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ח טבת תרגום התורה ליונית, ט טבת יום אזכרה עזרא ונחמיה, י טבת 
  מצור י"ם ת"ו, יום היזכור הכללי, לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי

  יהם לפי ההשערות.לפי תפקידשבתנ"ך (חוץ מספרי איוב, משלי, תהלים), הטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובת
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  יומא בבלי 1.1

  בבלי יומא ב  1.1.1

  
  א ,בבלי יומא ב
  ימי� קוד� יו� הכפורי� מפרישי� כה� גדול מביתו ללשכת פרהדרי�, משנה. שבעת

ה   )ח,לד צו 'וי(מנא הני מילי? אמר רב מניומי בר חלקיה אמר רבי מחסיא בר אידי אמר רבי יוחנ�: אמר קרא גמרא. ...  ר ָעָׂש� ַּכֲאֶׁש�
�ה ה�  �ה ִצָּו ם� 'ַּבּי�ֹום ַהֶּז �ר ֲעֵליֶכ ת ְלַכֵּפ�   אלו מעשי יו� הכפורי�. �ה, לכפר אלו מעשי פר �לעשת  ַלֲעֹׂש�

לפי פשוטו של מקרא הפסוק מלמד ממעשי יום ראשון של ימי המילואים לכל שבעת ימי המילואים, אבל הפסוק גם נדרש ליום הכפורים 
זה מעשה  �  לכפרלכפרלכפרלכפרזה מעשה פרה,  �  לעשתלעשתלעשתלעשת(יומא ג,ב):  ורבותינו דרשוכל שבעת הימי�.  � ה' לעשתה' לעשתה' לעשתה' לעשת    צוהצוהצוהצוה(לד)  רש"ישל כל שנה,  כפי' 

  יו� הכפורי�; וללמד, שכה� גדול טעו� פרישה קוד� יו� הכפורי� שבעת ימי�, וכ� הכה� השור! את הפרה (ראה יומא ג,ב). 
א) לגח, צו 'ויהדרשה לכל יום הכפורים יש לה רמז בתבנית הטעמים של ( &ֹ ְצאּו'  ל ��ת ֵת ים ִׁשְבַע ,ד ָיִמ( את י�ֹום ַע )ֹ י ְמל  – ִמֻּלֵאיֶכ�ם ְיֵמ�

  זקף בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה וכן כעין בנין אב או היקש להפרשת הכהן השורף את הפרה האדומה.  פעמיים

  
  לד: �לג ח, צוויקרא 

ֶהל ּוִמֶּפַתח2 [לג] ד ֹא֨ א מֹוֵע5 &ֹ ְצאּו'  ל �ים ִׁשְבַע�ת ֵת ,ד ָיִמ( את י�ֹום ַע )ֹ י ְמל ,י ִמֻּלֵאיֶכ�ם ְיֵמ� ים ִׁשְבַע�ת ִּכ ם�יֶ 6ֶאת ְיַמֵּל�א ָיִמ( � ְדֶכ
�ה ה�  �ה ִצָּו ה ַּבּי�ֹום ַהֶּז ר ָעָׂש� ם� '[לד] ַּכֲאֶׁש� �ר ֲעֵליֶכ ת ְלַכֵּפ�   ַלֲעֹׂש�

  

 

  יומא יג בבלי 1.1.2
  א ,בבלי יומא ב

משנה. שבעת ימי� קוד� יו� הכפורי� מפרישי� כה� גדול מביתו ללשכת פרהדרי�, ומתקיני� לו כה� אחר תחתיו, שמא יארע בו פסול. 
ֹו� ) ו,מ טז"אח 'וי( ת מתקיני� לו, שמא תמות אשתו. שנאמר רבי יהודה אומר: א! אשה אחר �ֹו ּוְבַע�ד ֵּבית ר ַּבֲעד� ביתו זו אשתו.  ְוִכֶּפ�
  .אמרו לו: א� כ� אי� לדבר סו!

  רבי יהודה אומר א! אשה אחרת מתקיני� לו. ורבנ� נמי, הא חיישי לשמא!... א ,בבלי יומא יג
ֹו� ) ו,מ טז"אח 'וי( א� כ� הוה ליה שני בתי�, ורחמנא אמר...  �ֹו ּוְבַע�ד ֵּבית ר ַּבֲעד�    ולא בעד שני בתי�! ְוִכֶּפ�

  
  ספרא אחרי מות פרשה ב 

וכפר בעדו ובעד ביתו, זה וידוי דברי�, יכול כפרה בדמי� הריני ד� נאמר כפרה בפר ונאמר כפרה בשעיר, מה כפרה האמורה ... 
  .ברי� חו% מדמי�בשעיר וידוי דברי� חו% מדמי�, א! כפרה האמורה בפר וידוי ד

  
  ב ,בבלי יומא לו

בכפרת דברי� הכתוב מדבר. אתה אומר בכפרת דברי�, או אינו אלא כפרת דמי�? הרי אני ד�: נאמרה כא� כפרה,  � תנו רבנ�: וכפר 
מ "אח 'וי(דברי�. וא� נפש& לומר, הרי הוא אומר:  � דברי�, א! כפרה האמורה בפר  � ונאמרה להל� כפרה. מה כפרה האמורה בשעיר 

ן ֶאת )ו,טז יב ַאֲהֹר� ר ַהַחָּט�את ֲאֶׁשר6ְוִהְקִר� ֹו� 6ַּפ� �ֹו ּוְבַע�ד ֵּבית ר ַּבֲעד� ֹו ְוִכֶּפ� וכי  � ועדיי� לא נשחט הפר. מאי וא� נפש& לומר?  �ל�
  הרי הוא אומר וכפר, ועדיי� לא נשחט הפר. �תימא: ניל! משעיר הנעשה בפני� שכפרתו בדמי� 

ֹו ר ַּבֲעד�   כפרת דברים קודם לכפרת הדמים של פר של כהן גדול תור לרבותמרכא טפחא, י - ְוִכֶּפ�

ֹו �  אשה יחידה, שבכל עת יש לו ומר וגם ע"פ רבי יהודה לע"פ רבנן הסלוק מגביל וזה מרכא סלוק,  - ּוְבַע�ד ֵּבית

הכפורים, אשת כ"ג מרכא, ירמז לרבות אשה אחרת בהמתנה, שאם אשת כ"ג תמות במהלך עבודת יום  – ּוְבַע�ד ע"פ רבי יהודהובנוסף 

  גורשה רגע לפני מיתתה והאשה שבהמתנה נישאה לו. 

  
  ו,טז ותמרי ויקרא אח

ן ֶאת יב ַאֲהֹר� ר ַהַחָּט�את ֲאֶׁשר6ְוִהְקִר� ֹו 6ַּפ�   ל�
�ֹו �ֹו ּוְבַע�ד ֵּבית ר ַּבֲעד�  ְוִכֶּפ�

  

  ב,בבלי יומא יג 1.1.3
 ,ה,ז,טתצא כה�דברי� כי

י[ה]  ס �ת ַאַח&ד מֵ 6ִּכ ו ּוֵמ֨ ים ַיְחָּד> יןֵיְׁש֨בּו ַאִח5 �א6ֶהם' ּוֵב�ן ֵא �ֹ ֹו ל ֶׁשת6ל( ��ה ֵא ּוָצה 6 ִתְהֶי   ַהֵּמ�ת ַהח�
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ח טבת תרגום התורה ליונית, ט טבת יום אזכרה עזרא ונחמיה, י טבת 
  מצור י"ם ת"ו, יום היזכור הכללי, לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי

�ּה �ה ְוִיְּבָמ ֹו ְלִאָּׁש� ּה ל� יָה ּוְלָקָח� א ָעֶל( �ֹ �ר ְיָבָמּה' ָיב יׁש ָז   ְלִא�
ַחת ֶאת6ְוִאם[ז]   יׁש ָלַק� א ַיְחֹּפץ' ָהִא( &ֹ ֹו 6ל   ְיִבְמּת�

ְעָרה ֶאל ים6ְוָעְלָתה2 ְיִבְמּ֨תֹו ַהַּׁש5    ַהְּזֵקִנ>
ְמָרה' ֵמאֵ֨  �י�ְוָא �ה ַיְּבִמ א ָאָב� �ֹ ל ל יו ֵׁשם' ְּבִיְׂשָרֵא( ים ְלָאִח� י ְלָהִק֨   ן ְיָבִמ5
ה ֹו [ט]  ְוִנְּגָׁש֨ �י ֵאָליוG  ְיִבְמּת� �ל ַנ�ֲעלֹו'  ְוָחְלָצ&ה ַהְּזֵקִניםH  ְלֵעיֵנ ֹו ֵמַע ה ַרְגל( �יו ְוָיְרָק�   ְּבָפָנ

ְנָתה'  �ה ְוָע ,ָכה ְוָא�ְמָר( יׁש ֵיָעֶׂש�ה ָּכ יו� יתֵּב� 6ֶאת ִיְבֶנ�ה6לֹא ֲאֶׁש�ר ָלִא( � ָאִח
  

(פי' נאמר בהמשך  מתקי! לה רב אסי ואיתימא רב עוירא אלא מעתה שתי יבמות הבאות מבית אחד לא יתייבמו... ,ב בבלי יומא יג

ְנָתה'  )דב' כ"ת כה,ט( �ה ְוָע ,ָכה ְוָא�ְמָר( יׁש ֵיָעֶׂש�ה ָּכ ית6ֶאת ִיְבֶנ�ה6לֹא ֲאֶׁש�ר ָלִא( יו� ֵּב� �ית ונדרוש . ָאִח יו ֵּב� �קא כאשר יש יבמה אחת דוו ָאִח

ֹו  )ז,כה(  כי כתוב רק בית ביחיד ולא בתים ברבים) מתרצת הגמרא ) כה,ז(-השניה ב יבמתו(ע"פ רבנו חננאל מלת  ריבהְיִבְמּ֨תֹו ... ְיִבְמּת�

ַחת ֶאת6ְוִאם[ז] יתירה שהיה לו לומר  יׁש ָלַק� א ַיְחֹּפץ' ָהִא( &ֹ ֹו ְוָעְלָתה2 6ל ְעָרה  ...ְיִבְמּת� מגלה כי אף אם בית אחיו הוא יותר ) (הרבוי ַהַּׁש5

  מבית אחד יש יבום!!!) 

מי  בבלי יבמות מד,אמצד אחר למרות שיבמתו השני מרבה משמעות בית אחיו לבתים נוספים הגמרא דורשת בית אחד ולא שניים ליבום 

ראֲ  )דב' כ"ת כה,ט( שהיה נשוי לשתי נשי� ומת, ביאתה או חליצתה של אחת מה� פוטרת צרתה, שנאמר ית6ֶאת ִיְבֶנ�ה6לֹא ֶׁש� יו� ֵּב� � ָאִח

  .בית אחד הוא בונה ואי� בונה שני בתי�

ֹו6ֶאת) ז,כהויש לכך רמז בטעם מלת יבמתו הראשונה ( גביל שאם היה לאיש יותר מבית אחד (= אשה אחת) מקיימים יבום אתנח, מ -  ְיִבְמּת�

  .או חליצה באשה אחת בלבד והאחרות יוצאות לשוק בלי יבום או חליצה

  

ּוָצה ) ה,כה(מתקי! לה רבינא ואיתימא רב שרביה אלא מעתה ארוסה לא תתייב�?  ... ,ב בבלי יומא יג   לרבות את הארוסה ַהח�

ּוָצה  -(כה,ה) ב,יבמות יג בבלי פרש"י ייןע -  ביומא  הערת בצד הדף• היינו  - משמע חיצונה שלא נתקרבה עדיין לביאה (טט ַהח�

  מדת ליבום.כן גם היא עו- פי-על- ואף ארוסה)
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ח טבת תרגום התורה ליונית, ט טבת יום אזכרה עזרא ונחמיה, י טבת 
  מצור י"ם ת"ו, יום היזכור הכללי, לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי

  

  בבלי יומא יד 1.1.4

 

 א,בבלי יומא יד•
  יט,במדבר חקת יט

&ה ַהָּטֹהר' ַעל ֹום ַהְּׁשִביִע�י 6ְוִהָּז י ּוַבּי� א ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִליִׁש�   ַהָּטֵמ(
�ֶרב �ר ָּבָע ִים ְוָטֵה� ץ ַּבַּמ� יו ְוָרַח� י ְוִכֶּב�ס ְּבָגָד�   ְוִחְּטאֹו' ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִביִע(

 במדבר חקת יט,כא

ם ְלֻחַּק�  ה ָלֶה�   ת עֹוָל�ם ְוָהְיָת�
י �&ה ֵמ א ַעד6ּוַמֵּז ה ִיְטָמ� יו ְוַהֹּנֵגַע' ְּבֵמ�י ַהִּנָּד( ֶרב�6 ַהִּנָּדה' ְיַכֵּב�ס ְּבָגָד( �  ָהָע

  
  א ,בבלי יומא יד

טמאתו, היכי עביד  �הא אמר: טהור שנפלה עליו הזאה  � כרבי עקיבא. דאי רבי עקיבא  דלאאמר רב חסדא:  �גמרא. מא� תנא? 
&ה ַהָּטֹהר' ַעל )במדבר יט(דתניא:  עת ימי הפרשה אם מזים עליו מי נדה כל יום)(כיצד הכ"ג עובד בשב עבודה? א6ְוִהָּז על  )(הזה ללא צורך, ַהָּטֵמ(
  טמא, דברי רבי עקיבא.  � טהור, ועל הטהור  � הטמא 

    
וו� להזות על הבהמה כדתנ�: נתכ � מה הכוונה?)(וחכמי� אומרי�: אי� הדברי� הללו אמורי� אלא בדברי� המקבלי� טומאה. מאי היא 

, נתכוו� להזות על האד� והזה על הבהמה, יחזור ויטבול האזוב במי נדה)( ישנה – מי נדה)( א� יש באזוב אפילו)(, הטמא)( והזה על האד�
  ,. לא יטבול שוב אלא יזה ממה שיש באזוב)( לא ישנה �א� יש באזוב 

   –שמע מינה: על הטמא טהור ועל הטהור טמא.  �י על הטמא נכתוב רחמנא והזה הטהר עליו, מא �מאי טעמא דרבי עקיבא 
א6ַעללרבי עקיבא    ומתבנית הטעמים יש רמז עליוהן אריכות לשון כי היה לו לומר  ַהָּטֵמ(

&ה ַהָּטֹהר' ַעל א6ְוִהָּז , שתי משמעויות בקרא אחת כפשוטה, אחת היוצאת מהפשט כדרשת ר"ע שהזה על קטן-מהפך פשטא זקף - ַהָּטֵמ(

  טמאו  -  הטהור

  

א6ַעל (המליםורבנ�: האי  קל וחומר הוא; א� על הטמא  � לדברי� המקבלי� טומאה הוא דאתא. אבל הכא  הן לא לדרשת ר"ע אלא) ַהָּטֵמ(
  ? (ולכן כ"ג בשבעת ימי הפרישה אינו נטמא מההזאה ויכול לעבוד) על הטהור לא כל שכ� � טהור 

&ה ַהָּטֹהר' ַעל א6ְוִהָּז , שתי משמעויות בקרא (א) כפשוטה, (ב) היוצאת מהפשט כדרשת החכמים לומר קטן-זקףמהפך פשטא  -  ַהָּטֵמ(

&הלך (א) כי מלת  א6ַעל(ב) - מהפך, יוצאת מפשוטה ומשמעה כיוון להזות ו – ְוִהָּז כיוון להזות על דבר המקבל טומאה (אפילו  ַהָּטֵמ(

מי נדה באזוב אינו צריך לחזור ולהטביל האזוב במי נדה  יכין פרה פי"ב,מ"ג)) ולא הצליח, אם נשאר –הוא טהור (תפארת ישראל 
  אלא מזה שוב על הדבר. חזון איש אורח חיים, מועד יומא סי' קכו אות יב ... והנה הר"מ פסק כרבנן וגו'

   
הטהורים,  (מטהרת הטמאים ומטמאה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני )קהלת ז(היינו דקאמר שלמה  �  (מה יענה לקל וחומר)ורבי עקיבא 

� (שלא לצורך, כשיש בכלי שיעור הזאה)טהור, ונוגע בה�  � למזה ולמזי� עליו  (הפסוק מקהלת מלמד)ורבנ�: ההוא  � . ולמעשה זאת דעת יחיד) 
י ),כאיט ' חקת במ(ומזה טהור? והכתיב  � טמא.  �&ה ֵמ יו6ּוַמֵּז ! ֹּנֵגַע' ְוהַ כתיב והכתיב מזה, והא  �נוגע.  � מאי מזה  � ! ַהִּנָּדה' ְיַכֵּב�ס ְּבָגָד(

מאי טעמא כתיב  � ונכתוב רחמנא נושא,  � נושא.  �אלא, מאי מזה  �לא בעי כבוס בגדי�.  � בעי כיבוס בגדי�, נוגע  � ועוד: מזה 
&הּו הניחא למא� דאמר הזאה צריכה שיעור, אלא למא� דאמר הזאה אי� צריכה שיעור  � הא קא משמע ל�: דבעינ� שיעור הזאה.  �? ַמֵּז
 � , אבל במנא צריכה שיעור(הזאה בכל שהו) הני מילי אגבא דגברא � אפילו למא� דאמר הזאה אי� צריכא שיעור  �יכא למימר? מאי א 

  .(צריך להיות בכלי שיעור מי חטאת המספיק להטבלת האזוב בם)
  

י �&ה ֵמ יו6ּוַמֵּז הפסוק מפשוטו לחלוטין? ועיין בתוס'  קטן, מה הכריח את חז"ל להוציא- מהפך פשטא מונח זקף – ַהִּנָּדה' ְיַכֵּב�ס ְּבָגָד(

  שהקשו כן, 

י �&ה ֵמ יו6ּוַמֵּז   קטן מלמד על שתי דרשות כדהלן:-קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ַהִּנָּדה' ְיַכֵּב�ס ְּבָגָד(

י )א( �&ה ֵמ   מהפך פשטא, מלמד להוציא הכתוב מפשוטו, ולתת לו משמעות של נושא כלי מי חטאת,  –ַהִּנָּדה' 6ּוַמֵּז

  בכלי הזה יש שיעור מי חטאת המספיק להטבלת האזוב.ועוד לימוד ש )ב(

  

י רלב"ג �&ה ֵמ יו 6ּוַמֵּז אפשר שנבי� ִמזה שיהיה הַמזה טמא, שהרי ביארה התורה שהוא טהור, כי התנת  אי � ַהִּנָּדה' ְיַכֵּב�ס ְּבָגָד(
); וא� היה המזה טמא, הנה ,יחבמ' חקת יט" (כל הכלי� ועל הנפשותכל הכלי� ועל הנפשותכל הכלי� ועל הנפשותכל הכלי� ועל הנפשות    עלעלעלעלעל האהל ועל האהל ועל האהל ועל האהל ובהזאה שתהיה על יד טהור, ואמרה שהוא יזה "
  אחר שהזה על האהל לא יוכל להזות על השאר. 

י �&ה ֵמ ה6ּוַמֵּז יו ְוַהֹּנֵגַע' ְּבֵמ�י ַהִּנָּד( קטן בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה, ע"פ פי' רלב"ג - פעמיים זקף – ַהִּנָּדה' ְיַכֵּב�ס ְּבָגָד(

  המזה נשאר טהור וחוזר ומזה על כל מה נדרש להזות עליו.

  
שהוא נוגע, רוצה לומר, שהיה בה� כדי הזיה, הנה הוא טעו� כבוס  הנדההנדההנדההנדה    במיבמיבמיבמיולזה יהיה הרצו� בו, שא� היה אפשר לו להזות 
  וטעו� כבוס בגדי�.  עד הערב,עד הערב,עד הערב,עד הערב,    יטמאיטמאיטמאיטמאבגדי�; א& א� לא היה בה� כדי הזייה ונגע בה�, 

  



  טעמי המקרא בהלכה ובאגדה שם:, ט"תהלים קי – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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ח טבת תרגום התורה ליונית, ט טבת יום אזכרה עזרא ונחמיה, י טבת 
  מצור י"ם ת"ו, יום היזכור הכללי, לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי

  

  בבלי יומא יז 1.1.5

 

  ב,בבלי יומא יז•
  ט,ויקרא אמר כד

ְיָתה' ְלַאֲהֹר�  �ׁש ְוָה �ֹ ֹום ָקד יו ַוֲאָכֻל�הּו ְּבָמק�   ן ּוְלָבָנ(
' ָחק י ה� ֹו ֵמִאֵּׁש� ּוא ל� ים ה� י ֹקֶדׁש2 ָקָדִׁש֨ Mס6ִּכ �ם � עֹוָל

של  - (טט  כה� גדול מקריב חלק בראש ונוטל חלק בראש. ... כיצד נוטל חלק בראש ... ונוטל חלה משתי חלותש ד"ה ז,בבבלי יומא י

יו )ט,ויקרא אמר כד( אומר לעול� חמש, שנאמרארבע או חמש ממעשה לח� הפני� רבי שבועות)  ן ּוְלָבָנ( ְיָתה' ְלַאֲהֹר� �   ְוָה

  ) והסבר הגמרא הוא שהשוה הכתוב בין אהרן לבניו ללמדנו( בלח� הפני� כתיב.י רש"
 )(לשאר הכהנים ומחצה לבניו (וכל כהן גדול אחריו)  לאהר� (מלחם הפנים) מחצה

ְיָתה' ְלַאֲהֹר�  ט,ויקרא אמר כד �יוְוָה   שתיים.  בתפקידקטן - קטן, זקף- פשטא מונח זקף - ן ּוְלָבָנ(

שאמור להיות  שש חלות אבל דרשו רבנן שמפני  –: מהכתוב עצמו נדרש שאם כ"ג רוצה ליטול חלות לחם פנים יקבל מחצית מהם לרבנן
) יומא יח,א סוכה פ"ה מ"חב (משמרות) נוטל חמש והשבע מתחלקים בשוה בין שתי המשמרות. ואם יש משמר מתעכ 2כבוד הרבים (

(אחרי יו"ט) יתנו שתי חלות למשמרות אלו שאין זה זמן עבודתם הקבוע, ומהעשר אם כ"ג רוצה, יטול ארבע מפני כבוד הרבים ושתי 

  המשמרות שזה שבת החילופין יחלקו השש בשוה בין משמר יוצא ובין משמר נכנס.

  

מודו , לרבנן אמור ליטול פחות מחצי, אבל בשבועות ו חמש ממעשה לח� הפני�ארבע אשל שבועות)  - (טט  ונוטל חלה משתי חלות
  לכן יטול שלימה, ובשבת יטול פחות אחת שלימה. לכה� גדול(פרוסה)  רבנ� דלאו אורח ארעה למיתבה

  

הרבים, אבל כבוד שכ"ג יטול פחות ממחצית חלות לחם הפנים מפני  חמש שקיל �בציר חדא מפלגא  בבלי יומא יח,א- הסבר דעת רבנן ב
  לכן חייבים להוריד חלת לחם פנים שלימה ממה שנוטל כ"ג.  אי אפשר למיהב לכה� גדול פרוסהא ,גבורת ארי יומא יח  ע"פ

ְיָתה'  -רמז לכך שאין כהן גדול נוטל פרוסה נמצא בתבנית הטעמים של הקרא  � –, בתפקיד אחד, חלת לחם פנים  בהוויתה פשטא – ְוָה

ן -ש בשלימותה, לומר יו תהיינה חלות לחם פנים שלמות – ְלַאֲהֹר�   לאו דווקא שלמות. – ּוְלָבָנ(

  

יו - טט  , אפשר ללמד על שתי חלות לחם הפנים הניתנות למשמר המתעכב (היינו כהנים שבאו שתיים בתפקידקטן - קטן, זקף- זקף - ּוְלָבָנ(

  .לשרת ביו"ט מחוץ לזמנם הקבוע)

 

י ֹקֶדׁש2 ָקָדׁשִ֨  המשך הפסוק Mמחלוקת לחם הפנים למקום אחר והוא לחלוקת שתי הלחם של שבועות קטנה קדמא, מלמד - פזר תלישא - יםִּכ

  שיחלקו אחת שלימה לכ"ג, אם רוצה, ואחת שלימה לכהנים שבאו לשרת בחג השבועות.

  
  א ,בבלי יומא יח

לא, משתי� עשרה בעי מיפלג, בציר חדא  לרבנ�, דאמרי: נכנס נוטל שש, ויוצא נוטל שש. ושכר הגפת דלתות � ומאי ארבע או חמש 
  חמש שקיל. � מפלגא 

  א ,גבורת ארי יומא יח
דהא דלרבנ� דלית ליה הגפות דלתות בציר חדא מפלגא וחמש שקיל היינו משו� דאי אפשר למיבצר מחלק כל א' מ� המשמר הנכנס 

  והיוצא בציר מחדא שלימה דהא אי אפשר למיהב לכה� גדול פרוסה
  

  א ,בבלי יומא יח

בתוך תירוץ הגמרא על דעת רבי יהודה לומדים על חלוקת לחם פנים למשמר המתעכב. והפירוט שהם נוטלים שתי חלות לחם הפנים נמצא 
  סוכה פ"ה  מ"חבמסכת 

משמר דאיכא משמר המתעכב, הא דליכא משמר המתעכב. אי איכא  � ואלא מאי ארבע? הא חמש בעי למשקל! לא קשיא; הא 
  עי למפלג ושקיל ארבע. אי ליכא משמר המתעכב מעשר בעי למפלג ושקיל חמש.משמנה ב � המתעכב

  ח "ה מ"משנה סוכה פ
ובשאר ימות השנה הנכנס והמתעכב נוטל שתי�  [ו] חל להיות יו� אחד להפסיק בינתיי� משמר שזמנו קבוע היה נוטל עשר חלות

נוטל חמש הנכנסי� חולקי� בצפו� והיוצאי� בדרו� בילגה נוטל שש והיוצא נוטל שש רבי יהודה אומר הנכנס נוטל שבע והיוצא 
  סליק מסכת סוכה לעול� חולקת בדרו� וטבעתה קבועה וחלונה סתומה:

  



  טעמי המקרא בהלכה ובאגדה שם:, ט"תהלים קי – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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ח טבת תרגום התורה ליונית, ט טבת יום אזכרה עזרא ונחמיה, י טבת 
  מצור י"ם ת"ו, יום היזכור הכללי, לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי

  

  בבלי יומא יח 1.1.6

  

  א,בבלי יומא יח•
  י,ויקרא אמר כא

יו ַהָּג֨דֹול ְוַהֹּכֵהן2  ק6אNֶׁשר ֵמֶאָח5 ֹו6ַעל יּוַצ� ֹו6ֶאת ּוִמֵּל�א ַהִּמְׁשָחה'  ֶׁש&ֶמן O רֹאׁש� ֹ�  ָיד( ים 6ֶאת ׁשִלְלּב   ַהְּבָגִד�
א רֹאׁשֹו' 6ֶאת  �ֹ ע ל יו ִיְפָר( א ּוְבָגָד� �ֹ ם� ל � ִיְפֹר

    בבלי יומא יח,א
יו ַהָּג֨דֹול ְוַהֹּכֵהן2 ) י,ויקרא אמר כא (מי מוקמינ� כי האי גוונא? והתניא:  � לחיי, אלא שמא לא למד  � גמרא. בשלמא שמא שכח  � ֵמֶאָח5 

 ְוַהֹּכֵהן2 תלמוד לומר  � שר. אחרי� אומרי�: מני� שא� אי� לו שאחיו הכהני� מגדלי� אותו שיהא גדול מאחיו בכח, בנוי, בחכמה, ובעו
יו ַהָּג֨דֹול   גדלהו משל אחיו. ֵמֶאָח5

  

יו ) י,ויקרא אמר כא ( בשלמא שמא שכח ... והתניא גמ' . ובעושרשיהא גדול מאחיו בכח, בנוי, בחכמה, (למדים) ְוַהֹּכֵהן2 ַהָּג֨דֹול ֵמֶאָח5

קטנה, בכעין - לישאת –(כדוגמת אז ישיר משה , בתפקיד מחיצה  כעין מחיצה לעצמו להבדילו מאחיו הכהנים, קטנה- תלישא - ַהֹּכֵהן2

והוא ראוי להיות כהן גדול מצד הצטיינותו בשאר , בתפקיד בעל בחינה נעלה, גם כן כעין מחיצה קטנה- תלישא -  ַהֹּכֵהן2מחיצה לעצמו. 

  , ולכן מגדלים אותו. המעלות

  

יו ) ( עושר משלו שא� אי� לו (למדים) רי� אומרי�: מני�אח ן צטיי(אבל הוא מ קדמא ואזלא כעין כלל או ענין מרכזי בקרא -ַהָּג֨דֹול ֵמֶאָח5

יו  תלמוד לומר (בעושר משלהם) שאחיו הכהני� מגדלי� אותו )אחרות מעלותב קטנה קדמא ואזלא (שאם - תלישא - ְוַהֹּכֵהן2 ַהָּג֨דֹול ֵמֶאָח5

  (מנכסי אחיו הכהנים)  גדלהו משל אחיו יש צורך)

  
  ב ,בבלי חולי� קלד

ולא שיטול מעצמו! רבי אמי נמי  �ההוא שקא דדינרי דאתא לבי מדרשא, קדי� רבי אמי וזכה בה�, והיכי עביד הכי? והא כתיב ונת� 
יו ְוַהֹּכֵהן2 ַהּגָ ) י,ויקרא אמר כא (לעניי� זכה בה�; ואיבעית אימא: אד� חשוב שאני, דתניא:  שיהא גדול מאחיו בנוי בחכמה  � ֨דֹול ֵמֶאָח5

יו )  � תלמוד לומר:  � ובעושר, אחרי� אומרי� מני� שא� אי� לו שאחיו הכהני� מגדלי� אותו  גדלהו משל  �ְוַהֹּכֵהן2 ַהָּג֨דֹול ֵמֶאָח5
  אחיו.
ולהעשירו אפילו משלו וכ"ש ממאי כגו� ממונה ראש ישיבה יכול לקד� ולזכות שהרי עליו לגדלו  �  ואיבעית אימא אד� חשובואיבעית אימא אד� חשובואיבעית אימא אד� חשובואיבעית אימא אד� חשוברש"י 

  דאתי ליה מעלמא.
) י,ויקרא אמר כא (וכו'. נותני� לו מנות ומעשירי� אותו כדי שיהא חשוב וישמעו דבריו כדתניא  אד� חשוב שאני, דתניא:אד� חשוב שאני, דתניא:אד� חשוב שאני, דתניא:אד� חשוב שאני, דתניא: ליקוטי רש"י

יו   ).  )ול וראוי לישב בראשחכ� גד –(טט רש"י פירש(יומא יח,א; סוטה מ,א  גדלהו משל אחיו � ְוַהֹּכֵהן2 ַהָּג֨דֹול ֵמֶאָח5

יו תרסא, לפי הרב ויינשטוק לפעמים כטעם מפסיק, כאן מתאים שמלת הכהן מופרדת מההמשך  –ְוַהֹּכֵהן2  קדמא ואזלא  – ַהָּג֨דֹול ֵמֶאָח5

  לתמוך כספית באדם חשוב. –, המלצה לציבור לגדל כעין כלל

  ב ,בבלי חולי� קלדראה שימוש בפסוק 

  

  

  במות ל"ז ב'][יוגם בבלי יומא יח,ב 
  רב כי מקלע לדרשיש מכריז: מא� הויא ליומא. רב נחמ� כד מקלע לשכנציב מכריז: מא� הויא ליומא.

(רב ורב נחמן נהגו להודיע מראש על בואם לבקר בקהילות שונות וביקשו להכין להם אשה במקום. הסבר (א) נשאו את האשה ליום ביקורם בלבד 

  ק היו מייחדים האשה אבל לא נשאוה)וכנראה אח"כ גירשוה; הסבר (ב) שר

והתניא, רבי אליעזר ב� יעקב אומר: לא ישא אד� אשה במדינה זו, ויל& וישא אשה במדינה אחרת, שמא יזדווגו זה אצל זה, ונמצא 
ֶרץ זִ ) וי' קדשי� יט,כט(אח נושא אחותו (ואב נושא בתו) וממלא כל העול� כולו ממזרות, ועל זה נאמר  ה ָהָא� הּוָמְלָא� �אמרי: רבנ�  �! ָּמ

(לפי הסבר (א) לעיל, התירו לתלמידי חכמים נישואין במקומות שונים מפני שיש קול למעשיהם, הדבר ידוע לצבור ועל ידי כך וימנעו  קלא אית להו.

חדו אשה אבל לא שישאוה נישואין אסורים, וזה דעת הרמב"ם מאס"ב פכ"א הכ"ט. אבל הרי"ף והרא"ש לא חילקו בין ת"ח ובין אחרים ורק התירו שיי
  (ע"פ תורה תמימה))

  
  תורה תמימה ויקרא פרק יט 

תניא, ר' אליעזר ב� יעקב אומר, הרי שבא על נשי� הרבה ואינו יודע על איזו מה�, וכ� היא שבאו עליה הרבה  � ומלאה האר% זמה 
ול� כולו ממזרי�, ועל זה נאמר ומלאה אנשי� ואינה יודעת מאיזה מה� נתעברה, נמצא אב נושא בתו ואח אחותו ונתמלא כל הע

  :[יבמות ל"ז ב']רכו) האר% זמה
  

  ויקרא קדשי� יט,כט

ת6ַאל �ה� 6ִּבְּתָך� ְלַהְזנֹוָת�ּה ְולֹא6ְּתַחֵּל�ל ֶא �ֶרץ ִזָּמ ה ָהָא� ֶרץ ּוָמְלָא� �ה ָהָא(   ִתְזֶנ
ה �ֶרץ ִזָּמ ה ָהָא� ם שמצד עצמן מותרים (נישואין כדת וכדין) אבל מרכא טפחא, יתור לרבות , סלוק מגביל. הקרא בא לרבות מעשי – ּוָמְלָא�

רכו) נמצא אב נושא בתו ואח אחותו ונתמלא כל העול� כולו ממזרי�, ועל זה נאמר ומלאה האר% זמה יש להמנע מהם משום התוצאה

   :[יבמות ל"ז ב']

  

ה �ֶרץ ִזָּמ ה ָהָא� ֶרץ מרכא טפחא סלוק. – ּוָמְלָא� ה ָהָא� בות מדאורייתא, להיתר נישואין של האב במקומות מרכא טפחא, יתור לר – ּוָמְלָא�

  שונים

ה �נמצא אב נושא בתו ואח אחותו סלוק, מגביל, המלצה לאב להמנע מההיתר הנ"ל בין אם הדבר ידוע ובין אם אין קול על כך – ִזָּמ
  :[יבמות ל"ז ב']רכו) ונתמלא כל העול� כולו ממזרי�, ועל זה נאמר ומלאה האר% זמה



  טעמי המקרא בהלכה ובאגדה שם:, ט"תהלים קי – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
  .מידותי"ג ול"ב ועוד מ בלבד בהשאלההנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד ע"פ ספירת דרכי לימוד  /טט הם בגדר השערותלמסומנים טטוד"שחלקן וההסברים  לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

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

  docיומא.-בבלי-התשעב-טטודל/©Jan-12 -05                    12/6          ZZFisherב "עתשה–טבת–י 

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 

http://www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com 
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� 6ְולֹא ֶרץִתְזֶנ   קטן, ואם הוא תיאור אז הלימוד הוא אלפניו ולאחריו.- (אתנח) מונח זקף – ה ָהָא(

ת6ַאל אלפניו אפשר כי יקשר לרישא �  , אב נושא בתוללמד שיש זנות הארץ שבה נמצא  ִּבְּתָך� ְלַהְזנֹוָת�ּה6ְּתַחֵּל�ל ֶא

ה אלאחריו �ֶרץ ִזָּמ ה ָהָא�   נמצא אח נושא אחותו ללמד שמא  ּוָמְלָא�

  



  טעמי המקרא בהלכה ובאגדה שם:, ט"תהלים קי – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
  .מידותי"ג ול"ב ועוד מ בלבד בהשאלההנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד ע"פ ספירת דרכי לימוד  /טט הם בגדר השערותלמסומנים טטוד"שחלקן וההסברים  לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת
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ח טבת תרגום התורה ליונית, ט טבת יום אזכרה עזרא ונחמיה, י טבת 
  מצור י"ם ת"ו, יום היזכור הכללי, לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי

  

 יומא יטבבלי  1.1.7

  
 בבלי יומא יט,ב

ה ַעל) וי' אח"מ טז,ב(אמר לו: כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה  ן ֵאָרֶא� ,י ֶּבָעָנ( ֶרת�6ִּכ �  . ַהַּכֹּפ
  

  ויקרא אח"מ טז,ב

' ֶאל אֶמר ה5 ֹ֨ ה ַּדֵּברG ֶאל6ַוּי ן ָאִחיָךH 6מֶֹׁש>   ַאֲהֹר�
א ְבָכל6ְוַאל &ֹ ֶכת 6 ֵעת' ֶאל6ָיב ית ַלָּפֹר� ֶדׁש ִמֵּב�   ַהֹּק(
ֶרת ֲאֶׁש&ר ַעלּפְ 6ֶאל י ַהַּכֹּפ5 ה ַעל6ֵנ֨ ן ֵאָרֶא� ,י ֶּבָעָנ( ּות ִּכ א ָימ( �ֹ ֶרת�6ָהָאֹרן' ְול �  ַהַּכֹּפ

    בבלי יומא נג,אראה 
  

 בבלי יומא יט,ב

  ב� ולא בתפלה, � ְוִדַּבְרָּת� ָּב�ם ) דברי� ואתחנ� ו,ז( תנו רבנ�:גמ' 

  שיש ל& להשמיע מה שאתה מוציא מפי&. � ב�ב�ב�ב�ב ,יומא יט בבלירש"י 
  שהתפלה בלחש, שנאמר (שמואל א, פרק א) וקולה לא ישמע, כ& מצאתי בשאלתות דרב אחאי גאו�. � תפלהתפלהתפלהתפלהולא בולא בולא בולא ב

�ָך �ְבָׁשְכְּבָך� ּוְבקּוֶמ �ֶרְך ּו יָך ְוִדַּבְרָּת� ָּב�ם ְּבִׁשְבְּתָך& ְּבֵביֶתָך' ּוְבֶלְכְּתָך� ַבֶּד( � ְוִׁשַּנְנָּת�ם ְלָבֶנ(  
  ם ואילו תפילת שמונה עשרה לומר בשקט. אתנח, מגביל לקרוא קריאת שמע בקול ר ָּב�ם ְוִדַּבְרָּת� 

  

  ב� יש ל& רשות לדבר, ולא בדברי� אחרי�. � ְוִדַּבְרָּת� ָּב�ם גמ' 

  שיחת הילדי� וקלות ראש. � ולא בדברי� אחרי�ולא בדברי� אחרי�ולא בדברי� אחרי�ולא בדברי� אחרי� בדברי תורה. � ב�ב�ב�ב�ב ,יומא יט בבלירש"י 
יָך ְוִדַּבְרָּת� ָּב�ם ְּבִׁשְבְּתָך& ְּבֵביֶתָך' ּוְבֶלְכְּתָך�  � ְוִׁשַּנְנָּת�ם ְלָבֶנ( �ָך �ְבָׁשְכְּבָך� ּוְבקּוֶמ �ֶרְך ּו   ַבֶּד(

בתפקיד רבוי לא  –טפחא אתנח. טפחא  בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהמלה המוטעמת בסילוק, ואז באפיון המשותף טפחא  ְוִדַּבְרָּת� ָּב�ם 

  מוגבל להרבות לדבר בדברי תורה,

  . די� וקלות ראש.שיחת היל �  ולא בדברי� אחרי�ולא בדברי� אחרי�ולא בדברי� אחרי�ולא בדברי� אחרי� רש"יאתנח, מגביל כפי'  ָּב�ם ְוִדַּבְרָּת�  

  

  

  יומא כאבבלי  1.1.8

  
  ב ,בבלי יומא כא

של מערכה: רבוצה כארי, וברה כחמה, ויש בה  חמשה דברי� נאמרו באשאמר מר: ועש� המערכה. ומי הוה עש� במערכה? והתניא: 
 )ויקרא א,ז(דתניא:  בדהדיוט, � (עשן במערכה כאשר האש הובאה ע"י)כי קא אמרינ�  �ממש, ואוכלת לחי� כיבשי�, ואינה מעלה עש�! 

ׁש ַעל ן ַהֹּכֵה�ן ֵא� י ַאֲהֹר� ָנְתנּו ְּבֵנ֨ Rַהִּמְזֵּב�ַח 6ְו � הגמרא מבררת החמשה דברים)(א! על פי שאש יורדת מ� השמי� מצוה להביא מ� ההדיוט.  

במקדש שני.  � לא קשיא; כא� במקדש ראשו�, כא� �רבוצה כארי? והתניא, אמר רבי חנינא סג� הכהני�: אני ראיתיה, ורבוצה ככלב! 
ֹו ְוֶאָּכְבָד� 6ְוֶאְרֶצה ),חחגי א(ובמקדש שני מי הואי? והאמר רב שמואל בר איניא: מאי דכתיב  ה , וקרינ� ּב� מאי שנא דמחוסר ְוֶאָּכְבָד�

ש, למקדש שני, ואלו ה�: ארו� וכפורת וכרובי�, אש, ושכינה, ורוח הקוד) -(ולא היו בשהיו בי� מקדש ראשו�  אלו חמשה דברי�ה"א? 
שש אשות . תנו רבנ�: (היתה אש מהשמים אך רבוצה ככלב ולא סייעה לבעירה) אמרי: אי�, מיהוה הוה, סיועי לא מסייעא � ואורי� ותומי�. 

יש אוכלת ואינה שותה, ויש שותה ואינה אוכלת, ויש אוכלת ושותה, ויש אוכלת לחי� כיבשי�, ויש אש דוחה אש, ויש אש אוכלת  ה�,
דאליהו, דכתיב  � . אוכלת ושותה (אחוזי קדחת) י�לִ דחוֹ  �. שותה ואינה אוכלת (מחוץ למקדש) הא דיד� �ואינה שותה  אש. יש אש אוכלת

ִים ֲאֶׁשר6ְוֶאת ),לחמלכי� א' יח( ָכה6ַהַּמ� �דגבריאל, ויש אש אוכלת אש  �דמערכה, יש אש דוחה אש  � . אוכלת לחי� כיבשי� ַּבְּתָעָל�ה ִלֵח
 �  יט אצבעו ביניה� ושרפ�.דשכינה, דאמר מר: הוש 
  

ׁש ַעלויקרא א,ז: מוצג כי נכתב בגמרא  ן ַהֹּכֵה�ן ֵא� י ַאֲהֹר� ָנְתנּו ְּבֵנ֨ Rים ַעל6ְו ּו ֵעִצ� ׁש�6ַהִּמְזֵּב�ַח ְוָעְרכ� �  ָהֵא
  

  של מערכה חמשה דברי� נאמרו באש
  דברי הימי� ב ז,א: 

ִים וַ  ַהָּׁשַמ( �ׁש ָי�Sְרָדה' ֵמ ל ְוָהֵא> ֹות ְׁשֹלֹמה' ְלִהְתַּפֵּל( ֹוד ה� ּוְכַכּל& ים ּוְכב� אַכל ָהֹעָל�ה ְוַהְּזָבִח� �ֹ ִית�6ָמֵל�א ֶאת 'ּת �  ַהָּב
ׁש) דברי הימי� ב ז,א( של מערכה: רבוצה כארי,  חמשה דברי� נאמרו באשוהתניא: ב ,בבלי יומא כארביע, מרמז לדרשה – ְוָהֵא>

ׁשבמלה ואפשר כי ה"א הידיעה  וברה כחמה, ויש בה ממש, ואוכלת לחי� כיבשי�, ואינה מעלה עש�! שהיא יתירה תרמז לאחד  ְוָהֵא>

  מהחמישה דברים. 
  מלכי� א יח,לח:

ל ֵאׁש אַכל ֶאת6ַוִּתֹּפ� &ֹ ' ַוּת ים ְוֶאת6ָהֹעָלה' ְוֶאת6ה> ֵעִצ( �ָעָפ�ר ְוֶאת6ָהֲאָבִנ�ים ְוֶאת6ָה �ִים ֲאֶׁשר6ֶה ָכה�6ַהַּמ� �  ַּבְּתָעָל�ה ִלֵח
ל ֵאׁש '6ַוִּתֹּפ� יש אוכלת ואינה שותה, ויש שותה ואינה  שש אשות ה�,תנו רבנ�:  ב,כא בבלי יומאמונח רביע, אפשר כי מרמז לדרשה – ה>

הא דיד�.  � אוכלת, ויש אוכלת ושותה, ויש אוכלת לחי� כיבשי�, ויש אש דוחה אש, ויש אש אוכלת אש. יש אש אוכלת ואינה שותה 
ִים ֲאֶׁשר6ְוֶאת ),לחמלכי� א' יח(דאליהו, דכתיב  �דחולי�. אוכלת ושותה  �שותה ואינה אוכלת  ָכה6ַהַּמ� �. אוכלת לחי� ַּבְּתָעָל�ה ִלֵח

  דשכינה, דאמר מר: הושיט אצבעו ביניה� ושרפ�. �דגבריאל, ויש אש אוכלת אש  �דמערכה, יש אש דוחה אש  � כיבשי� 

  
  למקדש שני) -(ולא היו בשהיו בי� מקדש ראשו�  אלו חמשה דברי�

  גם רומז לחמשה אלו  מגילת איכה א,ז-ים שחסרו בבית שני לעומת בית ראשון . ובעל חמשה דבר חגי א,ח- לומד מ בבלי יומא כא,ב

ּו ַהָּב�ִית ְוֶאְרֶצהחגי א,ח:  ם ֵע�ץ ּוְבנ� ּו ָהָה�ר ַוֲהֵבאֶת� ֹו 6ֲעל� � ְוֶאָּכְבָד� ּב�' �ר ה ה ָאַמ�   ְוֶאָּכְבָד�



  טעמי המקרא בהלכה ובאגדה שם:, ט"תהלים קי – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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ֹו ְוֶאָּכְבָד� 6ְוֶאְרֶצה ),חחגי א(מאי דכתיב  :יומא כא,ב ה, וקרינ� ּב� שהיו בי� מקדש  אלו חמשה דברי� מאי שנא דמחוסר ה"א? ְוֶאָּכְבָד�
  למקדש שני, ואלו ה�: ארו� וכפורת וכרובי�, אש, ושכינה, ורוח הקודש, ואורי� ותומי�. )-(ולא היו בראשו�  

  איכה א,ז , נעזר בפסוק ממגילתנחלת יעקב בהסברת חלק זה בגמרא נטל חלק בעל 

ם ְיֵמ&י ָענְ  יֵמי� ס ָזְכָר�ה ְירּוָׁשַלִ> ר ָהי�ּו ִמ� יָה ֲאֶׁש� יָה ֹּכ,ל ַמֲחֻמֶד( ֶדם  ָיּה' ּוְמרּוֶד(   קטן- קטן ... זקף- רביע ... זקף –ֶק�

ל ַעָּמ�ּה ְּבַיד ָה� ס6ִּבְנֹפ� �ּו ַע�ל ִמְׁשַּבֶּת ים ָׂשֲחק� ּוָה ָצִר( ּה ָרא� ר ְוֵא&ין עֹוֵזר' ָל(   קטן- קטן ... זקף- רביע ... זקף – ָצ>

ם   שבני ישראל יזכירו בעתיד כי בית ראשון היה יתר על בית שני בחמישה דברים:  מונח רביע, נבואה – ָזְכָר�ה ְירּוָׁשַלִ>

למקדש שני, ואלו ה�: ארו� וכפורת וכרובי�, אש, ושכינה, ורוח ) -(ולא היו בשהיו בי� מקדש ראשו�  אלו חמשה דברי�: יומא כא,ב
  הקודש, ואורי� ותומי�.

  איכה א,זראה 

  

  



  טעמי המקרא בהלכה ובאגדה שם:, ט"תהלים קי – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
  .מידותי"ג ול"ב ועוד מ בלבד בהשאלההנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד ע"פ ספירת דרכי לימוד  /טט הם בגדר השערותלמסומנים טטוד"שחלקן וההסברים  לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת
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ח טבת תרגום התורה ליונית, ט טבת יום אזכרה עזרא ונחמיה, י טבת 
  מצור י"ם ת"ו, יום היזכור הכללי, לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי

  

  נגבבלי יומא  1.1.9

  
 בבלי יומא יט,ב

ה ַעל) וי' אח"מ טז,ב(אמר לו: כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה  ן ֵאָרֶא� ,י ֶּבָעָנ( ֶרת�6ִּכ �  . ַהַּכֹּפ
  

  ויקרא אח"מ טז,ב

' ֶאל אֶמר ה5 ֹ֨ ה ַּדֵּברG ֶאל6ַוּי ן ָאִחיָךH 6מֶֹׁש>   ַאֲהֹר�
א ְבָכל6ְוַאל &ֹ ֶכת 6 ֵעת' ֶאל6ָיב ית ַלָּפֹר� ֶדׁש ִמֵּב�   ַהֹּק(
ֶרת ֲאֶׁש&ר 6ֶאל י ַהַּכֹּפ5 ה ַעל6ַעלְּפֵנ֨ ן ֵאָרֶא� ,י ֶּבָעָנ( ּות ִּכ א ָימ( �ֹ ֶרת�6ָהָאֹרן' ְול �  ַהַּכֹּפ

  טז,ג:  אח"מויקרא 

ן ֶאל א ַאֲהֹר� �ֹ ֹ�את ָיב ֶדׁש ְּבַפ�ר ֶּבן6ְּבז ה�6ַהֹּק� �ִיל ְלֹעָל ר ְלַחָּט�את ְוַא�   ָּבָק�
  טז,יג:  אח"מויקרא 

ת �ן ֶא ֶרת ַעל6ְוָנַת� �י ה� 6ַהְּקֹט� ׁש ִלְפֵנ �Sן ַהּקְ  'ָהֵא� ֶרת ֶאתְוִכָּס�הO ֲעַנ ר ַעל6ֹט> ֶרת ֲאֶׁש� ּות�6ַהַּכֹּפ� �א ָימ �ֹ ּות ְול   ָהֵעד�
  

' ֶאל ) טז,ב( אֶמר ה5 ֹ֨ ה ַּדֵּברG ֶאל6ַוּי ן ָאִחיָךH 6מֶֹׁש>   קדמא ואזלא רביע זרקא מונח סגול   – ַאֲהֹר�

  

ֶרת6ֶאלתבנית הסיפא כעין כלל ופרט.  י ַהַּכֹּפ5   כעין כלל או ענין מרכזי ושאר הקרא פרטים.  ְּפֵנ֨

ן6ַעלֲאֶׁש&ר    ,י ֶּבָעָנ( ּות ִּכ א ָימ( �ֹ   קטן, כעין בנין אב או היקש, או דבר שחוזר וקורה - פעמיים זקף ָהָאֹרן' ְול

ה ַעל   ן ֵאָרֶא� ,י ֶּבָעָנ( ֶרת�6ִּכ �  קטן טפחא סלוק - יתיב זקף – ַהַּכֹּפ

,י      אל הכתוב לפניו ללא הגבלה.טפחא ללא מרכא, רבוי או התפשטות גלוי או השפעת הטפחא  ֵאָרֶא�ה יתיב מורה על דווקא כך,ִּכ

  

ה ַעל) וי' אח"מ טז,ב(לרבנן היה מקום לפרש  ן ֵאָרֶא� ,י ֶּבָעָנ( ֶרת6ִּכ �שמשמעו שיבוא עם ענן הקטורת אל קדש הקדשים, אבל כיון  ,ַהַּכֹּפ

ת) וי' אח"מ טז,יג(שהתורה כתבה גם הפסוק  �ן ֶא ֶרת ַעל6ְוָנַת� �י ה� 6ַהְּקֹט� ׁש ִלְפֵנ לפני ה' בקה"ק, לכן אין ללמוד  שיעלה עשן הקטורת 'ָהֵא�

(נתינת עיקר (שורש) מעלה  מלמד שנות� בה מעלה עש�) יומא נג,א( - מפסוק (טז,ב) על מקום הדלקת הקטורת אלא דרשה אחרת ב
עשן) בקטורת. ולהבדיל הצדוקי התעלם ממשמעות פסוק (טז,יג) וממשמעות פסוק (טז,ב) שנדרש ממנו נתינת מעלה עשן בקטורת וסבר 

  על ע"פ פשט הפסוק (טז,ב) על הדלקת הקטורת לפני הכניסה לקה"ק. ופ

  

  
  טז,יג:  אח"מויקרא 

ת �ן ֶא ֶרת ַעל6ְוָנַת� �י ה� 6ַהְּקֹט� ׁש ִלְפֵנ ֶרת ֶאת 'ָהֵא� �Sן ַהְּקֹט> ר ַעל6ְוִכָּס�הO ֲעַנ ֶרת ֲאֶׁש� ּות�6ַהַּכֹּפ� �א ָימ �ֹ ּות ְול   ָהֵעד�
  א ,בבלי יומא נג

תְונָ )  טז,יג אח"מ 'וי (תנו רבנ�: �ן ֶא ֶרת ַעל6ַת� �י ה� 6ַהְּקֹט� ׁש ִלְפֵנ שלא יתק� מבחו% ויכניס, להוציא מלב� של צדוקי� שאומרי� יתק�  �  'ָהֵא�

ה ַעל  )  בטז, אח"מ 'וי (? :(מה דרשו הצדוקים) מבחו% ויכניס. מאי דרוש ן ֵאָרֶא� ,י ֶּבָעָנ( ֶרת�6ִּכ �מלמד שיתק� מבחו% ויכניס. אמרו  �  ַהַּכֹּפ

ת )טז,יג( (נאמר) ברלה� חכמי�: והלא כ �ן ֶא ֶרת ַעל6ְוָנַת� �י ה� 6ַהְּקֹט� ׁש ִלְפֵנ ה ַעל )בטז,( . א� כ� מה תלמוד לומר'ָהֵא� ן ֵאָרֶא� ,י ֶּבָעָנ( 6ִּכ
ֶרת �ֶרת ֶאת )טז,יג(שנאמר  �מלמד שנות� בה מעלה עש�. ומניי� שנות� בה מעלה עש�  �  ַהַּכֹּפ �Sן ַהְּקֹט> ֶרת6ְוִכָּס�הO ֲעַנ . הא לא נת� ַהַּכֹּפ�

(אולי תסיק מסקנה אחרת שחייב מיתה על  מעייל ביאה ריקנית דקאדקאדקאדקא ותיפוק ליהותיפוק ליהותיפוק ליהותיפוק ליה � חייב מיתה.  � מעלה עש�, או שחיסר אחת מכל סמניה  בה

, שכח שאסור וטעה וחשב שמותר לבוא עם פריט חסר)  –שגג ( כגו� ששגג בביאה �אמר רב ששת: הכא במאי עסקינ�  � ! ביאה עם פריט חסר)
הזיד בביאה ריקנית (חסר ( . רב אשי אמר: אפילו תימא הזיד בזו ובזו .) ובכל זאת הביא במזיד קטורת ללא מעלה עשן נזכר( והזיד בהקטרה

דהא  �, כגו� דעייל שתי הקטרות, אחת שלימה ואחת חסירה. אביאה לא מיחייב פריט) והזיד בקטורת ללא מעלה עשן, חייב על ביאה ריקנית)
הביא קטורת מושלמת והביא קטורת חסרת מעלה עשן, חייב על הקטרת ( דקא מקטר קטורת חסירה �  עייל ליה שלימה, אהקטרה מיחייב

  . החסרה)
  

ּות )יגטז,( )וכסה ענן הקטורת(לגבי מעלה עשן  דאי נמי לא כתב הכא � תיפוק ליהתיפוק ליהתיפוק ליהתיפוק ליה רש"י �א ָימ �ֹ מיחייב מיתה אקטורת חסירה, דאשכח דעייל  ְול

א ְבָכל6ְוַאל ),בטז(, וכתיב תה בגלל ביאה ריקנית)(היה חייב מי ביאה ריקנית שלא לצור& &ֹ ּות ... ֵעת' 6ָיב א ָימ( �ֹ (רש"י הביא מקור לאיסור ְול

  ביאה ריקנית) 

  

  רמב"� הלכות עבודת יו� הכיפורי� פרק ה הלכה כה אל  עי� משפט- מכוונת ב דקאדקאדקאדקאמלת 

ה ַעל  ) בטז,( חסר מ� הקטרת אחד מסמניה או מעלה עש� חייב מיתה עליה שנאמר ן ֵאָרֶא� ,י ֶּבָעָנ( ּות ִּכ א ָימ( �ֹ ֶרת6ְול �, וכ� חייב מיתה על ַהַּכֹּפ
  ביאתו בלא מצוה, לפיכ& א� שגג בביאה והזיד בקטרת, או שנכנס כקטרת /בקטרת/ שלימה ע� החסירה חייב מיתה.

ּותוְ  ),בטז(תמה על שהרמב"ם הביא מקור מקרא  לח� משנה הלכות עבודת יו� הכיפורי� פרק ה הלכה כה- ו א ָימ( �ֹ בגמרא משמע   כי ל

ּות  )יגטז,( �דנפקא ליה הא מקרא ד �א ָימ �ֹ ֶרת ... ְול �Sן ַהְּקֹט> א ְבָכל6ְוַאל  ),בטז(�אבל קרא ד ְוִכָּס�הO ֲעַנ &ֹ ֶדׁש 6ֵעת' ֶאל6ָיב ּות ...ַהֹּק( א ָימ( �ֹ ,י  ְול ִּכ
ן  ּות  ),בטז(� א קרא דוכו' ה& לא איירי אלא בביאה ולא בחיסר סמני� וא"כ קשה על רבינו דהביֶּבָעָנ( א ָימ( �ֹ ן ְול ,י ֶּבָעָנ( וכו' דאיתיה גבי ביאה גבי  ִּכ

  ביאה ריקנית) –(שהרמב"ם הביאו לגבי שני דברים, ואילו מהגמרא משמע כי מדובר בדבר אחד  חיסור סמני�

ּות ),בטז(ואפשר לתרץ רמב"ם  א ָימ( �ֹ מלת ימות עבור שתי עבירות:  קטן, בתפקיד שתיים, רמב"ם מביא קרא זה ללמד כי-מונח זקף – ְול

  (א) ביאה ריקנית ללא צורך, (ב) הקטרה ללא מעלה עשן.  
  (הגמרא חוזרת שוב לענין מתן מעלה עשן בקטורת שקודם למדנו אותו באופן כללי ועתה לימוד בפרטים)

אחד  לדרשת החיוב שיהיה בקטורת מעלה עשן(שתי מקראות  . קרא לקראְוִכָּס�הO  )טז,יג( תלמוד לומר � אמר מר: ומניי� שנות� בה מעלה עש� 

היית סבור שצריך רק עלים של מעלה עשן ( אמר רב יוס!, הכי קאמר: אי� לי אלא עלה מעלה עש� � ? )ְוִכָּס�הOארוך לעיל ואחד במלה אחת 
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ח טבת תרגום התורה ליונית, ט טבת יום אזכרה עזרא ונחמיה, י טבת 
  מצור י"ם ת"ו, יום היזכור הכללי, לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי

מרבה את שורש מעלה עשן  ְוִכָּס�הOמלה לרב יוסף ה( ְוִכָּס�הO )טז,יג( מעלה עש� מניי�? תלמוד לומר  ורש)(ש, עיקר מניין הידיעה כי צריך גם) 

, היה ההלכה הפשוטה שנותנים בקטורת שורש מעלה עשן) ( . אמר ליה אביי: והא איפכא תניא, דתניא: נת� בה עיקר מעלה עש�בקטורת)
יש' ( ר ממשמש ויורד בכותלי� עד שנתמלא הבית עש�, שנאמ � מתמר ועולה כמקל עד שמגיע לשמי קורה. כיו� שהגיע לשמי קורה 

ן )ו,ד �ִית ִיָּמֵל�א ָעָׁש   .ְוִכָּס�הO. אלא אמר אביי: הכי קאמר, אי� לי אלא עיקר מעלה עש�, עלה מעלה עש� מניי�? תלמוד לומר ְוַהַּב�
  

  טז,יג:  אח"מויקרא 
ת �ן ֶא ֶרת ַעל6ְוָנַת� �י ה� 6ַהְּקֹט� ׁש ִלְפֵנ ֶרת ֶאת 'ָהֵא� �Sן ַהְּקֹט> ר ַעל6ְוִכָּס�הO ֲעַנ ֶרת ֲאֶׁש� ּות�6ַהַּכֹּפ� �א ָימ �ֹ ּות ְול   ָהֵעד�

  ישעיהו ו,ד: 

�ן �ִית ִיָּמֵל�א ָעָׁש א ְוַהַּב� ֹול ַהּקֹוֵר� ים ִמּק� ֹות ַהִּסִּפ( 'עּו' ַאּמ�   ַוָּיֻנ
  

  )(נלמד שוב את תשובת אביי לרב יוסף

ה כנראה ההלכה הפשוטה שנותנים בקטורת שורש מעלה עשן, וז( אמר ליה אביי: והא איפכא תניא, דתניא: נת� בה עיקר מעלה עש�גמ' ... 

ה ַעל) וי' אח"מ טז,ב(נדרש מהקרא  ן ֵאָרֶא� ,י ֶּבָעָנ( ֶרת�6ִּכ ��, היה מתמר ועולה כמקל עד שמגיע לשמי קורה. כיו� שהגיע לשמי קורה ) ַהַּכֹּפ 
. אלא אמר אביי: הכי קאמר, אי� לי אלא עיקר מעלה עש�, עלה מעלה עש� מניי�? ...ממשמש ויורד בכותלי� עד שנתמלא הבית עש�, 

  (אביי לומד ממלה זאת על אפשרות להוסיף עלי מעלה עשן לקטורת) .ְוִכָּס�הOלמוד לומר ת

מתאר היתמרות העשן זקוף כמקל והסתרת ארון  ְוִכָּס�הO טעם פסק במלת –טט  ש� עשב שגור� לעש� לעלות זקו! כמקל. �  מעלה עש�מעלה עש�מעלה עש�מעלה עש� רש"י

   העדות מעיני הכהן, אפשר שלכן מזה נדרש הצורך במעלה עשן.

  .שהשורש יפה מ� העלי� איפכא תניא,איפכא תניא,איפכא תניא,איפכא תניא,    והאוהאוהאוהא

ֶרת �Sן ַהְּקֹט> מונח רביע מצייר כיווני התפשטות העשן אחד עד הקורה וארבעה כתלים בירידה ובהגיעם לרצפה נוצר הענן הששי על  – ֲעַנ

ממשמש ממשמש ממשמש ממשמש  רש"יכפי'  ממשמש ויורד בכותלי� עד שנתמלא הבית עש�,  � כיו� שהגיע לשמי קורה  בבלי יומא נג,אהרצפה, בלשון 
תמיד עד שמתמלא חלל הבית למעלה מכותל לכותל, וכשאי� לו  מתפשט למעלהכ� דר& העש� כשאינו יכול לצאת כנגדו  -  בכתלי�בכתלי�בכתלי�בכתלי�

   עוד מקו� ממשמש ויורד אצל הכתלי�.

  

  ואח"כ הגמרא מביאה עוד הבנות במלת וכסה.

  

  
  נט/א  �זוהר כר# ג ויקרא אח"מ ד" נח/ב 

  נא סבא כתיב, ) ובספרא דרב המנוהסול� מח(
לברכא שמ& ולזמרא  עלמות אהבו&עלמות אהבו&עלמות אהבו&עלמות אהבו&, נערותיה הני לנערותיהלנערותיהלנערותיהלנערותיה) ד" נט/א( ותת� טר! לביתה וחקותת� טר! לביתה וחקותת� טר! לביתה וחקותת� טר! לביתה וחק) משלי לאמאי עלמות כמה דאת אמר (

ומש�  ...שבעה היכלות דבריאה המשמשי� את המלכות עלמות הן( קמ& ומתמ� אשתכח� ברכא� בכלהו תתאי ומתברכא� עלאי� ותתאי�
  , ) חתוני�, ומתברכי� העליוני� והתחתוני�בכל הת נמצאות ברכות

 (על דבר זה, דהיינו שמ�, שהוא חסדי�) שפיר הוא מא� דאמר על מות אהבו& דהא במלה דא על כ� עלמות אהבו&על כ� עלמות אהבו&על כ� עלמות אהבו&על כ� עלמות אהבו&ד"א ) הסול� מט)(
די� נמשכי� ממנה (בעלי הדי� מתבסמי�, כי עלמות היא אותיות על מות, פירוש כשהחכמה שבמלכות היא בלי חס מאריהו� דדיני� אתבסמו�

אהבו&, כי הפירוד ממ& קשה  מותמותמותמותובשביל זה המלכות ומדרגותיה אוהבי� להתדבק בזעיר אנפי� שהוא חסדי�, וזה שכתוב על  מותמותמותמות� דיני� קשי� כ
(מתקשרת בשמ� של מעלה ביותר, שהוא אתקטר במשחא דלעילא יתיר (כי הקטורת הזו שהיא הארת חכמה) ובגי� דהאי קטרת כמות). 
(שהיא  שראלינסת , אמרה כ(וחשובה לפני הקב"ה, מכל הקרבנות והעולות) אתחשב קמיה דקודשא ברי& הוא מכל קרבני� ועלוו�, )חסדי�

 (כשמ�, שהוא חסדי�, על כ�) כמשחא(דהיינו זעיר אנפי�) ואנת  (אני כקטורת, כי המלכות היא ספירת חכמה תתאה),אנא כקטרת המלכות) 
(כול�  דהא כלהו בי אחיד�(אני וכל חיילותי)  נרוצה כמה דאת אמר על כ� עלמות אהבו&, אנא וכל אכלוסי�וגו',  משכני אחרי& נרוצהמשכני אחרי& נרוצהמשכני אחרי& נרוצהמשכני אחרי& נרוצה

 ונשמחהונשמחהונשמחהונשמחה נגילהנגילהנגילהנגילהא� ייעול לי מלכא באדרוי  הביאני המל& חדריוהביאני המל& חדריוהביאני המל& חדריוהביאני המל& חדריו) הסול� נ(, (כי ה� תלויי� בי) דהא בי תליי� משכנימשכנימשכנימשכניועל דא  נאחזי� בי)
(בשעה  בשעתא דכנסת ישראל חדאת ומתברכא כלהו חדא� ודינא לא שריא כדי� בעלמאאנא וכלהו אכלוסי�, תאנא כלהו אכלוסי�  ב&ב&ב&ב&

   ,ישמחו השמי� ותגל האר%ישמחו השמי� ותגל האר%ישמחו השמי� ותגל האר%ישמחו השמי� ותגל האר%) תהלי� צו, ועל דא כתיב (שכנסת ישראל שמחה ומתברכת, כול� שמחי�, והדי� אינו שורה אז בעול�)
  

  ולהמתיק את הדינים שיהיו לגזרות טובות) (החסד העליון נמשל לשמן והא ממתין לקטורת שתעלה מלמטה כדי להשפיע חסד למטה

  

ה ַעל) וי' אח"מ טז,ב()  הסול� נא( ן ֵאָרֶא� ,י ֶּבָעָנ( ֶרת6 ִּכ �, א"ר יהודה זכאי� אינו� צדיקייא דקודשא ברי& הוא בעי ביקריהו�, ותנינא ַהַּכֹּפ
קודשא ברי& הוא לקיים לא נפגעו) -רים א(ונלמד כי אליהו ומה שבאו בדבמל& בשר וד� אי בר נש רכיב על סוסיא דיליה בר קטלא הוא, 

ן , הכא מאי כתיב לקית)-(עלה במרכבה אוגו'  ויעל אליהו בסערה השמי�ויעל אליהו בסערה השמי�ויעל אליהו בסערה השמי�ויעל אליהו בסערה השמי� )מלכי� ב ב(ארכיב אליהו על דיליה דכתיב  ,י ֶּבָעָנ( ּות ִּכ א ָימ( �ֹ ְול
ה ַעל ֶרת6ֵאָרֶא� �(ענני , בתו& הענ� ממש בתו& הענ�בתו& הענ�בתו& הענ�בתו& הענ�    ויבא משהויבא משהויבא משהויבא משה) שמות כד(, וקודשא ברי& הוא עייליה למשה ביה, הדא הוא דכתיב ַהַּכֹּפ

ה ַעל, כבוד) ן ֵאָרֶא� ,י ֶּבָעָנ( ֶרת6ִּכ �(שמות ענני  יי' על כל מכו� הר ציו� ועל מקראיה ענ� יומ� ועש�יי' על כל מכו� הר ציו� ועל מקראיה ענ� יומ� ועש�יי' על כל מכו� הר ציו� ועל מקראיה ענ� יומ� ועש�יי' על כל מכו� הר ציו� ועל מקראיה ענ� יומ� ועש�    ובראובראובראוברא) ישעיה דדכתיב (הדא הוא  ַהַּכֹּפ

  ,על המשכ� יומ�על המשכ� יומ�על המשכ� יומ�על המשכ� יומ�    כי ענ� יי'כי ענ� יי'כי ענ� יי'כי ענ� יי') שמות מ(, וכתיב כבוד)
ה ַעל ,(בענני כבוד ומחבר זאת אל)' בענ� ' בענ� ' בענ� ' בענ� יייייייי    וירדוירדוירדוירד) ש� לד()  ותאנא האי דכתיב הסול� נב( ן ֵאָרֶא� ֶרת6ֶּבָעָנ( �(על הכפורת כרובים  ַהַּכֹּפ

תאנא אתר דהוו שרא� אינו� כרובי כמה דאוקימנא כרובי על את הוו יתבי�, ותאנא ג'  המניעים בנס כנפיהם שלש פעמים בהיגלות הקב"ה)
קדושא דמלכא אינו� מגרמייהו סלקי� גדפייהו ופרסי� לו� וחפיי� על  זמני� ביומא אתרחיש נסא בגדפייהו בשעתא דאתגלי עלייהו

פורשי כנפי� פורשי כנפי� פורשי כנפי� פורשי כנפי�     והיו הכרובי�והיו הכרובי�והיו הכרובי�והיו הכרובי�) ש� כהדאת אמר (כמה  בגדפייהו (ס"א ונאחזי� בגופייהו)כפורתא, לבתר קמיטי� גדפייהו ונאחזי� 
  תא, קיימי וחדא� בשכינ באת (ס"א בזאת) הווולא סכוכי� דא  סוככי�סוככי�סוככי�סוככי�פורשי ולא פרושי,  למעלהלמעלהלמעלהלמעלה

ה ַעל) א"ר אבא מה בעא הכא הסול� נג( ן ֵאָרֶא� ,י ֶּבָעָנ( ֶרת6ִּכ �ן) וי' אח"מ טז,ג(, וכתיב ַהַּכֹּפ א ַאֲהֹר� �ֹ ֹ�את ָיב , והא כהנא לא חמי ְּבז
לשכינתא בשעתא כד הוה עאל, אלא עננא הוה נחית וכד הוה נחית מטא על האי כפרת ומתערי� גדפייהו דכרובי� ואקשי להו ואמרו 

  (הכהן לא ראה השכינה כאשר נכנס בקה"ק אלא ענן היה יורד על הכפורת ואז הכרובים מניעים כנפיהם ואומרים שירה) שירתא.
, האי כד סלקי גדפייהו, בשעתא דפרסי� גדול יי' ומהלל מאד ונורא הוא על כל אלהי�גדול יי' ומהלל מאד ונורא הוא על כל אלהי�גדול יי' ומהלל מאד ונורא הוא על כל אלהי�גדול יי' ומהלל מאד ונורא הוא על כל אלהי�    כיכיכיכי) תהלי� צואמרי ()  ומה שירתא הסול� נד(

לפני יי' כי בא לשפוט (את) האר% לפני יי' כי בא לשפוט (את) האר% לפני יי' כי בא לשפוט (את) האר% לפני יי' כי בא לשפוט (את) האר% ) ש� צחאמרי (, כד חפיי� על כפורתא י� ויי' שמי� עשהי� ויי' שמי� עשהי� ויי' שמי� עשהי� ויי' שמי� עשהאלהי העמי� אלילאלהי העמי� אלילאלהי העמי� אלילאלהי העמי� אליל    כי כלכי כלכי כלכי כל) ש�אמרי (להו 
   ישפוט תבל בצדק ועמי� במישרי�,ישפוט תבל בצדק ועמי� במישרי�,ישפוט תבל בצדק ועמי� במישרי�,ישפוט תבל בצדק ועמי� במישרי�,



  טעמי המקרא בהלכה ובאגדה שם:, ט"תהלים קי – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
  .מידותי"ג ול"ב ועוד מ בלבד בהשאלההנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד ע"פ ספירת דרכי לימוד  /טט הם בגדר השערותלמסומנים טטוד"שחלקן וההסברים  לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

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

  docיומא.-בבלי-התשעב-טטודל/©Jan-12 -05                    12/11          ZZFisherב "עתשה–טבת–י 

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 

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

ח טבת תרגום התורה ליונית, ט טבת יום אזכרה עזרא ונחמיה, י טבת 
  מצור י"ם ת"ו, יום היזכור הכללי, לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי

ואתכוו� במה דאתכוו�  (והכהן כאשר שמע שירתם העלה הקטורת)כדי� שוי קטרת באתריה  וקלהו� הוה שמע כהנא במקדשא) הסול� נה(
כרובייא סלקי� ונחתי� וזמרי שירתא מחפיי� לכפורתא וסלקי  (וקלהו�) וגדפי וון כדי שכלל ישראל יתברך)(וכיוון מה שכידיתבר& כלא בגי� 

  (כנפיה�) וגו',  ואשמע את קולואשמע את קולואשמע את קולואשמע את קול) יחזקאל אאמר (דייקא ומנ"ל דקלהו� אשתמע כמה דאת  סוככי�סוככי�סוככי�סוככי�, סוככי�סוככי�סוככי�סוככי�להו הדא הוא דכתיב 
אהבו&, לאכללא תרי� כרובי� דכר ונוקבא מישרי� ודאי,  כמה דאת אמר מישרי�, מהו במישרי� ועמי� במישרי�ועמי� במישרי�ועמי� במישרי�ועמי� במישרי�אמר רבי יוסי ) הסול� נו(

, ר' יצחק אמר מכא� אוליפנא דבכל אתר הקול מדבר אליו, מבי� שני הכרובי� וידבר אליוהקול מדבר אליו, מבי� שני הכרובי� וידבר אליוהקול מדבר אליו, מבי� שני הכרובי� וידבר אליוהקול מדבר אליו, מבי� שני הכרובי� וידבר אליו    וישמע אתוישמע אתוישמע אתוישמע את) במדבר זועל דא ועמי� במישרי� וכתיב (
צדיק וישר צדיק וישר צדיק וישר צדיק וישר ) דברי� לבכתיב (, ותנינ� ישרי� את פני&ישרי� את פני&ישרי� את פני&ישרי� את פני&    ישבוישבוישבוישבו) תהלי� קמ(דלא אשתכח דכר ונוקבא לאו כדאי למחמי אפי שכינתא הדא הוא דכתיב 

ופניה� ופניה� ופניה� ופניה� ) שמות כה, ובגיני כ& (ועמי� במישרי�ועמי� במישרי�ועמי� במישרי�ועמי� במישרי�, אתה כוננת מישרי�אתה כוננת מישרי�אתה כוננת מישרי�אתה כוננת מישרי�) תהלי� צטדכר ונוקבא או! הכא כרובי� דכר ונוקבא ועלייהו כתיב ( הואהואהואהוא
  והא אוקימנא:  איש אל אחיואיש אל אחיואיש אל אחיואיש אל אחיו

  

ה ַעל) וי' אח"מ טז,ב(,... ונא סבא כתיבד"ה ובספרא דרב המנזוהר ויקרא ד" נט/א ע"פ  ן ֵאָרֶא� ,י ֶּבָעָנ( ֶרת6ִּכ �הענן משמעו ענן , ַהַּכֹּפ

ן המכסה על כבוד השכינה (ענן השראת השכינה) והקרא  ,י ֶּבָעָנ(  אלאהיא  כילא מציין איך להיכנס לקה"ק (אחת המשמעויות של המלה ִּכ

) הריבמשמעות  כיעם ענן וגו') והקרא לא מציין איך להיכנס אלא נתינת טעם ( בענן אראה שהכהן צריך להיכנס אלאוהצדוקי כנראה למד 

א ְבָכל6ְוַאללנאמר  &ֹ ֶכת 6ֵעת' ֶאל6ָיב ית ַלָּפֹר� ֶדׁש ִמֵּב�   כי בפנים נמצא ענן השכינה ויש תנאים לזמן הכניסה וכיצד נכנסים. ַהֹּק(

  

  יי ואור החייםועל דרך זו, כי הענן הוא המכסה את כבוד השכינה, פירשו רבינו בח

ן ֵאָרֶא�ה ,י ֶּבָעָנ( ּות ִּכ א ָימ( �ֹ (ענן המכסה על ישמט הכבוד מ� הענ�  (עשן הקטורת)באר כי לאחר שיבא ש� בענ� רבינו בחיי ע"פ  – ְול

ש (אבל בקד, וירא כבוד ה'וירא כבוד ה'וירא כבוד ה'וירא כבוד ה' )שמות בשלח טז,לג( - באר כי כבוד ה' מכוסה בענן כמו ב אור החיי� - ו, ויהיה מתראה על הכפורת השכינה)

, כי גבוה מעל גבוה שומר, והוא אומרו אלא בחינה גדולה אור עליו�הודיע כי לא בחינה זו לבד היא הנמצאת בפני�  הקדשים ביוה"כ)
ה ַעל ֶרת6ֵאָרֶא� �   ַהַּכֹּפ

  טפחא, ללא מרכא כעין רבוי בלתי מוגבל מרמזת לגלוי גבוה מאד של כבוד ה' בחינת אור עליון. – ֵאָרֶא�הויש לומר כי 

רמב"� הלכות עבודת יו� הכיפורי� פרק ה טפחא, ללא מרכא באה ללמד שתי אזהרות, כדרך לימוד  – ֵאָרֶא�הני גלוי כל כך עליון ומפ

ה ַעל  ) בטז,(מהקרא הלכה כה  ן ֵאָרֶא� ,י ֶּבָעָנ( ּות ִּכ א ָימ( �ֹ ֶרת6 ְול �ּות כי מלת שתי מיתות , ַהַּכֹּפ קטן בתפקיד של שתיים עבור שתי - זקף –ָימ(

טפחא, ללא מרכא באה ללמד  – ֵאָרֶא�הואין ממיתים בלא אזהרה, לכן  : (א) ביאה ריקנית ללא צורך, (ב) הקטרה ללא מעלה עשן.עבירות

  שתי אזהרות 

  

ה ַעל) וי' אח"מ טז,ב( א"ר אבא מה בעא הכא ,...ד"ה ובספרא דרב המנונא סבא כתיבזוהר ויקרא ד" נט/א ע"פ  ן ֵאָרֶא� ,י ֶּבָעָנ( 6ִּכ
ֶר  �ן) וי' אח"מ טז,ג(וכתיב  ,תַהַּכֹּפ א ַאֲהֹר� �ֹ ֹ�את ָיב (הכהן לא ראה השכינה כאשר נכנס , והא כהנא לא חמי לשכינתא בשעתא כד הוה עאל ְּבז

 וקלהו� הוה שמע כהנא במקדשא(כנפי הכרובים שעל הכפורת היו סוגרים ופורסים כנפיהם ואומרים שירה) ...  , אלא עננא הוה נחיתלקה"ק) 
ואתכוו� במה דאתכוו� (היה נותן הקטורת במקומה על הגחלים ומעלה עשן) שוי קטרת באתריה הכהן שמע קול שירתם במקדש) (וכאשר כדי� 
((וקולותיהם) וכנפיהם עולים וזמרי שירתא  כרובייא סלקי� ונחתי� (וקלהו�) וגדפי(וכיוון מה שכיוון כדי שיתברך הכל).  דיתבר& כלאבגי� 

ת )וי' אח"מ טז,יג(פשר כי הטעם הפותח הקרא ואויורדים בזמרם שירתם)  �ן ֶא ֶרת ַעל6ְוָנַת� ׁש6ַהְּקֹט� ן,  ָהֵא� דרגא, מתאר עלית וירידת  – ְוָנַת�

  כנפי הכרובים בשירתם ולקולם הכהן מעלה עשן הקטורת.  

  

ה ַעל) וי' אח"מ טז,ב(עד כאן למדנו מהקרא זוהר ויקרא ד" נט/א ע"פ  ן ֵאָרֶא� ,י ֶּבָעָנ(   על ענן השכינה.    ,ֶרתַהַּכֹּפ� 6 ִּכ

ֶרת ֶאת ) ...וי' אח"מ טז,יג( דורש על הקרא  זוהר ויקרא אמר (הסול� רס/ב) �Sן ַהְּקֹט> ֶרת6ְוִכָּס�הO ֲעַנ המדבר על ענן הקטורת שהביא  ַהַּכֹּפ�

ֶרתוגו', וכתיב (כ)  אשר עי� בעי� נראה אתה יי'אשר עי� בעי� נראה אתה יי'אשר עי� בעי� נראה אתה יי'אשר עי� בעי� נראה אתה יי'בזכות אהר� דכתיב (י) (במדבר היו שבעה ובאו) ענני כבוד הכהן.  �Sן ַהְּקֹט> . מה ְוִכָּס�הO ֲעַנ
דהא בקטרת שבעה  .(ענני כבוד בזכות בזכות כהן גדול בן אהרן) א! כא� נמי שבעה(ענני כבוד בזכות אהרן כהן גדול), שבעה (במדבר) להל�

ראש לשבעה עננים (אהרן  ביה בכל יומא[ב]  לשית אחרני�[א]  הוא והוא קשיר ואהר� רישא לכל שבעה ענני�ענני� מתקשר� כחדא [ת] 

  .ומאחדם וקושר לששה האחרים אליו)

[ת] ועוד אהרן. [א] בשית, [ב] לא גרסינן ביה בכל  חלופי גרסאות(י) (במדבר כא) ויקה לנה צ"א. (כ) (ויקרא טז).  מסורת הזוהר

  יומא.

אשר עי� בעי�  שכתוב מרכבה לחסד,שהוא  בזכות אהר�, ענני כבודענני כבודענני כבודענני כבודוכו':  ) ענני כבודבאותיות קטנותהסול� רס/ב (זוהר ויקרא אמר 
ֶרת עומד עליה� וגו'. וכתוב, ועננ&ועננ&ועננ&ועננ& נראה אתה יי' �Sן ַהְּקֹט> , ועננ& עומד עליה��ב א! כא�, ענני�, הוא שבעה בקטורתמה להל�, , ְוִכָּס�הO ֲעַנ

שבעה ענני� ה� ספירות   כיכי בקטורת היו שבעה ענני� מקושרי� יחד, ואהר� הוא הראש לכל השבעה ענני�, . ענני� ה� ג� כ� שבעה
. ועל כ� , בכל יו�שה�  ג"ת נהי"מ והוא קשור בו לששה ענני� אחרי�, חג"ת נהי"מ, ואהר� שהוא מרכבה לחסד הוא ספירה ראשונה מה�,

  נחשבי� הענני� שה� בזכות אהר�, להיותו בחינת חסד שהוא ראש הענני�, וכולל אות�.
  

  טז,יג:  אח"מויקרא 

ת �ן ֶא ֶרת ַעלַהּקְ 6ְוָנַת� �י ה� 6ֹט� ׁש ִלְפֵנ ֶרת ֶאת 'ָהֵא� �Sן ַהְּקֹט> ר ַעל6ְוִכָּס�הO ֲעַנ ֶרת ֲאֶׁש� ּות�6ַהַּכֹּפ� �א ָימ �ֹ ּות ְול   ָהֵעד�
ן    הנותן הוא אהרן וענן הקטורת הראשון מתחיל בו, ולכן הוא ראש לשבעה עננים והששה האחרים כלולים בענן שהוא מעלה. –ְוָנַת�

ת �ן ֶא ֶרת ַעל6ְוָנַת� ׁשהָ 6ַהְּקֹט� כי בקטורת היו שבעה ענני�  הסול� רס/בדרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים מצטרפים, ע"פ פי'  -  ֵא�
ועל כ� נחשבי� הענני� שה� בזכות אהר�, להיותו בחינת חסד שהוא ראש הענני�,  מקושרי� יחד, ואהר� הוא הראש לכל השבעה ענני�,

  וכולל אות�.

�Sרמז לשבעה עננים (א)  ֶרתְוִכָּס�הO ֲעַנ   מונח לגרמיה (פסק) מונח רביע, כעין מדה סדור שנחלק. – ן ַהְּקֹט>

בקריאה עם פסק רמז לענן הראשון הכולל את שאר ששה העננים, והפסק גם מרמז להיתמרות הקטורת כקורה ישרה כלפי מעלה וזה ענן 
  אחד, בקריאה ללא פסק רמז לשאר ששה העננים, כיצד? .

  ח לגרמיה עוד שניים, סה"כ שבעה עננים. מונח רביע בתפקיד של חמש, מונ

ֶרת �Sן ַהְּקֹט> מונח רביע מצייר כיווני התפשטות העשן, ענן אחד עולה עד הקורה, ענן אחד מתפשט תחת הקורה, ארבעה עננים  – ֲעַנ

כיו� שהגיע  ג,אבבלי יומא נממשמשים ויורדים בארבעה כתלים, ובהגיעם לרצפה מתפשטים מעליה ונוצר הענן הששי על הרצפה, בלשון 
  כפי'   ממשמש ויורד בכותלי� עד שנתמלא הבית עש�,  �לשמי קורה 



  טעמי המקרא בהלכה ובאגדה שם:, ט"תהלים קי – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
  .מידותי"ג ול"ב ועוד מ בלבד בהשאלההנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד ע"פ ספירת דרכי לימוד  /טט הם בגדר השערותלמסומנים טטוד"שחלקן וההסברים  לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת
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ח טבת תרגום התורה ליונית, ט טבת יום אזכרה עזרא ונחמיה, י טבת 
  מצור י"ם ת"ו, יום היזכור הכללי, לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי

2 ָּכל 'ּוָבָר�א הM [ה]  , יי' על כל מכו� הר ציו� ועל מקראיה ענ� יומ� ועש�יי' על כל מכו� הר ציו� ועל מקראיה ענ� יומ� ועש�יי' על כל מכו� הר ציו� ועל מקראיה ענ� יומ� ועש�יי' על כל מכו� הר ציו� ועל מקראיה ענ� יומ� ועש�    ובראובראובראוברא) ישעיה ד,ה,ודכתיב (זוהר ויקרא ד" נט/א (ב)  6ַעל
&Sן O יֹוָמם' ְוָעָׁש( 6ִצּי5ֹון ְוַעל6 ְמ֨כֹון ַהר ָה ָעָנ י ַעלִמְקָרֶא> ה ָל�ְיָלה ִּכ� ׁש ֶלָהָב� ַגּה ֵא� ה� 6ָּכל6ן ְוֹנ� �ֹוד ֻחָּפ ם 6ְוֻסָּכ�ה ִּתְהֶי�ה ְלֵצל[ו] ָּכב� יֹוָמ�

ר� פ ��Sֶרם ּוִמָּמָט ֹור ִמֶּז ֶרב ּוְלַמְחֶסה' ּוְלִמְסּת(   ֵמֹח�

  ושבע חופות יש כא�: ענ�, עש�, נוגה, אש, להבה, חופת, שכינה. ...  רש"י

  

  הזוהר דורש את התכלית של קיום המצוה כהלכתההגמרא דרשה את הלכות העלאת הקטורת, 

  ענין העלאת ענן הקטורת ע"י כהן גדול ביה"כ נדרש בזוהר בין היתר בפרשות אמר ואח"מ
ועל כ� נחשבי�  בקטורת היו שבעה ענני� מקושרי� יחד, ואהר� הוא הראש לכל השבעה ענני�, )הסול� רס/ב(זוהר ויקרא אמר 

   תו בחינת חסד שהוא ראש הענני�, וכולל אות�.הענני� שה� בזכות אהר�, להיו

  . )נ �הסול� מח (נט/א  �זוהר כר# ג ויקרא אח"מ ד" נח/ב  -ונקשר ידיעה זאת אל הנאמר ב

היא המלכות, שבכניסת יום  –בענן הקטורת שלו את כנסת ישראל  מקיפה שהוא ראש הענני�, וכולל אות�של אהרן  בחינת החסד
את  מעלה,   אהרן הכהן הגדול ואחריו בניו הכהנים הגדולים. מותמותמותמות� נמשכי� ממנה דיני� קשי� עד כדי (ולכן)היא בלי חסדי� הכפורים 

כי הפירוד ממנו קשה כמות.  להתדבק בזעיר אנפי� שהוא חסדי�, היא המלכות על כל מדרגותיה, באמצעות עננו  –כנסת ישראל 
(חשובה לפני הקב"ה, (ודינים מתמתקים, והתקשרות זאת)  הדי� מתבסמי�בעלי ומהתקשרות זאת של חסד אהרן בחסדים דזעיר אנפין 

ואנת  (אני כקטורת, כי המלכות היא ספירת חכמה תתאה),אנא כקטרת (שהיא המלכות)  שראלינסת , אמרה כמכל הקרבנות והעולות)
עה שכנסת ישראל שמחה ומתברכת, כול� (בש- ו וגו' משכני אחרי& נרוצהמשכני אחרי& נרוצהמשכני אחרי& נרוצהמשכני אחרי& נרוצה (כשמ�, שהוא חסדי�, על כ�) כמשחא(דהיינו  זעיר אנפי�) 

  ,ישמחו השמי� ותגל האר%ישמחו השמי� ותגל האר%ישמחו השמי� ותגל האר%ישמחו השמי� ותגל האר%) תהלי� צו, ועל דא כתיב (שמחי�, והדי� אינו שורה אז בעול�)

... ומדת הדי� צריכי� רק להעלותה אל השורש שש� ...  המכסה אני מאברה�ד"ה  שפת אמת וירא תרנ"ו - וכעין זה אפשר להבין מ
... ולמעלה בשורש נמתק ג� מדת הדי� ומזכה אותנו, אבל בעול� הזה  )הישר הקטורתענן כמו העלאת (נמתק הדיני�, לכ� כתיב והעלהו 

  . כמוב� למשכילי� )ששה העננים הממלאים את קה"ק בחסדים(כחסד יבנה ... שמדתו של אברה� אבינו ע"ה מתפשט עד סו! כל דרגי� 

ב"ה את יצחק תחת יד אברה� להיות מדת החסד גובר על מדת הדי�. המכסה אני מאברה�. ... כי מסר הקד"ה  שפת אמת וירא תרנ"ו
והנה לאברה� נאמר ל& ל& וכו' התהל& באר% לארכה ולרחבה כי מדת החסד צרי& להתפשט ביותר ... ומדת הדי� צריכי� רק להעלותה 

ג� מדת הדי� ומזכה אותנו, אבל  ... ולמעלה בשורש נמתקלעולה על יצחק)  -(טט אל השורש שש� נמתק הדיני�, לכ� כתיב והעלהו 
בעול� הזה חסד יבנה ונשעני� בזכות אברה� אבינו ע"ה וזה שכתוב ב& חותמי� שמדתו של אברה� אבינו ע"ה מתפשט עד סו! כל 

  .דרגי� כמוב� למשכילי�

  

  


