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

  , ולפי ההשערותמשרתים
 

  דרוש לחתונה 1.1
  י,שרה כד חיי בראשית

ים וַ  ה ְגַמִּל� ֶעֶבד ֲעָׂשָר ח ָה� ֶלְך ְוָכלמִ ִּיַּק� �' &ְּגַמֵּל$י ֲאֹדָניו  ַוֵּי ּוב ֲאֹדָנ ֹו ט(   יו ְּבָיד,
.ֶלְך ֶאלוַ   ָקם ַוֵּי ִים ֶאל& ָּי0 ם ַנֲהַר' ֹור1&ֲאַר( יר ָנח2   ִע(

ֶעֶבד ח ָה� גדולה, שני שיעורין, שנלמד אותן מהמאמר של הרב ישראל פולק, מרוה לצמא, - גדולה, כעין שתי תלישא- מונח תלישא – ַוִּיַּק�

  עור חומש רש"י,פר' חיי שרה התשל"ד, , שיבשם האדמור מצאנז זצוק"ל בעל שפע חייםפרשת חיי שרה התשס"ט, 

  א' שיעור עשרה אנשים לברכת אירוסין,
 ררב נחמ�: אמר לי הונא ב )אמר,בזכתובות  בבלי( ונצישמ "פ מהה ענרא? וי�למג רהשוצר� לעהלמה  דקדקוש הקד ור החיי�... ובא

ד"ה  �' (שסותהו בתכו ו פה.ר שבני העיר ויאמח עשרה אנשי� מזק) ויקב' ד תרוה? שנאמר: (רחתני� בעש תכרב� לימנ: אתנ, �תנ
 אכתת נישואי�, ונראה דאסמ) ברכד ברות  –טט ( כאוהוסי� ריאת ) ברכבעבד אברהם - (טט � דהת) א"פ ריש( להמס' כ" ב ')ווכ ראמנש

רוכבי�  הרשע �הילעו� ילגמ השרע בדח העקשל� .... מהת עה לא משתמרעש' דסהתו קוקדדש המב יא וגו' ... ונראה לבעלמא הי
  ו'בעשרה ... וג �יסאירו רכתבכא� שמו,סי�ורא מר ברכתול הרשע לו היהיוזאת כדי ש

  ב' שיעור עשרה אנשים להשגיח בבתי משתיות שלא ינהגו קלות ראש.

 יתבב �ינקז �ינממ� הש� יד תיבל רבי פנחס מכא� רמא תאאי )ות א אכתוב(י� פירקב מילרושי" ע חיי�" וז"ל: ב"שפ לבע� ישמומ   
 ר�וצה הרכבל השבשבי ושלמיהירמ לדבריו רוקמהואש.... ו קלות רגהנשלא י רבגיח על הדלהש" משהפני "במשתיות שלה� וכתב 

  )י"אקס בי' ס", סרזשמואל, אב� הע בבית י�יע( אשרת א ינהגו קלוח שלגיהשקני� לז שרהר) עעזאלי(
  

  סה,בראשית חיי שרה כד

אֶמר ֶאל  �ֹ י&ַוּת ֶבד ִמ2 ּוא ֲאֹדִנ,י הָ &ָהֶע0 ֹ(אֶמר ָהֶע'ֶבד ה� נּו ַוּי �יׁש ַהָּלֶזה  ַהֹהֵל$ְך ַּבָּׂשֶדה  ִלְקָראֵת   ִא$
ס1  יף ַוִּתְתָּכ2 ח ַהָּצִע'   ַוִּתַּק(

ס...  ויצא יצחק לשוח כו'ויצא יצחק לשוח כו'ויצא יצחק לשוח כו'ויצא יצחק לשוח כו'ד"ה  בית ישראל בראשית  חיי שרה שנת התשי"א רישא של הקרא יף ַוִּתְתָּכ2 ח ַהָּצִע' הגיד כ"ק אאז"ל  ַוִּתַּק(
אמרי  דכלדאישבת  ... עפ"י הגמרא יראת שמים) להראות ךראש ה(כסכסי ראש� כו' אימתא דשמיא   מרא  האומרת)(כדוגמת הג כעי� דאיתא

אמרה לו אמו כסה ראשך ( אמרה ליה אימיה כסי ראש� כו' ובעי רחמי בנך (בעל תכונת) גנב)( בר� גנבי אמרו לאשה אחת) החוזים בכוכבים(

  )לאות יראת שמיים ובקש רחמים שלא תגנוב
סכ� "כיו� שרבקה בת בתואל ואחות לב�, יצחק אבינו יצא להתפלל עליה, הכניס בה יראת שמי�, על יף ַוִּתְתָּכ2 ח ַהָּצִע' ומה' אשה  ַוִּתַּק(

ע"י התפלות  שלה� נמתק כח היצה"ר כוחו של  בכסוי הראש לאות יראת שמיים ובקשת רחמים)( משכלת וראשית חכמה יראת ה' ... ואולי
 ויצא אותו החוצהויצא אותו החוצהויצא אותו החוצהויצא אותו החוצה) בינואברה� כ� לבני ישראל, כעי� שראה דנפקי ב� דלא מעלי והתפלל על זה, (וזה שנאמר לא"כלעשו לא להזיק 

י מי האיש הזה (ולא ככתוב צא מאיצטגנינות� כנרמז ש� בסו# שבת אצל אאע"ה עיי� ש�, ותפלתו פעל בזה, למתק הדיני�, יׁש &ִמ2 ָהִא$
על מאמר בית ישראל שאיש מרמז לדינים.  ברכת אליהומלמד על יצחק אבינו ולימד דבר אחר, כגון פירש הוציא הכתוב מפשוטו ה()  והב�ֶזה  ּלָ הַ 

  .)בנו שהוא הפך יראת שמים של יצחק עשוואפשר שרמז ל

ס רש"י  בהקשר לרישא ע"פ בית ישראל הדוגמאות של רש"י עשויות לומר כיון שראתה טט, לשו� ותתפעל, כמו ותקבר ותשבר " ַוִּתְתָּכ2

  שיצא ממנה עשו רצתה למנוע זאת בבחינת להעדיף להשבר ולהקבר טרם יבוא לה ולעם ישראל צער עשו.

  

אֶמר ֶאל �ֹ ֶבד &ַוּת   מונח רביע - ָהֶע0

י יׁש ַהָּלֶזה  &ִמ2 נּו  מהפך פשטא - ָהִא$ �פעמיים מהפך פשטא בין שני קיסרים, תבנית מאד , קטן- מהפך פשטא זקף - ַהֹהֵל$ְך ַּבָּׂשֶדה  ִלְקָראֵת

  , כעין היקש או דבר החוזר וקורהדירהנ

י יׁש ַהָּלֶזה  &ִמ2 י - ָהִא$ יׁש &ִמ2   הבכרה) - ויבז את - לזות שפתיים ז ("= עש"ו ל, סש"ו ועוד ה' ועוד ה'  = ה' ה' ל"ז ַהָּלֶזה  גי' סש"ו, ָהִא$

ֹ(אֶמר ָהֶע'ֶבד  ּוא ֲאֹדִנ,י מרכא טפחא  –ַוּי   מונח אתנח –ה�

יף  ח ַהָּצִע' מך 'ע  – צ'ע'י'ף' יתור לרבות על צעיף אחד רבוי יראת שמים וממנו רבוי פרנסה כנדרש מהנוטריקון ,מרכא טפחא -ַוִּתַּק(

ס ,רנסה'ריכים פ'שראל צ'י סהמלה מלמדת על צניעות כאות ליראת שמיים, טעם סלוק במלת  ַוִּתְתָּכ2 , הגבלה, שבזכות כסוי סלוק – ַוִּתְתָּכ2

  ת מעשו, עד להמתקת הדין לגמרי.הראש לאות יראת שמיים יוגבל הנזק העלול לצא

  
   :סז,בראשית חיי שרה כד

ק ַוְיִבֶא�הָ   ֹו ָׂשָר�ה ָהֹא ֱהָלה   ִיְצָח0 �ח ִאּמ ה&ֶאת ַוִּיַּק? ֹו&ַוְּתִהי ִרְבָק. ה ל( ם ַוֶּיֱאָהֶב,הָ  ְלִאָּׁש' ק ַוִּיָּנֵח( י ִיְצָח' ֹו1 ַאֲחֵר(  פ ִאּמ2
ח ה&ֶאת ַוִּיַּק? ֹו&ַוְּתִהי ִרְבָק. ה ל( טפחא, קבוצת פרטים מצטרפים רצף באור הנר, רצף בברכה בעיסה, רצף בענן דרגא תביר מרכא  -  ְלִאָּׁש'

ֹו ָׂשָר�ה ָהֹא ֱהָלה   רש"י,  כפי' היינו טהרת המשפחה השכינה הקשור על האהל �שכל זמ� ששרה קיימת היה נר דלוק מערב שבת לערב  ִאּמ
  .רושבת, וברכה מצויה בעיסה וענ� קשור על האהל, ומשמתה פסקו, וכשבאת רבקה חז

  

ה1[א]  ד  –,א חיי שרה כה אשיתבר ּה ְקטּוָר2 ה ּוְׁשָמ( ח ִאָּׁש' ֶסף ַאְבָרָה.ם ַוִּיַּק(   ַוֹּי?

ה[א]  ח ִאָּׁש' ֶסף ַאְבָרָה.ם ַוִּיַּק( מרכא טפחא, קבוצת פרטים המצטרפים לענין אחד כאן כהסקה מפי' רמב"ן שאברהם אבינו  דרגא תביר – ַוֹּי?

  אורייתא. לקח אשה בכתובה (שהיא מרבנן) ובקידושין מד

כ�, כי לא  הדבר ואי� (כא,א). �בסנהדרי דדויד, כדאמרינ� בנשי� ופילגשי� בכתובה שלא � פילגשי�פילגשי�פילגשי�פילגשי� בכתובה, " נשי� :ורבנו שלמה כתב ... רמב"�
   ... .בלא כתובה וקדושי� " תקרא 'פילגש', אלא כשהיא בלא קדושי�, כי הכתובה מדברי סופרי�, והגרסא בסנהדרי�: פילגש 

  יש ללמוד שאשה בכתובה וקידושין   בלא כתובה וקדושי� "והגרסא בסנהדרי�: פילגש ' רמב"ן מתוך פי

השהיו בה י"א סמנים  כקטרת שנאי� מעשיהמרכא, רבוי המרמז על  – ּוְׁשָמ(ּה  רש"י כפי'  שקשרה פתחה, מרמז להגבלה ,סלוק – ְקטּוָר2

ה(א)  הזו הגר (ראה ב"ר סא,ה), ונקראת  "  ְקטּוָר2 שלא נזדווג לה אד� מיו�  ושקשרה פתחה,כקטרת,  שנאי� מעשיהעל ש�  " ְקטּוָר2
  שפרשה מאברה� (ראה ב"ר סא,ה). 
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  לב �כח ,ת וירא יחיבראש

ה ֶאת [כח]  ית ַּבֲחִמָּׁש' ה ֲהַתְׁשִח( �ים ַהַּצִּדיִקם  ֲחִמָּׁש ּון ֲחִמִּׁש$ Hּוַלי ַיְחְסר ית ִאם&ָּכל&א� �א ַאְׁשִח �ֹ ֹ אֶמר  ל ים &ָהִע,יר ַוּי ם ַאְרָּבִע' �ֶאְמָצ�א ָׁש
ה ַּבעֲ  �א ֶאֱעֶׂש �ֹ ֹ אֶמר  ל ם ַאְרָּבִע,ים ַוּי ּון ָׁש' ר אּוַל.י ִיָּמְצא( �ֹוד ְלַדֵּב$ר ֵאָליו  ַוּיֹאַמ ֶסף ע� ה1   [כט]  ַוּיֹ ים1ַוֲחִמָּׁש2 ּור ָהַאְרָּבִע2   ב'

ּיֹאֶמר ַאל י&[ל]  ַו� ם ְׁשלִֹׁש, ּון ָׁש' ָרה אּוַל.י ִיָּמְצא( �אדָני  ַוֲאַדֵּב א ִי$ַחר ַל2 Hה ִאםָנ �א ֶאֱעֶׂש �ֹ ֹ אֶמר  ל ים1   [לא]  & ם ַוּי ם ְׁשלִֹׁש2 א ָׁש' ֶאְמָצ(
אֶמר ִהֵּנ2ה 0ֹ $א הֹוַא ְלִּתי  ְלַדֵּב�ר ֶאל&ַוּי ים1&ָנ ּור ָהֶעְׂשִר2 ית ַּבֲעב' �א ַאְׁשִח �ֹ ֹ אֶמר  ל ים ַוּי ם ֶעְׂשִר, ּון ָׁש' י אּוַל.י ִיָּמְצא( �  ֲאדָנ

ּיֹאֶמר ַאל אדָני  ַוֲאַדְּבָר�ה אַ &[לב]  ַו� א ִי$ַחר ַל2 Hה1&ְךָנ ּור ָהֲעָׂשָר2 ית ַּבֲעב' �א ַאְׁשִח �ֹ ֹ אֶמר  ל ה ַוּי ם ֲעָׂשָר, ּון ָׁש' ַעם אּוַל.י ִיָּמְצא( �  ַהַּפ
  

   )ח (ושפת"
, דו�שי סל אנעפלל תהיה מ, ולא צא בזהכיו דעו יעשהשלא  לאאפלל תמ יהה אל �ברהארא משמע דק לשו טדפשו ט וקשה לרש"י

� דלשו, בו אכיוצ אול אהוא ל שיר� פל, לכמתפליה ה �וסד אנשי לע הנימשמע , �יקיד� צחמשי יש יאול פלתובת אמר אי� כ� �או
 רשיפש זהו, �שעיע� ר י�קצדי תמיי שלא כשיהיו חוטאי� לשראי ל ג� עללתפהיה מ לומר וצונר הוולהו דתילע �הישנל ולכ הזה

  י�: באה ותרולד מרלו צהר באה ל�ולע ה ל�ליל� חכר אח
  

  הם להצלת חמשת ערי עמק השדים. אבל הדרש ההלכתי עוסק בהרכבים של מנין לתפילההפשט עוסק בתפילת אבר –טט 

ה ֶאתט כח כח,י ראוי בראשית ית ַּבֲחִמָּׁש' ה ֲהַתְׁשִח( �ים ַהַּצִּדיִקם  ֲחִמָּׁש ּון ֲחִמִּׁש$ Hּוַלי ַיְחְסר ית ִאם&ָּכל& [כח]  א� �א ַאְׁשִח �ֹ ֹ אֶמר  ל &ָהִע,יר ַוּי
ה1  ים ַוֲחִמָּׁש2 ם ַאְרָּבִע' �ּור   ֶאְמָצ�א ָׁש ה ַּבֲעב' �א ֶאֱעֶׂש �ֹ ֹ אֶמר  ל ם ַאְרָּבִע,ים ַוּי ּון ָׁש' ר אּוַל.י ִיָּמְצא( �ֹוד ְלַדֵּב$ר ֵאָליו  ַוּיֹאַמ ֶסף ע� [כט]  ַוּיֹ

ים1   ָהַאְרָּבִע2
  

  לדינא הפסוקים עוסקים בשיעורי צירוף משתתפים לתפילה ואולי לברכת המזון ואולי תפילות והודיות אחרות 

על ט' , כמו שנאמר לעיל אולי יחסרון חמשים הצדיקים חמשה, אם כן ביקש על ידי צירוףבי חמשים שביקש ע"פ שפת"ח נ דכיון שמצינו ג
  , שו"ע או"ח סי' נה ס"ק ? לתפילה בדיעבד אפשר ט' גדולים וקטן עם ספר חומש ע"י צירוףועל ידי צירוף

  ע"י צירוף, ויש האומר ט' והקב"ה בצירוף.כן יש גמרא  לתפילה בדיעבד אפשר ט' גדולים וארון הקודש עם ספר תורה -כמו

ּוַלי יח,ח ראיו תבראשי אפשר שלכך מרמז ית ִאם " גדולה, שיעור צירוף לתפילה הנלמד מ- תלישא – א� �א ַאְׁשִח �ֹ ֹ אֶמר  ל ם & ַוּי �ֶאְמָצ�א ָׁש
ה1 ים ַוֲחִמָּׁש2 (בפשט ערים) עולה תשעה וקטן עם בשעת דחק ה' "לא ישחית" היינו לא ידחה תפילת ארבעים וחמשה מחולק בחמש  ַאְרָּבִע'

  ספר או ארון הקודש עם ספר תורה.

ּוַלי גדולה- הקטן הזה יש אומרים שהוא בן שמונה וזה שיעור הנלמד כהמשך מהתלישא ם  אל פסוק [כח] א� ּון ָׁש' [כט] ... אּוַל.י ִיָּמְצא(
ם ַאְר  תביר, בתפקיד לחלק את התוכן הבא – אּוַל.י,  ַאְרָּבִע,ים ּון ָׁש'   היינו ארבעים לחלק בחמש עולה שמונה   ָּבִע,יםִיָּמְצא(

  אחר לענין צירוף. שמונהאבל בשו"ע או"ח סי' נה אומר שהקטן הזה יכול להיות בן שש ויודע למי מתפללים. לכן יש לחפש 
  
  
ּיֹאֶמר ַאל  ֹ� &[ל]  ַו� ֹ אֶמר  ל ים ַוּי ם ְׁשלִֹׁש, ּון ָׁש' ָרה אּוַל.י ִיָּמְצא( �אדָני  ַוֲאַדֵּב א ִי$ַחר ַל2 Hה ִאםָנ �ים1  & א ֶאֱעֶׂש ם ְׁשלִֹׁש2 א ָׁש'   ֶאְמָצ(
אֶמר ִהֵּנ2ה  0ֹ $א הֹוַא ְלִּתי  ְלַדֵּב�ר ֶאל&[לא]  ַוּי ים1&ָנ ּור ָהֶעְׂשִר2 ית ַּבֲעב' �א ַאְׁשִח �ֹ ֹ אֶמר  ל ים ַוּי ם ֶעְׂשִר, ּון ָׁש' י אּוַל.י ִיָּמְצא( �  ֲאדָנ

ּיֹאֶמר ַאל אדָני  ַוֲאַדְּבָר�ה ַאְך&[לב]  ַו� א ִי$ַחר ַל2 Hַעם אּו&ָנ �יתַהַּפ �א ַאְׁשִח �ֹ ֹ אֶמר  ל ה ַוּי ם ֲעָׂשָר, ּון ָׁש' ה1 ַל.י ִיָּמְצא( ּור ָהֲעָׂשָר2   ַּבֲעב'
ּיֹאֶמר  קפסו  וכןהתת א קד לחליקפ, בתריבת – אּוַל.י הלתפיל ובר ורשיע לדינא על מלמד , בתפקיד שיעור לאחריודולהג-תלישא – [ל]  ַו�

ים אהב ם ְׁשלִֹׁש, ּון ָׁש'  דיקפתב, רתבי –אּוַל.י  [לא] ... קוף מפסוריצ ע"י עהבראו מתפללים ששה עולהחמש בלק חל םישלש ונהיי ִיָּמְצא(

ים את התוכן הבא קלחל ם ֶעְׂשִר, ּון ָׁש' -אין תלישא אבל טעם תלישאל"א סוק פ. ביםפרטצמ הרבעאה לש עומבח לחלק יםרו עשנהיי  ִיָּמְצא(

ּיֹאֶמרגדולה הפותח את פסוק     [לא]וק עשוי ללמד תפקיד שיעור אלפניו בפס [לב]  ַו�

ּיֹאֶמר קופס    לה בתפקיד שיעור לאחריו, מלמד (א) ע"פ וגד-אתליש – [לב]  ַו�

  א א א א     מודמודמודמודקה עקה עקה עקה ע    ####דדדדירא ירא ירא ירא וווו    שתשתשתשתררררפפפפ) ) ) ) יתיתיתיתאשאשאשאשררררבבבב((((    אאאא� � � � � כר� כר� כר� כרעלעלעלעלהנהנהנהנש ש ש ש ררררמדמדמדמד    " " " "     ררררוהוהוהוהזזזז
  מוד א מוד א מוד א מוד א ה עה עה עה עננננרררר# # # # דדדד) ) ) ) יתיתיתיתששששאאאא(בר(בר(בר(בר    ר� אר� אר� אר� אמטות כמטות כמטות כמטות כששששהההה    " " " "     הרהרהרהרזוזוזוזו
� ואמצי יאול� � וכוי כלב תברוהדרת עשת ובומאמרה שרעב קוסשעצא ביניה� מי ימי ולא מרלוכ רהעש ש� ו�צאימ ליאו ע"שבר

  � לבית הכנסתימימקדעשרה שביניה� 

  

  ונייחטובו בו וו משלשאכלנ ינוקל-מר נברך אול זוןמה רכתבל ריעוש לא ענלדי למדמ(ב) אפשר כי 

ם באהן וכתה תאלק לחד קיתפביר, בת – אּוַל.י  אפשר כי ובנוסף ּון ָׁש'  גהנמכ שנייםה עולמש חב קלחל הרשעינו יה ֲעָׂשָר,ה ִיָּמְצא(

  .תהשמהמי ית עשבם בניתח סעודת קיוםל תוחדש יםפנ לשני םידרהספ

  גדולה�תלישאראה 
  פי�, טרמצ ו�אר י�וא ט�ק אי�ש "ארשמהה עתד
  


