אחת יזה שבע ההזאות ברצף –באחד וחל על הכל  ָ֑ ָעמ  מגביל ללמד כי  ְּפ

 (אנציקלופדיה תלמודית כרך ח, ]הזאה ב )לטהרה([ טור תקעח) שבע ההזאות שעל המצורע מעכבות זו את זו,

 

ֹו֭ ספרא מצורע פרשה ב )ד( רָ֔ ֲה ֶ֣ ֵ֛ח֭ ת"ל )האם סיים תהליך ההיטהרות?(בדברים הנעשים בגופו, יכול יהי' מסולק ְוט  ַּל ׁש  וגלח וכבס ְו
ֹו֭ורחץ, יכול יהיו כולם מעכבים אותו ת"ל  ֲהרָ֔ ֶ֣ ֹו (יד,ז) -)טט וטהר, טהרה אמורה למעלה ְוט  ֲהרָ֔ ֶ֣  (יד,ח) -)טט וטהרה אמורה למטה  (ְוט 

ר למטה בדברים  , אף טהרה האמורה)יד,ז( הזה, ולא שלח כי לא בגופו( –)טט , מה טהרה האמורה למעלה בדברים הנעשים בגופו (ְוָטה ָ֔
 .)יד,ח( גלח, רחץ, ולא כבוס כי לא בגופו( –)טט  הנעשים בגופו

האם כל חמש הפעולות היו מעכבות מספיק היה לכתוב טהרה בפעולה האחרונה. אבל כיון שכתוב בראשון  התוה"מע"פ  ָּזֵ֗ ה  ...  ]ז[ְ֭ו

ֹו רָ֔ ֲה ֶ֣ ר, וכתוב רק באחרון  ְוט  ְוָטה ָ֔  ֭ ם ץַּ֭בַּמ י  ַחֶ֤ ח[ְ֭וָר רשהאמצע  , משמע] ּפ ֵ֥ ּצ  ַה ֵ֛חֶ֭את־ ַּל ְוׁש  ֶאת...  ]ז[֭ ר֭ ַּטה ָ֨ ַהּמ  ס֭֩ ֶּב ְוכ  ח[֭ ֶ֣ח֭-] ַּל ג  ְו ו֭ י ָגָד֝ ְּב
ֹו-ָּכל-ֶאת רֵ֗ ֹו֭ )ד(עשויים לא לעכב, לכן הדרשה  ְׂשָע רָ֔ ֲה ֶ֣ ֶ֣ח֭, מרבה מסברה את  בדברים הנעשים בגופוְוט  ַּל ג  לעכב אע"פ שלא כתוב בו ְו

 וכבס שלא יעכבו. טהרה כי דומה לרחצה שבגופו, ומותירה את שלח 

 

ֶאת (וי' מצ' יד,ח) )ו( ר֭ ַּטה ָ֨ ּמ  ַה ס֭֩ ֶּב ו֭-ְוכ  י ָד֝ ָג אמר רבי שמעון מה זה בא ללמדינו אם ללמוד לטמא בגדים במגע והלא קל וחומר הוא, ְּב
ו דין שמטמא בביאה אינ )חלוטו(שאינו מטמא בביאה מטמא בגדים במגע, בימי גמרו  )שבעה ימים של תהליך טהרה(ומה אם בימי ספרו 
ֶאתאם כן למה נאמר  שיטמא בגדים במגע, ר֭ ה ָ֨ ַּט ַהּמ  ס֭֩ ֶּב ו֭-ְוכ  י ָד֝ מלטמא משכב ומושב מפני שהם שני כבוסי בגדים אחד מלטמא ְּבָג

 משכב ומושב, ואחד מלטמא בגדים במגע.

הדבר מרומז  ר' שמעון מחדש מה שלא כתוב כלל, שמצורע מחלט מטמא מעבר לבגדיו גם משכב ומושב לכל עומק שהוא. אפשר כי

יו-ֶאת (יד,ח)בטעם מקף של  ָגָד֝  סוף התפשטות הטומאה בבגדים בזמן חלוטו של המצורע.-חלקים, מתאר את אין-בתפקיד רב ְּב

. כלומר על בגדיו שהיו מונחין תחת משכבו קאמר אע"פ שלא נגע. והא דאמרינן הכא שמטמא משכב מלטמא משכב ומושב הח"ח 
רצה  וכו' מפני שהם שני כיבוסי בגדיםכדאמרינן בפסחים )דף סז( אלא לטמא אוכלין ומשקין:  ומושב בימי גמרו לא לטמא אדם

שאינו  )של שבעת ימי טהרה(לענין משכב ומושב א"צ לימי סיפורו  )יד,ח(( –)טט לומר שיש שני מיני כיבוסין וכיבוס האמור בעניננו 
וכיבוס שני עכשו הוא מטמא מגע בלבד, לכן כיבוס זה יתר ומלמד לימי חלוטו( )יד,ח( בתנאי שהמצורע טבל ומ –)טט מטמא משכב ומושב כלל 

 :הוא לטהר בגדיו ממגע )יד,ט (( –)טט האמור שם 

 

ֶאת (יד,ט)-הכיבוס ב ֶ֣ס֭ ֶּב יו-ְוכ  ָגָדֵ֗ הוא כיבוס מטומאה קלה שהבגד נטמא ממגע של המטהר בימי ספרו. הכיבוס הראשון )יד,ח( מלמד על  ְּב

המצורע המחלט שהבגד נטמא תחת מושב ומשכב של המצורע בלי מגע המצורע בו, בטומאה המטמאה אוכלין ומשקין טומאה חמורה של 

 אבל אינה מטמאה אדם.

 הבגד המוטבל נטהר מיד מכל טומאה שלא כמצורע שיורד בשלבים.

 

רֶ֭את֭(וי' מצ' יד,ח) ה ָ֨ ַּט ּמ  סַ֭֩ה ֶּב יו-ְוכ  ָד֝ ָג  ר' שמעון מחדש מה שלא כתוב כלל,  ְּב

֭֩ (וי' מצ' יד,ח)שר כי אפ ס ֶּב )הראשון( בטעם תרסא בתפקיד מידרוג בחומרת הטומאה של המצורע מחלט שיורד מטומאה חמורה  ְוכ 

המטמאה מושב ומשכב לטומאת מגע בלבד. ובנוסף עשוי ללמד בתפקיד של אין שעור מגביל לטומאת משכב ומושב, המרומז בטעם 

 מקף כלהלן.

יו-ֶאת֭(יד,ח)אפשר כי טעם מקף של  ָד֝ חלקים, מתאר את התפשטות הטומאה החמורה בבגדים בזמן חלוטו של המצורע -בתפקיד רב ְּבָג

 מעבר לבגד שנוגע בו גם למשכב ומושב לכל עומק שהוא. וכל אלו מטמאים אוכלין ומשקין.

וכלין ומשקין אבל לא בימי ספירתו טומאת המצורע יורדת לדרגת טומאת מגע בלבד, שרק הבגד שהמצורע נגע בו נטמא לטמא א

 בגדים שנגעו בבגד הראשון.

רֶ֭את֭(וי' מצ' יד,ח) ה ָ֨ ַּט ּמ  סַ֭֩ה ֶּב יו-ְוכ  ָד֝ ָג  –תבנית טעמים העשויה ללמד על בנין אב )פתוח על דוגמת מהרז"ו במדה ח' מל"ב מדות  – ְּב

ם הסופרים שבעה לטהרתם. בנין אב(. המצורע הוא הראשון לפי סדר הכתוב בתורה בקבוצת טמאים מחמת טומאה היוצאת מגופ

 )צריך עיון( שכבות בגדים הנטמאים ממשכב וממושב של טמאים אלו.???-ומלמד בכעין בנין אב לאחרים )זב, זבה( בענין רב

 

ץ( וי' מצ' יד,ח) ַחֶ֤ ָר ר ְו ה ָ֔ ְוָט  ֭ ם  קטן בתפקיד שני לימודים.-קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ַּבַּמ י 

ָר֭( וי' מצ' יד,ח) )ט(לימוד )א(  ץְ֭ו טעון ביאת מים  )בימי ספירתו(אפילו במי מקוה, והלא דין הוא מה הזב שאינו טעון הזיית מים חיים ַחֶ֤
֭ אינו דין שיטעון ביאת מים חיים ת"ל  )בתחילת ימי ספירתו(חיים, מצורע שטעון הזיית מים חיים  ם ַּמ י  ץַּ֭ב ַחֶ֤  אפילו במי מקוה.ְוָר

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ג שם:, ט"תהלים קי – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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(, לכן מבחינה זאת הוא חמור מן הזב. לכן היינו ספרא מצורע פרשה א פרק א )ד(תמיד )ראה  המצורע טעון הזיית מים חיים ממעין נובע

 , )טבילה במעיין נובע תמיד(ביאת מים חיים  )לטהרתו(טעון  )בימי ספירתו אבל(מה הזב שאינו טעון הזיית מים חיים לומדים בקל וחומר 
 ביאת מים חיים)בשלב ראשון לטהרתו( שיטעון )צריך(   )בתחילת ימי ספירתו(חיים  הזיית מים )בשלב ראשון לטהרתו(מצורע שטעון )לכן גם( 

   )טבילה במעיין נובע תמיד(

֭ ת"ל  ם ץַּ֭בַּמ י  ַחֶ֤ ץ( וי' מצ' יד,ח, ) אפילו במי מקוהְוָר ַחֶ֤ ָר ֭  ְו ם ַּמ י  מהפך פשטא, מוציא המצורע בתחילת תהליך הטהרה )ימי ספירתו(  –ַּב

ן לטהרתו טבילה במי מעיין נובע תמיד, ובשביל תחילת טהרתו יכול לטבול גם במי מקוה ולא רק במי מעיין מההשואה לטהרת הזב שטעו

 נובע תמיד.

ם ֭ ַּמ י   מי מקוה.  –אות שימוש מנוקדת בפתח של ה"א הידיעה, אולי ללמד על מי טהרה היותר מצויים  – ּבַ֭ – ַּב

 

וְ֭ (וי' מצ' יד,ח) )י(לימוד )ב(   ֭ ם ץַּ֭בַּמ י  ַחֶ֤ רְוָר אֶ֭אל ָטה ָ֔ ֹו ָיבֶ֣ ר֭ ַאַחֶ֖ ָ֑ה֭-ְו ֲחֶנ ַּמ )שילוח( רחיצת גופו מעכבתו ליכנס לפנים מן המחנה ואין ַהָֽ

ע (וי' מצ' יד,ב) ג( -ספרא מצורע פרשה א )א -)שילוח מפורש ב ציפרים מעכבים אותו ליכנס לפנים מן המחנה. ָרָ֔ ְּמצ  ַה ת֭ ַרֶ֣ ֹו  (ּת

ח צפרים מעכב )כי רק הנעשה בגופו מעכב( וכתב הח"ח שאפשר כי בשביל לבוא כבר למדנו כי אין שילו פרשה ב משנה )ד(-ע"פ הח"ח ב

 אל המחנה צריך עוד לימוד אחר ששילוח הצפרים לא מעכב את בואו אל המחנה.

 

ֶאל א֭ ֹו ָיבֶ֣ ר֭ ַחֶ֖ ָ֑ה-ְוַא ֲחֶנ ַּמ ָ֑ה-ֶאלטפחא מונח מקף אתנח,  – ַהָֽ ֲחֶנ ַּמ ר֭אתנח בתפקיד הגבלת מלת  – ַהָֽ ַחֶ֖ ר֭אַ֭-ללמד שלא רק לְוַא כל ַחֶ֖

א֭הפעולות יבוא אל המחנה אלא שיש מספר פעולות שלא מעכבות. אחת נלמדת מהאתנח עצמו ואחת מתרבה מטעם מונח במלת  ֹו והן ָיבֶ֣

רכבוס בגדיו ושלוח הצפור, וטעם טפחא של מלת  ַחֶ֖ רבתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו והאפיון הוא הגבלת מלת  ְוַא שלא  ְוַאַחֶ֖

 עכבות. כל הפעולות מ

ָ֑ה-ֶאל ֲחֶנ ַּמ  שלב מותר להיכנס למחנה ישראל ולויה )משנה נגעים פי"ד,מ"ח(, אסור במחנה שכינה.-מקף, רב – ַהָֽ

 

ֹו (וי' מצ' יד,ח) )יא( לֶ֖ ּוץְ֭לָאֳה חֵ֥ ַׁשֵ֛ב֭מ  ָי ּובּו  (דב' ואת' ה,כז), יהא כמנודה והוא אסור בתשמיש המטה, אהלו אין אהלו אלא אשתו שנא' ְו ׁשֵ֥

ם ְלָאֳהלֵ  ַ֖ כ  ֵֽםל  ים, יכ  ָֽ מ  תָ֭י ַעֵ֥ ְב , ר' יוסי ברבי יהודה אומר קל וחומר לימי החליטו )בבלי מועד קטן ז,ב רבי יהודה(ולא ימי החליטו דברי רבי  ׁש 
)שלא התעבר יותם( , אמר רבי חייא השבתי לפני רבי והלא למדנו רבי שלא היה יותם לעוזיה )מה בימי ספרו אסור ק"ו שבימי החלטו אסור(

 אולי לא עשה כדין)א(  שרבי יוסי ברבי יהודה סברוהח"ח אומר  אמר להם אף אני כך אמרתי. )ענה רבי( )של עוזיה(חליטו אלא בימי ה

 .או כי התעברה אשת עוזיה לפני שעוזיה החלט)ב( 

בהח"ח  ַׁשֵ֛ ּוץ ְוָי חֵ֥ ֹומלמד על נדוי  – מ  לֶ֖ ָאֳה  מלמד על אסור תשמיש, ְל

ַׁשֵ֛בהתוה"מ  דבר שהוא חידוש במאמר יקדם תמיד ומלמד על איסור תשמיש המטה שבימי החלטו היה מותר, פירש כי כלל בלשון שה ְוָי

 ומשכתב יהא כמנודה הוא ענין בפני עצמו.

ב ַׁשֵ֛ ֹותביר, מחלק בתשמיש המיטה שבימי החלטו היה מותר ובימי ספרו שאחריהם אסור  – ְוָי לֶ֖ ֳה ּוץְ֭לָא חֵ֥ מרכא טפחא, יתור לרבות   - מ 

 י החלטו אף שירד בדרגת טומאתו.את המשך הנדוי מימ
 

ב (וי' מצ' יד,ח)  ַׁשֵ֛ ָי ומונה ...  רמב"ם הלכות טומאת צרעת פי"א,ה"אתביר מחלק באיסור תשמיש המטה בין מצורע ובין מצורעת  – ְו
ֹובהן בתשמיש המטה שנאמר  ואסורשבעת ימים  לֶ֖ ּוץְ֭לָאֳה חֵ֥  בתשמיש המטה. מותרתמלמד שאסור בתשמיש המטה, והמצורעת  מ 

 ובתשמיש המטה( והרי הוא מותר ברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל )שמצורע מחלט...  רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"י,ה"ופסק 
ֶׁשר (יג,מה)-וראה אותו רמב"ם ב וזוקף את מטתו כשאר העם. ים ֭-ֲא ֻרמ  ּוְ֭פ ְהיֶ֤ ו֭י  י ָד֞ ָג עְּ֭ב ַג ֶּנֵ֗ ַה ֹו֭   ּבֶ֣

 

ֶאת ֶ֣ח֭ ַּל ג  ֹו-ָּכל-ְו  א( -)טט ם תגלחת א' כהלכה: מונח רביע, תנאים לקיו - ְׂשָערֵ֗

)... לא , ואם גילח שלא בתער בתערכשהוא מגלח בשתי התגלחות אינו מגלח אלא  א( -)טט  רמב"ם הלכות טומאת צרעת פי"א,ה"ג

ואם שייר שתי שערות בתגלחת ראשונה וגלחן בשניה לא עלתה לו אלא  ... או שהניח שתי שערות לא עשה כלום,  ב( -)טט  עשה כלום(
 ולמעט שיער שבתוך החוטם לפי שאינו נראה,פסק(  ה"א-וב –)טט  לחת אחת בלבד והרי היא ראשונה,תג
 וכל היום כשר לטהרת המצורע. ד(  -)טט ואינו מגלחו אלא כהן,  ג( -)טט  
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א (דברים ואתחנן ד,ב)-נאמר ב פּו ל ֶ֣ ֵ֗ ס  א ... ת  ּו ְול ֵ֥ עֶ֖ ְגְר הדרשה של )במקום  ון חמש פרשיות בתפיליןכג (ד פברי פר' ספ ע"פ) רש"י ופי' ת 

 (כג,מ וי' אמר) מינין ארבעהכתוב על )במקום  , חמשת מינין בלולב(מסכתא דפסחא פרשה יח –מכילתא דרבי ישמעאל בא -, שבארבע

ם ְחֶּתָ֨ ם ּוְלַק ֹום ָלֶכ֝ ּיֶ֣ ֹון ַּב ׁשֵ֗ א י ָהר  ָ֨ ר  ֶ֤ץ ְּפ ָדר ֭ ע  ת ָה ים ַּכּפ ֶ֣ ָ֔ ר  ָמ ֵַֽ֥ף ְּת ֲעַנ ץ ַו ת-ע  י ָעב ֶ֖ ְרב  ַע ָ֑֭-ְו דב' תצא )הכתוב )במקום  , וחמש ציציות(ַחלָנ

ע-ַעל֭(כב,יב ְרַּבֵ֛ ֹות ַא ּוְתָךֶ֖֭ ַּכְנפֵ֥ ס )תוסיפו לעשות על(  ולאכנפות,  שלוש)תגרעו לעשות על(  ארבע ולא בבלי זבחים יח,ב-ומזה נדרש ב ְּכ

 כנפות(. חמש

אלעומת הכתובים ודרשות התורה שבעל פה על  פּו ל ֶ֣ ֵ֗ ס  א ... ת  ל ֵ֥ ּו ְו ְרעֶ֖ ְג ן (לך יז,יב-בראשית לך)נאמר , במצוות מילה לעיל ת  ֶ֣ת-ּוֶב ַנ מ  ים ְׁש ֵ֗ מ   ָי
ֹול ּמֵ֥ לעשרה לאחד עשר לשנים עשר לא פחות קטן נימול לשמונה לתשעה  )מוסיפה זמן( משנה שבת פי"ט מ"ה-בהתורה שבעל פה ו י 

 .  ולא יותר
 

, שבאמצעותם םהמידות שהתורה נדרשת בומסיני,  הלכה למשהאיך לדרוש את הכתוב, וביניהן  לחז"ל היו מסורות של תורה שבעל פה

העוזרים  איך לדרוש את הכתוב באופנים שונים כהדרהוא תפקידי טעמי המקרא האחד מש ,השערההספר הזה מציע קבעו את ההלכה. 

  להבנת דרשות התורה שבעל פה, וביניהן המיעוטים והרבויים בדוגמאות לעיל.

 
הם גם בין המקורות של כללים תורניים שונים. כגון כאשר מתעורר ספק האם לבצע מצוה שהיא מן ועוד, אפשר כי תבניות טעמי המקרא 

התורה דוחים ביצוע המצוה. דוגמא לספק היא להיכן שייך זמן בין השמשות, האם ליום, שאורו מסתיים או ליום שמתחיל לילו. בגלל ספק 

קטן נימול  משנה שבת פי"ט מ"ה-השמיני ללידתו ליום אחר, כנאמר ב זה נדחית מצות מילת קטן, שנולד בזמן בין השמשות מהיום
ֶ֣ת-ּוֶבן שלכי תבנית טעמי המקרא  אפשר. לעשרה לאחד עשר לשנים עשר לא פחות ולא יותרלשמונה לתשעה  ַנ מ  ים ְׁש ֵ֗ מ  המרמזת על ָ֭י

כלל התורני שבמצב ספק של הקורותיו ממבגלל ספק יום, משמשת גם כאחד  היום השמיני לכלול ימים נוספים למילההרחבת משמעות 

 .נדחה החיוב של ביצוע מצוה

 

( מלכים א' ה,יבכי שלמה אמר על כל דבר ודבר של סופרים )מבאר שמה שאמר רב המנונא ב ,כאעירובין בבלי  חידושי אגדות מהרש"א
ֶלף ָוָאָֽ ה֭ ָּׁשֵ֥ כו' שיש לנו היה לו לשלמה ה'  זרקא וסגולפיסוק טעמים כגון לאו היינו טעם הענין אלא  מלת טעמיםדפי'  טעמים, ֲחמ 

ֹו֭ואלף פיסוק טעמים והיינו דכינה אותן  רֶ֖ י מוכח  )לז,ב( נדרים )בבלי(הוא ממש שיר וב דפיסוק טעמים לפי התנועות של הפיסוקׁש 
א (נחמיה ח,ח) שהן מן התורה מדכתיב ְקָרָֽ ּמ  ּוַּ֭ב ינ ֶ֖ ָּיב  היינו נמי ע"י  ני טעמיםדאגמריה בסימ האמורא רבא()וגו' ודקאמר נמי בסמוך  ַו

היה לו פיסוק בדברי סופרים( )דאפילו בד"ס  לחדוש()גבי דברי סופרים לרבותא  מנונא(הכדברי האמורא רב )פיסוק טעמים ונקט ליה הכא 
 :ודו"ק וכל שכן בדברי תורה()טעמים וכ"ש בד"ת 

 גטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"
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