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במלחמת ארבעת המלכים כנגד חמשת המלכים, גברה ידם של הארבעה, כאמור בכתוב: "ועמק 
הִׂשדים באֹרת באֹרת ֵחמר, ויֻנסו מלך סֹדם ועֹמרה ויפלו שמה, והנשארים ֶהרה נסו" (בר' יד י). 
הכתוב אינו מתאר מה עלה בגורלם של חמשת המלכים, אלא מתמקד, גם בהמשך, בגורלם של 
מלכי סדום ועמורה, ובמיוחד בגורלו של מלך סדום. הטעם לכך מובן מאליו, שהרי לוט, שהיה בן 
אחי אברהם, ישב בסדום, ועל כן אף הוא נפגע מתוצאותיה של מלחמה זו, כפי שמתאר הכתוב: 
"ויקחו את כל רֻכש סֹדם ועֹמרה ואת כל ָא כלם וילכו. ויקחו את לוט ואת רֻכשו בן אחי אברם 
וילכו, והוא ֹישב בסֹדם" (יד יא-יב). אירוע זה מאלץ את אברהם לצאת למלחמה, ולאחר נצחונו 
פונה אליו מלך סדום בבקשה: "תן לי הנפש והרֻכש קח לך" (שם כא), ואברהם משיב לו: "הִרֹמתי 
יִדי אל ה' א-ל עליון ֹקנה שמים וארץ. אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר 

אני העשרתי את אברם" (יד כב-כג). 
הביטוי "הִרֹמתי ידי" עפ"י הסברו של רש"י1 מלמד, כי אברהם נשבע למלך סדום. גם הלשון: 
"אם... ואם", היא לשון שבועה.2 המשמעות הפשוטה של הדברים היא, כי אברהם אומר: לא 
אקח3 מחוט ועד שרוך נעל ולא אקח מכל אשר לך. ואולם לכאורה יש כפילות בדברי אברהם. הוא 
הרי התחייב שלא יקח מחוט ועד שרוך נעל, וא"כ מדוע עליו להוסיף עוד התחייבות: "ואם אקח 
מכל אשר לך", הרי הדברים נראים מיותרים. רש"י מיישב זאת בָא מרו: "אם מחוט ועד שרוך נעל 
אעכב לעצמי מן השבי. 'ואם אקח מכל אשר לך', ואם תאמר לתת לי שכר מבית גנזיך, לא אקח". 
היינו, אברהם התחייב בשני דברים: האחד - הוא לא יקח ממלך סדום משהו מן הרכוש שהיה 
בשבי ארבעת המלכים; והשני - הוא לא יקח תשלום עבור המלחמה מרכושו של מלך סדום שלא 

נלקח בשבי, אלא נותר באוצרותיו.  
במאמר זה אנו מבקשים להתמקד בעיקר בבעיה אחרת בדברי אברהם. דומה שיש כפילות נוספת 
בדבריו, שרש"י לא התייחס אליה. היינו, הביטוי "מחוט ועד שרוך נעל" נראה אף הוא ככפול, 
שהרי לכאורה אין הבדל בין חוט ובין שרוך נעל, ונראה כאילו שאברהם אמר: לא אקח ממך 
מחוט ועד חוט. חלק מהמפרשים עמדו על כך, ונביא כמה תשובות מדבריהם, המבטאות גישות 

שונות של פרשנות לשאלה, כיצד רומז אברהם בדבריו שאין בדעתו לקחת מאומה:  
    

                                                 
1 וכ"כ רד"ק, ראב"ע, ועוד. הרמב"ן, לאחר שהביא את פירוש רש"י, כתב: "והנכון בעיני כי אמר הרימותי ידי אל 

ה' להיות הקדש וחרם לפניו, אם אקח מכל אשר לך, כי ההקדשות יקראו כן תרומת יד... ואמר כן בעבור שנתן 
מעשר, כי כל אשר יקח מכל אשר לו יהיה תרומה לה' לא יהנה ממנו". שתי הדעות הללו נמצאות כבר בבראשית 
רבה (מג, ט): "הרימותי ידי, ר' יהודה אומר עשאן תרומה... ור' נחמיה אמר עשאן שבועה", ואכן הרמב"ן עצמו 
הביא את דברי המדרש הללו. בתרגום אונקלוס נאמר: "ארימית ידי בצלו קדם ה'". היינו, הרמת הידיים כאן היא 

אות לתפילה. דברים אלו קשים לכאורה, וכבר נתקשה בהם מחבר ספר יא"ר על התרגום, ואין להאריך. 
2  כך כתב ר"י ן' ג'אנח בספר השרשים, מהד' באכר, שרש 'אם', ומביא כדוגמא לשבועה את הפסוק שלנו.  

3  הספורנו פירש באופן אחר, היינו, שכוונת אברהם לומר, שהוא לא יתן למלך סדום, ע"ש. וראה סוף הערה 6. 
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א. פירוט הדבריםא. פירוט הדבריםא. פירוט הדבריםא. פירוט הדברים 
עפ"י גישה אחת, כדי לציין שאברהם אינו מתכוון לקחת מאומה, הוא פירט את האפשרויות 

השונות עד כמה שאפשר, ובכך 'כיסה' את הכול. 
אלו דברי ר' בחיי בפירושו לכתוב:4  

והגאון ר' סעדיה כתב 'אם מחוט ועד שרוך נעל', הזכיר הכתוב הצומח והחי והדומם, שהם 
הקנינים כולם שהם ברשות המדבר. 'אם מחוט', זה הצומח וכולל התבואה והפירות. 'ועד 
שרוך נעל', זה החי וכולל הבהמות והעופות. 'ואם אקח', זה הדומם, וכולל הכסף והזהב 

ואבנים טובות ומרגליות. ולכך הוסיף ואמר 'ואם אקח מכל אשר לך'. 
מפירוש זה עולה, כי הפרטים הנזכרים בדברי אברהם: 'חוט', 'שרוך נעל', 'מכל אשר לך', מתארים 
סוגים שונים של רכוש. אברהם אומר אפוא למלך סדום, כי לא יקח מידו מאומה, בכך שהוא 

מפרט את דבריו ואומר: לא אקח לא מהצומח, לא מהחי ולא מהדומם. 
ב. שני דברים הרחוקים זה מזה ב. שני דברים הרחוקים זה מזה ב. שני דברים הרחוקים זה מזה ב. שני דברים הרחוקים זה מזה 

 עפ"י גישה אחרת, אברהם ציין בדבריו שני דברים הרחוקים זה מזה, ובכך אמר למעשה כי לא 
יקח מאומה, מעין האמור במקום אחר במקרא: "מכף רגל ועד ראש אין בו מֹתם" (יש' א ו). נראה 

שכך יש לפרש את דברי ר' יוסף בכור שור:5  
שמעתי כי החוט הוא אזור החרב, שהוא החגור, כמו 'ולא נפתח אזור חלציו ולא נתק שרוך 
נעליו' (יש' ה כז). כלומר, מהחרב ועד האשפרו"ן, וכן 'בחֹגרתו אשר במתניו, ובנעלו אשר 

ברגליו' דיואב (מל"א ב ה).  
לדבריו, אברהם ציין שני פריטים הקשורים ללבושו של חייל, משום שרצה לתת דוגמה לדבריו מן 
המציאות, על דרך שאמרו חז"ל במשנה (יבמות טז ב): "דברו חכמים בהווה". השאלה היא מדוע 
הזכיר אברהם דווקא את שני הפריטים הללו מלבושו של החייל, והרי יש פריטים אחרים. נראה כי 
כוונת ר' יוסף היא ששני הפריטים הללו רחוקים זה מזה, ולכן הם כביכול 'מכסים' את כל המרחב 

שביניהם - את כל לבושו של החייל.6 בכך הדגים אברהם, כי לא יקח מאומה.  
באופן זה כתב גם ר' חזקיה ב"ר מנוח בפירושו הנקרא חזקוני:7   

אם מחוט, תכשיט של ראש כמו ששנו רבותינו במסכת שבת (משנה סה, ע"א). חוטין 
שבראשי הבנות, הם חוטים של משי שקושרין בהן שערותיהן. שרוך נעל, תכשיטי הרגל. 

דבר אחר, אם מחוט שממנו כל בגד, כלומר הן דבר גדול או קטן. 
ר' חזקיה אומר במפורש בסוף דבריו: "הן דבר גדול או קטן", ונראה לי שדברים אלו מתייחסים 
לשני הפירושים שכתב, ולא רק לפירוש האחרון, היינו, גם כאן לפנינו אותה גישה. כדי לומר שאין 
לוקחים מאומה, נותנים דוגמה של שני דברים מקצה עד קצה. החזקוני מסביר, כי 'חוט' מבטא 
דבר גדול, ו'שרוך נעל' מבטא דבר קטן, וזאת הוא עושה בגישות שונות הנובעות מהשאלה, מהו 

קנה המידה לקביעת דבר גדול ודבר קטן. 
לפירוש הראשון, אין החשיבות העצמית של 'חוט' ו'שרוך נעל' קובעת, אלא מיקומם מיקומם מיקומם מיקומם השונה קבע 
להם שני קצוות, ובכך הם מתארים את המרחב מן הקצה אל הקצה. היינו, מ'חוט' ועד 'שרוך נעל' 
מקביל באופן הפוך לביטוי שראינו לעיל 'מכף רגל ועד ראש', ונמצא שנתנו דוגמה מקצה אל קצה 
על פי המיקום.8 אפשר לומר, כי מיקומם השונה יצר ביניהם הבחנה בחשיבות. היינו, 'חוט' הוא 

                                                 
4 מהדורת רח"ד שעוועל, ירושלים תשל"ז. 
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6  לכאורה יש לשאול, הרי החייל לבוש גם במגן על ראשו, ואם כן היה מתאים לתת דוגמה כמו שראינו "מכף רגל 

ועד ראש". לכן הביא ר' יוסף פסוקים נוספים הקשורים ללוחם, המראים כי ביחס ללבוש הלוחם נוקט הכתוב 
שיטה אחרת. אמנם יש לברר, מה סיבת הדבר שהמגן שעל ראש החייל אינו נחשב כדוגמה מתאימה. דומה 
שמצאנו לכך תשובה בתוספות השלם (אוצר פירושי התוספות על התורהאוצר פירושי התוספות על התורהאוצר פירושי התוספות על התורהאוצר פירושי התוספות על התורה, מהד' י' גליס, ירושלים תשמ"ג, עמ' 
נא, אות ח): "אפילו כלי זיין שרגילין בני המלחמה ליקח, וחוט הוא מן אזור... ושרוך הוא המחבר השריון של 
הרגלים". אפשר אפוא, כי היו רגילים לקחת דברים אלו כשלל במלחמה, יותר מאשר את המגן שעל הראש. וכן 
בהמשך שם (אות י): "דרך הוא לבני אדם כשהם במלחמה בגדיהם קרועים ומוסרות מנעליהם נתוקים", ונמצא 
כי יש בשני דברים אלו דוגמה אמיתית ומעשית מאירועי המלחמה, שבגדי הלוחמים נקרעו, ואעפ"כ לא רצה 
אברהם לקחת תמורתם מהשלל (ועי' שם בתוספות הסבר שונה מדברינו, כעין דברי הספורנו לעיל בהערה 3, 

ואין כאן מקומו). 
7 מהדורת רח"ד שעוועל, ירושלים תשמ"ט, וכ"כ רי"צ מקלנבורג בפירושו הכתב והקבלההכתב והקבלההכתב והקבלההכתב והקבלה, מהדורת רח"ד שעוול, 

ירושלים תשנ"ג.   
8  ואכן כך כתב בפירוש הטור על התורה: "אם מחוט, שהוא תכשיט קטן (נראה שכוונתו שהוא תכשיט קטן ביחס 

לשאר תכשיטי הראש, אבל יכול להיות בערך שווה לשרוך, ואין יחס זה שביניהם משמעותי לעניין) מתכשיטי 
הראש, כמו חוטין שבראשי הבנות, ועד שרוך נעל, שהוא מתכשיטי הרגל, כמו 'מראשו ועד רגליו' (ויק' יג יב). 

הטור אף הביא פסוק המתאים באופן ישיר לדוגמה, כלומר שהסדר בו הוא מהראש ועד הרגל. 
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תכשיט שבראש, ולכן הוא בעל חשיבות גדולה יותר מאשר 'שרוך נעל' שהוא תכשיט שברגל, 
ונמצא, כי נתנו דוגמה מקצה אל קצה על פי חשיבותחשיבותחשיבותחשיבות הדברים.   

ואכן, הגישה שיש לתת דוגמה מקצה אל הקצה על פי החשיבות, דומה שהיא העומדת ביסודו של 
הפירוש השני שכתב חזקוני. נראה שכוונתו לומר כי החוט נחשב דבר גדול, הואיל וממנו עושים 

את כל הבגד,9 ואילו השרוך נועד רק לנעל, שהיא קטנה מבגד.10 
אנו רואים כי קנה המידה לציון דברים מן הקצה אל הקצה, אינו קבוע, וניתן לָקבעו על פי אמות 

מידה שונות.11 הנה אמת מידה נוספת המובאת בפירושו של טור סיני:12 
אין כוונת הניגוד הזה 'מחוט ועד שרוך נעל' הבא כאן בשלילה, לדבר זול כנגד דבר יקר, 
אלא למן דבר דקדקדקדק מכאן עד עבהעבהעבהעבה מכאן. ובניגוד לכך נאמר בארמית של תעודות יב בסדר 

הפוך... וכל אשר הכניסה עמה תוציא, למן הדבר העבה (בקירוב) עד הדבר הדק. 
אגב פירוש זה למדנו, כי ישנה כאן שאלה נוספת, מהי הדרך שאותה נוקט הכתוב - האם מהגדול 
ועד הקטן, או להיפך. בדברינו עד עתה הבאנו שני פסוקים המייצגים שתי גישות: האחד - "מכף 
רגל ועד ראש אין בו מֹתם" (יש' א ו), היינו מהקטן אל הגדול. השני: "וכסתה הצרעת את כל עור 

הנגע מראשו ועד רגליו" (ויק' יג יב) - מהגדול אל הקטן.13  
ג. שני דברים הסמוכים זה לזה ג. שני דברים הסמוכים זה לזה ג. שני דברים הסמוכים זה לזה ג. שני דברים הסמוכים זה לזה 

גישה שלישית מרומזת בדברי חז"ל. במגילה יא, ע"א נאמר:  
(הוא אחשורוש הֹמלך) 'מֹהדו ועד כוש' (אס' א א), רב ושמואל, חד אמר הודו בסוף העולם 
וכוש בסוף העולם, וחד אמר הודו וכוש גבי הדדי הוו קיימי (הן נמצאות זו ליד זו). כשם 
שמלך על הודו וכוש כך מלך מסוף העולם ועד סופו. כיוצא בדבר אתה אומר 'כי הוא ֹרדה 
בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה (מל"א ה ד), רב ושמואל, חד אמר תפסח בסוף העולם 
ועזה בסוף העולם, וחד אמר תפסח ועזה בהדי הדדי הווי קיימי. כשם שמלך על תפסח ועזה 

כך מלך על כל העולם כולו. 
הדעה כי הודו וכוש נמצאות כל אחת בקצה אחר של העולם, מובנת לנו, אך מה פשר הדעה 
השנייה? אם שתיהן נמצאות זו ליד זו, כיצד ניתן לומר שהוא מלך על כל העולם? הסבר לכך 

מצאנו בדברי חז"ל:14 
'כי הוא ֹרדה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה', והלא תפסח ועזה נתונות זו בצד זו, אלא 
כמה שיצא מתפסח וילך ויקיף את כל העולם כולו עד שיבא בעזה, כך היה שולט שלמה 

בכל העולם כולו. 
וכעין זאת כתב ר' טוביה ב"ר אליעזר, שפעל בערך בזמנו של רש"י:15 

'הֹמלך מֹהדו  ועד כוש', רב ושמואל נחלקו בזה הדבר... והיאך אתה מקיים דבר שניהם, 
אלא כך פירוש הדבר, ביחד הם עומדים, אלא כאדם היוצא מהודו והולך למזרח אל כוש 

וסובב אל דרום עד שחזר להודו אצל כוש, מלמד שהכל תחת ממשלתו. 
ר' שלמה אלקבץ, בפירושו מנות מנות מנות מנות הלויהלויהלויהלוי על מגילת אסתר,16 הביא בפירוש הפסוק "הֹמלך מֹהדו ועד 

כוש" את דברי חז"ל ממסכת מגילה, והוסיף:  
 

                                                 
9  אמנם לפנינו הנוסח: כל בגד (ללא ה' הידיעה), וכן הנוסח גם בפירוש ראב"ע, שתחילת דבריו כדברי חזקוני, 

אבל אפשר שאין לדקדק בכך: "אם מחוט, שממנו תופרים כל בגד. שרוך, העור הקושר הנעל". דברי הראב"ע 
קצרים יתר על המידה וניתנים להתפרש כפי שפירשנו את דברי החזקוני. אך ניתן לפרשם גם כדברי ר' סעדיה 

המובאים בדברי ר' בחיי שהבאנו לעיל. 
10 אפשר שכוונתו לומר, כי מהחוט ניתן לעשות כל בגד שהוא, הואיל והחוט הוא מעין חומר גלם, שעדיין אינו 

מעובד, ואילו השרוך שהוא פריט מעובד, מתאים רק לנעליים, ולא ליצירת בגד. 
11 ראה ר"ב אפשטיין, תוספת ברכה, על הפסוק: "מֹחטב עציך עד ֹשאב מימיך" (דב' כט י), שנדון בו בסוף דברינו. 

ר"ב אפשטיין כתב, שלעתים נקט המקרא מגדול ועד קטן, ולעתים מראשון ועד אחרון. והפסוק הזה וכן הפסוק 
'מחוט ועד שרוך נעל' הם מסוג של מראשון ועד אחרון. ולא נתבררו לי דבריו בזה, ע"ש. 

12 נ"ה טור סיני, פשוטו של מקראפשוטו של מקראפשוטו של מקראפשוטו של מקרא, ירושלים תשכ"ז, עמ' 37. וראה עוד בספרו הלשון והספר, כרך הלשון, 

ירושלים תשי"ד, עמ' 389. 
13  שאלה זו דורשת דיון לעצמו, ואציין כאן רק את דברי רש"י בסוטה ל, ע"ב: "עולל, גדול מיונק, כדכתיב 

'מעֹו ֵלל ועד יונק' (שמ"א טו ג), ודרך המקרא לומר כן, כלומר כלה הכל, מן החשוב עד הגרוע, כמו 'משור ועד 
שה'" (שם). 

14 אגדת שיר השיריםאגדת שיר השיריםאגדת שיר השיריםאגדת שיר השירים, מהד' שכטר, קמברידג' 1894, עמ' 6, הוא שיר השירים זוטא, מהד' בובר, לבוב תרנ"ה, דף 

ב, ע"א. 
15 מדרש לקח טוב על אסתר,מדרש לקח טוב על אסתר,מדרש לקח טוב על אסתר,מדרש לקח טוב על אסתר, מהד' בובר (בתוך: ספרי דאגדתא על אסתר, וילנא תרמ"ז), א, א, עמ' מה. 

16 נדפס לראשונה, ויניציאה שמ"ה. בד"צ של מהדורת לבוב תרע"א, דף כה, ע"ב. לאחר שהביא את דברי ר' משה 

ן' תבון הביא גם את דברי הלקח טוב. נראה שאגדת שיר השירים מהד' שכטר לא הייתה לפניו, ולכן לא הזכירה. 
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כתב הה"ר משה ן' תבון ז"ל בספר פאה וזו לשונו:17 יש לתמוה מה להם לחלוק על זה ומה 
לשקר במקום עדים.18 יחקרו וידעו! וכן במחלוקת תפסח ועזה. והאמת כי לא נחלקו על זה 
אבל דעת שניהם שהם בהדי הדדי, אבל במשמעות איך ַּכ לל כל העולם בהם, הם חולקים. 
חד אמר (זו הדעה השנייה בתלמוד) כשם שמלך על הודו ועל כוש כך מלך על כל העולם, 
וחד אמר הודו בסוף, כי דבר ידוע כי הארץ כדורית19 ואין סוף לכדור כי אם במקום אשר 

יתחיל ממנו עכ"ל. 
נמצא, כי לפי ר' משה, המחלוקת בין רב ושמואל אינה מחלוקת במציאות, שהרי אפשר לבדוק 
היכן ממוקמים המקומות הללו, אם זה ליד זה, אם לאו. ואכן לדבריו, שניהם מודים כי המקומות 
סמוכים זה לזה. המחלוקת ביניהם היא, כיצד נלמד מכך כי שלמה או אחשוורוש מלכו על כל 

העולם.  
לפי דעה אחת, הודו וכוש הם דוגמה בלבד, וכוונת הכתוב לומר כשם שמלך על שתיהן, כך מלך 
על כל העולם.20 הדעה השנייה היא הדעה המחודשת. הודו וכוש סמוכות זו לזו, והוא נקט את 
שתיהן לא כדוגמה, אלא כדי לומר, כי מלך מסוף העולם ועד סופו, שהרי אפשר להגיע מהאחת 

אל השנייה לא מהדרך הקרובה שביניהן, אלא מהדרך הרחוקה ע"י הקפת כל העולם בעיגול. 
מהאמור עד עתה עולה, כי יש בידינו דרך נוספת שבה המקרא מציין מן הקצה אל הקצה - ע"י 
ציון שני דברים הסמוכים הסמוכים הסמוכים הסמוכים זה לזה, כאשר ישנו "כיסוי" כל המרחב שביניהם, בכך שמגיעים מזה 

לזה בעיגול. 
לאור גישה זו נוכל גם להסביר את הפסוק שאנו דנים בו. 'חוט' ו'שרוך נעל' הם אכן דברים בעלי 
אותו ערך, ואין שום חשיבות למיקומם, או לעוביים. דרך המקרא לציין מן הקצה אל הקצה, היא 
דווקא ובמתכוון ע"י בחירת שני דברים השווים פחות או יותר, אם בערכם, אם בכך שהם סמוכים 
וכד'. ניתן להגיע מזה לזה, באופן דמיוני ע"י הקפה בעיגול, ונמצא שישנו "כיסוי" של כל המרווח 

שביניהם. 
באופן דומה  נסביר את הכתוב: "אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אֹלקיכם, ראשיכם שבטיכם 
זקניכם...כל איש ישראל… מֹחטב עציך עד ֹשאב מימיך" (דב' כט ט-י). לכאורה יש לשאול, הרי 

אין הבדל מעמדי בין חוטב עצים לשואב מים, וא"כ כיצד ייתכן לציין את "כל איש ישראל" ע"י 
שני סוגים אלו, שהם למעשה אותו סוג. אלא אף מכאן הוכחה, כי לעתים יציין המקרא מן הקצה  

אל הקצה, ע"י נתינת דוגמה משני דברים שהם שווים בערכם, או קרובים זה לזה.21  
 

                                                                                                           
    פרופ' יעקב ש' שפיגל 
                                                                                                                        המחלקה לתלמוד 

 
 

                                                 
17 ר' משה אבן תבון, הוא ממשפחת המתרגמים המפורסמת שפעלה בספרד ובצרפת במאות הי"א-י"ג. רוב 

חיבוריו נותרו בכתב יד, וכן גם חיבור זה. 
18 ביטוי על פי כתובות כז, ע"ב: "מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן". כלומר, כאשר העדים מעידים לפנינו אי 

אפשר לשקר. וכוונתו לומר, כי הודו וכוש, או תפסח ועזה, הם מקומות ידועים, ואנו יכולים לבדוק אם הן 
סמוכות זו לזו. 

19  שים לב כי הן אגדת שיר השירים והן לקח טוב לא הזכירו פרט זה, אלא כתבו הסבר דומה לכך, המובן היטב, 

גם ללא פרט זה. מובן שפרט זה חסר בדבריהם, הואיל והעובדה שהארץ כדורית, נודעה מאוחר יותר. לא ניכנס 
כאן לדיון בשאלה זו, שהרי, כידוע, ישנם טוענים שחז"ל ידעו פרט זה, ומצאו על כך רמזים בחז"ל וכן בזוהר. 

20  ואם תשאל, מדוע נקט דווקא את שתי אלו כדוגמה, אפשר שהסיבה לדבר היא, משום שהיו מאוד מפורסמות. 

כך כתב מהרש"א בחידושי אגדות בסנהדרין כ, ע"ב. 
21  עמד על כך רש"ר הירש בפירושו לכתוב בבראשית: "אם שפתינו רוצה לציין דבר מקיף, הכולל בקרבו את הכל 

אין היא נוקטת דבר קטן וגדול … ואומרת מן הקטן הזה ועד הגדול ההוא … אלא היא רואה את הדברים 
מסודרים במעגל, נוקטת שתי נקודות סמוכות ואומרת: מזו ועד זו, מסביב לכל המעגל. … וכן גם כאן: 'אם 
מחוט ועד שרוך נעל', וכן גם לדעת חז"ל: 'מֹהדו ועד כוש', שמלך בכיפה' (מגי' יא, ע"א), שמלכותו הקיפה את 
כל כדור הארץ, תחילתה בהודו וסופה חוזר עד כוש".  רש"ר הירש קבע זאת ככלל קבוע, ואילו אני כתבתי 
בפנים, כי לעתיםלעתיםלעתיםלעתים נוהג המקרא בדרך זו, משום שמצינו "מכף רגל ועד ראש", כפי שראינו לעיל, או "מן הארז 
אשר בלבנון ועד האזוב אשר ֹיצא בקיר" (מל"א ה יג). מכאן שהמקרא נוקט גם בשיטה של מהגדול עד הקטן, 

אף שניתן אולי למצוא הסבר אחר לפסוקים אלו. 
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