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  חציי� של תיבות 	דרש דרש . ת"חציי� של אותיות של ס 	ו דגחו� "וא
  

" דרש דרש"נאמר שחציי	 של המלי� שבתורה ) קידושי	 ל(בגמרא 
אבל , ה	 אמצע התורה" דרש דרש"שהמלי�  –כלומר , )ויקרא יא(

והכוונה לחציי	 של זוגות מלי� סמוכות שמובנ	 , באמת אי	 זה כ�
, 45!היא אכ	 ה" דרש דרש"והצמד , ת כאלהזוגו 89בתורה יש . זהה

  !כלומר באמצע

  
  .כו, בראשית א  "הרמש הרמש. "1

  .כט, בראשית א  "זרע זרע. "2

  .כט, בראשית א  "זרע זרע. "3

  .ט, בראשית ו  "נח נח. "4

  .ב, בראשית ז  "שבעה שבעה. "5

  .ג, בראשית ז  "שבעה שבעה. "6

  .ט, בראשית ז  "שני� שני�. "7

  .יד, בראשית ז  "מש הרמשהר. "8

  .טו, בראשית ז  "שני� שני�. "9

  .יט, בראשית ז  "מאד מאד. "10

  .כא, בראשית ז  "השר, השר,. "11

  .יז, בראשית ח  "הרמש הרמש. "12

  .י, בראשית יא  "ש� ש�. "13

  .כז, בראשית יא  "תרח תרח. "14

  .י, בראשית יד  "בארת בארת. "15

  .יח ,בראשית כ  "עצר עצר. "16

  .יא, בראשית כב  "אברה� אברה�. "17

  .יט, בראשית כה  "אברה� אברה�. "18

  .ל, בראשית כה  "האד� האד�. "19

  .ל, בראשית כז  "יצא יצא. "20

  .מג, בראשית ל  "מאד מאד. "21

  .יז, בראשית לב  "עדר עדר" 22

  .לא, בראשית לו  "מל� מל�. "23

  .לג, בראשית לז  "טר- טר-. "24

  .י, בראשית לט  "יו� יו�". 25

  .ג, בראשית מג  "העד העד. "26

  .יד, בראשית מג  "שכלתי שכלתי. "27

  .כח, בראשית מד  "טר- טר-. "28

  .ב, בראשית מו  "יעקב יעקב. "29

  .יט, שמות ב  "דלה דלה. "30

  .ד, שמות ג  "משה משה. "31

  .טו, שמות ז  "כה כה. "32

  .י, שמות ח  "חמר� חמר�. "33

  .א, שמות טו  "גאה גאה. "34

  .כא, שמות טו  "גאה גאה. "35

  .ה, שמות טז  "יו� יו�. "36

  .כא, שמות טז  "בבקר בבקר. "37

  .ל, שמות כג  "מעט מעט. "38

  .ז, שמות ל  "בבקר בבקר. "39

  .ו, שמות לד  "'ה' ה. "40

  .ג, שמות לו  "בבקר בבקר. "41

  .ד, שמות לו  "איש איש. "42

  .יט, ויקרא ה  "אש�אש� . "43

  .ה, ויקרא ו  "בבקר בבקר. "44

  .טז, ויקרא י  "דרש דרש. "45
  .מא, ויקרא יא  "השר, השר,. "46

  .מב, ויקרא יא  "השר, השר,. "47

  .מג, ויקרא יא  "השר, השר,. "48

  .לח, ויקרא יג  "בהרת בהרת. "49

  .ב, ויקרא טו  "איש איש. "50

  .ג, ויקרא יז  " איש איש. "51

  .ח, ויקרא יז  "איש איש. "52

  .י, ויקרא יז  "הגר הגר. "53

  .יג, ויקרא יז  "הגר הגר. "54

  .ו, ויקרא יח  "איש איש. "55

  .לד, ויקרא יט  "הגר הגר. "56

  .ב, ויקרא כ  "איש איש. "57

  .ב, ויקרא כ  "הגר הגר. "58

  .ט, ויקרא כ  "איש איש. "59

  .ד, ויקרא כב  "איש איש. "60

  .יח, ויקרא כב  "איש איש. "61

  .טו, ויקרא כד  "איש איש. "62

  .ד, במדבר א  "איש איש. "63

  .מד, במדבר א  "איש איש. "64

  .ט, במדבר ג  "נתונ� נתונ�. "65

  .מז, במדבר ג  "חמשת חמשת. "66

  .יט, במדבר ד  "איש איש. "67

  .מט, במדבר ד  "איש איש. "68

  .יב, במדבר ה  "איש איש. "69

  .כב, במדבר ה  "אמ	 אמ	. "70

  .כו, במדבר ז  "עשרה עשרה. "71

  .טז, במדבר ח  "נתוני� נתוני�. "72

  .י, במדבר ט  "איש איש. "73

  .יד, במדבר יב  "ירק ירק. "74

  .ז, במדבר יד  "מאד מאד. "75

  .לד, במדבר יד  "יו� יו�. "76

  .יז, במדבר יז  "מטה מטה. "77

  .כח, ר יזבמדב  "הקרב הקרב. "78

  .כא, במדבר כח  "עשרו	 עשרו	. "79

  .כט, במדבר כח  "עשרו	 עשרו	. "80

  .י, במדבר כט  "עשרו	 עשרו	. "81

  .כו, במדבר לה  "יצא יצא. "82

  .כז, דברי� ב  "בדר� בדר�. "83

  .כב, דברי� ז  "מעט מעט. "84

  .כב, דברי� יד  "שנה שנה. "85

  .כ, דברי� טז  "צדק צדק. "86

  .מג, דברי� כח  "מעלה מעלה" .87

  .מג, דברי� כח  "מטה מטה. "88

  .לט, דברי� לב  " אני אני. "89

  
היא האות " גחו	"ד" 'ו"כי , באותו הקטע בתלמוד נמצא עוד

במילה ' ו!אלא ה. שוב אי	 הדברי� מסתדרי� כפשוט�. האמצעית
מספר האותיות הגדולות והקטנות ". רבתי"היא אות חריגה " גחו	"

  .באמצע, 9! מופיעה במקו� ה" גחו	"הגדולה ב' ו!ה, 17= ורה בת
  
  ).א, בראשית א(  גדולה' ב  בראשית) 1

  ).ד, בראשית ב(  קטנה' ה  בהברא� )2

  ).ב, בראשית כג(  קטנה' כ  ולבכתה) 3

  ).מו, בראשית כז(  קטנה' ק  קצתי) 4

  ).ז, שמות לד(  גדולה' נ  נוצר) 5

  ).ז, שמות לד(  גדולה' ר  אחר) 6

  ).א, ויקרא א(  קטנה' א  ויקרא) 7

  ).ב, ויקרא ו(  קטנה' מ  מוקדה) 8

  ).מב, ויקרא יא(  גדולה' ו  גחו�) 9
  ).לג, ויקרא יג(  גדולה' ג  והתגלח) 10

  ).ז, במדבר יג(  גדולה' י  יגדל) 11

  ).יב, במדבר כה(  קטיעה' ו  שלו�) 12

  ).ד, דברי� ו(  גדולה' ש  שמע) 13

  ).ד, ברי� וד(  גדולה' ד  אחד) 14

  ).ז, דברי� כט(  גדולה' ל  וישליכ�) 15

  ).ז, דברי� לב(  גדולה' ה  'הלה) 16

  ).יח, דברי� לב(  קטנה' י  תשי) 17

  
, יוצא איפוא שדברי התלמוד מדויקי! באופ� מוחלט

  .והדברי! נפלאי!
פ מאמרו של אברה� קורמ	 המסתמ� על הרב יצחק זילבר והרב "הדברי� נכתבו ע(

  )וזמאיר מאז
  

  ]276�279' עמ', חלק א, דברי חכמי� וצפונותיה�, שמואל יניבהרב [ 


