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 שם משפחה, הי"ד מרדכי בן יהושע - כח תמוז נשמות ישראל,  לעלוי כל

  לעלוי נשמות הורי והורי רעיתיהגריש"א אלישיב,  ,טוביה

  לרפואת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן יהודית

 –(נקראים קיסרים ותפקידם)  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:פה, התשע"ט; - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –ד"ל) כי במצוותך האמנתי טוב טעם ודעת למדני (טטוב"ה 

קב'  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  אטפח֖ מחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל; 
קבוצה שההלכה חלה רק על  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאשעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; 

; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀לימוד אחד מרב אפשרויות;  בד"כ בורר -מקףחלק מפרטיה; 
מלמד, רמז  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף

דרוש בפסוק  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות
 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  ולפניו שעור, 

  

  

  בבלי ערכין ל 1.7

  

  . ויקרא ה,ז:   1

א ַתִּגיַע ָיד-ְוִאם �ֹ יא ֶאתל ים ֽאֹו-ֹו� ֵּדי ֶׂשה� ְוֵהִב� �י ֹתִר א ְׁשֵּת� ֹו ֲאֶׁשר ָחָט" �י ְבֵנֽי-ֲאָׁשמ& ה( -ְׁשֵנ ה׃  'יֹוָנ*ה ַלֽ ד ְלֹעָלֽ ד ְלַחָּט*את ְוֶאָח�    ֶאָח�
  כה,כח:    בהר. ויקרא 2

א ֹֽ ם ל ת הַ -ְוִא� ֹו ַע*ד ְׁשַנ ה ֹאת. ֹו ְּבַיד0 ַהֹּקֶנ ה ִמְמָּכר" � ְוָהָי ֹו ֵּדי� ָהִׁשיב לֹו ה ָיד" ְצָא& ב ַלֲאֻחָּזֽתֹו׃ סָמֽ ל ְוָׁש*   ּיֹוֵב(ל ְוָיָצא0 ַּבֹּיֵב.
א ַתִּגיַע ָידֹו� ֵּדי ֶׂשה� -ְוִאםבשני הפסוקים  �ֹ א  ל ֹֽ ם ל � -ְוִא� ֹו ֵּדי� ָהִׁשיב לֹו ה ָיד" ְצָא& תבנית זרקא סגול, מלמדת על ענין חלקי מהענין   ָמֽ

  המדובר

אא אינו  דורש בגאולת שדה אחוזה מחלק  הפסוק הב –אמנם בבלי ערכין ל  ֹֽ ם ל � -ְוִא� ֹו ֵּדי� ָהִׁשיב לֹו ה ָיד" ְצָא& , אבל מתבנית הטעמים ָמֽ

  נראה כי דרשות אחדות הנדרשות ממקראות אחרים בעצם הרמז לדרשתם נמצא במקרא זה.

א ֹֽ ם ל ה-ְוִא� ְצָא&   קדמא ואזלא, כעין כלל אופני הגאולה האסורים של שדה אחוזה.   – ָמֽ

ֹו המוכר מוגבל (א) אינו לווה (ב) אינו מקבל מתנה (ג) לא ימכור ברחוק כדי לגאול בקרוב (ד) לא  רביע, אחרי שאין גואל אחר, -  ָיד"
  ימכור שדה רע כדי לגאול שדה טוב  

 � י ְגֻאָּלֽתֹו(כה,כו) - המלים מלמדות על גאולת כל השדה שנמכר (בבלי ערכין ל דורש זאת מ – ֵּדי� ָהִׁשיב לֹו   ,  ְּכֵד�

 � ם עמים זרקא ... סגול אחד מתפקידיה ללמד על ענין חלקי מהענין המדובר. בתוך ההקשר של הכלל האומר תבנית הט – ֵּדי� ָהִׁשיב לֹו ְוִא�
א ֹֽ ה-ל ְצָא&   אינו גואל חלק מהשדה כפי האמצעים שבידו.  –בא ללמד שאינו גואל לחצאין  ָמֽ

ע כוח המקדיש ואם לא יגאל אפילו חלק, רבי שמעון לומד בגאולת שדה אחוזה שהוקדש, שכיוון שבשדה שהוקדש הור בבלי ערכין ל
קודם ללוקח מההקדש או קודם לשנת יובל אזי יאבד נחלת אבות, התורה מאפשרת לו לגאול ע"י (א) לווה (ב) מוכר ברע (ג) מוכר ברחוק 

  ל רק שלם.גואל חלק מהשדה כפי האמצעים שבידו. שלא כמו במכירת שדה אחוזה שגוא–(ד) מקבל מתנה לגאול, (ה) גואל לחצאין 

0 -ְוִאם) כז,יט בחקתי 'וירבי שמעון לומד מכפילות המלים ( ל ִיְגַאל משמע שיגאל בשלבים היינו גואל לחצאין, ותבנית הטעמים מהפך  ָּגֹא:
  פשטא, לרבי שמעון מוציא מהשוואה פשוטה לגאולת שדה אחוזה שנמכר שבו לא יכול לגאול לחצאין. 

  

  בבלי ערכין לב•

  

  בסוגריים ( )  הערות עורכי שוטנשטייןהערות   ?)ב -כה,א (וילנה  גה" גירושלמי מעשר שני פ"

(מחורבנן וקיימות,  רואין את המחיצות כאילו עולות(שחכמים היינו רבי יהושע (עדויות ח,ו) סבורים ש)  סבתא הוות סברה מימר...  
  )שקדושת ירושלים קיימת אף בזמן הזה, ונמצא שאין לפדות מע"ש בירושלים בז"ה

(אלא  אין רואין את המחיצות כאילו עולות (רבי חנינא, רבי יונתן, רבי יהושע בן לוי סבורים כמו רבי אליעזר (עדויות ח,ו) ש) ין רבניןואיל
   בטלה קדושת בית המקדש ובטלה קדושת ירושלים בז"ה ולכן אפשר לפדות מע"ש בירושלים בז"ה)

סוברים שלא בטלה קדושת ירושלים בז"ה בכל זאת אסור לאכול מע"ש בירושלים לחכמים ש...  2הערות עורכי שוטנשטיין: בתוך  הערה 
  . כאשר המזבח של בית המקדש לא קיים. ברייתא במכות יט,א עיין תוס' ד"ה ואי. משנה למלך על רמב"ם  הל' בית הבחירה, ו,יד

הבנוי במקומו של המזבח שנחרב, לפי ש"קדושה ראשונה ... אמר רבי יהושע "מקריבין אף על פי שאין בית" ... מותר להקריב במזבח  4הערה 
  קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא" 

... בבלי מגילה ושבועות וזבחים ... אין הכרח שרבי אליעזר חוחק על רבי יהושע, ואפשר שמודה ש"קדושה ראשונה קידשה לשעתה  5הערה 
שקדושה ראשונה בטלה בחורבן בית ראשון וקדושה שניה בטלה בחורבן בית וקידשה לעתיד לבוא" אבל בירושלמי מע"ש פ"ג,ה"ג חולק וסובר 

  שני.
ישראל ובטל חיוב תרו"מ, ומניין לנו שאין הדבר כן ולכלמהדעות צריך - ... אם בטלה קדושת ירושלים ובית המקדש, בטלה קדושת ארץ 6הערה 

ישראל למצוות התלויים בה. קדושת המקדש - לים ובין קדושת ארץלהפריש תרו"מ . יש מהראשונים שכתבו שיש לחלק בין קדושת המקדש וירוש
וירושלים תלויה בבנין הבית, ומשחרב הבית נתבטלה קדושתם. אבל קדושת א"י אינה תלויה בבניין בית המקדש, ואפשר לומר שלא בטלה (תוס' 

ת הבחירה ו,טז. וגם לסוברים כי קדושת א"י בטלה מכ"מ מכות יט,א ד"ה ואי, זבחים ס,ב ד"ה מאי, ועיין רש"י בשני המקומות. ובראב"ד הל' בי
  מרבנן חייבים להפריש ב תרו"מ.

ויש מחלקים בין קדושת א"י למצוות התלויות בה ובין קדושת המקדש וירושלים כרבי יהושע שקדושת המקדש וירושלים לא בטלו ואילו קדושת 
ה בה שלא בטלה, ואילו קדושת א"י בטלה כי תלויה בכיבושה ע"י ישראל, א"י בטלה, והסיבה לקדושת המקדש וירושלין היא מהשראת השכינ

  וכיון שגלו אפשר כי הקדושה נתבטלה. רמב"ם הל' בית הבחירה ו,טז. תו' יבמות פב,ב ד"ה ירושה, שבועות טז,א ד"ה נחלה.
  

  ב ,בבלי ערכין לב
בגליל, לאפוקי  - ו וירושלים ביהודה. רבא אמר: גמלא אמר אביי, הכי קאמר: עד גמלא בגליל, עד גדוד בעבר הירדן, וחדיד ואונ

בעבר הירדן, לאפוקי גדוד דשאר ארצות, אינך דלא איכא דכותייהו לא איצטריך ליה. וירושלים מי  - גמלא דשאר ארצות, גדוד 
חומה מימות יהושע דמוקפת  - מיחלט בה? והתניא: עשרה דברים נאמרו בירושלים, אין הבית חלוט בה! אמר רבי יוחנן: כירושלים 

דאילו ירושלים אין הבית חלוט בה, ואילו הכא הבית חלוט בהן. רב אשי אמר, לאו אמר רב יוסף: תרי קדש  - בן נון, ולא כירושלים 
  הוו? ה"נ תרי ירושלים הוו. 

בטלו משבטלה קדושת : למה מנו חכמים את אלו? שכשעלו בני הגולה מצאו אלו וקידשום, אבל ראשונות ר' ישמעאל בר' יוסיתניא, 
: וכי אלו בלבד היו? והלא ר ישמעאל בר' יוסיהארץ. קסבר: קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבא. ורמינהי, א"

ים ִעיר0 ָּכל )דברים ג,ד(כבר נאמר:  ן-ִׁשִּׁש� ֹוג ַּבָּבָׁשֽ ב ַמְמֶל�ֶכת ע* או ! אלא למה מנו חכמים את אלו? שכשעלו בני הגולה מצֶחֶבל ַאְרּגֹ.
אלו וקידשום; קידשום? הא אמרינן דלא צריך לקדושינהו! אלא מנאום; ולא אלו בלבד, אלא כל שתעלה לך מסורת בידך מאבותיך 

  כל מצות הללו נוהגות בה, מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא! - שמוקפת חומה מימות יהושע בן נון 
ד ֶאת )דברים ג,ד(חוץ לבשן המתוארות בתחילת הפסוק אפשר שהקשה לערים אחרות במלכות עוג שמ וא -ָּכל- ַוִּנְלֹּכ: ת ַהִה. ָעָריו0 ָּבֵע

ר לֹא ה ֲאֶׁש� ְיָתה0 ִקְרָי. א ָהֽ :ֹ ְחנּו ֵמִאָּת(ם-ל   , תבנית טעמים פעמיים זקף בין שני קיסרים ָלַק*

ה ְגֹבָה* -ָּכל[ה] ועל כל אלה חל הרישא של הפסוק הבא  ת חֹוָמ� �ים ְּבֻצֹר Cֶּלה ָעִר יחַ ֵא&   . ה ְּדָלַתִים ּוְבִר(

ֶּלה -ָּכל יםֵא& Cת  ָעִר �הְּבֻצֹר ה ְגֹבָה* בתי ערי  –אנציקלופדיה תלמודית גרש ... תביר כעין יצא להקל ולהחמיר, ע"פ - אזלא – חֹוָמ�

  : תנאי לעיר חומה שהוקפה בחומה ע"י עכו"ם קודם לכיבוש יהושע, להחמיר:  חומה
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 שם משפחה, הי"ד מרדכי בן יהושע - כח תמוז נשמות ישראל,  לעלוי כל

  לעלוי נשמות הורי והורי רעיתיהגריש"א אלישיב,  ,טוביה

  לרפואת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן יהודית
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קבוצה שההלכה חלה רק על  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאשעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; 

; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀לימוד אחד מרב אפשרויות;  בד"כ בורר -מקףחלק מפרטיה; 
מלמד, רמז  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף

דרוש בפסוק  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות
 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  ולפניו שעור, 

מה ואין זה נחשב לעיר חומה שלא הוקפה ע"י שאין עושין עיר חומה לעיר מקלט, אבל משלקחום הלויים יכולים לבנות לה חו להקל
  עכו"ם קודם לכיבוש.

ויש אומרים שאם קדושה  להקלואף שבשעת מכירת בית ללא חומה נחשבת כעיר חומה.  להחמיראם קדשה קדושה ראשונה שבטלה 
טלה קדושתה (של העיר) ראשונה של א"י  בטלה אז גם קדושת עיר חומה בטלה בנפול חומתה, ויש פוסקים כיון שאם נפלה החומה ב

  מיד

  ויש אומרים שאם קדשה לעתיד לבוא אז אין בטלה קדושת עיר חומה בנפול חומתה.  להחמיר

  

ה  ה ְגֹבָה* ת חֹוָמ� �ים ְּבֻצֹר Cכעין קבוצת פרטים שעל כולם חל אותו ענין אפשר שהכוונה למצוות  –דרגא תביר מרכא טפחא  -ָעִר
נחלט בידי  –טומאת מת, טומאת מצורע, מכירת בית שאם לא נגאל בתוך שנה למכירתו  הנוהגות בערי חומה שכאמור בא להחמיר:

  הקונה.

פירש"י חבל אפרכיא וכתיב בתריה כל אלה ערים בצורות חומה גבוהה וגו', פנים יפות ויקרא פרק כה דרך נוספת של צירוף כפי' 
בים חומות גבוהות משמע דקאי על אפרכיא שהיתה משמע שכל אפרכיא היתה מוקפת חומה גבוהה סביבה, מדלא אמר בלשון ר

  מוקפת חומה,
אשר אשר אשר אשר אמרה; דתניא, ר"א בר יוסי אומר:  ר' אלעזר בר יוסיאיבעית אימא: תרי תנאי ואליבא דר' ישמעאל. ואיבעית אימא: חד מינייהו 

א-ֲאֶׁשר( לוא חומהלוא חומהלוא חומהלוא חומה ֹ ה ל ֹו ֹחָמ"   אע"פ שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן.  - ) ל

א כה,ל: בהרויקרא  ֹֽ ל ַעד-ְוִאם ל ה ְתִמיָמה� -ִיָּגֵא" את לֹו� ָׁשָנ ֹ   ְמל
ִית ֲאֶׁשר  ָקם ַהַּב� Dיר ֲאֶׁשר-ְו א-ָּבִע& ֹ ל׃ ל א ַּבֹּיֵבֽ א ֵיֵצ* �ֹ ֹו ְלֹדֹרָת(יו ל ה ַלְּצִמיֻת�ת ַלֹּקֶנ�ה ֹאת* ֹו ֹחָמ"   ל

  

ּו ְבֵני )עזרא ו,יט(לבא? דכתיב:  : קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד)ר' ישמעאל בר' יוסי( מאי טעמא דמ"ד -ַוַּיֲעׂש�
ים ִמן )נחמיה ח,יז(ַהּגֹוָל*ה  א-ַהָּׁשִב� ֹֽ י ל ּו ַבֻּסּכֹות� ִּכ י ׀ ֻסּכֹות� ַוֵּיְׁשב H -ַהְּׁשִב� ּו ִמיֵמי Iּוַע ִּבן (בגמרא יהושע)ָעׂש ל -ֵיׁש� י ִיְׂשָרֵא. ַע*ד נ�ּון ֵּכן0 ְּבֵנ

ּוא ד׃ ַהּיֹום ַהה( ה ְּגדֹוָל�ה ְמֹאֽ י ִׂשְמָח* וד ולא עשו סוכות עד שבא עזרא? אלא מקיש ביאתם בימי עזרא לביאתם בימי , אפשר בא דַוְּתִה�
  יהושע, מה ביאתם בימי יהושע מנו שמיטין ויובלות וקדשו ערי חומה, אף ביאתן בימי עזרא מנו שמיטין ויובלות וקדשו ערי חומה;

  נחמיה ח,יז:   

ל ּו ָכֽ ים ִמן-ַוַּיֲעׂש ָּקָהל ַהָּׁשִב� Dי ׀ ֻסּכֹות� וַ -ַה ּו ַבֻּסּכֹות� ַהְּׁשִב�   ֵּיְׁשב
א ֹֽ י ל ּוַע ִּבן-ִּכ H ֵיׁש� ּו ִמיֵמי Iד׃-ָעׂש ה ְּגדֹוָל�ה ְמֹאֽ י ִׂשְמָח* ּוא ַוְּתִה� ל ַע*ד ַהּיֹום ַהה( י ִיְׂשָרֵא.   נ�ּון ֵּכן0 ְּבֵנ

  
: למה מנו חכמים את אלו? שכשעלו בני הגולה מצאו אלו וקידשום, אבל ראשונות בטלו משבטלה ר' ישמעאל בר' יוסיתניא, 

  קסבר: קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבא.קדושת הארץ. 

  

ל ּו ָכֽ ָּקָהל -ַוַּיֲעׂש Dמונח תלשא, כעין שני תפקידי תלשא וזה יכול להיות אלפניו ולאחריו (ארבע תפקידים) ,  –ַה  

  ישראל - תפקיד אחד לאחריו מרמז כעין מחיצה על ענין בעל בחינה נעלה והוא קדושת ארץ

ים ִמן ּו ַבֻּסּכֹות� ַהְּׁשִב� -ַהָּׁשִב�   קדמא מרכא פסק זרקא מונח סגול, כעין תבנית לכתחילה ובפועל. –י ׀ ֻסּכֹות� ַוֵּיְׁשב

הייתה צריכה להיות לתמיד, ועליה הוסיפו דוד ושלמה את קדושת ירושלים, אבל כפי  לכתחילהישראל - שקדושה שקידש יהושע את ארץ
בחורבן בית ראשון, פרט  –ישראל בתלישת - דה זרה פסק(ה) קדושת ארץהמתברר מהמשך הפסוק, מפני שיהושע לא עקר יצר הרע לעבו

קדושת ירושלים לא בטלה), וכאשר שבו שבי ציון, עזרא ואנשי  הט"ז –,הי"ד ו"רמב"ם הלכות בית הבחירה פלקדושת ירושלים ((
ּו ַבֻּסּכֹות� ע"י  בפועלישראל - כנסת הגדולה חידשו את קדושת ארץ סגול (בתפקיד בהוספה מהענין על הענין)  זרקא מונח –ֻסּכֹות� ַוֵּיְׁשב

  הוספת קדושה על הקדושה שנשארה היא קדושת ירושלים.

  

אפשר כי הנלמד  : למה מנו חכמים את אלו? שכשעלו בני הגולה מצאו אלו וקידשום, ר' ישמעאל בר' יוסיתניא,  בבלי ערכין לב,ב
אור גנוז, ב' מחנה ישראל במדבר שהיה מוקף בענני הכבוד  שמדובר על קידוש מחנה ישראל הוא המשך לקדושת נחמיה ח,יז- מ

שהוא ענין קדושת הסוכה, שנהיה  בענני הכבוד הקיפם  (במסעות במדבר)כרבי אליעזר ) בבלי סוכה יא,ב, ... (מוסקוביץ, סוכות ע' לז
ה זאת תוספת על גוף הסוכה וגו' . כלומר קדושת סוכה משמעותה ענני הכבוד, קדושת סוכ מוקפים בכל גופנו מהמצוה המעולה

ותוספת זאת מרומזת בתבנית טעמים זהה בפסוקים המזכירים את סוכות. כלומר סוכות הולך ביחד עם ענני הכבוד ועם קדושת מחנה 
  הארת חג הסוכות היא הארת ענני הכבוד, וזה מתחדש בכל שנה בחג הסוכות...  זמן שמחתינו, כהן דוד מאמר ה,ע' נטישראל. 

ענני הכבוד היה בהם (בחינת) (קדושת)  שמן ראש, כץ אשר מפתחותמשמעו כי גם עתה זוכים להארת ענני כבוד בלי לראותם. וגו', ו
... כשיושבים בסוכה, על קדושת הארץ ישנה עוד הוספת קדושת הסוכה  נתיבי חיים, אלעזרי חיים ע' רפחישראל (ע' מו), - ארץ

  .שהיא במקום ענני הכבוד

ּו ַבֻּסּכֹות� סֻ  )נחמיה ח,יז( זרקא מונח סגול, תוספת קדושת סוכה על גוף הסוכה ומשמעותה ענני הכבוד המקיפים ומקדשים  – ּכֹות� ַוֵּיְׁשב
וכך גם כן בהשראת קדושת  ו [דברים, מפתחות],גולדויכט, ח"י, וזאת הברכה, חמה ולבונה –אסופת מערכות את מחנה ישראל. 

  .בהירות אורם של ענני הכבוד שבמדבר ארץ ישראל, לא תוכל לעולם להשיג את תוקף

  

 )אמר כג,מג י'ו(על הפסוק  ,אבבלי סוכה ב- אמה ב 20טפח ועד  10אפשר כי זה הרעיון המסתתר בדיון על גובה סכך סוכה כשרה בין 

ֹות הֹוַׁש0ְבִּתי0 ֶאת י ַבֻּסּכ" ֵתיֶכם� ִּכ ּו ֹדֹרֽ ם ֵמֶאֶר -ְלַמַען� ֵיְדע י אֹוָת* ל ְּבהֹוִציִא� י ִיְׂשָרֵא. ם׃ 'ץ ִמְצָר(ִים ֲאִנ*י ה� ְּבֵנ   ֱאKֵהיֶכֽ
ֵתיֶכם� ) אמר כג,מג י'ו( אמר רבה דאמר קרא ּו ֹדֹרֽ תוספת בידיעה שמצות סוכה אינה רק גוף הסוכה אלא , סגולזרקא מונח  -  ְלַמַען� ֵיְדע

ֹות, המרומזים בקרא וטעמיו תוספת קדושת סוכה שמשמעותה ענני הכבוד י ַבֻּסּכ" על לפחות ארבע ענינים, מלמד  - מונח רביע  -  ִּכ
) אחד מעל תורה שלמה בהעלותךיחף ( וכאן מרמז לשבעה ענני כבוד, ארבעה מארבע רוחות, אחד למטה מתחת רגליהם שלא ילכו

  .ראשיהם, אחד מלפניהם מיישר דרכם

נני הכבוד וכך כהן דורש על קשר בין העלאת ענן הקטורת בקדש הקדשים ע"י כהן גדול והידמותו לשבעה ע זהר פר' אחרי מות- וב
(האם פנימי או  עשרים אמהבבית ראשון גובה קדש הקדשים היה גדול וענני הקטורת מכפרים על עם ישראל ומקדשים אותו. 
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 שם משפחה, הי"ד מרדכי בן יהושע - כח תמוז נשמות ישראל,  לעלוי כל

  לעלוי נשמות הורי והורי רעיתיהגריש"א אלישיב,  ,טוביה

  לרפואת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן יהודית

 –(נקראים קיסרים ותפקידם)  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:פה, התשע"ט; - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –ד"ל) כי במצוותך האמנתי טוב טעם ודעת למדני (טטוב"ה 

קב'  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  אטפח֖ מחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל; 
קבוצה שההלכה חלה רק על  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאשעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; 

; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀לימוד אחד מרב אפשרויות;  בד"כ בורר -מקףחלק מפרטיה; 
מלמד, רמז  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף

דרוש בפסוק  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות
 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  ולפניו שעור, 

, שוב קשר לגובה מירבי של סוכה שסככה ודפנותיה כעין ענני כבוד ?) וענן הקטורת היתמר עד לכל היותר עשרים אמהחיצוני

  על עם ישראל. המכפרים, מקדשים ומגינים

  

ל ּו ָכֽ ָּקָהל -ַוַּיֲעׂש Dיׁש [טז] מונח תלשא, תפקיד אלפניו אפשר שילמד על הפסוק שלפניו  –ַה ֹות ִא: ם ֻסּכ& H ָלֶה� ּו ָהָעם� ַוָּיִביאּו� ַוַּיֲעׂשּו ַוֵּיְצא
ַער - ַעל ֹוב ַׁש� ִים ּוִבְרח* ים ּוִבְרחֹוב0 ַׁשַער ַהַּמ. ֹות ֵּבית ָהֱאKִה( ם ּוְבַחְצר* ֵתיֶה. ִים׃ סַּגּגֹו0 ּוְבַחְצֹר   ֶאְפָרֽ

סוכה העשויה  שו"ע הלכות סוכה סימן תרל אבן השהםלמחיצות סוכות ברשות הרבים, וסוכות מפולשות, שיעורי לחי וקורה  
), ורבי סימון ואיתימא רבי יהושע בן לוי אמר שצריך לעשות פס סוכה ז,אכמבוי צריך שיביא פס טפח ומשהו (ע"פ ר' יהודה 

טור -וכ"כ ב הרמב"ם בהלכות סוכה פ"ד,ה"גמג' טפחים סמוך לאחד משני הדפנות, וכן פסק  ארבעה ומשהו ולהעמידו פחות

  . (אפשר שמכאן לימוד ללחי וקורה במבוי לעירוב חצירות ומבואות שהוא מדרבנן) ובשו"ע סעיף ג'

 H יםֵּביאמה כגובה קדש הקדשים  20תרסא, בתפקיד שיעור אפשר לשיעור גובה סוכה עד  – [טז] ַוַּיֲעׂשּו בבית ראשון שכך  ת ָהֱאKִה(
  חידשו אותו שבי ציון בבית שני ומה שלומדים שבבית שני גובה קדש הקדשים היה שלושים אמה הוא בבית הורדוס 

  

יQ ֶאל 'ֶוֱהִביֲאPQ ה  )ל,ה נצבים 'דב(ואומר:   יִרְׁשָּת(ּה-ָהָא�ֶרץ ֲאֶׁשר-ֱאKֶה" יQ ִוֽ ּו ֲאֹבֶת* יך, מה ירושת , מקיש ירושתך לירושת אבותָיְרׁש�
  אבותיך בחידוש כל דברים הללו, אף ירושתך בחידוש כל דברים הללו. 

יִרְׁשָּת(ּהמילת    גירוש הכנענים   –עשויה להיות במובן ירושה ועשויה להיות במובן הורשה  ִוֽ

 יQ 'ֶוֱהִביֲאPQ ה אפשר כי כאן מקיש ביאה שניה גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו.  -   ֱאKֶה"
  מה ירושת אבותיך בחידוש כל דברים הללו, אף ירושתך בחידוש כל דברים הללו.לארץ לביאה ראשונה ללמד 

  
  ? דבעי רחמי על יצר דעבודה זרה ובטליה, ואגין זכותא עלייהו כי סוכה.)בר' יוסיאלעזר ר' (ואידך

ּו ַבֻּסּכֹות� -ִמן י ׀ ֻסּכֹות� ַוֵּיְׁשב כא פסק זרקא, אפשר כי בקריאה ללא פסק המשמעות כפשט הכתוב, השייך לפסוקים מר – ַהְּׁשִב�
  שלפניהן בהם מדובר על איסוף עצים להקמת סוכות.

:ה ה0 [יד]  :טז -ד נחמיה ח,י ר ִצָּו ּוב ַּבּתֹוָר(ה ֲאֶׁש� ּו ָּכת  ִּיְמְצא* ּו ְבֵנֽי-ְּבַיד 'ַוֽ ה ֲאֶׁשרH ֵיְׁשב� ֶדׁש הַ - ֹמֶׁש. ג ַּבֹח� ֹות ֶּבָח* �י׃ ִיְׂשָרֵאCל ַּבֻּסּכ [טו] ְּׁשִביִעֽ
ֹול ְּבָכל ירּו ק� יעּו ְוַיֲעִב� 0 ֲעֵלי-ַוֲאֶׁשר ַיְׁשִמ" 0יאּו ר ְוָהִב ּו ָהָה" 0ִית0 ַוֲעֵלי- ָעֵריֶהם� ּוִבירּוָׁשַלִ ם ֵלאֹמר� ְצא ים -ַז י ְתָמִר. ֶמן ַוֲעֵל:י ֲהַדס0 ַוֲעֵל ץ ֶׁש. ֵע

ת ַּכָּכֽתּוב׃ ס  ת ֻסֹּכ* ת ַלֲעֹׂש� ץ ָעֹב( ּו ָהָעם� [טז] ַוֲעֵל*י ֵע יׁש ַעל ַוֵּיְצא ֹות ִא: ם ֻסּכ& H ָלֶה� ֹות ֵּבית -ַוָּיִביאּו� ַוַּיֲעׂשּו ם ּוְבַחְצר* ֵתיֶה. ַּגּגֹו0 ּוְבַחְצֹר
ִים׃ ס ַער ֶאְפָרֽ ֹוב ַׁש� ִים ּוִבְרח* ים ּוִבְרחֹוב0 ַׁשַער ַהַּמ.   ָהֱאKִה(

  

� ) ישעיה ד,ובקריאה עם פסק ידרש שהגינה זכות עזרא על שבי ציון כמו סוכה וכעין הנאמר ( ֶרב - ה ְלֵצלְוֻסָּכ�ה ִּתְהֶי ם ֵמֹח( יֹוָמ*
ר׃ פ * ֶרם ּוִמָּמָטֽ ֹור ִמֶּז   ּוְלַמְחֶסה0 ּוְלִמְסּת.

   

ּועַ  )נחמיה ח,יז(, דבכל דוכתא כתיב יהושע והכא כתיב [ישוע]  והיינו דקא קפיד קרא עילויה דיהושע , בשלמא משה לא בעא רחמי, ֵיׁש�
-ֲאֶׁשר )ל,ה נצבים 'דב(מאי לא ליבעי רחמי. והא כתיב: דלא הוה זכותא דארץ ישראל, אלא יהושע דהוה ליה זכותא דארץ ישראל, א

יִרְׁשָּת(ּה יQ ִוֽ ּו ֲאֹבֶת*   ! הכי קאמר: כיון דירשו אבותיך ירשת את.ָיְרׁש�
  

ּוַע ִּבן ל-ֵיׁש� י ִיְׂשָרֵא. יהושע היה  שלכתחילהקטן בתפקיד כעין לכתחילה ובפועל, כדרשת הגמרא, - קדמא מרכא פשטא זקף – נ�ּון ֵּכן0 ְּבֵנ
ה"ה (אפשר שכך שמו מכיל י' ה' אות את יצר הרע של עבודה זרה מישראל וכיוון שלא בטל, כתוב שמו כאן ישוע חסר  צריך לבטל

  חסר כי לא ביטל יצר הרע) הה"אות מידת הגבורה ענין של יראת ה', וחסר 

  בוטל יצר הרע ע"י עזרא ונחמיה ואנשי כנסת הגדולה. ובפועל

  ישראל מקודשת מכל הארצות וגו'"- סיר עשר קדושות הכתוב במשנה "עשר קדושות הן. ארץהיינו הח(שתי פעמים חמש) ה"ה אות 

  

  
כל הקהל  )עזרא ב'(ומי מנו שמיטין ויובלות? השתא משגלו שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט מנשה בטלו יובלות, עזרא דכתיב ביה:  

ראובן ושבט גד וחצי שבט המנשה בטלו יובלות, כאחד ארבע רבוא אלפים ושש מאות וששים הוה מני? דתניא: משגלו שבט 
ֶרץ ְלָכל )כה,י בהרויקרא (שנאמר:  ֹור ָּבָא* �ם ְּדר עליה ולא בזמן שגלו מקצתן; יכול היו עליה והן  ֹיְׁשֶב(יהָ -ָכל-, בזמן שֹיְׁשֶב(יהָ - ּוְקָראֶת�

, בזמן שיושביה כתיקונן ולא בזמן ֹיְׁשֶב(יהָ -ְלָכלמעורבין, שבט בנימין ביהודה ושבט יהודה בבנימין, יהא יובל נוהג? תלמוד לומר: 
  .שהן מעורבין! א"ר נחמן בר יצחק: מנו יובלות לקדש שמיטין

 H מנין , א"ר נחמן בר יצחק: מנו יובלות לקדש שמיטין, מנו שמיטין ויובלותתרסא, בתפקיד קביעת מחיצה בין תקופות שנים  –ִמיֵמי
  ת כי שנת יובל לא נוהגת עש שרוב ישראל בא"י ועל אדמותיהם מימי יהושע. יובלות לצורך מנין שמיטין ולא לצורך יובלו

ֶרץ ְלָכל )כה,י בהרויקרא (מביא את חלק הפסק הדבור של הפסוק  בבלי ערכין לב,ב ֹור ָּבָא* �ם ְּדר לבירור מתי נוהג  ֹיְׁשֶב(יהָ -ּוְקָראֶת�
  יובל, ודווקא החלק הראשון של הפסוק מלמד על קידוש שנת יובל 

  כה,י:  בהר ויקרא

ֶרץ ְלָכל ֹור ָּבָא* �ם ְּדר ה ּוְקָראֶת� ֲחִמִּׁשים0 ָׁשָנ. :ת ַהֽ ם ֵאת ְׁשַנ   ֹיְׁשֶב(יָה -ְוִקַּדְׁשֶּת"
Uיׁש ֶאל  ם ִא ם ְוַׁשְבֶּת" ה ָלֶכ. ל ִהוא0 ִּתְהֶי יׁש ֶאל-יֹוֵב� ֹו ְוִא� בּו׃-ֲאֻחָּזת. ֹו ָּתֻׁשֽ   ִמְׁשַּפְחּת*

  שביה כתיקונן ולא בזמן שהן מעורבין!בזמן שיו סלוק, מגביל ללמד כי יובל נוהג רק -  ֹיְׁשֶב(יהָ -ְלָכל

  


