
 'ויבינו במקרא'

 היחס של  
   ג"רלבביאורי 
 הטעמיםלפיסוק 

 
 ברוך ברנר



ֳחָרת  ,  ויקרא ז(בקרבן שלמים  –ּוִמּמָ
 )יז-טז

נֹו   ְוִאם ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה זֶַבח ָקְרּבָ

יֹום ַהְקִריבֹו ֶאת ִזְבחֹו ֵיָאֵכל    ּבְ

ֳחָרת   ּוִמּמָ

ּנּו ֵיָאֵכל  .  ְוַהּנֹוָתר ִמּמֶ

 



ֳחָרת  ,  ויקרא ז(בקרבן שלמים  –ּוִמּמָ
 )יז-טז

 :אפשרות א

נֹו   ְוִאם ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה זֶַבח ָקְרּבָ

יֹום ַהְקִריבֹו ֶאת ִזְבחֹו ֵיָאֵכל  ֳחָרתּבְ  ,  ּוִמּמָ

ּנּו ֵיָאֵכל  .  ְוַהּנֹוָתר ִמּמֶ

 



ֳחָרת  ,  ויקרא ז(בקרבן שלמים  –ּוִמּמָ
 )יז-טז

 :אפשרות ב

נֹו   ְוִאם ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה זֶַבח ָקְרּבָ

יֹום ַהְקִריבֹו ֶאת ִזְבחֹו ֵיָאֵכל  ,  ּבְ

ֳחָרת  ּנּו ֵיָאֵכל ּוִמּמָ  .  ְוַהּנֹוָתר ִמּמֶ

 



ֳחָרת  ,  ויקרא ז(בקרבן שלמים  –ּוִמּמָ
 )יז-טז

 :י"רש

  – יאכלבראשון וממחרת והנותר ממנו 

 ,  ויש כמוה הרבה במקרא, זו יתירה היאו "וי

ה ַוֲעָנה': כגון ה ְבֵני ִצְבעֹון ְוַאּיָ  ,  )כד, בראשית לו(' ְוֵאּלֶ

ת ְוקֶֹדׁש ְוָצָבא ִמְרָמס'  .)יג, דניאל ח(' ּתֵ



ֳחָרת  ,  ויקרא ז(בקרבן שלמים  –ּוִמּמָ
 )יז-טז

 :ע"ראב

 .  וממחרת אותו היום

 ,  רפה בלשון ישמעאלא "כפ –' והנותר ממנו'ו "וי

ֲעזֹב': וכמוהו  ,  )כא, שמות ט(' ֶאת ֲעָבָדיו ַוּיַ

 .)ב, בראשית א(' ֹתהּו ָוֹבהוּ  ָהְיָתהְוָהָאֶרץ 'גם 



ֳחָרת  ,  ויקרא ז(בקרבן שלמים  –ּוִמּמָ
 )יז-טז

 :)176-177' עמ( ג"רלב

ביום הקריבו את , נדר או נדבה זבח קרבנוואם 

מן המובחר   שמצוהלמדנו מזה  - זבחו יאכל

 . אך לא ייפסל הנותר, לאוכלו ביום הראשון

  - וממחרת והנותר ממנו יאכל: אמר אחר זהולזה 

 ...וממחרת הנה הנותר ממנו יאכל: רוצה לומר



ֳחָרת  ,  ויקרא ז(בקרבן שלמים  –ּוִמּמָ
 )יז-טז

 :)176-177' עמ( ג"רלב

 ,  נוספת' והנותר' ו"ואתהיה או ...

ה ַוֲעָנה' ו"כוא  ,  )כד, בראשית לו(' ְוַאּיָ

ם '  ; )ז, עותהלים (' ְוֶרֶכב ָוסּוסִנְרּדָ

 .וממחרת הנותר ממנו יאכל: וענינו



ֳחָרת   )יז-טז, ויקרא ז(בקרבן שלמים  –ּוִמּמָ

 ?ולפי טעמי המקרא



ֳחָרת   )יז-טז, ויקרא ז(בקרבן שלמים  –ּוִמּמָ

 טעמי המקראלפי 

 ֹו  ֔◌ ַבח ָקְרָּבנ֚◌ ה זֶ ֗◌ ֹו ְנָדבָ ֣◌ ׀ אֶדר֣◌ ְוִאם־נֶ  

 ל  ֑◌  ֵיָאכֵ וֹ ◌֖ ֶאת־ִזְבחֹו ֥◌ ֹום ַהְקִריב֛◌ ְּבי   

ל◌֖ ר ִמּמֶ ֥◌ ת ְוַהּנֹותָ ֔◌ ּוִמָּמֳחָר   :ּנּו ֵיָאֵכֽ



י  ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ  )יז-טז, ויקרא ז(בקרבן שלמים  –ּבַ

 :ובפסוק הבא

ר ַהזַָּבח   ׂשַ  ְוַהּנֹוָתר ִמּבְ

י               ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ  ּבַ

ֵאׁש  ֵרףּבָ ָ  ִיׂשּ



י  ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ  )יז-טז, ויקרא ז(בקרבן שלמים  –ּבַ

 :אפשרות א

 

י   ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ר ַהזַָּבח ּבַ ׂשַ  ְוַהּנֹוָתר ִמּבְ

ֵאׁש  ֵרףּבָ ָ  ִיׂשּ



י  ִליׁשִ ְ  יז-טז, ויקרא ז(בקרבן שלמים  –בּיֹום ַהׁשּ

 :אפשרות ב

 

ר ַהזַָּבח ׂשַ  ְוַהּנֹוָתר ִמּבְ

ֵאׁש  י ּבָ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ֵרףּבַ ָ  ִיׂשּ



י  ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ  )יז-טז, ויקרא ז(בקרבן שלמים  –ּבַ

 :ן"רמב
אין ענין   -והנותר מבשר הזבח ביום השלישי 

ויאכל  , הכתוב שיהיה הנותר ליום השלישי נשרף
 ...בלילה

אבל  ', והנותר'אינו דבק עם ' ביום השלישי'אבל 
 ';  תשרףבאש 'הוא דבוק עם 

שלא נאכל ביום  , כי הנותר מבשר הזבחיאמר 
 ...באש ביום השלישי בבקר ישרף, הקריבו וממחרת



י  ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ  )יז-טז, ויקרא ז(בקרבן שלמים  –ּבַ

 ):המשך(ן "רמב

נאכלים לשני ימים ולילה   )א נהזבחים (שאמרו זהו ...

כי  , כי בלילה השני אינו נאכל ולא נשרף, אחד

הצריך הכתוב לשריפת פסולי המוקדשים הללו  

 .כמו שהקרבת הכשרים ביום, שתהיה ביום



י  ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ  )יז-טז, ויקרא ז(בקרבן שלמים  –ּבַ

 ן"וכרמב, כאפשרות ב -פיסוק הטעמים 

 

ר ַהָּזַ֑בח ר ִמְּבַׂש֣  ְוַהּנֹוָת֖

ׁש  י ָּבֵא֖ ףַּבּיֹו֙ם ַהְּׁשִליִׁש֔  יִָּׂשֵרֽ



י  ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ  )יז-טז, ויקרא ז(בקרבן שלמים  –ּבַ

 :)177' עמ( ג"רלב

  – ישרףוהנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש 

למדנו שבבוא  , "עד בקרוהנותר ממנו  "מפני שלא אמר 

כי אז  , הלילה אחר עבור היום השני יהיה נפסל בנותר

הם מתחילים   התורייםלפי שהימים , יכנס היום השלישי

 ...כמו שביארנו במה שקדם, מהערב



י  ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ  )יז-טז, ויקרא ז(בקרבן שלמים  –ּבַ

 ):המשך( ג"רלב

לפי מה  , ביום ֵהעשותו יחוייב - ישרףבאש ואומרו 

  לשורפוולזה ימתינו , שהתבאר מהשורשים הכוללים

 ...עד בוקר יום שלישי



י  ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ  )יז-טז, ויקרא ז(בקרבן שלמים  –ּבַ

 ):7' עמ, בפתיחה לביאור התורה( ג"רלב
 ראוי התורה אותם שזכרה שהפעולות ,הרביעי המקום
 שיהיו ובאופן ,הפעולות אלו ענין יורגל אשר באופן שיובנו

   .שלמות יותר בו
  או שור שמה ונפל' :אומרו ,המורגל לפי שביארו מה משל
 בדרך שיפול עד - ונפל" :ל"ז רבותינו אמרו ,)לג ,כא שמות( 'חמור

  הרבה מתנֵאי שביארו ומה ;)א ,נג ;ב ,נ קמא בבא( "נפילה
  שיהיו הוא מהפעולות המורגל כי - ביום שיהיו ,מהפעולות

 ...שלמות יותר תהיינה כן גם שבו עם ,בלילה לא ,ביום



 )כ, ויקרא ו(מדם החטאת  –אשר יזה עליה 

 

ָרּה ּכֹל  ְבׂשָ ע ּבִ ר ִיּגַ ׁש ֲאׁשֶ  ִיְקּדָ

ֶגד    ָמּה ַעל ַהּבֶ ר ִיזֶּה ִמּדָ  ַוֲאׁשֶ

ר   ִיזֶּה ָעֶליָה  ֲאׁשֶ

ס  ַכּבֵ ָמקֹום ּתְ  ָקֹדׁש ּבְ



 )כ, ויקרא ו(מדם החטאת  –אשר יזה עליה 

 

ל  ֹ֛ ׁש  ֲאֶׁשר־יִַּג֥עּכ ּה יְִקָּד֑  ִּבְבָׂשָר֖

ר יִֶּז֤ה ִמָּדָמּ֙ה  גֶדַוֲאֶׁש֨ ׁש ַעל־ַהֶּב֔ ֹֽ ס ְּבָמ֥קֹום ָקד יָה ְּתַכֵּב֖  :ֲאֶׁש֙ר יִֶּז֣ה ָעֶל֔

 

אותו  , ואם הוזה מדמה על הבגד - ואשר יזה מדמה על הבגד: י"רש

 .מקום דם הבגד אשר יזה עליה תכבס בתוך העזרה

  



 )כ, ויקרא ו(מדם החטאת  –אשר יזה עליה 

 

ל  ֹ֛ ׁש  ֲאֶׁשר־יִַּג֥עּכ ּה יְִקָּד֑  ִּבְבָׂשָר֖

ּה  ה ִמָּדָמ֜ גֶדַוֲאֶׁש֩ר יִּזֶ֨ ׁש ַעל־ַהֶּב֗ ֹֽ ס ְּבָמ֥קֹום ָקד יָה ְּתַכֵּב֖  :ֲאֶׁש֙ר יִֶּז֣ה ָעֶל֔

 
ה עליה: ג"רלב ה מדמה על הבגד אשר ִיזֶּ ...  מדמה'מפני שאמר  - ואשר ִיזֶּ

 -ובדם הראוי להזאה , למדנו שזה יהיה קודם ההזאה', אשר ִיזֶּה עליה
 והוא הדם שקיבלו בכלי שרת ויש בו שיעור הזאה



 בשירת האזינו –חריגות מפיסוק הטעמים 

ר ) י( ֶרץ ִמְדָּב֔ הּ֙ו ְּבֶא֣ הּויְִמָצֵא֙ ֹ֖ ן  ּוְבת ֹ֑   יְֵל֣ל יְִׁשמ
נְהּו֙  ְבֶב֙ ֹֽ הּו יְס נְהּו יְ֣בֹונְנֵ֔  : ְּכִאיׁ֥שֹון ֵעינֹֽויְִּצֶר֖

 ,  יְסְֹבֶבנְהּו יְֵלל יְִׁשמֹן ּוְבתֹהּו, יְִמָצֵאהּו ְּבֶאֶרץ ִמְדָּבר :ג"רלבלפי 
 . ְּכִאיׁשֹון ֵעינֹויְִּצֶרנְהּו, יְבֹונְנֵהּו

 

קַוַּיְ֥רא ) יט( יו  יְקָֹו֖ ַעס ָּבָנ֖ ץ ִמַּכ֥  :ּוְבנָֹתֽיוַוּיִנְָא֑
 .ּוְבנָֹתיוַוּיִנְָאץ ִמַּכַעס ָּבנָיו ', הַוּיְַרא : ג"רלבלפי 



 הלויםואשר יגאל מן  –חריגה מגבולות הפסוק 

 :לב, ויקרא כה
םְוָעֵרי  י ָעֵרי ֲאֻחזָָּתם ַהְלִוּיִ ּתֵ  ,  ּבָ

ם ְהֶיה ַלְלִוּיִ ת עֹוָלם ּתִ ֻאּלַ  .ּגְ

 :)424' עמ( ג"רלב
 — ללוים תהיה עולם גֻאלת אֻחזתם ערי בתי הלוים וערי

 שלא פי על אף ,שירצו עת באי־זה גואלים שהלויים למדנו
 .אותו הקונה ביד שנים שתי היה



 הלויםואשר יגאל מן  –חריגה מגבולות הפסוק 

 :לג, ויקרא כה
ר ִיְגַאל ִמן  םַוֲאׁשֶ    ַהְלִוּיִ

ִית ְוִעיר ֲאֻחזָּתֹו  ר ּבַ ּיֵֹבלְוָיָצא ִמְמּכַ    ּבַ
י ָעֵרי  י ָבּתֵ םּכִ ָרֵאל ַהְלִוּיִ ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ  .ִהוא ֲאֻחזָָּתם ּבְ

  עיר או בית איש יקנה ואם – הלוים מן יגאל ואשר :י"רש
 .מהם

 ללוי וישוב עיר של או בית של ממכר אותו – ביובל ויצא
 .ישראל של חומה ערי בתי כשאר חלוט יהא ולא ,שמכרו
 .מכירה לשון זו וגאולה

 



 הלויםואשר יגאל מן  –חריגה מגבולות הפסוק 

 ):424' עמ( ג"רלב
  ,הלויים מן  שהוא שמי מזה למדנו – הלוים מן יגאל ואשר

  בענין דינו ,לוי בת בן שהיה כמו ,לוי שאינו פי על אף

   .הלויים כדין הגאולה

   :בזה הרצון והנה

 .הלויים מן יגאל ולאשר ללויים תהיה עולם גאולת 



 הלויםואשר יגאל מן  –חריגה מגבולות הפסוק 

 

  גואל זה הרי - לוי אמו אבי את שירש ישראל

  או והערים הואיל ;לוי שאינו פי על אף כלוים

  תלוי זה שדין ,לעולם גואל ,לוים של השדות

 .בבעלים ולא אלו במקומות

 )ח, יגהלכות שמיטה ויובל , ם"רמב(

  



הּ  –חריגה מגבולות הפסוק  ם ּבָ ְבּתֶ יׁשַ ם ֹאָתּה ִוֽ ּתֶ יִרׁשְ  ִוֽ

 יא פרק דברים
י )לא( ים ַאֶּתם֙  ִּכ֤ ן עְֹבִר֣ ֶׁשת ָלבֹא֙  ֶאת־ַהּיְַרֵּד֔ ֶרץ ָלֶר֣   ֶאת־ָהָא֔

ם ֲאֶׁשר־יְקָֹו֥ק ן ֱא�ֵהיֶכ֖ ם נֵֹת֣ ם ָלֶכ֑ ּה ִוֽיִרְׁשֶּת֥  :ִוֽיַׁשְבֶּתם־ָּבּֽה אָֹת֖
ם )לב( ת ַלֲעׂ֔שֹות ּוְׁשַמְרֶּת֣ ים ֵא֥ ים ָּכל־ַהֻֽחִּק֖ ר ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּפִט֑ י ֲאֶׁש֧  ָאנִֹכ֛

ן ם נֵֹת֥  :ַהּיֹֽום ִלְפנֵיֶכ֖
 

  בה וישבו אותה שיירשו אחר" :)הראשון בפירושו( ג"רלב
 ."...והמשפטים החוקים כל תמיד לעשות ישמרו



ֵעֶמק –חריגה מגבולות הפסוק  ב ּבָ ַנֲעִני יֹוׁשֵ  ְוָהֲעָמֵלִקי ְוַהּכְ

 יד פרק במדבר
י )כד( ב ְוַעְבִּד֣ ֶקב ָכֵל֗ ה ֵע֣ ֶרת֙  ֤רּוחַ  ָהֽיְָת֞ י ַויְַמֵּל֖א ִעּ֔מֹו ַאֶח֙  ַאֲחָר֑

יו ֶרץ֙  ַוֲהִבֽיאִֹת֗ א ֶאל־ָהָא֙ ָּמה ֲאֶׁשר־ָּב֣ ּנָה ְוזְַר֖עֹו ָׁש֔  :יֹוִרֶׁשֽ
י )כה( י ְוָהֲֽעָמֵלִק֥ ב ְוַהְּֽכנֲַעִנ֖ ֶמק יֹוֵׁש֣ ר ָּבֵע֑ ר ָלֶכ֛ם ּוְס֥עּו ְּפ֨נּו ָמָח֗  ַהִּמְדָּב֖

ֶר�  פ :יַם־ֽסּוף ֶּד֥
  אל דבק הפסוק שזה  שנֹאמר ואפשר" :)השני בפירושו( ג"רלב

 העמלקי כן גם ויוריש יורשנה שזרעו והוא ,לו הקודם הפסוק
 ."ההוא ההר אצל בעמק יושב שהוא והכנעני



 'ויבינו במקרא'

 היחס של  
   ג"רלבביאורי 
 הטעמיםלפיסוק 

 
 ברוך ברנר



 ?אזכור הטעמים באופן מפורש

 ו ,כה א הימים דברי
ֶּלה ית ַעל־יְֵדי֩  ָּכל־ֵא֣ יר ֵּב֣ ם ַּבִּׁש֜ ק ֲאִביֶה֨ יִם֙  יְקָֹו֗ ים ְוִכּנֹ֔רֹות  ִּבְמִצְלַּת֙  נְָבִל֣
ת ית  ַלֲעבַֹד֖ יםֵּב֣ ף  ָהֱא�ִה֑ ֶל� ָאָס֥ י ַהֶּמ֔ ל יְֵד֣  :ְוֵהיָמֽן ִוידּו֖תּוןַע֚

 
 :  ג"רלב

 לפי - והימן וידותון אסף המלך ידי על האלהים בית לעבודת
  כי ,המשוררים הלוים לשאר מלך אסף שקרא ,ידמה הטעמים פיסוק

   .להם הראש היה
  סידר המלך כי ,דוד אל שב 'המלך ידי על' אומרו שיהיה הוא ונכון

  כל' שאמר מה אל שב 'והימן וידותון אסף' אומרו ויהיה ;בזה ענינם
   .והימן וידותון אסף הם שאביהם ,לומר רוצה ;'אביהם ידי על אלה

 


	'ויבינו במקרא'
	וּמִמָּחֳרָת – בקרבן שלמים (ויקרא ז, טז-יז)
	וּמִמָּחֳרָת – בקרבן שלמים (ויקרא ז, טז-יז)
	וּמִמָּחֳרָת – בקרבן שלמים (ויקרא ז, טז-יז)
	וּמִמָּחֳרָת – בקרבן שלמים (ויקרא ז, טז-יז)
	וּמִמָּחֳרָת – בקרבן שלמים (ויקרא ז, טז-יז)
	וּמִמָּחֳרָת – בקרבן שלמים (ויקרא ז, טז-יז)
	וּמִמָּחֳרָת – בקרבן שלמים (ויקרא ז, טז-יז)
	וּמִמָּחֳרָת – בקרבן שלמים (ויקרא ז, טז-יז)
	וּמִמָּחֳרָת – בקרבן שלמים (ויקרא ז, טז-יז)
	בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי – בקרבן שלמים (ויקרא ז, טז-יז)
	בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי – בקרבן שלמים (ויקרא ז, טז-יז)
	בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי – בקרבן שלמים (ויקרא ז, טז-יז)
	בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי – בקרבן שלמים (ויקרא ז, טז-יז)
	בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי – בקרבן שלמים (ויקרא ז, טז-יז)
	בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי – בקרבן שלמים (ויקרא ז, טז-יז)
	בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי – בקרבן שלמים (ויקרא ז, טז-יז)
	בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי – בקרבן שלמים (ויקרא ז, טז-יז)
	בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי – בקרבן שלמים (ויקרא ז, טז-יז)
	אשר יזה עליה – מדם החטאת (ויקרא ו, כ)
	אשר יזה עליה – מדם החטאת (ויקרא ו, כ)
	אשר יזה עליה – מדם החטאת (ויקרא ו, כ)
	חריגות מפיסוק הטעמים – בשירת האזינו
	חריגה מגבולות הפסוק – ואשר יגאל מן הלוים
	חריגה מגבולות הפסוק – ואשר יגאל מן הלוים
	חריגה מגבולות הפסוק – ואשר יגאל מן הלוים
	חריגה מגבולות הפסוק – ואשר יגאל מן הלוים
	חריגה מגבולות הפסוק – וִֽירִשְׁתֶּם אֹתָהּ וִֽישַׁבְתֶּם בָּהּ
	חריגה מגבולות הפסוק – וְהָעֲמָלֵקִי וְהַכְּנַעֲנִי יוֹשֵׁב בָּעֵמֶק
	'ויבינו במקרא'
	אזכור הטעמים באופן מפורש?

