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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –עת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי טוב טעם ודב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאחלק, ממעט, לא ממש; מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףנין מסוים; מפרטיה מע

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

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

  

  לך יב,א- בראשית לך 1.1

  
  ,ד:יב לך-לךבראשית 

ֹוט  ֹו ל� �ֶל
 ִאּת� ' ַוֵּי ר ִּדֶּב�ר ֵאָליו� ה� ם ַּכֲאֶׁש� #ֶל
 ַאְבָר    ַוֵּי
ם ֶּבן  ן׃ָחֵמ�ׁש ָׁשִנים� ְוִׁשְבִע# -ְוַאְבָר  ֹו ֵמָחָרֽ ה ְּבֵצאת�   ים ָׁשָנ�

ר ) מלמד שזאת היתה שנת אלפיים לבריאה ולכן אברם היה בן יב,האומר כי מסורת בידינו כי פסוק ( בבלי ע"ז ט,אקדמא, לפי ש – ַּכֲאֶׁש�

  רים ושלוש שנה. ) מיקומם כאן מקדים את הזמן שבו קרו בפועל בעשג-יב,א) ואולי גם הפסוקים (יב,דחמישים ושתיים לכן לפחות פסוק (

  
  ,ה:יב לך-לךבראשית 

ח ַאְבָרם. ֶאת ֹו ְוֶאת-ַוִּיַּק# י ִאְׁשּת0 ֹוט ֶּבן-ָׂשַר� יו ְוֶאת-ל# ׁשּו-ָּכל-ָאִח    ְרכּוָׁשם� ֲאֶׁש#ר ָרָכ�
ּו ְבָחָר�ן-ַהֶּנ�ֶפׁש ֲאֶׁשר-ְוֶאת    ָעׂש#
ְרָצה ְּכָנַֽען׃  אּו ַא� ַען ַוָּיֹב� ֶכת� ַא#ְרָצה ְּכַנ� ּו ָלֶל�   ַוֵּיְצא 

, שני אלפים ימות המשיח, שני אלפים תורה, שני אלפים תוהוהוי העולם,  ששת אלפים שנהא דבי אליהו: תנבבלי עבודה זרה ט,א 
בעונותינו שרבו יצאו מהן מה שיצאו מהן. שני אלפים תורה מאימת? אי נימא ממתן תורה עד השתא, ליכא כולי האי, דכי מעיינת 

ּו ְבָחָר�ן-ַהֶּנ�ֶפׁש ֲאֶׁשר-ְוֶאת - ) מ,היב לךבר' בהו, תרי אלפי פרטי דהאי אלפא הוא דהואי! אלא ( , וגמירי, דאברהם בההיא שעתא ָעׂש#
 בר חמשין ותרתי הוה,

 ומתרגמינן דשעבידו לאורייתא. -וגו'  אלא מן ואת הנפשאלא מן ואת הנפשאלא מן ואת הנפשאלא מן ואת הנפשרש"י 
 )2000. (אלפים תוהוהוסיפם על אלף ותתקמ"ח שהיו בידך כשנולד אברהם הרי  - וגמירי דההיא שעתא הוה אברהם בר נ"בוגמירי דההיא שעתא הוה אברהם בר נ"בוגמירי דההיא שעתא הוה אברהם בר נ"בוגמירי דההיא שעתא הוה אברהם בר נ"ב

ּו ְבָחָר�ן-ַהֶּנ�ֶפׁש ֲאֶׁשר-ְוֶאת - - - - מעיינת ממעיינת ממעיינת ממעיינת מ    כיכיכיכי -ַהֶּנ�ֶפׁש ֲאֶׁשר-ְוֶאת - אלפים מכוונין מהכי הוו הוסף אותן על מנין מתן תורה ונמצא  - ָעׂש#
ּו  והוא קע"ב שנים לאחר חורבן כיצד הרי מנית עד יציאת מצרים תמ"ח על עודף אלפים  וגו' עד גמר ד' אלפים לבריאת עולםָעׂש#

הרי תתקכ"ח על אלפים כשנבנה הבית  ויבן שלמה את הביתויבן שלמה את הביתויבן שלמה את הביתויבן שלמה את הביתעד  יהי בשמנים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראליהי בשמנים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראליהי בשמנים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראליהי בשמנים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראלוווווכתיב (מ"א ו) 
וימי בית ראשון ד' מאות ועשר הרי שלשה אלפים ושל"ח שנים וגלות בבל ע' שנים הרי ת"ח וימי בית שני ת"ך הרי תתכ"ח נמצא 

 קע"ב חסרין מד' אלפים והכי תני בסדר עולם.
ם ֶּבן) ,דיב לךבר' ואע"ג דכתיב ( - וגמירי דאברהם אבינו בההיא שעתא בר חמשין ותרתי שנין הוהוגמירי דאברהם אבינו בההיא שעתא בר חמשין ותרתי שנין הוהוגמירי דאברהם אבינו בההיא שעתא בר חמשין ותרתי שנין הוהוגמירי דאברהם אבינו בההיא שעתא בר חמשין ותרתי שנין הוה תתוספו ָחֵמ�ׁש ָׁשִנים� -ְוַאְבָר 

ן ֹו ֵמָחָרֽ ה ְּבֵצאת� שהרי בברית בין הבתרים היה בן שבעים ואז היה בא"י ושוב חזר לחרן ועשה שם  שתי יציאות הוו ְוִׁשְבִע#ים ָׁשָנ�
 ר עולם ובפ"ק דשבת (דף י. ד"ה ושל) הארכתי היטב.חמש שנים כדאיתא בסד

    

ח ַאְבָרם.  קטנה, כעין שני תפקידי תלישא, ע"פ בבלי ע"ז ט,א ופ' רש"י ותוספות, אע"פ שבפסוקים קודמים נאמר כי -מונח תלישא – ַוִּיַּק#
ים לבריאת העולם והסתיימה תקופת אברהם בן שבעים וחמש בצאתו מחרן, כאן נדרש כי בהיותו בן חמישים ושתים הייתה שנת אלפי

  התוהו והתחילה תקופת תורה (שלפני תקופת המשיח) של אלפיים שנה. 

  

ח ַאְבָרם. ֶאת ֹו ְוֶאת-ַוִּיַּק# י ִאְׁשּת0 ת' ש' ר'  ָׂשַר� -תהאותיות הבאות  שלושוקח ערך גימטרי של  ֶאת(אל"ף) במלת  אות אחתדלג על  – ָׂשַר�

שלוש ). דלג 700שי"ן תי"ו (=  ְׁשּת0 האותיות הבאות  שתי(יו"ד אל"ף) וקח ערך גימטרי של  י אִ הבאות  שתי אותיות) דלג 900(= 

 400+  700+  900). חבר שלושה המספרים 400תי"ו (=  ת אות יחידה הבאה(ו"ו ו"ו אל"ף) וקח ערך גימטרי של  ֹו ְואֶ הבאות  אותיות

  . ז ט,אבבלי ע", אפשר שזה מרמז לשנת אלפיים לבריאה כנדרש ב 2000= 

ח ַאְבָרם. ֶאת יציאת מצרים ומתן תורה. וע"פ ר' אליהו שגב שם הוי"ה כאשר תכפיל כל אותיותיו  –ס"ת שנת תמ"ח לאלף השלישי  – ַוִּיַּק#
ותוסיף תמ"ח תקבל שנת לידת אברהם אבינו תתקמ"ח לרמז שהוא יגלה לעולם את האמת האלקית שתנתן בשנת  1500(י*ה*ו*ה) תקבל 

  ג'תמ"ח   

ׁשּו ְוֶאתאֲ    שבין הנפש אשר עשו היה שרש לרות אם המלכות של בית דוד.   –ס"ת רו"ת  – ֶׁש#ר ָרָכ�

ּו ְבָחָר�ן-ַהֶּנ�ֶפׁש ֲאֶׁשר-ְוֶאת   בקירוב לאלפיים.    1979גי' הקרא  – ָעׂש#

ּו ְבָחָר�ן-ַהֶּנ�ֶפׁש ֲאֶׁשר-ְוֶאתתוספת של שב"פ הי"ו סיכום חיבור ר"ת     21) ב' עולה  7טן > במספר ק- 70ו' ה' א' ע' (= ָעׂש#

  רמז לב' אלפים שנה. 2000=  21+  1979סה"כ 

  
  :,ויב לך-לךבראשית 

ֹון מֹוֶר�הו[ ם ַע�ד ֵאל# ֹום ְׁשֶכ� :ד ְמק# ֶרץ ַע ר ַאְבָרם� ָּבָא�   ] ַוַּיֲעֹב�
ֶרץ׃  ז ָּבָאֽ ְּכַנֲעִנ�י ָא�   ְוַהֽ

ֶרץרש"י  ר ַאְבָרם� ָּבָא�   : יעקב כשיבאו להלחם בשכם נכנס לתוכה: עד מקום שכם, להתפלל על בני, ַוַּיֲעֹב�

משום דכל ויעבור שבמקרא משמע דעבר הארץ ולא דר שם הוצרך לפרש דזה אין פירושו כך אלא נכנס לתוכה ומנא ליה  – שפת"ח
   או יש לומר דדייק מדכתיב עד מקום שכם ושכם הוא בארץ כנען: הארץולא כתיב  בארץלרש"י לפרש כן יש לומר דדייק מדכתיב 

  

המשמעות נכנס  ואילו כאן" משמעו מעבר ללא התעכבות ויעבר"באופן רגיל , רש"יעל  שפת"חהרי זה הסברו של  –מהפך  –ר ַוַּיֲעֹב� 
מסירות נפש בכל מקום ב"? אלא שמשמעות נכנס זהו שהייה במקום אחד ואילו אברם עבר ונכנס ויעברלתוכה. אם כך למה ליה לכתוב "

כנענים השתלטו עליה וכך עולה מהשקלא וטריא שהיתה מיועדת לבני שם,  ארץה רש"י"פ כי עוהסיבה שהיה צריך מסירות נפש בארץ. 
פי שהכנעניים השטלתו על הארץ, לא - על- ואף בדעת זקנים בסוטה ל"ב פרק אלו נאמרין ומחזקוני כתובות פרק בן סורר ומורה.

  חשש אברהם השמי להיכנס ביניהם מכח אמונתו בה' .
  

פקיד אחד, שמי אחד לעומת כל הכנעניים, זכות על הארץ נתלית בו בלבד ולא למשל גם בלוט שבא עמו. בכך מתחיל פשטא, בת – ַאְבָרם� 
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –עת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי טוב טעם ודב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאחלק, ממעט, לא ממש; מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףנין מסוים; מפרטיה מע

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  מעשה אבות סימן לבנים. 

ֶרץ קטן, לשתי מטרות, כניסתו ומעברו כדי להטביע רישומו בתוך כל מקום בארץ ולהכשירה להיות נוחה להיכבש לבניו בזכות - זקף – ָּבָא�
  אבות. 

  

א ה�' ֶאל :לך יב,ז-ית לךבראש ן ֶאת-ַוֵּיָר� ְרֲע<� ֶאֵּת� אֶמר ְלַז� ?ֹ ם ַוּי ֹ�את-ַאְבָר� ַח   ָהָא#ֶרץ ַהּז �ֶבן ָׁשם� ִמְזֵּב� יו׃לַ ַוִּי ה ֵאָלֽ ' ַהִּנְרֶא�   ה�

א ה�' אבן עזרא נו"ן  , והמלה מבנין נפעל והנח הנעלם בין היו"ד והרי"ש תחת הדגש הראוי להיות ברי"ש להתבלעבדרך נבואה, ַוֵּיָר�
  נפעל: הנראה אליו, שם התאר מהבנין הנזכר וכמוהו ואשר היה נעשה:

א ה�' ֶאל כלי יקר ם -ַוֵּיָר� לפי  לך לך מארצך)  ַאְבָרם-ויאמר ה' ֶאל יב,א ' לךבר (טט מה שלא נראה אליו ה' מיד כשאמר לוַאְבָר�
וא"כ לא נראה אליו שם ה' ) מכילתא בא יב,ד( נהשאז היה עדיין בחו"ל כדעת הראב"ע ובחו"ל אין שכינתו ית נגלה וראיה מיו

וע"כ לא בנה שם מזבח רק לה' הנראה אליו, אבל בעוד שלא היה נראה אליו לא רצה לבנות קול דברים לבד היה שומע במראה כי אם 
"ל ובזה כי אין דרכו להתראות בחו כי יאמרו לא נראה אליך ה' )שמות ד,א(מזבח במקום שאין השכינה שורה וזה"ש במשה 

  יכחישו לומר שגם קול לא שמעת:
  

א    .בשמיעת קול דברים בלבדבהיפוך מגילוי בחו"ל  נבואה במראהישראל בדרך - גילוי בארץ -, טט מהפך –ַוֵּיָר�

  
  :ז,לך יב-לך בראשית

א ה�' ֶאל ן ֶאת-ַוֵּיָר� ְרֲע<� ֶאֵּת� אֶמר ְלַז� ?ֹ ם ַוּי ֹ�את -ַאְבָר�   ָהָא#ֶרץ ַהּז
�ֶבן ָׁשם� ִמְזֵּב�   יו׃לַ ַח ַוִּי ה ֵאָלֽ ' ַהִּנְרֶא�   ה�

אֶמר  ... ?ֹ באופן אחר, כגון שמכאן יש ללמוד שתי ואחת שאפשר ששתים מהן באופן אחד נקודות  שלוש שלגדול , אמירה - זקף - ַוּי
 ר' יודן בשם ר' לעזר שלשה הן שמבטלין את הגזירהביום השמיני עצרת  -פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא כח שלישיות ע"פ 

  שינוי מקום. ויש או' אף ושינוי מעשה שינוי השם ר' חונא בשם ר' יוסי אף...  .התפיל' והצדקה והתשובהואילו הן, 
  

ְרֲע<�    הבטחת הזרע קדמה להבטחת הארץ, כגוןמוקדם שהוא מאוחר בענין,  - ה אחת מלקטן ב- זקף קדמא -ְלַז�

� ָּנה ּֽוְלַזְרֲע<� ַעד-ָהָאCֶרץ ֲאֶׁשר-ָּכל-י ֶאתִּכB  )טו,יג(להבטחתה לאברהם. אבל ב קדמההארץ לזרעו  הבטחת ה ְל<# ֶאְּתֶנ ה ֹרֶא� ם׃-ַאָּת�  .עֹוָלֽ

אברהם זכה בארץ מכח נצחונו על ארבעה המלכים שכבשו הארץ מיושביה, אבל היות  בפועל הבטחת הארץ לאברהם קודם לזרעו. הקדים
  שה שוב.ולא הגיע הזמן שקבע ה' בברית בין הבתרים לכן היה על זרעו לכב

  

ְרֲע<� -ֶאל אֶמר ְלַז� ?ֹ ם ַוּי  רש"יקטן, שלוש זקף בין שני קיסרים, עוצמת ההבטחה המתקיימת עד עולם כפי' - גדול זקף- קטן זקף- זקף – ַאְבָר�

חַ  �ֶבן ָׁשם� ִמְזֵּב�    על בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל.. ַוִּי

אֶמר-ֶאל ?ֹ ם ַוּי - קטן זקף-, תקל"א, שרא"ל, הפרש מתקע"ו (= גי' שמות הטעמים זקף 531 , גי' המלים עולהגדול- קטן זקף- זקף -  ַאְבָר�

  , עולה מ"ה, אד"ם . שם מ"ה קשור לעולם היצירה המרמז להבטחת הזרע הקשורה לעולם היצירה. 45=  576 - 531גדול) 

ְרֲע<�  אֶמר ְלַז� ?ֹ   אברם לא מוליד, שרי לא לא תלד כנאמר  בין שני קיסרים, מרמז לצורך בשינוי גדול, כי קטן- זקף... גדול - זקף -  ַוּי

  במדרשים הבאים: 
ויאמר אברם הן לי לא נתת זרע, אמר רב שמואל בר רב יצחק המזל דוחקני ואומר לי אברם אין את  בראשית רבה (וילנא) פרשה מד י

   לד שרה תלד.מוליד, א"ל הקב"ה הן כדבריך אברם לא מוליד אברהם מוליד, שרי אשתך לא תקרא שמה שרי, שרי לא ת
ר' יודן בשם ר' לעזר שלשה הן שמבטלין את הגזירה ואילו הן, ביום השמיני עצרת  - פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא כח 

מאבינו אברהם, ולא יקרא עוד את שמך  שינוי השםר' חונא בשם ר' יוסי אף שינוי השם ושינוי מעשה. ...  התפיל' והצדקה והתשובה.
ברהם (בראשית יז: ה), אברם לא מוליד, אברהם מוליד. ודכוותיה, שרי אשתך (שם שם /בראשית י"ז/ טו), שרי אברם והיה שמך א

מאבינו אברהם, ויאמר  שינוי מקוםויש או' אף שינוי מעשה מאנשי נינוה, וירא אלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה (יונה ג: י). . לא ילדה, ושרה ילדה
  צך וממולדתך (בראשית יג: א), והדר, ואעשך לגוי גדול (שם שם ב).י"י אל אברם לך לך מאר

  זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת שיר השירים דף כא עמוד א 
א ס' בלחודוי לאתחזאה דהא לא קיימא לאולדא. ורזא דא אברם אב"ר ם' דא אינו מוליד דהא ם' סתימא איהו ולא קיימא לאולדא כד אתוסף ה' ההו

סף ה' וקיימא בההוא אבר למעבד תולדין. ורזא דא אברהם אב"ר ה"ם דא מוליד ועביד איבין. ובגין כך אברם אינו מוליד אברהם ם' אתפתח ואתו
'. מוליד בגין דההוא אבר לא אתתקן עד דאתי ה' ובכל אתר ה"א קיימא לתולדין ואיבין וע"ד שמא גרים. ומנ"ל דההוא אבר לא אתתקן אלא בגין ה

[שמיה] אברם לא אתגזר ההוא אבר ולא אתתקן בתר דאתא ה' אתתקן ההוא אבר ואתגזר למעבד איבין בההוא ה' בתראה. ובעוד דהא בזמנא דהוה 
דאיהו עלמא עילאה סתום באת ם' ההוא אבר לא אתתקן וקיימא ערלה בלא גזירו. ודרגא תתאה קיימא מגו ערלה באת ד' גו מסכנו. כד עלמא 

כדין אתתקן ברית ואתעבר ערלה  כד אתפתח עלמא עילאה מאת ם' ואתעביד ה'עלמא תתאה במסכנו ברזא דאת ד'. עילאה גו סתימו ברזא דאת ם' 
וכל גזירו (דם) [דלא] נפיק מיניה דם לאו איהו גזירו.  נפקין תרין אלין ד"ם.וכיון דאתתקן האי ברית נפקין אלין תרין אתוון ועיילי אתוון אוחרנין. 

ן תרין אחרנין. באתר דאת ם' עייל ה' (אי"ג פי' ה"א עילאה דהיינו בינה. באתר דאת ד' עייל ה' דהיינו ה"א תתאה דאיהי ועיילידהא אלין מתעברן 
באתר דאת ד' עייל ה' כדין כולא קיימא לאולדא ורזא דא לם"רבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה  כ"י)

  [ישעי' ט'].
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –עת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי טוב טעם ודב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאחלק, ממעט, לא ממש; מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףנין מסוים; מפרטיה מע

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  יהם לפי ההשערות.לפי תפקידשבתנ"ך (חוץ מספרי איוב, משלי, תהלים), הטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונת ההבנ לטובת
 

  התשע"ד שולב בספר התשע"ג

  (התשע"ב) לך יב,א- בראשית לך 1.2

  
  :א,יב לך-לך אשיתבר

ֹ�אֶמר ה�' ֶאל ם ֶל
-ַוּי י<-ַאְבָר�   ְל<C ֵמַאְרְצ<� ּוִמּֽמֹוַלְדְּת<� ּוִמֵּב#ית ָאִב�
ָּך׃-ֶאל  ר ַאְרֶאֽ ֶרץ ֲאֶׁש�   ָהָא�

ן )בר' נח יא,לב( ולכך סמך בעה''ט   גלו ה"זלפי שבחרון אפו של הקב''ה בעוְל<C -ֶל
 )ב,אבר' נח י(- ל ְּבָחָרֽ

ֹ�אֶמר ה�' שבי' מאמרות וכולו לא נברא אלא  )ויאמר אלקים וגו' )א,ג בר'(  טט( פתח באמירה בלשון שנברא בו העולם -  בעה''ט - ַוּי
  כות אברהםבז

  :לב,נח יא אשיתבר

�ה- ַוִּיְהי#ּו ְיֵמי ׁש ָׁשִנ�ים ּוָמאַת#ִים ָׁשָנ ַרח ָחֵמ�   ֶת�
ן׃ פ  ַרח ְּבָחָרֽ �ָמת ֶּת�   ַוָּי

ן...  ַרח ְּבָחָרֽ �ָמת ֶּת�   מרכא טפחא סליק וסוף פרשת נח פתוחה – ַוָּי

ן רש''י  ןְּבחָ  - , טט הפוכה לומר לך עד אברם חרון אף של מקום (הסופית)הנו''ן  ְּבָחָרֽ סלוק בתפקיד מגביל, מסייע לפי' רש"י  – ָרֽ
  להגביל את החרון אף של מקום 

ֹ�אֶמר )ב,אבר' נח י( -ו ט"עדויות פ''ב מ הנסמך על עניני הליכת אברם מארץ מולדתו(צוה לאברם להפוך טבעו מתכונות חרן , מהפך -  ַוּי
  תךאין רצונו בכך לכך אמר לו להנא )אברהם –(טט מציין ... והוא  חת"שפ

 

ֹ�אֶמר ה�' ֶאל ם-ַוּי   קטן- פשטא זקףמהפך  – ַאְבָר�

  אפשר לקראו –טט 
ֹ�אֶמר ה�'   ענין אמירת ה' מקשר אל בריאת העולם –מהפך פשטא  – ַוּי

ֹ�אֶמר ה�' ֶאל ם-ַוּי ם-ֶאלענין אמירה  – ַאְבָר� ֵא#ֶּלה  )ב,דבר' (אל במובן על) הקב"ה אמר שתכלית  –(כמו ויאמר אברם אל שרי  ַאְבָר�
ֹות ה� תֹו Cֹום ֲעׂש ְרָא�ם ְּבי  ֶרץ ְּבִהָּבֽ ֹות ַהָּׁשַמCִים ְוָהָא� Bִים׃ 'ְלד ֶרץ ְוָׁשָמֽ ים ֶא�  היא ב(עבור) אברהם אותיות בריאת העולםתכלית  ֱאJִה�

ְרָא�ם י ),יטיבראשית וירא ח( וכן בניו לעולם את בוראו כי יכיר ְּבִהָּבֽ יו ִּכ# .  ְיַדְעִּת  ר ְלַמַען �יו-ֶאת ְיַצֶּו0ה ֲאֶׁש� יו ֵּביתֹו� -תְואֶ  ָּבָנ ְמרּו�  ַאֲחָר�  ְוָׁשֽ

יא ה�  'ה�  ֶּד#ֶר ַען ָהִב� ה ּוִמְׁשָּפ�ט ְלַמ  ֹות ְצָדָק� ת ֲאֶׁשר-ַעל 'ַלֲעׂש� ם ֵא� יו׃-ַאְבָרָה� ר ָעָלֽ האומה היוצאת ממנו תקבל ותקיים התורה   ִּדֶּב�

  .של הבורא ותמשיך בדרכו של אברהם להפיץ ידיעת יחודו אחדותו ושמו
 

  שלוש התחלות היה לאומה הישראליתמולדתו עניני הליכת אברם מארץ 
  א' התחלה כוללת וזהו בריאת אדם הראשון ... פר' בראשית

  פר' נח...  ב' התחלה שניה ג''כ כוללת נח ושלשה בניו
 ראשית דרכו )משלי ח( לך ועל כך פירש רש''י בבר' כמ''ש רז''ל בשביל התורה שנקראה-ג' התחלה שלישית הוא אברהם ... פר' לך

  ראשית תבואתה )ירמיה ב(שביל ישראל שנקראו וב
  


  מונח אתנח -  ּוִמֵּב#ית ָאִב�י< מרכא טפחאמקף תביר  – ְל<C ֵמַאְרְצ<� ּוִמּֽמֹוַלְדְּת<-ֶל

מרכא טפחא, יתור לרבות, שריבה על המקום  עצמו את המעשים הרעים שעשו, מקום חרון אף ה' בגלל עבודה  – ֵמַאְרְצ<� ּוִמּֽמֹוַלְדְּת<
  .זרה


מקף בתפקיד ענין בעל  – ְל<C -ֶל
 פי ש:- על-, אףַאְרְצ<� ּוִמּֽמֹוַלְדְּת<התנתק מתכונות ומעשי ע"ז של  –בתפקיד התמעט ביר ת - ְל<C -ֶל
ממעטת פריה לפי שהדרך גורמת לשלשה דברים  - )ב,בבר' נח י(רש''י מספר תת ענינים, אפשר כי אלו שלושה דברים שהדרך גורמת כפי' 

  , וממעטת את הממון וממעטת את השם.ורביה

  


מונח מרבה שמבית אביך יצאו  – ּוִמֵּב#יתכי בו אין לך צאצאים, אבל תדע כי  ,ּוִמֵּב#ית ָאִב�י< התנתק - בתפקיד התמעט ביר ת - ְל<C -ֶל
  מונח, מגביל שרק מבית אביך יצאו הנשים ולא ממקום אחר.  – ָאִב�י<רבקה, רחל, לאה, בלהה, זלפה, 

  עבדו להביא אשה לבנוכאשר שלח  )בר' ח"ש כד,דבר מתואם עם טעמי (והד

י ֶאל Bי ְוֶאל-ִּכ Cק׃-ַאְרִצ ה ִלְבִנ�י ְלִיְצָחֽ י ֵּתֵל�
 ְוָלַקְחָּת� ִאָּׁש�    מֹוַלְדִּת�
י ֶאל Bי ְוֶאל-ִּכ Cי -ַאְרִצ והו לחפש בכל דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין או המצטרפים לענין, צו –מֹוַלְדִּת�

  אתנח, מגביל רק לארץ המקור. - ֵּתֵל�
 חלקי מקורו, 

   )בר' ח"ש כד,י(עיר נחור - אכן עבד אברהם שם פעמיו אל

ֶל
 ְוָכל ים ִמְּגַמֵּל�י ֲאֹדָניו� ַוֵּי� ה ְגַמִּל0 ֶעֶבד ֲעָׂשָר� Oח ָה Cֶל
 ֶאל-ַוִּיַּק# ָקם ַוֵּי ֹו ַוָּי  �יו ְּבָיד� ּוב ֲאֹדָנ ִים ֶאל-ט� ם ַנֲהַר�    יר ָנֽחֹור׃ִע� -ֲאַר�

 
Cֶל ִים -ֶאלתביר,  –(השני) ַוֵּי ם ַנֲהַר� יר - ֶאלמרכא טפחא, ריבה את כלל הארץ והמולדת, אבל  –ֲאַר� סלוק , הגביל ההליכה  – ָנֽחֹורִע�
  לבית נחור.

  )בר' תלדות כח,ב(ובצווי יצחק אבינו ליעקב אבינו 

י ִאֶּמ�  ל ֲאִב# יָתה ְבתּוֵא� ם ֵּב� ָנֽה ֲאָר� ּום ֵל
� ַּפֶּד# <׃-< ְוַקחק� י ִאֶּמֽ ן ֲאִח� ה ִמְּבנ�ֹות ָלָב�   ְל<� ִמָּׁשם� ִאָּׁש�
י  יאתנח, הצווי הוא לבית האב בלבד,  – ִאֶּמ�<ֲאִב#   מונח ריבה, שהוא גם אב לבן שתקח רק בת שלו ובפועל בנותיו. – ֲאִב#

�ֶל
 חָ  )יכח, ויצאבר' (ומקום מושבו  בחרן  ב ִמְּבֵא#ר ָׁש�ַבע ַוֵּי א ַיֲעֹק� ָנה׃ַוֵּיֵצ�    ָרֽ
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –עת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי טוב טעם ודב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאחלק, ממעט, לא ממש; מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףנין מסוים; מפרטיה מע

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

ֹוא ִמְצָר�ְיָמה [יא]  יג: –,יא לך יב-לך יב ָלב# ר ִהְקִר� י ַּכֲאֶׁש�   ַוְיִה?
ֹ�אֶמר� ֶאל ֹו ִהֵּנה-ַוּי ה ְיַפת-ָׂשַר#י ִאְׁשּת� י ִאָּׁש� Cְעִּתי ִּכ #א ָיַד� ְּת׃-ָנ ה ָאֽ   ַמְרֶא�

י[יב]  ה ִּכֽ י -ְוָהָי  ּו ֹאִת� ֹ�את ְוָהְרג� ֹו ז ּו ִאְׁשּת# ים ְוָאְמר� ּו ֹאָת
� ַהִּמְצִר� 
 ְיַחּֽיּו׃ ִיְרא�   ְוֹאָת�
יַטב-ִאְמִרי[יג]  ִתי ָא�ְּת ְלַמ�ַען� ִיֽ 
׃-ָנ�א ֲאֹח# י ִּבְגָלֵלֽ ה ַנְפִׁש� 
 ְוָחְיָת�   ִל#י ַבֲעבּוֵר�
י – י"א   גדול- מופעים בתנ"ך של ויהי בזקף 36 –גדול - זקף – ַוְיִה?

י   בתפקיד של שלוש או שניים באופן אחד ואחד באופן אחר. –גדול - זקף – ַוְיִה?

ייא] [ גדול, שלושה נסיונות לקחת את שרה מאברהם (פרעה, עוג הפליט ממלחמת ארבעה מלכים בחמישה (הערת ר' צדוק -זקף – ַוְיִה?
  כולל אור משה), אבימלך) בלי עוג פעמיים לקחת את שרה, ופעם ארע ליצחק (אבימלך) שחמד את רבקה אשתו

י[יא]  שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן: על שאינן זהירות בנדה, בחלה, ובהדלקת  . עלמשנהבבלי שבת לא,ב גדול, -זקף – ַוְיִה?
על עסקי נר הזהרתי אתכם. אם  -על עסקי ראשית הזהרתי אתכם, נשמה שנתתי בכם קרויה נר  - ראשית קראתי אתכם ) לב,א( הנר.

  חדד לסכינא. -אמר רבא נפל תורא . ומאי שנא בשעת לידתן? הריני נוטל נשמתכםהריני נוטל נשמתכםהריני נוטל נשמתכםהריני נוטל נשמתכם -מוטב, ואם לאו  -אתם מקיימים אותם 
  א ,שבת לב בבלירש"י 

ותאבד רביעית דמכם, ויכבה נרכם, ויבטל שם ראשיתכם, ונשים נצטוו על כך, כדאמרינן בבראשית רבה: היא  - הריני נוטל נשמתכםהריני נוטל נשמתכםהריני נוטל נשמתכםהריני נוטל נשמתכם
  , שצרכי הבית תלוין בה.שעל ידה נטרד אדם הראשון שנתרם כחלה, וכבתה נרו של עולם, ושפכה דמו, ועוד -איבדה חלתו של עולם 

 -כך, הואיל ואיתרע מזלה לארץ, שהוא עומד לשחיטה הכל אומרים: חדדו לסכינא עד שלא יקום, ויהא טורח להשליכו,  - נפל תוראנפל תוראנפל תוראנפל תורא
  .מזומנת פורענותה לבא

י[יא]   -הואיל ואיתרע מזלה א ,שבת לב בבלירש"י לשון צער, שהצער לאשה הוא בכל מצב סכנה לחייה ולא רק בשעת לידה כפי'  – ַוְיִה?
מפני הסכנה בדרך, אשה נקראת לשלוח את בנימין חשש . (הערת ר' צדוק כולל אור משה בשם המהר"ל יעקב  מזומנת פורענותה לבא

ובזכות ששרה אמנו שמרה שלושה אלו כפי שמפורש  עריותנכנסו לסכנת חיים ובדרך ואברהם ושרה בית הפך של דרך שהיא סכנה.) כאן 
ויביאה האהלה ונעשית דוגמת שרה אמו, כלומר: והרי היא שרה אמו; כל  - שרה אמושרה אמושרה אמושרה אמו    האהלההאהלההאהלההאהלה (סז)רש"י בר' חיי שרה כד,תה אחר מו

פסקו,  - דולק באהל מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האהל; ומשמתה  נרזמן שהיתה שרה קיימת, היה 
   חזרו. בראשית רבה (ס,טז). -וכשבאתה רבקה 

ֶדק ְמַבְקֵׁש#י ה� ישעיהו נא,א: ולמדרש המבוסס על הכתוב  ְדֵפי ֶצ� ּו ֵאַלCי ֹר� � ֶאל 'ִׁשְמע� ם ְוֶאל-ַהִּב�יטּו ּור ֻחַּצְבֶּת� ם׃-צ# ֹור ֻנַּקְרֶּתֽ ֶבת ּב�   ַמֶּק�
כי סיפור הדורש כי בתחילה נגזרה גזירה, שלא יולידו יש לענות שאפשר כי כבר השתנתה הגזירה ושרה כבר קיימה מצוות נדה, או לומר 

  המעשה מתיחס לשתי מצוות שיכלה לקיים ולשלישית שקיימה בבוא העת.

  

ה[יב]  וש"ע , ס' החינוך מצוה רצו(ראה גם  מצוות קידוש השם - ה"ד –ה"א  המדע הל' יסודי תורה פ"הספר ם "רמברביע, ע"פ  – ְוָהָי 
  )הלכות מלכים פ"י ה"ב ... אינו מצוה על קדוה"ש,יו"ד סי' קנז

  תנאים ישראל ימסור נפשו על קידוש השם ובאילו תנאים לא ימסור נפשו על קידוש השם.באילו 

או של ישראל לבטל דתם גויים גזירת כשעת השמד מגדיר  – פ"ה ה"גיסודי תורה רמב"ם . שמדהשמד ולא שעת השעת הבחנה בין  – )א(
  יהרג ואל יעבור -הגויים  מישראל בין נאנס בינו ובין פני עשרהמצוה מן המצוות בין נאנס בלבטל 

  

ה[יב] סיפור המעשה בירידת אברהם למצרים אינו בשעת השמד ולא אנסו את אברהם לעבור על המצוות. לכן  ארבע רביע, מרמז ל – ְוָהָי 
  ה"ב ם הל' יסודי תורה פ"ה"רמבע"פ  מצבים שלא בשעת השמד

  ואל יעבור יהרג – מיםדפיכות ש ריות,עלוי גרה, זבודה עהאם הישראל נדרש לעבור על אחת משלוש המצוות  – 1

יעבור  –או אנס אשה לבועלה וכיוצא בזה, של הגוי, כגון יבשל לו, לחנאתו מצווהו לעבור על שאר המצוות הגוי אם  מצוותהבשאר  - 2
  ואל יהרג

  יעבור ואל יהרג - שראל מי עשרהאין שם  (ולא להנאת הגוי) אם להעבירו על המצוות בלבדמצווהו הגוי אם  מצוותהבשאר  - 3

  יהרג ואל יעבור -מישראל  עשרהב(ולא להנאת הגוי)  על המצוות בלבד להעבירוהגוי אנסו אם  מצוותהבשאר  - 4

  
  וכו' כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו, ה"דה "רמב"ם הלכות יסודי התורה פ

י...  [יב]שיעבור ואל יהרג וזה הכתוב  ולכן אברהם אבינו פעל כל מה שאפשר ֹ�את -ִּכֽ ֹו ז ּו ִאְׁשּת# ים ְוָאְמר� ּו ֹאָת
� ַהִּמְצִר�   ִיְרא�

 ְיַחּֽיּו׃  י ְוֹאָת� ּו ֹאִת� ִתי ָא�ְּת -ִאְמִרי[יג] ְוָהְרג�   ה"הה "רמב"ם הלכות יסודי התורה פאם היו אומרים לו במפורש ככתב ָנ�א ֲאֹח#

לנו אחת מכן ונטמא אותה ואם לאו נטמא את כולכן יטמאו כולן ואל ימסרו להם נפש אחת נשים שאמרו להם עובדי כוכבים תנו 
ולא אנסו הנאתם המצרים לקחו את שרה בעצמם ול) ה"ב שם רמב"םכאן לא הייתה שעת שמד (אז יהרג ואל יעבור. אבל  וגו', מישראל

אפשר היה שלא יפגעו בה כמרומז הם למסור נפש. ועוד שאת אברהם לעבור על המצוות, ואין שם עשרה מישראל, לכן לא היה על אבר
יבטעמי מהפך פשטא בכתוב  ים-ִּכֽ ּו ֹאָת
� ַהִּמְצִר� י(הערת חיצי כהן כולל נתיבות צבי: אונקלוס תרגם  ִיְרא� כאשר, לכן תבנית  – ִּכֽ

מלאך מגן היה דרש כי הנ"ל נ והרז- בעוד ו). םשאם שרה תשמר מעבירה לא יפגעו בה זוהר תזריע נב,א- כ תנאיהטעמים משנה למשמע 
התשס"ו בשם חת"ם סופר: א"א היה יחיד שהאמין בה' ולא פסחים קיח הרב שטרום מאורות הדף  ., אבל חשש לשלומולשרה ולכן לא חשש אברהם לשלומה

הקפיד לשמור עצמו כדי שתתקים הבטחת ה'. ובשם גדולים ידע אם יהיו אחרים שיבואו עמו לכן מסר נפשו כשהשליכוהו לכבשן. אבל אחרי שה' הבטיחו שיעשהו לגוי גדול, 
שנות  2000לבריאה ואז הסתימו  2000של א"א והיא שנת  52-א היחיד שהאמין בה' ניצל מהכבשן ע"י יחידו של עולם, הכיר העולם בה' וזה היה בשנתו הרק כאשר א"
   שנות תורה. 2000תוהו והחלו 

  

ה[יב]     דברים  – 9במדבר,  – 5שמות,  – 3בראשית,  – 3בתורה,  20תנ"ך, מופעים ב 57רביע,  – ְוָהָי 

ה[יב]    רביע, רביע מרמז לכסא הכבוד שפעמים הוא במידת הדין ובהתגבר הרחמים הוא במידת הרחמים. – ְוָהָי 

ה[יב]  יום הכפורים, חג הסוכות  יום הדין, –רביע,  צירוף שם הוי"ה לחודש תשרי שבו ארבעה ימים טובים המתחיל מראש השנה  – ְוָהָי 
  יחוד ה' וכנסת ישראל –הרגל שעליו נאמר ושמחת בחגך וממנו לומדים לשאר ימים טובים, שמיני עצרת  –

ה[יב]  נדרש כי מלאך  זוהר תזריע נב,א-וב י"ה צירוף המרמז למידת הדין,- צירוף המרמז למידת הרחמים המקדימה ל –רביע, ו"ה  – ְוָהָי 
וע"פ זוהר בפר' וארא מלאך קשור לאחד מן ות הישמרות שרה מעבירה ייטיב ה' עמם בעולם הזה ובעולם הבא. זכובמגן היה לשרה 

   ם קבוצות מלאכים העושים שליחותם.הארבעה המלאכים הראשיים שהם בארבעה צדדי כסא הכבוד ולכל אחד מה
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –עת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי טוב טעם ודב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאחלק, ממעט, לא ממש; מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףנין מסוים; מפרטיה מע

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשע"ה) לך יב,א- בראשית לך 1.3

  

ֶעְׂש<�  :ב,לך יב-לך אשיתבר ֹול ְלג#ֹוי ְוֶאֽ ה׃ ֶוְהֵי�ה ְׁשֶמ�< ַוֲאַגְּדָל�ה ַוֲאָב#ֶרְכ<�  ָּגד�    ְּבָרָכֽ

ר :ג,לך יב-לך אשיתבר י< ּוְמַקֶּלְל<� ָאֹא� ֲרָכה� ְמָב#ְרֶכ� ה׃  ַוֲאָבֽ ת ָהֲאָדָמֽ ל ִמְׁשְּפֹח� ּו ְב<� ֹּכ�   ְוִנְבְרכ#
  ברכת כהנים שורש חלקים בברכת אבות בתפילת עמידה, נוסחמקור ל

  

גאל  חותם הברכה) -טט ( –וחותם בגאולה. אמר רבא: קריאת שמע והלל  ... ב ,קיזבבלי פסחים ה לפי הזמן והענין) שנוי מטבע תפיל –טט (
 דרחמי נינהו - . מאי טעמא זמן הווה) –טט ( גואל ישראל -  ותם ברכה ששית)חבתפילת שמונה עשרה,  –טט ( , דצלותאבזמן עבר) –טט ( ישראל

 –טט (, דצלותא בזמן עבר) –טט ( אשר קדשנו במצותיו וצונו - . אמר רבי זירא: דקידושא קש על צרכיו)אלו ברכות בהם המתפלל מב –טט (

גם בברכה רביעית בשבת  –טט ( דרחמי נינהו -. מאי טעמא בזמן עתיד) –טט ( קדשנו במצותיך - בתפילת עמידה בשבת ויו"ט ברכה רביעית)
אמר רב אחא בר יעקב: וצריך שיזכיר יציאת מצרים  ש מביא עוד הלכה במטבע הקידוש)אגב קידו –טט (. ויו"ט המתפלל מבקש על צרכיו)

ַען ),גטז' ראה דב(בקידוש היום. כתיב הכא  ר ְלַמ֣ ֹ֗ ֶרץ( ֵצֽאְתB֙  ֤יֹום-ֶאת ִּתזְּכ יִם ֵמֶא֣ ֹום-ֶאת זָ֛כֹור֩  )ח,כ יתרו' שמ(וכתיב התם  )ִמְצַר֔ ת ֥י֨ ֹו׃ ַהַּׁשָּב֖֝ . ְלַקְּדֽׁש֗
למרות שהברכה פותחת "את צמח  –טט ( דצלותא מצמיח קרן ישועהחוזר לשינויים במטבע הלשון)  –טט (: זירא)בר א (ג" אמר רבה בר שילא

ִתֽי )ב' ז,ט 'שמ(מגן דוד.  )ברכת ההפטרה מזכיר מלכות דוד וחותם במלים –טט (, דאפטרתא דוד עבדך תצמיח, החתימה ללא הזכרת שם דוד)  ְלB֙ -ְוָעִׂש֤

ם ם ָּג֔דֹול ֵׁש֣ ים ְּכֵׁש֥ ללא הסבר על ההבדל בין התפילה ובין  –טט ( , תני רב יוסף: זהו שאומרים מגן דודכאברהם כיצחק ויעקב) –(רש"י   ַהְּגדִֹל֖
ֶעְׂש<�  )יב,ב לך' בר(. אמר רבי שמעון בן לקיש: ההפטרה) ֹול ְלג#ֹוי ְוֶאֽ זהו שאומרים אלהי  -  ַוֲאָב#ֶרְכ<� זהו שאומרים אלהי אברהם,  -  ָּגד�

ה ֶוְהֵי�התלמוד לומר  -זהו שאומרים אלהי יעקב, יכול יהו חותמין בכולן  - ְׁשֶמ�< ֲאַגְּדָל�הוַ יצחק,  בהזכרת שם אברהם)  –טט (בך  - ְּבָרָכֽ

  .חותמין, ואין חותמין בכולן

ֶעְׂש<� הפעלים ברישא של הפסוק  ֹוי ְוֶאֽ ֹול ְלג# ה ֶוְהֵי�הסיפא של הפסוק בלשון עתיד, פועל ה ְׁשֶמ�< ַוֲאַגְּדָל�ה ַוֲאָב#ֶרְכ<�  ָּגד� בלשון  ְּבָרָכֽ
בית הבחירה למאירי פסחים למדו שבתפילה מבקשים בלשון הווה על העתיד. כעין מאמר  ב,קיזבבלי פסחים - הווה. מקטע זה ב

  ושל תפלה גואל ישראל מפני שהיא תפלה ובקשת רחמים לזמן שהוא בו ולעתיד...  קיז,ב

  

ן ְו֥הּוא )יד,יח לך' בר(ום רבי ישמעאל: ביקש הקדוש ברוך הוא להוציא כהונה משם, שנאמר: אמר רבי זכריה משב ,לבבבלי נדרים   כֵֹה֖

ל הּו )יד,יט לך' בר(, כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהם, שנאמר: ֶעְליֹֽון׃ ְלֵא֥ ר ַוֽיְָבֲרֵכ֖ ל ַאְבָרם֙  ָּב֤רּוO ַוּיֹאַמ֑  ֶעְל֔יֹון ְלֵא֣

יִם קֵֹנ֖ה ל ּוָברּוO֙  )יד,כ לך' בר( ֶרץ׃ָוָאֽ  ָׁשַמ֥ לאברהם,  (את הכהונה)אמר לו אברהם: וכי מקדימין ברכת עבד לברכת קונו? מיד נתנה  ֶעְל֔יֹון ֵא֣
ם פ )תה' קי,א(שנאמר:  י ַעד'ה֨  נְֻא֤ ב ִלֽיִמיִנ֑ י ֵׁש֥ ם ְלַרגְֶלֽיB׃-׀ ַלֽאדֹנִ֗ ֹ֣ יB ֲהד יְֶב֗ ֹ֝ ית א ם ַאָּתֽה'ה֨  ענְִׁשּבַ֤  )תה' קי,ד(ובתריה כתיב:  ָאִׁש֥ ן - ׀ ְוS֥א יִּנֵָח֗ כֵֹה֥
י ַמְלִּכי- ְלעֹוָל֑ם ַעל ְבָרִת֗   ואין זרעו כהן. הדרן עלך ארבעה נדרים. - הוא כהן (שם בן נח) והיינו דכתיב: והוא כהן לאל עליון,  ֶצֶֽדק׃- ִּד֝

  

כך למה בשביל לברך את ישראל כך הקדוש ברוך הוא מדלג ומקפץ מכנסת זו לכנסת זו כל ...   ר רבה (וילנא) נשא פרשה יאבבמד
ר ַהָּמקֹום֙ -ְּבָכל )כא,כ יתרו' שמ(שנאמר  יר ֲאֶׁש֣ י-ֶאת ַאזְִּכ֣ יB (ָא֥בֹוא ְׁשִמ֔ בבלי -(שמבאי זו זכות בזכות של אברהם אבינו ) ּוֵבַרְכִּתֽיB׃ ֵאֶל֖

ה )ו,כגנשא ' במ(דכתיב  למדנו שאברהם אבינו נתמנה לכהן לה' והוא מעביר כח הברכות לכהנים) בנדרים לב, ֹ֥  ),הטו' לך בר( , כמה דתימאְתָבֲר֖כּו ּכ

ה ֹ֥  דרשה בכעין גזרה שוה. זְַרֶעBֽ׃ יְִהֶי֖ה ּכ

 ...  

הבשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאהרן ולבניו  ֹ֥ וגו' אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רבון העולמים לכהנים את אומר  ְתָבֲר֖כּו ּכ
יִם-ִמן ָקְדְׁשB֝  ִמְּמ֨עֹון ַהְׁשִקיָפה֩  )טוכו, תבוא דב'( להיותינו מתברכים מפיך הה"דשיברכו אותנו אין אנו צריכין אלא לברכותיך ו O ַהָּׁשַמ֗  (ּוָבֵר֤

ל-ֶאת ַעְּמB֙ -ֶאֽת ה ְוֵאת֙  יְִׂשָרֵא֔ ר ָהֲאָדָמ֔ ָּתה ֲאֶׁש֥ נּו נַָת֖ ר ָל֑ ְעּתָ֙  ַּכֲאֶׁש֤ ינּו נְִׁשַּב֙ ֶרץ ַלֲאבֵֹת֔ ת ֶא֛ הוא אף על פי שאמרתי אמר להם הקדוש ברוך . )ס ּוְדָבֽׁש׃ ָחָל֖ב זַָב֥
 -( טט לפיכך הכהנים פורשים את כפיהם לומר שהקב"ה עומד אחרינו  עמהם אני עומד ומברך אתכםלכהנים שיהיו מברכין אתכם 

ר עֹוֵמד֙  ֶז֤ה-ִהּנֵה )שה"ש ב,ט( נּו ַאַח֣ יחַ֙  ולכך הוא אומר )ָּכְתֵל֔ יץ מבין כתפותיהם של כהנים׃ ַהַֽחּלֹ֔נֹות-ִמן ַמְׁשִּג֙ מבין  ֲחַרִּכֽיםהַ -ִמן ֵמִצ֖
י ָעָנ֥ה )שה"ש ב,י( אצבעותיהם של כהנים, ַמר דֹוִד֖ י ְוָא֣ י )נשא ו,כז' במ( ִל֑ הכתוב המסיים את ברכת כהנים והמלמד שבשעת ברכת  –(טט  ֲאָבֲרֵכֽם׃ ַוֲאִנ֖

ה )נשא ו,כג' במ( כהנים ה' מברך בקולם של הכהנים וגם מברך לכהנים) ֹ֥ ֶעְׂש<�  )ביב, לך' בר( הה"ד, ְתָבֲר֖כּו ּכ ֹול ְלג#ֹוי ְוֶאֽ א"ר פנחס בן  וגו' ָּגד�

ֶעְׂש<�  )יב,ב לך' בר( יאיר ז' ברכות בירך הקדוש ברוך הוא את אברהם ואלו הן ֹול ְלג#ֹוי ְוֶאֽ ה ֶוְהֵי�ה, ְׁשֶמ�< ַוֲאַגְּדָל�ה, ַוֲאָב#ֶרְכ<� , ָּגד� , ְּבָרָכֽ

י< )יב,ג לך' בר( ֲרָכה� ְמָב#ְרֶכ� ּו ְב<� , רּוְמַקֶּלְל<� ָאֹא� , ַוֲאָבֽ    כנגד שבעה פסוקים שבמעשה בראשית שכתוב בהן כי טוב,, ְוִנְבְרכ#

  

מגן דוד כו' כיון דצלותא  )ברכת ההפטרה חותם במלים –טט (דצלותא מצמיח כו' דאפטרתא ...  ב ,קיזמהרש"א חידושי אגדות פסחים 
ו' עד מגן אברהם אבל מגן דוד אין לומר בתפלה דרחמי רחמי נינהו מתפללין אנו בזכות האבות בכל התפלות דהיינו אלהי אברהם כ

לתלות לדוד)  –טט (ולא שייך להתפלל בזכותו שהרי אנו מתפללין על צמיחתו ויש לו  אלו ברכות בהם המתפלל מבקש על צרכיו) –טט (היא 
ִתֽי )ב' ז,ט 'שמ(בזכות אחרים אבל תקנו מגן דוד גבי קריאת תורה לקיים המקרא  ם ְלB֙ -ְוָעִׂש֤ גו' ולפי שדברי נביא היה תקנוהו  ָּג֔דֹול ֵׁש֣

  :לגבי קריאת נביאים בהפטורה וק"ל

  
זו שאומרים אלהי אברהם כו' הוא מבואר שזה הכתוב הוא תחלת דבר ה' עם אברהם ולא נאמר אלא בלשון סיפור דברים שזאת 

ֹול ְלג#ֹויאעשה לך שתהיה  אלא שבישר לו עתה על כל הטובה וברכה שיתן לו וגם ואברך ואגדלה גו' אבל לא בירך עתה בכל זה  ָּגד�
ם )וירא יח,יח 'בר( ולבנו ולבן בנו וזאת הראיה שדברים אלו בעצמם נאמרו שוב לאברהם דכתיב ְבָרָה֔ וכבר ידוע כי ָּג֖דֹול  ְל֥גֹוי ִיְֽהֶי֛ה ָה֧יֹו ְוַא֨

ֹויאלהים הוא בעל הכוחות וז"ש אלהי אברהם שזה הכח אלהי שיהיה  ֹול ְלג# ן לאברהם אחר שהיו הוא ושרה אשתו עקרים וזהו נית ָּגד�

ֹול ְלג#ֹוישאומרים אלהי אברהם כי זה כח אלהי שיהיה  שזה כח אלהי לא נמצא באברהם אלא  ַוֲאָב#ֶרְכ<� ואמר  ,נתקיים באברהם ָּגד�
ֶרO )חי"ש כה,יא 'בר(ביצחק שנא'  ים ַויְָב֥ ק-ֶאת ֱאSִה֖  ַוֲאַגְּדָל�הואמר  ,נתקיים ביצחק ַוֲאָב#ֶרְכ<� אמר וז"ש אלהי יצחק כי זה כח הברכה ש יְִצָח֣

וישלח  'בר( גו' זה כח אלהי לא נגלה לאברהם וליצחק אלא ליעקב כי היה שמו ע"ש עקב ושפלות וגידל שמו הקדוש ברוך הוא ְׁשֶמ�<

י )לה,י B יְִהֶי֣ה יְִׂשָרֵאל֙ -ִאם ִּכ֤ על יעקב נאמר ואמר יכול בכולן חותמין כי החתימה  <ְׁשֶמ�  ַוֲאַגְּדָל�הוז"ש אלהי יעקב שזה כח אלהי  ְׁשֶמ֔

ה ֶוְהֵי�הנאמר ת"ל  ד' שם אחדות על כולןבשם של  הן אותיות של שם ד' וא"ל הקדוש ברוך הוא שהוא  והי"הבך חותמין כו'  ְּבָרָכֽ
 יחידקדוש ברוך הוא אני יהא נזכר בחתימה כי אברהם הוא הראשון אשר על ידו נתייחד שמו של הקדוש ברוך הוא וכדלקמן אמר ה

ֶרO )חי"ש כה,יא 'בר(בעולמי והוא יחיד בעולם נאה ליחיד כו' ולזה גבי יצחק כתיב  ים ַויְָב֥  ֥לֹו-ַוּיֹֽאֶמר )וישלח לה,י 'בר(גו' ולגבי יעקב  ֱאSִה֖
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –עת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי טוב טעם ודב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאחלק, ממעט, לא ממש; מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףנין מסוים; מפרטיה מע

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

ים  )לך טו,א 'בר(וא"ל  )'ה֙ -ְדַבר )לך טו,א 'בר(-ו לאפשר שכוונת –טט ( גו' אבל גבי אברהם זכר שם של ד' בברית בין הבתרים יִָּקֵרא֩ -Sא...  ֱאSִה֖

O ָמֵג֣ן ָאנִֹכי֙  שהוא מעין החתימה אלו כוחות אלהים הם נסים נסתרים אבל נסים הנגלים פועל אותן הש"י בשמו המיוחד שם ההויה  ָל֔
שמי ה' הפועל נס נגלה לא וז"ש למשה וארא אל אברהם גו' באל שדי גו' שהוא כח אלהי המשדד מערכה בנסים נסתרים לכל אבל 

  :נודעתי להם ועוד מפורש בפ' חלק

  

ה ֶוְהֵי�ה )יב,ב לך' בר( שנוסח חתימת הברכה "ברוך אתה הוי"ה (הבא מן הכתוב מהרש"א -מלמדנו ה מאחד את הכוחות  מגן אברהם") ְּבָרָכֽ
"י פועל אותן בשמו המיוחד שם ההויה. ועל כך האלהיים שבהם ה' מנהיג את העולם בנסים נסתרים, ומעורר הנהגה של נסים גלויים שהש

  אנו מתפללים ג' פעמים ביום שיהיה גלוי אלקות בנגלה.

(ג) אחדות, יחידות וטפחא בתפקידים אחדים (א) רבוי משמעות כפועל בכעין זמן מתמיד (ב) כרמז לשם הוי"ה המבטא  – ֶוְהֵי�ה )יב,ב לך' בר(
כן נקרא הרת עולם אע"פ שהבריאה החלה בכ"ה אלול, וזהו חדש -ש חודשו נברא האדם ועלשברא –כרמז לשם הוי"ה בצירוף חדש תשרי 

  שבו העולם נידון כל שנה מחדש (ד) וזהו צירוף שם הוי"ה שבו מקדים הרחמים (ו"ה) לגבורה (י"ה)

ֶעְׂש<�  בר"ת וס"ת של הכתוב נתבונן ֹול ְלג#ֹוי ְוֶאֽ הקב"ה עושה  ב,קיזושי אגדות פסחים מהרש"א חיד, ר"ת מלת גל"ו ס"ת כל"י, ע"פ ָּגד�
והאבות נעשו כלים אשר על ידיהם יכולין (בר' לך לך תר"ן)  שפת אמתאת אברהם ובני ישראל לכלי המגלה אלקות בעולם, וכך כתב 

ה ֶוְהֵי�ה ד"א ר רבה (וילנא) נשא פרשה יאבבמד- , וזהו כלי המטהר את העולם כנדרש בגם אנחנו להמשיך אלקותו ית' אלינו  ְּבָרָכֽ

  .והיה בריכה מה הבריכה הזו מטהרת את הטמאים אף אתה מקרב רחוקים תחת כנפי השכינה

  
  טור אורח חיים הלכות תפלה סימן קיג 

ברכה ראשונה והיא אבות תניא מנין שאומרים אבות שנ' הבו לה' בני אלים ומנין שאומרים גבורות שנא' הבו לה' כבוד ועוז ומנין 
ֶעְׂש<�  )לך יב,ב 'בר( )ב,פסחים קיז( מר הבו לה' כבוד שמו ופותחים באלהי אברהם דאמר ריש לקיששאומרים קדושות שנא  ְלג#ֹוי ְוֶאֽ

ֹול זה שאומרים אלהי יעקב יכול יהיו חותמין בכולן  ְׁשֶמ�< ַוֲאַגְּדָל�הזה שאומרים אלהי יצחק  ַוֲאָב#ֶרְכ<� זה שאומרים אלהי אברהם  ָּגד�

ה ֶוְהֵי�הת"ל  חותמין ואין חותמין בכולן והיא פותחת וחותמת בברוך מפני שהיא ברכה ראשונה והאחרות כולן הוו ברכה  בך ְּבָרָכֽ
הסמוכה לחברתה הילכך אין פותחות בברוך ואף על פי שאין מלכות בפתיחה י"א אלהי אברהם הוי כמו מלכות שאברהם המליך 

"א האל הגדול הגבור והנורא הוי כמו מלכות דלאו דוקא לשון אותו על כל העולם שהודיע מלכותו ואלהותו לכל באי העולם וי
  .מלכות בעינן כדאמרינן בפ"ב דר"ה (לב ב) שמע ישראל הוי מלכות

  

ֶעְׂש<�  )לך יב,ב 'בר( ֹול ְלג#ֹוי ְוֶאֽ ֹולקטן, - פשטא מונח זקף – ָּגד� קטן בתפקיד שני דברים בנוסח ברכת אבות הקשורים באברהם - זקף – ָּגד�
י"א אלהי אברהם  טור- להי אבותינו" ואינה ממשיכה "מלך העולם" אלא בלשון ה- להינו וא- כה פותחת "ברוך אתה ה' אאבינו. (א) הבר

   שאברהם המליך אותו על כל העולם שהודיע מלכותו ואלהותו לכל באי העולם כמו מלכותהוי 

ורה שיתפשט בעולם שיתפרסם אלהותו יתברך יולד בן למאה שנים והוא מדת הגב (של אברהם)שעל ידי הליכה זו  מאור עיניםע"פ 
ֶרְכB֔  ָּג֔דֹול ְל֣גֹוי ְוֶאֶֽעְׂשB֙  )לך יב,ב'בר( על ידי יצחק במדת הגבורה וכמו שאמר הכתוב וי"א האל הגדול הגבור והנורא  טור- וזה בלשון ה ַוֲאָב֣

  .י מלכותדלאו דוקא לשון מלכות בעינן כדאמרינן בפ"ב דר"ה (לב ב) שמע ישראל הו הוי כמו מלכות

(ואולי גם אלקי יעקב) הוי כמו "מלך העולם" המנהיג את העולם במדות וכוחות  אלהי אברהם אלהי יצחק : הנוסח סיכום
שונים. לפי המהרש"א שם הוי"ה שבנוסח החתימה "ברוך אתה הוי"ה מגן אברהם" מאחד את כל המדות והכוחות, ושם אברהם 

  ת כל המדות והכוחות והתכללותם בחסד ובאהבה.כמייצג מדת החסד והאהבה, מייצג את תכלי

  

יכול יהיו חותמין בכולן ת"ל (ב) ברכת אבות חותמת "ברוך אתה הוי"ה מגן אברהם", בלשון הטור ע"פ רשב"ל (בבבלי פסחים קיז,ב) 
ה ֶוְהֵי�ה  –(טט  ם רומז על מידת אהבהאברה קדושת לוי- . והסיבה לכך מוסברת (א) בואין חותמין בכולן (מגן אברהם)בך חותמין  ְּבָרָכֽ

  .הוא רק שיתעורר מדת אהבה, כי 'חותם' הוא תכלית הדבר (ותכלית שניהם)התפארת והגבורה יצחק ויעקב מייצגים  ,כנוי למידת חסד)

הוא להוליד  (יצחק)עיקר החתימה וסוף הכוונת היא כך להתכלל בחסד שתועלת הצמצום שמצד הגבורות  מאור עינים- (ב) ב
  .שיהיו בני העולם יכולין לקבל את אור החסד הגדול וחסד ה' מעולם ועד עולם על יריאיו אין סוף וכי"ר בילא"ו  (יעקב) הרחמנות

  

א"ר חייא ...   על סדר ברכות תפילת שמונה עשרה) )יב,ב לך' בר((טט השפעת פסוק   ר רבה (וילנא) נשא פרשה יאבבמד(ג) סדר הברכות ע"פ 
הְּבָר  ֶוְהֵי�הבר זעירא    ברכתך קודמת לברכתי שמשהם אומרים מגן אברהם אח"כ אומרים מחיה המתים,  ָכֽ

ה ֶוְהֵי�ה ד"א (טט השפעת פסוק (בר' לך יב,ב) על סדר ברכות תפילת שמונה עשרה) והיה בריכה מה הבריכה הזו מטהרת את הטמאים  ְּבָרָכֽ
   אף אתה מקרב רחוקים תחת כנפי השכינה

  

י� ) כ,ב שמ' יתרו(הסבר בהקבלה אל  ֹנִכ� י< ָאֽ ' ֱאJֶה��  :ה#

ֶעְׂש<� ) בר' לך יב,ב( ֹול ְלג#ֹוי ְוֶאֽ � ) שמ' יתרו כ,ב(קטן, זוהי גם תבנית הטעמים של הכתוב הבא בטעם עליון - פשטא מונח זקף – ָּגד� י ֹנִכ� '  ָאֽ ה#
י< י� קטן, פשטא מרמז כי - פשטא מונח זקף – ֱאJֶה�� ֹנִכ� 'שר שמי היחיד והבריאה מאוחדת בי, א – ָאֽ וטעם מונח מרמז כי בשמי מונח שאני  -ה#

י<ומהוה ומחיה בתמידות הבריאה, ואשר ע"י שמי    קטן בתפקיד שניים בראתי חומר ורוח. - זקף – ֱאJֶה��

ֶעְׂש<� ) בר' לך יב,ב( ֹול ְלג#ֹוי ְוֶאֽ י� קטן, - פשטא מונח זקף – ָּגד� ֹנִכ� ֶעְׂש<� היחיד  – ָאֽ יחיד, שטעם מונח מרמז  ְלג#ֹוי פשטא, את אברהם ובניו  – ְוֶאֽ

ֹולקטן במלת -שמונח בו בתמידות שני תפקידים המרומזים בטעם זקף (לך לך תר"ן) שרשם באברהם, והנה בני  שפת אמת, שע"פ ָּגד�

וע ישראל ... מיוחדים בב' אלו: (א) קרבנות ותפלה שתקנו האבות במקומם, שזה ענין התקרבות אל השי"ת, ותפילת י"ח ברכות בסדר קב
היא עבודה של פתיחת שערי שמים ותיקון הטבע והבריאה המתחדש להיות דבוק לשרש, זה מתקן את עולם החומר; (ב) תורה ממשיכה 

  חיות רוחנית.

  

ֶעְׂש<� ) בר' לך יב,ב( ֹול ְלג#ֹוי ְוֶאֽ י�  )יתרו כ,ב 'שמ(זוהי גם תבנית הטעמים העליונים של  קטן,- פשטא מונח זקף – ָּגד� ֹנִכ� י<אֱ  'ה#  ָאֽ פשטא  – Jֶה��

י� קטן, פשטא מרמז כי - מונח זקף ֹנִכ� י<מונח , בשמי מונח היחוד והאחדות של הבריאה,  -'ה# היחיד,  – ָאֽ קטן בתפקיד שניים - זקף – ֱאJֶה��
אור ממלא בראתי בריאה בשני אופני צמצום: אור סובב (המקיף, נקרא גם עיגולים, נפש, ממנו נברא עולם החומר בנפילה, בהעלם אחד) ו

  (הפנימי, נקרא גם קו יושר, רוח, שבו יש סדר השתלשלות רוחנית).  
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –עת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי טוב טעם ודב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאחלק, ממעט, לא ממש; מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףנין מסוים; מפרטיה מע

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

ֶעְׂש<� ) בר' לך יב,ב( ֹול ְלג#ֹוי ְוֶאֽ    קטן,- פשטא מונח זקף – ָּגד�

י�  ֹנִכ� ֶעְׂש<� היחיד  – ָאֽ , ע"י מונח , שמי שמונח בו היחוד והאחדות של הבריאה -'ה# היחיד למתקן עולם במלכות  פשטא, את אברהם  – ְוֶאֽ

ֹויאברהם ובניו שיהיו  ֹולע"י  היחוד והאחדות,המונח בתכלית לפרסם מונח,  – ְלג#  שפת אמתקטן בתפקיד שני דברים, שע"פ -זקף – ָּגד�

: (א) קרבנות ותפלה שתקנו האבות במקומם, שזה ענין התקרבות והנה בני ישראל הם מיוחדים בב' אלו(לך לך תר"ן) שרשם באברהם, 

י"ח ברכות בסדר קבוע היא עבודה של פתיחת שערי שמים ותיקון הטבע והבריאה המתחדש להיות דבוק לשרש, זה  אל השי"ת, ותפילת
  מתקן את עולם החומר; (ב) תורה ממשיכה את אור הממלא.

  

ֶעְׂש<�  ֹול ְלג#ֹוי ְוֶאֽ   קטן במלה אחת -קטן מונח זקף- פשטא מונח זקף – ַוֲאָב#ֶרְכ<�  ָּגד�

  קיסרים כעין הקש, בנין אב, דבר החוזר וקורה(א) פעמיים זקף בין שני 

  קטן במלה אחת, כעין מידה נאמר באחד וחל על הכל, נקרא גם ריבה וריבה את הכל. -מונח זקף – ַוֲאָב#ֶרְכ<� (ב) 

, וזה לגמרא זאת: חתימות ברכות תפילות עמידה הן בלשון הווה שמשמעותן מכאן ולהבא המאיריופירוש ב ,קיזבבלי פסחים -כמסקנה מ
שהוא בלשון עתיד ומשמעותו מכאן ולהבא באופן שחוזר וקורה. דבר זה מתבטא  ג: – ב,לך יב-לך אשיתברמלשון הכתוב  הקשבכעין 

ה ֶוְהֵי�ה במיוחד בכתוב מכאן ואילך אמר הקדוש ברוך הוא הרי הברכות ...  במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יא- כנדרש ב ְּבָרָכֽ

ה ֶוְהֵי�ה )יב,ב לך' בר(יהיו מברכים את בני כשם שאמרתי לאברהם אביהם  הכהנים ,מסורות לכם ר )נשא ו,כג' במ((לכך נאמר  ְּבָרָכֽ -ֶאֽל ַּדֵּב֤

ר ָּבָנ֣יו-ְוֶאל ַאֲהרֹן֙  ֹ֔ ה )ֵלאמ ֹ֥ ל ְּבֵנ֣י-ֶאת( ְתָבֲר֖כּו ּכ   . )ס ָלֶהֽם׃ ָא֖מֹור יְִׂשָרֵא֑

נו שזה נאמר באחד וחל על כל דורות בני ישראל, אברהם מסר כח הקב"ה העביר את הכח הברכות לברך את כל העולם לאברהם אבי
  ) מברכים מכח הברכה שנתנה לאברהם אבינו.- הברכות ליצחק, ויצחק ליעקב, ויעקב לכהנים, נמצא שהכהנים (חוזרים ו

  

אחת, כעין מידה נאמר באחד וחל קטן במלה - מונח זקף – ַוֲאָב#ֶרְכ<� ועוד כעין הקש שבתורה הוא רמז בתבנית הטעמים ובנביא הוא בכתוב 
מגן דוד, כפי - מגן אברהם. ברכת ההפטרה האחרונה חותמין ב- על הכל, נקרא גם ריבה וריבה את הכל. ברכת התפילה הראשונה חותמין ב

ִתֽי )ב' ז,ט 'שמ(שהובטח לדוד בכתוב  ם ְלB֙ -ְוָעִׂש֤ ם ָּג֔דֹול ֵׁש֣ ים ְּכֵׁש֥    ,כאברהם כיצחק ויעקב) –(רש"י   ַהְּגדִֹל֖

  מפה מצאו חכמים סמך לתקנתם לקביעת הנוסח של ברכת ההפטרה האחרונה. 
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  (התשע"ו) לך יב,א- בראשית לך 1.4

  

ר :ג,לך יב-לך אשיתבר י< ּוְמַקֶּלְל<� ָאֹא� ֲרָכה� ְמָב#ְרֶכ�   ַוֲאָבֽ
ה׃  ת ָהֲאָדָמֽ ל ִמְׁשְּפֹח� ּו ְב<� ֹּכ�   ְוִנְבְרכ#

י< -  החיים-אורפי'  ֲרָכה� ְמָב#ְרֶכ� בבלי (ע"פ  המקלל ומתכוין לברכה )-כנאמר קודם המברך ו :(טט יו לך בברכה אחת ב' שהםכשיה ַוֲאָבֽ

י< שלא תאמר כי עיקר המברך הוא הראשון ואין הב' אלא מפרש, תלמוד לומר), ב,מועד קטן ט   .כי שניהם יתברכו ְמָב#ְרֶכ�

, ופרט אחד הם  (טט: לכתוב לפניו) התבה למעלהונמשכת בברכה  הישנש... והמקללים הם שני פרטים, פרט אחד יש  החיים-אור
 ּוְמַקֶּלְל<� י"ל כי  -  מאורי אור פי'(, יש  גם כן להסמיכה למעלה ּוְמַקֶּלְל<� ואומרו  ... )אחריה(טט: לכתוב  התבה למטה הונמשכבארירה 

י<מוסב על  (טט ילוני מברכה שברכם בלעם וכו' ) טובה קללה שקללם אחיה השכ,אדף ( תענית) והוא על דרך אומרם במסכת ְמָב#ְרֶכ�

רפרט אחר שאינו אלא מקלל, לזה ּוְמַקֶּלְל<�  וגם נמשך למטה ) -   )(ע"פ מאורי אור ומאורי החיים הוצאת עוז והדר התשס"ד .ָאֹא�

  

אמר . ... באורתא רבי יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גרים תנו פרשת נדרים בי רבי שמעון בן יוחי, איפטור מיניה בבלי מועד קטן ט,א
אמר להו: דאמר לי אבא: זיל גבייהו  )במועד קטן ט,... ( ,ליה לבריה: בני אדם הללו אנשים של צורה הם, זיל גביהון דליברכוך. אזל

אמרו ליה: יהא רעוא דתזרע ולא תחצד, תעייל ולא תיפוק, תיפוק ולא תעייל, ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזך, לבלבל  - דליברכוך. 
אמר ליה: מאי אמרו  - אבל צעורי צעורן.  - ך, ולא תחזי שתא חדתא. כי אתא לגבי אבוה, אמר ליה: לא מבעיא דברוכי לא בירכן פתור
תעייל  -תוליד בנים ולא ימותו. תעייל ולא תיפוק  -אמר ליה: הנך כולהו ברכתא נינהו; תזרע ולא תחצד  -הכי והכי אמרו לי.  - לך? 

 -תוליד בנתא ולא ימותו גוברייהו וליהדרו לותיך. ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזך  -פקון. תיפוק ולא תעייל כלתא ולא לימותו בנך דלי
בבני ובנתא, ולא  - דהאי עלמא אושפיזך וההיא עלמא ביתא, דכתיב קרבם בתימו לעולם אל תקרי קרבם אלא קברם. לבלבל פתורך 

  .אחריתידלא תמות אנתך ולא תנסב אינתתא  -תיחזי שתא חדתא 

  

י< ֲרָכה� ְמָב#ְרֶכ� י<, .... ַוֲאָבֽ , כעין ריבה וריבה את הכל. רוצה לומר שהכליל את כל האפשרויות. אחת מלהקטן ב- מונח זקף – ְמָב#ְרֶכ�

י<אפשרות (א) היא כפשט  י< אבלפי'  אור החיים- ו, מברכים רבים ְמָב#ְרֶכ�  אור החיים . אפשרות (ב) תילמד מפי'את כולם יברך ְמָב#ְרֶכ�

פועל בתפקיד התפשטות אפיון (תכונה)  ּוְמַקֶּלְל<� בכך שטעם טפחא ללא מרכא לפניה במלת  (טט: לכתוב לפניו) ונמשכת התבה למעלה
  של תוכן מלה זאת אל הכתוב לפניה. ואז נלמד שיש ברכה בתוכן הנדמה לקללה.

  

ר    תכוין לקלל יקלל בפועל, מגביל קללת ה' למקלל את אברהם ומעכבה עד שהמאתנח – ָאֹא�

י<בענין הברכה אמר  )כי היינו סדרטט: (ויש לשאול למה שינה לשונו ...  אור החיים ֲרָכה� ְמָב#ְרֶכ�  הקדים ברכתו לברכתם ובקללה  ַוֲאָבֽ
אותו.  הקדים קללתם לקללתו. הטעם הוא כי המברך יקדים ה' לברכו קודם שיברך לאברהם מה שאין כן המקללו לא יקדים ה' לאור

(והוא יפגע והטעם הוא כי יחפוץ ה' להפחיד לבל יזלזל אדם בכבודו של אברהם. וזולת זה אם יקדים ה' לקלל מי שהוא עתיד לקלל 
לא יורגש הדבר כי הוא זה סיבה ויכשלו בדבר בני אדם גם בני איש. אבל בערך הברכה אין מכשול. ואם לצד ההטבה, קודם שקלל) 

  :פחות. גם טעם הקדמת ברכת המברכים כדי שתתקיים ברכתם לאברהםהנה מבורכים בו כל המש

  

  

ּו ְב<�    קטן שני כיווני הסבר. - קטן, זקף-זקףמונח  – ְוִנְבְרכ#

ּו ְב<� ...  אור החייםדרך הסבר של  י<. וזה הוא ההפרש שבין וגו' ְוִנְבְרכ# לשאינו מברך ולא מקלל כי מברכו יברכהו ה' בכבודו  ְמָב#ְרֶכ�

הבל שאר מפיו א ת ָהֲאָדָמֽ ת :יתברכו מאמצעות אברהם ִמְׁשְּפֹח� המרכא, מרבה לברכה  – ִמְׁשְּפֹח� סלוק מגביל הברכה רק למי  – ָהֲאָדָמֽ
  שאברהם יחליט שראוי לברכה מבין המשפות האדמה שלא מברכות אותו מיוזמתן.

  

   תורה תמימה דרך הסבר של

ּו ְב<�  ּו ְב<�  תורה תמימהים קטן, ענין של שתי-זקףמונח  – ְוִנְבְרכ# ת א"ר אלעזר, מאי דכתיב  -  ְוִנְבְרכ# ל ִמְׁשְּפֹח� ּו ְב<� ֹּכ� ְוִנְבְרכ#
ה   :[יבמות ס"ג א'] ח)יש לי להבריך בך, רות המואביה ונעמה העמונית טובות תֹכורֵ ּבְ שתי אמר לי' הקדוש ברוך הוא לאברהם,  :ָהֲאָדָמֽ

ּו ְוִנבְ ונראה דדייק הלשון  ה ח)תורה תמימה הער ּו דלפי פשוטו הול"ל והתברכו, וכמו דכתיב בס"פ וירא, ודריש ְרכ# מלשון מבריך את ְוִנְבְרכ#
דוד המלך, ומנעמה אמו של רחבעם יצא אסא ויהושפט חזקיה  -הגפן (כלאים פ"ז מ"א), ודריש על רות ונעמה שיצאו מהן מלכים ונביאים, מרות 

  :וישעיהו הנביא

ת הָ תורה תמימה  ל ִמְׁשְּפֹח� הֹּכ� הא"ר אלעזר, מאי דכתיב  -  ֲאָדָמֽ ת ָהֲאָדָמֽ ל ִמְׁשְּפֹח� ּו ְב<� ֹּכ� , אפילו משפחות הדרות באדמה ְוִנְבְרכ#
  :[יבמות ס"ג א'] ט)אין מתברכות אלא בשביל ישראל

  על לשון בבלי יבמות סג,א יש דרכי הסבר אחדות. נביא כאן דעת התורה תמימה ודעת בית הבחירה . 
לא נתבאר מי ומה הם משפחות הדרות באדמה, והלא כל העולם דרים באדמה [וכמו שהקשו כהאי גונא ה ט) מימה הערתורה ת)ה(בדרך הסבר 

ֶרץ ייְֹׁשבֵ֖  )לו,כ שלחוי 'בר(בשבת פ"ה א' על הלשון  , עיין שם ולפנינו ס"פ וישלח]. ונראה דקאי על כל משפחות ?אטו כו"ע יושבי רקיע הם ָהָא֑
האדמה ממש, וכן מצינו בלשון חז"ל דקרו לבהמות וחיות גדולי קרקע [עירובין כ"ז ב' ובכ"מ]. גם י"ל דקאי על פראי הבעלי חיים שהם דרות על 

  :אדם השוכנים בנקיקי הסלעים וכדומה. ודריש כן מדלא כתיב כל גויי הארץ כלשון הפסוק ס"פ וירא והתברכו בזרעך כל גויי הארץ

  
  א ,סגת בית הבחירה למאירי יבמו)ה(בדרך הסבר 

ל דרך הערה אמרו  .לעולם יתעורר אדם למצות להיות נמנה מכלל הצדיקים שכל העולם אינו מתברך אלא בשבילם...   ּו ְב<� ֹּכ� ְוִנְבְרכ#
ה ת ָהֲאָדָמֽ אפילו משפחות הדרות באדמה אינם מתברכות אלא בשביל ישראל כל גויי הארץ אפילו ספינות הבאות מגליא  ִמְׁשְּפֹח�

  :אינם מתברכות אלא בשביל ישראל כל קשר לעם ישראל) (ללאלאספמיא 

  לדרך הסבר זאת נסביר את הדברים הבאים

ל ה-ָּכל) יד,ויצא כח 'בר(יש אומרים שמשמעו ממש הכל שלא כמו  – (חולם חסר) ֹּכ� ת ָהֲאָדָמ�   שמשמעו לא ממש הכל. ִמְׁשְּפֹח�

ל ת, כפותחת טפח להתאפיין מן הכתוב אחריה טפחא – ֹּכ� ה ִמְׁשְּפֹח� לולהקיף ממש את  :ָהֲאָדָמֽ הבריאה, האנושות והחי (חולם חסר)  ֹּכ�

ּו ְב<�  ב"ר פר' לט- והצומח והדומם ומה שקורה להם. וכדוגמת נדרש ב   .הטללים בזכותך ,הגשמים בזכותךוגו'  ְוִנְבְרכ#
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –עת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי טוב טעם ודב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאחלק, ממעט, לא ממש; מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףנין מסוים; מפרטיה מע

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

ָנה  )יד,חויצא כ 'בר(וצה לומר כי כל מה שקורה בבריאה אינו אלא בשביל ישראל, ומשתלב יפה בפשט של ר ְדָמה ְוָצֹפ# ּוָפַרְצָּתC ָי�ָּמה ָוֵק�
� ְגָּבה   התפשטות דעת ה' וברכתו לכל העולם ע"י בני ישראל. ָוֶנ

  

ה ּוְבזְַרֶעBֽ׃- ְונְִבְר֥כּו ְבB֛ ָּכל ... )יד,ויצא כח 'בר(ראה  ת ָהֲאָדָמ֖ ֹ֥   לענין יוחסין בעם ישראל ומי מותר לבוא במי. ִמְׁשְּפח

  

#לֶ  ,ד:יב לך-לךבראשית  ֹוט ַוֵּי ֹו ל� �ֶל
 ִאּת� ' ַוֵּי ר ִּדֶּב�ר ֵאָליו� ה� ם ַּכֲאֶׁש� 
 ַאְבָר   
ם ֶּבן  ן׃-ְוַאְבָר  ֹו ֵמָחָרֽ ה ְּבֵצאת�   ָחֵמ�ׁש ָׁשִנים� ְוִׁשְבִע#ים ָׁשָנ�

ר ) מלמד שזאת היתה שנת אלפיים לבריאה ולכן אברם היה בן יב,האומר כי מסורת בידינו כי פסוק ( בבלי ע"ז ט,א- קדמא, לפי ש – ַּכֲאֶׁש�

  ) מיקומם כאן מקדים את הזמן שבו קרו בפועל בעשרים ושלוש שנה. ג-יב,א) ואולי גם הפסוקים (יב,דישים ושתיים לכן לפחות פסוק (חמ

  

. תיכף  48. הרי שאברהם אבינו היה אז בן  1996לבריאת העולם. שנת דור הפלגה הייתה  1948ע"פ סדר עולם אברהם אבינו נולד בשנת 

ם ְּבנ֑  )לא,יא ' נחבר(ים אחרי שניצל מאור כשד ֶׁשת ַאְבָר֣ י ַּכָּל֔תֹו ֵא֖ ם ְּב֗נֹו ְוֶאת־֤לֹוט ֶּבן־ָהָר֙ן ֶּבן־ְּב֔נֹו ְוֵא֙ת ָׂשַר֣ ַרח ֶאת־ַאְבָר֣ ח ֶּת֜ ם ֵמ֣אּור ַוּיִַּק֨ ֹו ַוּיְֵצ֨אּו ִאָּת֜
ן ַוֵּיְׁ֥שבּו ָׁשֽ  אּו ַעד־ָחָר֖ ֹ֥ ַען ַוּיָב ְרָצה ְּכנַ֔ ים ָלֶלֶ֙כ֙ת ַא֣   ם:ַּכְׂשִּד֗

ם )ד,בי לך'בר( אמר רבי אלעזר דהא לא כתיב ויצא אברם וגו' אלא" זהר חלק א עח- מביא מתורה שלמה [צב]  #ֶל
 ַאְבָר  דהא יציאה ,  ַוֵּי
ים )לא,יא ' נחבר( בקדמיתא עבדו דכתיב ם ֵמ֣אּור ַּכְׂשִּד֗ ' )ד,בי לך'בר(וגו'  ַוּיְֵצ֨אּו ִאָּת֜ ר ִּדֶּב�ר ֵאָליו� ה� . ... יה בכלהו הבטחותדאבטח ל ַּכֲאֶׁש�

ן מה כתיב...  א"ר אבא ֹו ֵמָחָרֽ   ."רץ מולדתו הות בקדמיתאאיציאה מ ))לא,יא ' נחבר( -(טט  א"ר אלעזר מחרן כתיב וההיא, ְּבֵצאת�

בע מאור כשדים שהו בחרן אר מוצע ללמוד כך: משיצאו )ה,בי לך'בר( - המובא ב בבלי עבודה זרה ט,אועל בסיס  זהר חלק א עחעל בסיס  
םשנים כמרומז בטעם רביע של  שנה שבסופן  18שנה יצא לארץ כנען. ושהה בה  52שנים. ואז אברהם אבינו בגיל  בתפקיד ארבע ְוַאְבָר 

#ֶל
  שלוחזר לחרן. שהה שם חמש שנים כמרומז בתבנית הטעמים מונח רביע  70הייתה ברית בין הבתרים, ואברהם אבינו היה אז בן  ַוֵּי
ם   ד חמש שנה. ואז יצא בצווי ה' לארץ כנען ולא חזר עוד לחרן.  בתפקי ַאְבָר 

  שנה. 18דרך הלוך ושוב, הרי ה בשהשיכסה את חלק השנה ש 18ועם הכולל  17 )ד,בי לך'בר(מוסיף "נחלת יעקב" כי מספר תבות הפסוק  

  גי' "טוב" הרי אלו כל ההבטחות שהבטיחו ה'. 17ועוד כי מספר 

  

ם...  דורש פסוק זה על הנשמה ויצה"ר דשזהר ח-ב מביא כיתורה שלמה [צב]  ', זו היא הנשמה ַאְבָר  ר ִּדֶּב�ר ֵאָליו� ה� להכנס  ַּכֲאֶׁש�
ֹוט, באותו גוף ֹו ל� �ֶל
 ִאּת�   .זה יצה"ר ַוֵּי

םאפשר כי טעם רביע של  ר בתפקיד ארבע מרמז על ארבע בחינות החיוני שבאדם נפש רוח נשמה חיה וקשרם לארבע עולמות (או ַאְבָר 

םהחיים) ונסביר כי אותיות  ם'ה מ'עשה  . ומונח רביע של רכעין נוטריקון א'צילות ב'ריאה יצי ַאְבָר  #ֶל
 ַאְבָר  מרמז על חמשה חלקים  ַוֵּי

םונסביר כי אותיות  רוחניים  נפש רוח נשמה חיה יחידה ומתי הן נכנסים באדם (פני יהושע) 'ת ב'ינה רכעין נוטריקון מ'לכות תפא ַאְבָר 

) אפשר בן איש חי שנה שניה בהר בחקותי הקדמה, כתר (רמז לאבא היא ספירת החכמה, א' לעצמה רמז למקור שמעל חכמה –א"ב 

ם )קהלת ג,כא(, על בסיס בראשית רבה פר' בראשית פר' יד סימן ט- . מקור לדברים למשל בהכוונה לא'רך אנפין ַע ֚רּוַח ְּבֵנ֣י ָהָאָד֔ י יֹוֵד֗  ִמ֣

  . כאן מובאים מקורות עם מעט הסבר.יא מהימנא כרך ב פר' תרומה דף קנח,ע'בזוהר רעוגו', 

ת ),יבכב אמר 'וי(אור החיים  יׁש ָז֑ר- ּוַב֨ י ִתְהֶי֖ה ְלִא֣ ן ִּכ֥ ) כי בחינות החיוני שבאדם יתייחס אליו זוהר ח"א פ ב צד בעוד אמרו ז"ל (וגו'...  ּכֵֹה֔
שיקרא נשמה, ויש שיקרא חיה, בסוד כי רוח החיה באופנים, ותקרא נשמה לנשמה. ד' כינויים, יש שיקרא נפש, ויש שיקרא רוח, ויש 

ואמרו אנשי אמת כי בחינה הבאה מאור עולם העשיה לצד היותו מועט ואין בו אלא כל שהוא מהחיונית המנענע, והוא הוא שמרגיש 
מאור עולם היצירה לצד היותו עליון מעולם  במורגשות עולם הזה, ועשה ה' ככה לסיבת העולם להיותו גס, וזו תקרא נפש, והבא

העשיה הארתה גדולה ותקרא רוח, והבאה מאור עולם הבריאה תקרא נשמה לצד הדרגתה, והבאה מאור עולם האצילות תקרא נשמה 
  :לנשמה

   א,ברכות י בבליפני יהושע 

לים שחמשה מיני נשמות מצינו באדם והן והנראה לענ"ד ליישב הכל בהערה אחת לפי מה שמצאנו בספר הזוהר ובספרי המקוב...  
נפש רוח נשמה חיה יחידה וכמו שיסד הקליר במוסף דר"ה והענין מבואר יותר במקובלים ששלשה מהם שהם נפש רוח נשמה ישנן 

רת בכל מיני בני אדם דהיינו נפש הוא נפש התנועה הנתונה בו משעת העיבור שבאותו זמן מתחיל הולד להתנועע ונפש זו היא מספי
המלכות שבי' ספירות וחלק נשמת הרוח באה לכל אדם משעת הלידה והיא מספירת התפארת שבי' ספירות וחלק נשמת הנשמה ממש 

באה לו משעת היניקה והיא מספירת הבינה הנקראת אמא עלאה והיא אם הבנים כדכתיב כי אם לבינה תקרא על שם שכל השבעה 
   מדות התחתונות יונקות ממדה זו

שאם זכה הצדיק זוכה לנשמה יתירה העליונה הנקראת חיה והיא ממדת חכמה ודבר זה אי אפשר להמצא כי אם כשמגיע אלא  ...
האדם לכלל גדלות היינו שהוא בן י"ג שנים ויום אחד שאז נתחייב במצות ונכנס בו היצר טוב ומאז ע"י מעשיו זוכה מעט מעט ע"י 

' שהיא נשמת יחידה אין שום אדם זוכה בו בחייו אפילו צדיקים גמורים זולת משה התגדלות לנשמת חיה הנזכרת. אמנם כן החלק הה
י שלזה הענין נתכוון רשב" ... . נמצינו למידין..רבינו בלבד ולא זולתו אבל הצדיקים גמורים ודאי זוכין לנשמת יחידה לאחר מיתתן 

ובודאי כשהאדם זוכה  ... חמשה חלקי מיני נשמות הנזכריםשהוא בעל אגדה זו דהני החמשה ברכי נפשי שאמר דוד ע"ה הם כנגד ... 
לנשמת חיה ע"י מעשיו ומגביר היצר טוב על יצר הרע אין לך מפלה של רשעים גדולה מזו כמ"ש דוד ולבי חלל בקרבי ודרשו 

באה לאחר מיתה היינו רבותינו כנגד יצה"ר והיינו נמי סיפא דקרא ורשעים עוד אינם, אמנם על חלק נשמת יחידה שכבר זכרנו שהיא 
   :דקאמר כיון שנסתכל ביום המיתה אמר שירה, כן נראה לי
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –עת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי טוב טעם ודב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאחלק, ממעט, לא ממש; מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףנין מסוים; מפרטיה מע

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  

  (התשע"ז)(בהשתתפות נחלת יעקב) לך יב,א- בראשית לך 1.5

  

ר יָָצֽר: :ח,בראשית ב ם ֲאֶׁש֥ ם ֶאת־ָהָֽאָד֖ ֶדם ַוָּיֶׂ֣שם ָׁש֔ ֶדן ִמֶּק֑ ים ַּגן־ְּבֵע֖ ע ֧ה' ֱאSִה֛   ַוּיִַּט֞

ֹון מֹוֶר�ה] וַ ו[ ,ו:יב לך-לךבראשית  ם ַע�ד ֵאל# ֹום ְׁשֶכ� :ד ְמק# ֶרץ ַע ר ַאְבָרם� ָּבָא� ֶרץ׃       ַּיֲעֹב� ז ָּבָאֽ ְּכַנֲעִנ�י ָא�   ְוַהֽ
א ה� [ז]  ן ֶאת-ֶאל 'ַוֵּיָר� ְרֲע<� ֶאֵּת� אֶמר ְלַז� ?ֹ ם ַוּי ַח ַלה� -ַאְבָר� �ֶבן ָׁשם� ִמְזֵּב� ֹ�את ַוִּי יו׃ 'ָהָא#ֶרץ ַהּז ה ֵאָלֽ   ַהִּנְרֶא�

ֶרץוַ   )זיב, לך בר'( ]רש"י[ ר ַאְבָרם� ָּבָא�   : נכנס לתוכה: עד מקום שכם, להתפלל על בני יעקב כשיבאו להלחם בשכם, ַּיֲעֹב�

ה  :ח,לך יב-לךבראשית  �Jט ָאֳה# ל ַוֵּי ית־ֵא� ֶדם ְלֵבֽ Cָרה ִמֶּק ם ָהָה  Uק ִמָּׁש   ַוַּיְעֵּת�
ה�  �ַח� ַלֽ ֶבן־ָׁש�ם ִמְזֵּב ֶדם ַוִּיֽ #י ִמֶּק� ית־ֵא�ל ִמָּים� ְוָהַע ם ֽה':ֵּבֽ א ְּבֵׁש�   ' ַוִּיְקָר�

�ַח�  )יב,ח לך בר'( ]רש"י[ ֶבן־ָׁש�ם ִמְזֵּב   (ע"פ ב"ר לך ל"ט) :בניו להכשל שם על עון עכן והתפלל שם עליהם פנתנבא שעתידין -  ַוִּיֽ

  תיקונים.אמנם יש פירושים אחרים לענין המזבחות שבנה אברהם אבינו, אבל כאן נעזר בפירושי רש"י בנושאי צרות לעם ישראל ו

  

ם )יב,ח לך בר'(  Uק ִמָּׁש ָרה )יב,ח לך בר'( קדמא ואזלא, ענין של סדר, כעין כלל ופרט וכלל.  – ַוַּיְעֵּת�   רביע, (תחילת הפרטים) – ָהָה 

ית־ֵא�ל )יב,ח לך בר'( ֶדם ְלֵבֽ Cה )יב,ח לך בר'(תביר טפחא,  – ִמֶּק �Jט ָאֳה#   מונח אתנח, – ַוֵּי

ית־ )יב,ח לך בר'( ֶדםֵּבֽ #י ִמֶּק� ' )יב,ח לך בר'(קטן,  - מקף מהפך פשטא מונח זקף – ֵא�ל ִמָּים� ְוָהַע ה� � ַלֽ �ַח ֶבן־ָׁש�ם ִמְזֵּב מקף מהפך פשטא  – ַוִּיֽ

' )יב,ח לך בר'(קטן,  - זקף ה� � ַלֽ �ַח ֶבן־ָׁש�ם ִמְזֵּב ֶדם ַוִּיֽ #י ִמֶּק� ית־ֵא�ל ִמָּים� ְוָהַע שני קיסרים, כעין הקש, דבר  קטן בין- קטן ... זקף- ...  זקף – ֵּבֽ

א )יב,ח לך בר'(החוזר וקורה,   ם ֽה' )יב,ח לך בר'((תחילת הכלל בתראה),  טפחא – ַוִּיְקָר�   מרכא סלוק – ְּבֵׁש�

  

ית־ֵא�ל )יב,ח לך בר'( שמצד אחדהעיון במקורות העלה כי אברהם אבינו הרגיש ברוח קדשו  ֶדם ְלֵבֽ Cגדולה,  זה מקום קדושה ִמֶּק  

יש במקום זה התגברות הטומאה והרע. הימצאות במקום אחד של טוב ורע הביא לשער  שמצד אחרם אבינו הרגיש ברוח קדשו אברה
ית־ֵא�לעדן המרומז בתוכן ובתבנית הטעמים של - שאולי מדובר בעץ הדעת טוב ורע ומקומו בגן ֶדם ְלֵבֽ Cהרב א,  - [זכרון שמואל , וע"פ ִמֶּק

# - ב ]היינה שמואל שמריהו הַוֵּי �J(משמע הכתיב אהל שלה). ט ָאֳה  

ָמה  )יד,זל ב' וישבר(מרומז בתיבת  ]מאור ושמש[ הניצוצין  )ולהוציא( לתקן זאת,(יוסף רצה)  תוהו'עולם ה'לים מ'ברי כ'שראשי תיבות ְׁשֶכֽ
  תקנם ולהעלותם מעמקי הקליפות.... ל והנשמות הקדושים העשוקים 

ית־ֵא� מוצע לומר כי  ֶדם ְלֵבֽ Cֶדם )בר' ב,ח(זה מקום  לִמֶּק ֶדן ִמֶּק֑ . מקום עץ הדעת טוב ורע שבאכילת פריו קרה השבר האחר בחטא אדם ַּגן־ְּבֵע֖

  .עמקי הקליפות.... ב ניצוצין והנשמות הקדושים העשוקים הראשון וגם בו נפלו 

ם ֶאת־ָהֽ  )בר' ב,ח(- אל בחלום יעקב מרמזת לנאמר ב- עקירת הר מוריה לבית ר יָָצֽרַוָּיֶׂ֣שם ָׁש֔ ם ֲאֶׁש֥ (מעפר מקום המזבח בהר המוריה)  ָאָד֖

ֶדם )בר' ב,ח(- ב ֶדן ִמֶּק֑  . [בבא מציעא פד,א](הראשון)  שופריה יעקב מעין שופריה דאדם- . וַּגן־ְּבֵע֖

החדשה, כמו  (טט: בלוז ואף מלאך המות אין לו רשות לעבור בתוכה...  ),כושופטים א( ]רד"ק[עדן שאין בו מיתה בפי' - ועוד רמז לגן
  שלא היה לו רשות בעיר המקורית)

ישראל פותחים בתיקוני שברי הכלים ובתיקוני חטא אדם הראשון, חטא עץ הדעת טוב ורע. הם - אברהם אבינו ושרה אימנו בבואם לארץ
אֶמר לְ  ]רש"י[ )זיב, לך בר'(- עדן לצאציהם עליהם הם מובטחים ב- ישראל לשוב להיות גן- מכשירים את ארץ ?ֹ ן ֶאתַוּי ְרֲע<� ֶאֵּת� ָהָא#ֶרץ -ַז�

ֹ�את  ַח עתיד אני להחזירה לבניך שהם מזרעו של שם.  - ַהּז �ֶבן ָׁשם� ִמְזֵּב�   על בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל.   -ַוִּי

ית ָאִבי֒  )כ,יג וירא בר'(והכתוב  י ֱאSִהי֘ם ִמֵּב֣ ר ִהְת֣עּו אִֹת֗ י ַּכֲאֶׁש֧ מנו בהפצת שם ה' בעולם החלו בתהליך מלמד כי אברהם אבינו ושרה אי ַויְִה֞
חזרת השכינה מהרקיע השביעי לארץ, ממנה היא עלתה בגלל חטאי אומות העולם. הם הורידו את השכינה מן הרקיע השביעי לרקיע 

  הששי.

  

ם )יב,ח לך בר'( Uק ִמָּׁש ם ֽה'כתוב קדמא ואזלא, כעין סדר וכעין כלל ופרט וכלל. אפשר כי הכלל בתראה הוא ה – ַוַּיְעֵּת� א ְּבֵׁש�    ַוִּיְקָר�

 לך בר'(תפקיד הכעין כלל ופרט וכלל בא לרבות לתיקונים עתידיים כמו התיקונים לארבעה הפרטים השליליים המרומזים בטעם רביע של 

ָרה )יב,ח ם. הכלל הפותח  ָהָה  Uק ִמָּׁש ישראל לבניו. - רץמלמדנו על התאמצות אברהם אבינו, העתקה מאתגר לאתגר בהכשרת א ַוַּיְעֵּת�
ישראל ולכל העולם. כעין עץ -בהעתקה זאת הוא הקים מזבח והתפלל לשבור את כח הטומאה במקום זה שהוא שורש להשפעת הרע בארץ

הדעת טוב ורע שהוא צנור שעד חטא אדם הראשון היה סתום ליניקת הרע דרכו מהקדושה, ולהשפעה דרכו של חיות הרע והטומאה 
  בר טמא.לאומות העולם ולכל ד

שבעץ הדעת  (קליפת נוגה וגם מדות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם כמו רחמנות וג"ח באות ממנה...  תניא ליקוטי אמרים פרק א
כי בישראל נפש זו דקליפה היא מקליפ' נוגה שיש בה ג"כ טוב והיא מסוד עץ הדעת טוב ורע: משא"כ נפשות אומות עובדי  )טוב ורע

. יניקת כל הדברים הטמאים היא משלוש הקליפות ]ע"ח שער מ"ט פ"ג[-פות טמאות שאין בהן טוב כלל כמ"ש בגלולים הן משאר קלי
  הטמאות דרך עץ הדעת טוב ורע.

  

ית־ֵא�ל )יב,ח לך בר'( ֶדם ְלֵבֽ Cתביר טפחא, בתפקיד הכרח לשני דברים. כאן אפילו מנוגדים (א) קדושת המקום (ב) התגברות הטומאה  – ִמֶּק
  דושת המקום, זה לעומת זה ברא האלקים. רמז לעץ הדעת טוב ורע והקלקול, משנפרץ המעצור שעצר את הרע מלמתערב בטוב.בגלל ק

  .]של"ה פרשת חיי שרה תורה אור[ואברהם ושרה מתקנים את אדם הראשון וחוה 

#  (אוצר החכמה)], 14אבד"ק אסטראווצא, ע' היינה שמואל שמריהו הרב א,  -[זכרון שמואל  לַוֵּי ית־ֵא� ה ְלֵבֽ �Jעיין ברש"י ובמדרש . ט ָאֳה
שאוהל שלו יתן תחילה ועיין בשפתי חכמים ונ"ל  שמתחילה נטה אוהל שרה ואח"כ שלו וצריך להבין אמאי עשה כן שמהראוי היה

יקון להם לפרש בטוב טעם כי ידוע ע"פ זוהר וספרי קבלה כי אברהם ושרה היו דמות אדם וחוה ואברהם ושרה התחילו לעשות ת
כן צריך להיות מתחילה לחוה ואח"כ לאדם ולכן נטה -והתחלת הקלקול היה עץ הדעת היה מחוה וממנה היה לאדם וא"כ בתיקון גם

האהלה בתחילה ומרומז בפסוק  �Jט ָאֳה# ם אַוּיְִקָר֧  )כב, בר'( ֵא֥םכי אהלה בגימטרי'  (טט: כאילו כתוב אהל שלה) ַוֵּי ם ָהָֽאָד֛ ה ִאְׁשּ֖תֹו ֵׁש֥ י ַחָּו֑ וא ִּכ֛  ִה֥

ה #ט - ו :ָּכל־ָחֽי ֵא֥ם ָהֽיְָת֖   )תיקון אהלה (אהל של שרה) זה תיקון חוה)(טט: בגימטרי' חוה. ֵּי
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –עת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי טוב טעם ודב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאחלק, ממעט, לא ממש; מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףנין מסוים; מפרטיה מע

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

ית־ֵא�ל )יב,ח לך בר'( שמצד אחדאברהם אבינו הרגיש ברוח קדשו  ֶדם ְלֵבֽ Cלך בר'(גדולה, שהר המוריה נעתק לשם (כמו  זה מקום קדושה ִמֶּק 

םַוַּיעְ  )יב,ח Uק ִמָּׁש עכ"פ כיון שהיה שם ...  ]דברי דוד בראשית כח[כך כתב - ישראל ועל- ) בשעת שהות יעקב אבינו בו ביציאתו מארץ ֵּת�
יר ָלִראׁשָֹנֽה: )יט,כח ויצא בר'(קדושת בהמ"ק בלילה ששכב שם, ועל זה סיים ואמר:  כלומר שנשארה העיר אחר קפיצת  ְואּוָל֛ם ֖לּוז ֵׁשם־ָהִע֖

א ְׁשָמּ֙ה  ),כושופטים א(על  [רד"ק]ומפי'  "ק וחזרה כבתחילה רק שנשתנה שם של לוז לבית אל לזכרון מה שהיה,עקירת בהמ יר ַוּיְִקָר֤ ַוִּיֶ֣בן ִע֗
ד ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽה: ּה ַע֖ שה, כמו טט: בלוז החד (ה תוכואף מלאך המות אין לו רשות לעבור בנלמד שבעיר זאת כמו בעיר המקורית  ֔לּוז ֣הּוא ְׁשָמ֔

ֶדם )בר' ב,ח(- , מקום חיי נצח כמו בשלא היה לו רשות בעיר המקורית) ֶדן ִמֶּק֑   . ַּגן־ְּבֵע֖

ַער ַהָּׁשָמֽיִם: )יז,כח צאוי בר'(כך יעקב אבינו קורא לו - ועל ל  )ג,לה וישלח בר'( אל כנאמר- ושואף תמיד לחזור לבית ְוֶז֖ה ַׁש֥ ה ֵּבֽית־ֵא֑ ְונָ֥קּוָמה ְונֲַעֶל֖
ר ָהָלְֽכִּתי:ְוֶאֽעֱ  ֶרO ֲאֶׁש֥ י ַּבֶּד֖ י ַויְִה֙י ִעָּמִד֔ ל ָהעֶֹנ֤ה אִֹת֙י ְּב֣יֹום ָצָֽרִת֔ ַח ָלֵא֞ ם ִמזְֵּב֗    , אל שער השמים וחיי נצח.ֶׂשה־ָּׁש֣

  יש במקום זה התגברות הטומאה והרע. שמצד אחראברהם אבינו הרגיש ברוח קדשו 

ָרההקליפות הטמאות המתאוות ליניקה ממנו. אפשר שטעם רביע במלת מקום התגברות  מצד אחר, מעוצם קדושת המקום זה מלמד על  ָהָה 

ית־ֵא�ל- דברים הקשורים ל ֶדם ְלֵבֽ Cִמֶּק    

  (א) הודעת שיעבוד ארבע מלכויות בחלום יעקב

  (ב) בעקבות חטא עכן (יהושע ז) שנטל מחרם יריחו מפלה בקרב הראשון בעי

ת ע"י ירבעם בבית אל, הקמת מזבח שהוא שורש כל הע"ז במלכות ישראל, והנהגת חג שלא (ג) (מלכים א' יב) הצבת עגל אחד לפחו
  בתורה.

  ) מקום טמא הנעשה מקום גניזת טומאה (כעין החזרת הטומאה למקורה וסתימתה שם),דמל"ב כג(ד) (

  

ְרָצה ְורֹאׁ֖שֹו ַמִּג֣יַע  )יבכח, ויצא בר'(מצד אחר מקום מועד לפורענות (א) הודעת שיעבוד ארבע מלכויות בחלום יעקב  ב ַא֔ ַוּֽיֲַחS֗ם ְוִהֵּנ֤ה ֻסָּל֙ם ֻמָּצ֣
ים ּֽבֹו׃ ים עִֹל֥ים ְויְֹרִד֖ י ֱאSִה֔ יְָמה ְוִהּנֵ֙ה ַמְלֲאֵכ֣ (פר"א לה), היתה זאת המראה כענין בין  דעת רבי אליעזר הגדול ועל...  [רמב"ן]כפי'  ַהָּׁשָמ֑

יםומעלתם וירידתם, וזה טעם  ארבע מלכיות ממשלת הראוהויא), כי -הבתרים לאברהם (ראה בר' טו,ט #י ֱאJִה� כמו שנאמר  ,ַמְלֲאֵכ
בדניאל "שר מלכות יון" (ראה דנ' י,כ), "ושר מלכות פרס" (שם,יג), והבטיחו כי הוא יתעלה יהיה עמו בכל אשר ילך ביניהם, וישמרנו 

ושלן ואבדן; הראהו שר מלכות בבל עולה שבעים ויצילנו מידם. אמרו (פר"א לה): הראה לו הקדוש ברוך הוא ארבע מלכיות, מ
עוקים ויורד, והראהו שר מלכות מדי עולה חמשים ושנים עוקים ויורד, והראהו שר מלכות יון עולה מאה ושמונים עוקים ויורד, 

א "אם תגביה והראהו שר מלכות אדום עולה ואינו יורד; אמר לו יעקב "אך אל שאול תורד" (יש' יד,טו), אמר לו הקדוש ברוך הו
םכנשר" וגו' (עו' א,ד).    Jַּיֲח    רביע, (א) רמז לארבע מלכויות ושריהם המלאכים – ַוֽ

  

  (ב) בעקבות חטא עכן (יהושע ז) שנטל מחרם יריחו מפלה בקרב הראשון בעי

�ַח�  )יב,ח לך בר'( ]רש"י[ ֶבן־ָׁש�ם ִמְזֵּב   (ע"פ ב"ר לך ל"ט) :שם עליהם בניו להכשל שם על עון עכן והתפלל פנתנבא שעתידין -  ַוִּיֽ

רצונו לתרץ למה בנה עוד מזבח דהא כבר בנה מזבח על בשורת הזרע ועל בשורת הארץ: נלע"ד שהקב"ה הראה לו צרה  פ] ח"שפת[
ן ֶאת )יב,ז לך בר'( זו יותר משאר צרות, דהוי כמו שיור במתנתו שאמר לו ְרֲע<� ֶאֵּת� ֹ�את -ְלַז� ם יחטאו בניו שהוא על תנאי שאָהָא#ֶרץ ַהּז

  . (קצור מזרחי):שיפלו בידם כמו עכן

ם )יב,ח לך בר'(  Uק ִמָּׁש "אלמלא הקדים אברהם תפלה לצרה  ]מד,ב בבלי סנהדריןע"פ  [תו"ש [קכד]קדמא ואזלא, ענין של סדר,  – ַוַּיְעֵּת�
#י(בפסוק  בית אל ובין העי בין ית־ֵא�ל ִמָּים� ְוָהַע   .(טט: במלחמת יהושע בעי) ל שריד ופליט"לא נשתיירו מישרא (ממזרח) )ֵּבֽ

  

ית־ֵא�ל ֶון֙ אל ועכשיו נקראת (לגנאי) - נקראת בית...  לשעבר ][ב"ר לט]ע"פ  תו"ש [קיט][מקף כרב שלב לשנוי בשם מקום  – ְלֵבֽ ית ָא֙ , ֵּב֥

  .כך מי שלא זכה להקראות בן העמל , כלומר העומל בעמלה של תורה הרי הוא נקרא בן העמד :היקש... 

אֶמר ֲאֵליֶהם֙  ,ב:יהושע ז ֹ֤ ל ַוּי ֶדם ְלֵבֽית־ֵא֔ ֶו֙ן ִמֶּק֣ ית ָא֙ ר ִעם־ֵּב֥ י ֲאֶׁש֨ ים ִמֽיִרי֗חֹו ָהַע֞ ַע ֲאנִָׁש֜ ֶרץ  ַוּיְִׁשַל֩ח יְהֹוֻׁש֨ ר ֲע֖לּו ְוַרְּג֣לּו ֶאת־ָהָא֑ ֹ֔   ֵלאמ

ים ַוֽיְַרְּג֖לּו ֶאת־ָהָעֽי:   ַוּֽיֲַעלּ֙ו ָהֲאנִָׁש֔

' )יב,ח לך בר'(א של אפשר כי ההיקש מרומז בסיפ ה� �ַח� ַלֽ ֶבן־ָׁש�ם ִמְזֵּב ֶדם ַוִּיֽ #י ִמֶּק� ית־ֵא�ל ִמָּים� ְוָהַע קטן בין - קטן ... זקף- ...  זקף – ֵּבֽ
  שני קיסרים, כעין הקש,

ו ועכשיעל מלחמת עי) טט: ( ]ב,סנהדרין מד בבלירש"י [ אל מסמל דבקות בתורה, השם עי מסמל הנחת העמל בתורה, כפ'- השם בית
וכיון דביום אי אתם יכולין לעסוק בתורה מחמת עסקי מלחמות, צריכים אתם לעסוק בתורה בלילה והיה לך  -  ביטלתם תלמוד תורה

על שם עכשיו באתי ליפרע, מיד נזהר יהושע ולא הוסיף עוד לבא במצור בלילה,  - עתה באתי לשכב בגלגל ששם המחנה ולא במצור.
  .של תורה בעומקהשלן  - ה ההוא בתוך העמק וילן יהושע בלילבעי לכך נאמר 

  

 א' מלכים((ג) הצבת עגל אחד לפחות ע"י ירבעם בבית אל, הקמת מזבח שהוא שורש כל הע"ז במלכות ישראל, והנהגת חג שלא בתורה. 

ֶדׁש ּכֶ  ),לביב ֹ֜ ֶדׁש ַהְּׁשִמיִנ֣י ַּבֲחִמָּׁשֽה־ָעָׂש֩ר ֨יֹום׀ ַלח ֹ֣ ג ַּבח ם׀ ָח֡ ַח ָלֲעגִָל֣ים ַוַּיַ֣עׂש יָָרְבָע֣ ל ְלזֵַּב֖ ן ָעָׂש֙ה ְּבֵבֽית־ֵא֔ ַח ֵּכ֤ ה ַוּיַַ֙על֙ ַעל־ַהִּמזְֵּב֔ ר ִּביהּוָד֗ ג׀ ֲאֶׁש֣ ָח֣
ר ָעָׂשֽה: ל ֶאת־ּכֲֹהֵנ֥י ַהָּב֖מֹות ֲאֶׁש֥ ית ֵא֔ ה ְוֶהֱעִמי֙ד ְּבֵב֣   ֲאֶׁשר־ָעָׂש֑

  

  (ד) מקום טמא הנעשה מקום גניזת טומאה 

לֶ  ,ד:מל"ב כג ו ַהֶּמ֡ ת ּכָ  (יאשיהו)O ַויְַצ֣ ל ֔ה' ֵא֣ י ַהַּס֒ף ְלהֹוִצי֙א ֵמֵהיַכ֣ ן ַהָּג֜דֹול ְוֶאת־ּכֲֹהֵנ֣י ַהִּמְׁשנֶ֘ה ְוֶאת־ׁשְֹמֵר֣ ַעל ֶאת־ִחְלִקּיָהּ֩ו ַהּכֵֹה֨ ים ָהֲֽעׂשּויִ֙ם ַלַּב֣ ל־ַהֵּכִל֗
ם ִמ֤חּוץ ִלירּוָׁשַלִ֙ם֙  יִם ַוּֽיְִׁשְרֵפ֞ א ַהָּׁשָמ֑ ל ְצָב֣ ֹ֖ ה ּוְלכ ם ֵּבֽית־ֵאֽל: ְוָלֲֽאֵׁשָר֔ א ֶאת־ֲעָפָר֖   ְּבַׁשְד֣מֹות ִקְד֔רֹון ְונָָׂש֥

ם ֵּבֽית־ֵאֽל רד"ק מל"ב כג א ֶאת־ֲעָפָר֖ כי שם היה עיקר הע"ג שהיה שם העגל וטמא אותו המקום שהיה בו העגל והמזבח ונשא  -  ְונָָׂש֥
   :עפר שריפת הבעל והאשיר' וכליהם ששרף בירושלם בשדמות קדרון נשא את עפרם שם

  

ם ֽה'אפשר כי הכלל הסוגר  א ְּבֵׁש�   מרבה מעניני הפרטים לשלילה ולטובה.  ַוִּיְקָר�

  אל מצידה השלילי-ישראל ברמאללה היא בית- : מיקום ממשל הרשעות הערבית בארץלשלילה

וא (ע"פ אל וה- המלך יאשיהו מתקן את מקום מלכות ישראל לשעבר כאשר מתחיל בנתצו את מזבח ירבעם שהוקם בבית לטובה:
  המלבי"ם) שורש כל העבירות והמזבחות בממלכת ישראל.

  אל.- ירמיהו הנביא מחזיר מגולי עשרת השבטים שגלו בגלל פולחני ע"ז שהנהיג ירבעם בבית

  לעתיד לבוא קיבוץ גלויות והתישבות יהודית מחודשת ביהודה ושומרון.
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –עת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי טוב טעם ודב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאחלק, ממעט, לא ממש; מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףנין מסוים; מפרטיה מע

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשע"ח)(בהשתתפות נחלת יעקב) לך יב,א- בראשית לך 1.6

Wַע ַהֶּנֽ ְגָּבה: פ :ט,לך יב-לךבראשית  
 ְוָנס�W ם ָהל�   ַוִּיַּס#ע ַאְבָר�
ם )יב,ח לך בר'(   קטן בתפקיד שני לימודים (א) להגיע למקום המקדש; (ב) להגיע להידבקות גבוהה בבורא.- מונח זקף – ַוִּיַּס#ע ַאְבָר�

 לך בר'( שמצד אחדכי אברהם אבינו הרגיש ברוח קדשו  "שהעיון במקורות העלה כתבנו; בהסבר לפסוק (יב,ח) להגיע למקום המקדש(א) 

ית־ֵא�ל )יב,ח ֶדם ְלֵבֽ Cיש במקום זה התגברות הטומאה והרע. הימצאות במקום אחד של טוב ורע  מצד אחרגדולה, ו זה מקום קדושה ִמֶּק

למִ עדן המרומז בתוכן ובתבנית הטעמים של - הביא לשער שאולי מדובר בעץ הדעת טוב ורע ומקומו בגן ית־ֵא� ֶדם ְלֵבֽ Cֶּק ".  

ית־ֵא�לפי שהמקום - על- שאף נאמרכהמשך לכך  ֶדם ְלֵבֽ Cעדן, אברהם אבינו לא הסתפק בכך - , אולי מקום גןהיה בעל קדושה גדולה ִמֶּק
 אלא מטרתו היתה להגיע למקום תחילת הבריאה ובריאת האדם, מקום אבן השתיה ומקום מזבח בהר המוריה מעפרו נברא אדם הראשון.

Wעַ  )יב,ט לך 'בר( ]רש"י[מקום הקשר המלא והישיר לבורא עולם. וזהו כפ'  
 ְוָנס�W לצד ...  של ארץ ישראל ... הוכל מסעיו הנגב ... -  ָהל�
ם יב,ח) לך (בר' ]ט לך יב 'פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בר[-מקום המקדש כנדרש ב :הר המוריה שהיא נחלתו ... ירושלים  ַוִּיַּס#ע ַאְבָר�

Wַע ַהֶּנֽ ְגָּבה:  
 ְוָנס�W  הטף אל דרום והנבא אל מקדשי כי היה מכוין והולך כנגד בית המקדש. ומנין שבית המקדש נקרא נגב, שנא'ָהל�

ֽ  )קכו,ד 'תה( הוא נגב הוא דרום, שנאמר, (טט: אין כתוב כזה)  ז),כא (יחזקאל ים ַּבֶּנ נּו ַּכֲאִפיִק֥ ה ֭ה' ֶאת־שבותנו ְׁשִביֵת֑    גֶב:ׁשּוָב֣

ים ז),כא (יחזקאל ף ֶאל־ִמְקָּדִׁש֑ ם ְוַהֵּט֖ ִ֔ יB֙ ֶאל־יְ֣רּוָׁשַל ים ָּפנֶ֙ ם ִׂש֤ ת   )(רש"י כא,ז) הוא יער השדה שבפסוק (כא,ב)(טט:  ֶּבן־ָאָד֗ א ֶאל־ ַאְדַמ֥ ְוִהּנֵָב֖
ים ָּפנֶ֙  )בכא, יחזקאל(. (פה יש ירושלים, מקדש אבל אין נגב) יְִׂשָרֵאֽל: ם ִׂש֤ ה ֶנֽגֶב:ֶּבן־ָאָד֗ א ֶאל־ַיַ֥ער ַהָּׂשֶד֖ ף ֶאל־ָּד֑רֹום ְוִהּנֵָב֛ נָה ְוַהֵּט֖ ֶרO ֵּתיָמ֔  יB֙ ֶּד֣

נָה  )בכא, 'יח( ]רש"י[. (פה יש דרום ונגב אבל אין ירושלים ומקדש) ֶרO ֵּתיָמ֔ ה   ארץ ישראל בדרומה של בבל: - ֶּד֣ אל בית  - ֶאל־ַיַ֥ער ַהָּׂשֶד֖
  :דה להחרש להלך בו שועליםמקדשי שעתיד להיות כיער וכש

וכדין אתעטר אברהם מדרגא  ...  ]זוהר כרך א (בראשית) פרשת לך לך [המתחיל בדף עו עמוד ב][. להגיע להידבקות גבוהה בבורא(ב) 
ם הָ דכתיב  )שעליה עלה לדרגהעד ש(עד דסליק לדרגיה הדא הוא  )בסודות חכמת הבורא( לדרגא  
 ְוָנס� ַוִּיַּס#ע ַאְבָר�W דא דרום  Wַע ַהֶּנֽ ְגָּבה:ל�

ם דהוא חולקיה דאברהם,  )בחכמה (דרגת דרום אתקשר כדקא יאות  (ושם, או בה)דרגא בתר דרגא עד דסליק לדרום ותמן ַוִּיַּס#ע ַאְבָר�
כדין  )כאשר עמד בדרגא קדושה זאת(ווסליק לדרגיה דדרום כיון דאתעטר אברהם בדרגוי בארעא קדישא ועאל (בארעא) בדרגא קדישא 

י ָרָע�ב ָּבָא�ֶרץ י),יב' לך בר(מה כתיב  הרעב נוצר בגלל שלא ידע איך להמשיך ( דלא הוו ידעי ידיעה לקרבא לגבי דקודשא בריך הוא ַוְיִה�

  : )להתקרב לבורא

Wעַ  
 ְוָנס�W   .מרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב, ע"פ הזוהר אלו דרגות ההתקדמות בחכמת הבורא – ָהל�

 ְגָּבה סלוק, מגביל לפי הזוהר ידיעת אברהם איך להתקדם בחכמת הבורא הייתה מוגבלת. [זוהר דף פט ע"א] מלמד ששהחכמה  – ַהֶּנֽ
  שזכה בה הייתה כדי להידבק באמונת הבורא ללא דבור אליו עד אשר בא בברית המילה והתעלה להתאחדות בשם הקדוש ברוך הוא.

  

ם )טיב, לך (בר'. סוקפהעיון בתבנית הטעמים של כל   ְגָּבהקטן, - (סלוק) מונח זקף – ַוִּיַּס#ע ַאְבָר� Wַע ַהֶּנֽ 
 ְוָנס�W אם החלק הראשון של . :ָהל�
הפסוק הוא תיאור והחלק השני פעולה, או שניהם פעולות אז אפשר שלפנינו תבנית של לימוד לאחריו ואלפניו. בהסבר שמביא [תורה 

י ָרָע�ב ָּבָא�ֶרץ )ייב, לך (בר'שלמה] [קכח] על  ע"פ מדרש תנאים (דב' לב,ד) "מפני מה היסורין באין הוי אומר לטובתן של ישראל, והפי'  ַוְיִה�

�  ) )חיב, לך (בר'-דיסורין ממרקין העונות ומכפרין שלא יחרב העולם. נקח לימוד זה אל הכתוב ב �ַח ֶבן־ָׁש�ם ִמְזֵּב שרש"י ושפת"ח פירשוהו  ַוִּיֽ
  סורין שיבואו על כובשי הארץ  בעקבות חטא עכן (יהושע ז) שנטל מחרם יריחו וגרם למפלה בקרב הראשון בעי.שבא לכפר על י

�ַח�  )יב,ח לך בר'( ]רש"י[ ֶבן־ָׁש�ם ִמְזֵּב   (ע"פ ב"ר לך ל"ט) :בניו להכשל שם על עון עכן והתפלל שם עליהם פנתנבא שעתידין -  ַוִּיֽ

זבח דהא כבר בנה מזבח על בשורת הזרע ועל בשורת הארץ: נלע"ד שהקב"ה הראה לו צרה רצונו לתרץ למה בנה עוד מ פ] ח"שפת[
ן ֶאת )יב,ז לך בר'( זו יותר משאר צרות, דהוי כמו שיור במתנתו שאמר לו ְרֲע<� ֶאֵּת� ֹ�את -ְלַז� שהוא על תנאי שאם יחטאו בניו ָהָא#ֶרץ ַהּז

  ישראל לגלות את עכן, למרק עון עכן ולכפר שלא יבואו לידי יסורין גדולים מאלה.היסורין באו על  . (קצור מזרחי):שיפלו בידם כמו עכן

  

י ָרָע�ב ָּבָא�ֶרץ ,י:לך יב-לךבראשית  י       ַוְיִה� ם ִּכֽ ם ִמְצַר�ְיָמה� ָלג#ּור ָׁש� ֶרד ַאְבָר� ֶרץ׃-ַוֵּי� ד ָהָרָע�ב ָּבָאֽ   ָכֵב�

      אחר דבריו של הקב"ה שאמר לו ללכת אל ארץ כנען ועכשיו משיאו לצאת ממנה:באותה הארץ לבדה לנסותו אם יהרהר , ָרָע�ב ָּבָא�ֶרץ ]רש"י[

י ָרָע�ב ָּבָא�ֶרץ ]רמב"ן[ הנה אברהם ירד למצרים מפני הרעב לגור שם להחיות נפשו בימי הבצורת, והמצרים עשקו אותו חנם . ַוְיִה�
ורמז בכסף ובזהב, וגם צוה עליו פרעה אנשים לשלחם. לקחת את אשתו, והקב"ה נקם נקמתם בנגעים גדולים, והוציאו משם במקנה 

וכל הבת תחיון,  (שמות א כב)לגור שם בארץ, והמצרים ירעו להם ויקחו מהם הנשים כאשר אמר  אליו כי בניו ירדו מצרים מפני הרעב
שלחם מן הארץ. לא נפל והקב"ה ינקום נקמתם בנגעים גדולים עד שיוציאם בכסף וזהב וצאן ובקר מקנה כבד מאד, והחזיקו בהם ל

רבי פנחס בשם רבי אושעיא אמר, אמר הקב"ה  [בראשית רבה (ח ו)]- דבר מכל מאורע האב שלא יהיה בבנים. והענין הזה פרשוהו ב
לאברהם צא וכבוש את הדרך לפני בניך, ואתה מוצא כל מה שכתוב באברהם כתוב בבניו, באברהם כתוב ויהי רעב בארץ, בישראל 

כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ: ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול עון  ו) (להלן מהכתיב 
גם יציאתו מן מפני פחדו פן יהרגוהו, והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו, כי יש באלהים כח לעזור ולהציל. 

ן אשר חטא, כי האלהים ברעב יפדנו ממות. ועל המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות , שנצטווה עליה בתחילה, מפני הרעב, עוהארץ
  בארץ מצרים ביד פרעה. במקום המשפט שמה הרשע והחטא:

  

ַמר לָ  :,ויחזקאל טז (רבי חיים יוסף דוד אזולאי), הרב החיד"א חומת אנך ֹ֤ יOִ ָוא ֶסת ְּבָדָמ֑ O ִמְתּבֹוֶס֖ ר ָעַל֙יOִ֙ ָוֶֽאְרֵא֔ ֹ֤ O ָוֶאֱעב ַמר ָל֖ ֹ֥ י ָוא יOִ ֲחיִ֔ O֙ ְּבָדַמ֣
יOִ ֲחִיֽי: ' לך בר( דלפי מ"ש רבינו האר"י זצ"ל גלות מצרים לברר ניצוצות הקדושה שנפלו במצרים ערות הארץ מאדה"ר וז"ש...  ְּבָדַמ֥

S֥א  )יג,בשלח יד' שמ(ניצוצי הקדושה ולזה נצטוו ְצ֖אּו ִּבְרֻכׁ֥ש ָּגֽדֹול:ְוַאֲחֵרי־ֵכ֥ן יֵ  )די,טו' לך בר( וכהנה וכהנה רמזים כגוןִּכי־ֵג֣ר׀ יְִהֶי֣ה זְַרֲעB֗  יג),טו
ם פּו ִלְראָֹת֥   ... .כי לא נשארו ניצוצי הקדושה תִֹס֛

ומשו"ה נצטער יעקב אע"ה כי לו אד"ם הוא והגלות להוציא לאור ניצוצי אדה"ר. ולכן יוסף נפש אדה"ר כיפר העבדות. ולפי שיוסף 
ו גלות בעבורו. ומה שהיו בגלות בגזרת בין הבתרים כיון שהיה לברר ניצוצי אדה"ר ויוסף נפש אדה"ר עלה לכאן נפש אדה"ר נתחייב

ולכאן כיון דגם הם היו מתקנים לנפש אדם על ניצוצי קריו. ולכן היו שתי ביזות ביזת מצרים וביזת הים על שני מיני עבדות וגלות 
  בגזרת בין הבתרים ומכירת יוסף

ּנָה: )ח,וט' לך בר( י ִאֽיָרֶׁשֽ ע ִּכ֥ ה ֵאַד֖ ר ֲאדָֹנ֣י ֔ה' ַּבָּמ֥ ם  יג),טו' לך בר(ַוּיֹאַמ֑ ם ַוֲעָב֖דּום ְוִעּ֣נּו אָֹת֑ ֶר֙ץ S֣א ָלֶה֔ ע ִּכי־ֵג֣ר׀ יְִהֶי֣ה זְַרֲעB֗ ְּבֶא֙ ַע ֵּתַד֜ ֹ֨ ם יָד ַוּיֹ֣אֶמר ְלַאְבָר֗
ע ֵמ֖אֹות ָׁשָנֽה: ן יְֵצ֖אּו ִּבְרֻכׁ֥ש ָּגֽדֹול:ְוַג֧ם ֶאת־הַ   )די,טו' לך בר( ַאְרַּב֥ ִכי ְוַאֲחֵרי־ֵכ֥ ֹ֑ ן ָאנ דּו ָּד֣ ֹ֖ ר יֲַעב ה ֶאל־ָהָע֘ם   )יג,בשלח יד' שמ( ּ֛גֹוי ֲאֶׁש֥ אֶמר מֶֹׁש֣ ֹ֨ ַוּי

ם ֶאת־מִ  ר ְרִאיֶת֤ י ֲאֶׁש֨ ם ַהּ֑יֹום ִּכ֗ ה ָלֶכ֖ ת ֔ה' ֲאֶׁשר־יֲַעֶׂש֥ ם ֖עֹוד ַעד־עֹוָלֽם:ַאל־ִּתיָראּ֒ו ִהְֽתיְַּצ֗בּו ּוְראּ֙ו ֶאת־יְׁשּוַע֣ פּו ִלְראָֹת֥ יִ֙ם ַהּ֔יֹום S֥א תִֹס֛   ְצַר֙



  
  

  

  

  לך-לך-בראשית-03-טטודל/©Nov-22                  24/13                ZZFisher-2 ג"פתשה–חשון-מר–ח    

  י והורי רעיתילעלוי נשמת הורלעלוי כל נשמות ישראל, 
 zzzf@ bezeqint.net 972-3-6486221  חשון-י"ח מריהודית חיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –עת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי טוב טעם ודב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאחלק, ממעט, לא ממש; מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףנין מסוים; מפרטיה מע

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  

ם ם ִמְצַר�ְיָמה� ָלג#ּור ָׁש� ֶרד ַאְבָר� םקטן, - קדמא מהפך פשטא מונח זקף – ַוֵּי� ם ִמְצַר�ְיָמה� קטן מלמד על שני לימודים, - זקף – ָׁש�  –ַאְבָר�

ֶרדמד שנעשה דבר הפוך מהכתוב. מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מן הלימודים יוצא מן הפשט או מל קדמא שייך ללפחות אחד מן  – ַוֵּי�
  הלימודים, ומלמד על ענין המוקדם לנאמר כאן והמשפיע על הנאמר כאן, ראה לימוד (ב) 

ם ִמְצַר�ְיָמה� ותבנית הטעמים של אף הרעב - הרמב"ן מפרש שאברהם אבינו היה צריך להישאר בארץ על –לימוד (א)   מהפך –ַאְבָר�

   .שעשה להיפך וירד שטא מעידהפ

ּנָה: יג),טו' לך בר( אברהם אבינו אולי קשור לשאלתבדרך פנימיות התורה,  –לימוד (ב)  י ִאֽיָרֶׁשֽ ע ִּכ֥ ה ֵאַד֖ גזרת לשעל פשט הכתוב מביאה ַּבָּמ֥
תרים לאברהם אבינו, המכריחה עדן למצרים מביאים לגזירת בין הב- חטאי אדם הראשון בגלותו מגן ]חומת אנך[ע"פ ברית בין הבתרים, 

גלות יעקב ובניו למצרים לתקן מעשי אדם הראשון. אמנם  גזרת בין הבתרים כתובה יותר מאוחר אבל ארעה למאן דאמר אחד חמש שנים 
  קודם לנאמר כאן.

יק את הגלות של יעקב שבזמן אברהם כדי להמת לירד למצרים מפני הרעבה לאברהם אבינו צווכדי להמתיק את גלות יעקב ובניו הקב"ה מ
רבי פנחס בשם רבי אושעיא אמר, אמר הקב"ה לאברהם צא וכבוש את  [בראשית רבה (ח ו)]- הנאמר בוזהו  ובניו ברעב שבימיהם.

  .הדרך לפני בניך

  

י ָרָע�ב    רעבורמז אליו כי בניו ירדו מצרים מפני ה. , כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, ע"פ הרמב"ן מרכא טפחא – ַוְיִה�

י ד ָהָרָע�ב- ִּכֽ , כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אפשר שהיה רעב שהלך והתגבר מהר מאד, וכך יהיה גם ברעב מרכא טפחא – ָכֵב�

   באותה ארץ לבדה ]רש"י[כפ' הרעב כמגביל את אתנח, – ָּבָא�ֶרץ בימי יעקב,

ם ִמְצַר�ְיָמה�  ֶרד ַאְבָר� "ב מידות של כתוב המלמד על חבירו שלפניו (כעין טעמא דקרא) או בתפקיד מידה מלקדמא מהפך פשטא,  –ַוֵּי�

י ָרָע�ב ָּבָא�ֶרץשחבירו הכתוב לפניו  , שגזירת ה' הייתה זאת לנסותו אנוס ע"פ הדיבורמלמד עליו, כפי שזה כאן ללמד שא"א היה  ַוְיִה�

רעב בעולם  )הקב"ה(ראו שמים וארץ לא הביא הב"ה הנס הרביעי מיום שנב...  "חורב" פרק כו -פרקי דרבי אליעזר (היגר)  - כנאמר ב
ם ִמְצַר�ְיָמה� אלא בימי אברהם, ולא בכל הארצות אלא בארץ כנען, לנסותו ולהורידו למצרים, שנ'  ֶרד ַאְבָר� י ָרָע�ב ָּבָא�ֶרץ ַוֵּי� וגו'  ,ַוְיִה�

  (במקורות אחרים נאמר שהיה רעב גם לפני א"א)

  

ֶרד אלה באים הנסיונות הוכל צרים מקדימה את ירידת בניו למצרים וממתיקה עבורם את הגלות שיעברו בה. קדמא, ירידת אברהם למ – ַוֵּי�
וירד מצרימה וכו'. תימה מה ענין וירד מצרימה אצל ארמי אובד  ]הגדה של פסח לריטב"א[ לנסיון זה.  שקדמה מגזירת בין הבתרים

, כי כל ימיהם של האבות אחר הגזירה ההיא היו בצער רת בין הבתריםמן הצרות ומגזיאבי. וי"ל שבא הכתוב לפרש שכל זה נחשב 
   ובנסיונות ולא ראו בטובה. ואמרו אנוס על פי הדיבור, כי היה יודע הגזירה הבאה ואעפ"כ לא שב לאחור.

  ) רש"ישנצטווה ללכת לארץ ועכשו משיאו לצאת ממנה ( ָרָע�ב ָּבָא�ֶרץכפי' רש"י על  –מהפך  – ַאְבָר�ם

  

  

W :זי,לך יב-לך שיתברא ים ְוֶאת־ֵּבית� ים ְּגֹדִל� ה ְנָגִע� C׀ ֶאת־ַּפְרֹע' Bע ה ם:        ַוְיַנַּג� ֶׁשת ַאְבָרֽ י ֵא� ר ָׂשַר�   ַעל־ְּדַב�
ע ז)י,לך יב' בר(   קדמא,  – ַוְיַנַּג�

ים ז)י,לך יב' בר( ים ְּגֹדִל� ה ְנָגִע� C׀ ֶאת־ַּפְרֹע' Bשעל כל הקשורים לנושא פגיעה בבני ישראל, טים דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פר – ה
  אחד חל אותו ענין מסוים או אותה הלכה . 

בראשית רבה (וילנא) פרשת [- קדמא, קדמו נגעי פרעה על משיכת שרה לילה אחד למכות מצרים ועל ים סוף כנדרש ב – ַוְיַנַּג�עאופן (א) 

שן ואינו משמר את עצמו הוא נופל ומת, כך כל מי שהוא בא להזדווג מה תמרה זו וארז כל מי שהוא עולה לרא ,א]לך לך פרשה מא
לישראל סוף שהוא נוטל את שלו מתחת ידיהם, תדע לך שכן שהרי שרה על ידי שמשכה פרעה לילה אחת, לקה הוא וביתו בנגעים, 

ים  ),יזיב ' לך(בר הה"ד ים ְּגֹדִל� ה ְנָגִע� C׀ ֶאת־ַּפְרֹע' Bע ה   וגו'.ַוְיַנַּג�

ים ז)י,לך יב' בר( תתבני- תת ים ְּגֹדִל� ה ְנָגִע� Cתביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל חלקם לא חל ענין מסוים או הלכה  – ֶאת־ַּפְרֹע

ה  ז)י,לך יב' בר( ]ספורנו[רש פיכאן בית פרעה לא נענש כמו פרעה. כ מסוימת. Cלבדו ב"גדולים":ֶאת־ַּפְרֹע W נתן נגעים גם . ְוֶאת־ֵּבית�
  בל לא גדולים כשל פרעה, וזה למען יראו שהצדקת לבדה נמלטת, ויכירו שהכל היה בעבורה, למען ישובו מרשעם:בביתו א

  

קדמא, קדם עונשו של פרעה על שקרא עצמו ע"ז לעונש אחרים שקראו עצמם ע"ז. מידת הדין מנגעת אותם נגעים  – ַוְיַנַּג�עאופן (ב) 
, ענף מדרש תלפיות[תו, נגיד צור וובנו פרק גופו אחר מלשבע שנים נבוכדנצר הפך חיה  גדולים (מפלת סנחריב והירצחו בידי בניו,

 )טו,יא' בשלח שמ( [ד"א ]מסכתא דשירה פרשה ח -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח [- ) כנדרש בימים אחדים נבוכדנצר התעלל בו חירם]

ָכה ָּבֵֽאִל֙ם ֔ה' ֹ֤ ָכה ]ִמֽי־ָכמ ֹ֤ י ַוֲאִנ֥י ֲעִׂשיִתֽנִי:  ג),יחזקאל כט( הות. פרעה קרא עצמו אלוה שנ'באלו שקורים עצמם אלו ִמֽי־ָכמ ר ִל֥י יְאִֹר֖ ר ָאַמ֛   ֲאֶׁש֥

יִם ַהַּתּנִי֙ם ַהָּג֔דֹול ָהרֹבֵ֖  ג),יחזקאל כט( ה ֶמֶֽלO־ִמְצַר֔ ֹ֣ ר׀ ֲאדָֹנ֣י ֗ה' ִהנְִנ֤י ָעֶל֙יB֙ ַּפְרע ֹֽה־ָאַמ֣ ר ְוָאַמְרָּת֜ ּכ יַּדֵּב֨ י ַוֲאִנ֥י ץ ְּב֣תֹוO יְאָֹר֑ ר ִל֥י יְאִֹר֖ ר ָאַמ֛ ו ֲאֶׁש֥
י ַוֲאִנ֥י ָעִׂשֽיתִ  )ט,יחזקאל כט( ֲעִׂשיִתֽנִי: ר ִל֖ ֹ֥ ר יְא ה ְויְָד֖עּו ִּכֽי־ֲאִנ֣י ֑ה' ַיַ֧ען ָאַמ֛ ה ְוָחְרָּב֔ יִ֙ם ִלְׁשָמָמ֣ ה ֶאֶֽרץ־ִמְצַר֙   י:ְוָהיְָת֤

י ָהֲֽאָר֔צֹו לה),יח "ב(מל וכן סנחריב שנ' י ְּבָכל־ֱאSֵה֣ יל ֛ה' ֶאת־יְרּוָׁשַלִ֖ם ִמּיִָדֽי:ִמ֚ י ִּכי־יִַּצ֧ ם ִמּיִָד֑ ילּו ֶאת־ַאְרָצ֖ (טט: חשב שניצח ע"ז אז גם  ת ֲאֶׁשר־ִהִּצ֥

ה ְלֶעְליֹֽון: )ישעיהו יד,יד( וכן נבוכדנצר שנ', הוא ע"ז) ב ֶאַּדֶּמ֖ ֳמֵתי ָע֑ ה ַעל־ָּב֣ ֹ  )יחזקאל כח,ב( וכן נגיד צור שנ' ֶאֱעֶל֖ ם ֱאמ ר ֶּבן־ָאָד֡ ֹ֜ יד צ ֩ר ִלנְגִ֨
ים  ְבִּתי ְּבֵל֣ב יִַּמ֑ ים יַָׁש֖ ב ֱאSִה֛ נִי מֹוַׁש֧ ל ָא֔ אֶמ֙ר ֵא֣ ֹ֙ ּה ִלְּבB֙ ַוּת ר׀ ֲאדָֹנ֣י ֗ה' ַיַ֣ען ָּגַב֤ ֹֽה־ָאַמ֣ ן ִלְּבB֖ ְּכֵל֥ב ֱאSִהֽים:ּכ ל ַוִּתֵּת֥ ה ָאָד֙ם ְוSֽא־ֵא֔   .ְוַאָּת֤

  

ה ְנגָ  ז)י,לך יב' בר( תבנית- תת Cיםֶאת־ַּפְרֹע ים ְּגֹדִל� תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל חלקם לא חל ענין מסוים או הלכה  – ִע�
פעמי שהביא למותם וחלק נענשו בעונש מתמשך כנבוכדנצר, - היה עונש חדאחרים שקראו עצמם ע"ז חלק ממסוימת. כאן עונשם של 

  פרעה של יציאת מצרים נענש עונש מתמשך.וכטיטוס שלא הוזכר לעיל. פרעה שלקח את שרה נענש לילה אחד, אבל 

ה C׀ ֶאת־ַּפְרֹע' Bפסק (א) להפריד בין מלה בטעם מחבר (משרת) המסתיימת באחת מאותיות אהו"י ובין מלה שאחריה המתחילה  – ה
ונים עפרהובין שם של עבודה זרה כי ואמת קודש הוי"ה שהוא יחיד ואין בלעדו, שם באחת מאותיות אהו"י; (ב) להפריד בין שם 

   )ט,יחזקאל כט( - וב ג),יחזקאל כט(-חשבו עצמם לע"ז כנאמר ב
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –עת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי טוב טעם ודב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאחלק, ממעט, לא ממש; מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףנין מסוים; מפרטיה מע

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשע"ט)(בהשתתפות נחלת יעקב) לך יב,א- בראשית לך 1.7

  

ם ִמְצָר�ְיָמה  :די,לך יב-לך בראשית Wא ַאְבָר� י ְּכב� ד:       ַוְיִה? וא ְמֹאֽ ה ִה� י־ָיָפ� ה ִּכֽ ּו ַהִּמְצִרים� ֶאת־ָה#ִאָּׁש�   ַוִּיְרא�
ם ִמְצָר�ְיָמה )יב,ידלך  'בר( ]רש"י[ Wא ַאְבָר� י ְּכב� מצרימה, אלא למד שהטמין אותה בתיבה ועל ידי שתבעו  אהיה לו לומר כבואם -  ַוְיִה?

כ) הם מעשה אבות סימן לבנים  –שרה היא העיקר בפסוק זה. מוצע לומר שפסוקים (יב,יד  [שפת"ח צ]ע"פ  :את המכס פתחו וראו אותה
  עם ישראל לרדת מצרימה מגזרת ברית בין הבתרים והוצאתם ע"י הקב"ה בכבוד ובעושר .והם המתיקו את חובת 

  

י )יב,ידלך  'בר( גדול, בתפקיד שלושה דברים, שניים באופן אחד ואחד באופן שונה בנושא "אל יסמוך אדם על הנס במקום חשש -זקף – ַוְיִה?
  ? אופנים שאפשר לסמוך על הנס.שהשלו. ועוד הסבר על או איסור". להלן מקורות להסבר זה סכנה

ומה גם לגבי בחירת  כלל זה בידינו שאין סומכין על הנסוהגם שבטוחים הצדיקים בהקב"ה אף על פי כן ...  ),יאיבלך  'בר( ]אור החיים[
נִי ),ב(ש"א טז משמואל שאמר ב),(קידושין לטהאדם, וצא ולמד  ע ָׁש֖אּול ַוֲהָרָג֑   ,ְוָׁשַמ֥

שמא אין עושין לו נס. ואם  -רבי ינאי לטעמיה, דאמר: לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס .. . ]בבלי שבת לב,א[
ת יא),לב ' ויצאבר( – לנכוי זכויותיו) אהמקר מה( מנכין לו מזכיותיו. אמר רבי חנין: מאי קראה - עושין לו נס  ֱאֶמ֔ ל ַהֲחָסִדי֙ם ּוִמָּכל־ָה֣ ֹ֤ נְִּתי ִמּכ ֹ֜   . ָקט

יש לו לאדם לשמור עצמו ממקום סכנה ואפילו הצדיק ולא ישען בצדקו שמא עושין לו נס שמא לא יעשו, ואם ...  ,ד)מב ' מקץבר( קד"ר
ר ז)ו,ט ' וא'דב( , דכתיב): [ירושלמי יומא פ"א,ה"ד](טט יעשו מנכין לו מזכיותיו, ומצאו רז"ל בזה סמך ם ַּכֲאֶׁש֥ ם  S֣א ְתנַּ֔סּו ֶאת־֖ה' ֱאSֵהיֶכ֑ נִִּסיֶת֖

נִי ס ,ב)שמו"א טז( וכן מצאנו בשמואל הנביא שאמר ַּבַּמָּסֽה: ע ָׁש֖אּול ַוֲהָרָג֑ O ְוָׁשַמ֥ יO ֵאֵל֔   :בדרך (טט: את יוסף) ומפני זה פחד יעקב לשלחו  ֵא֣

  

ערב יום הכיפורים  .ומשתהמאכל  (מכהן גדול)כל שבעת ימים לא היו מונעין ממנו  מתני' ,ה"ד]א") מסכת יומא פו,א ירושלמי (וילנא[
כל דבר שהוא מרגיל  ... תני לא היו מניחין אותו לוכל  גמ'עם חשיכה לא היו מניחין אותו לוכל הרבה שהמאכל מביא את השינה: 

ה ׀'ִאם־ה֤  )קכז,א 'תה(את הפסוק הזה  (מתפללים?)לזיבה אף על פי כן היו קורין עליו  יִת Sא־יְִבנֶ֬ ְוא׀ ַב֗ יר' ִאם־ה֥  ּ֑בֹו ֹוָנ֣יוב ָעְמ֣לּו ָׁש֤ ֗  Sֽא־יְִׁשָמר־ִע֝

ְוא׀ ד ָׁש֤ ולא מן הניסים  (טט: מקשה הגמ') )אף על פי שהיו משמרין אותו היה צריך לעזר אלוה ממעל שישמרנו מכל טומאה:קה"ע:( :ׁשֹוֵמֽר ָׁשַק֬
: ע"קה(S֣א ְתנַּ֔סּו  ז)ו,ט ' וא'דב(ר אבין על שם א" )?ולמה צריך לשמרו שלא ארע קרי לכ"ג ביוה"כ ע"פ קה"ע ( שהיו נעשין בבית המקדש הן

הא דתנן שלא ראה הכה"ג קרי מעולם היינו  ע"קה( שני(בבית)ראשון וכאן ב(בבית)א"ר יוסי בי רבי בון כאן ב  )דלכתחלה אין סומכין על הנס:
  :)במקדש ראשון ומתני' במקדש שני:

אם יש ה' בקרבינו לעשות ולה טבעית כדי שלא יחשב "לא תנסו". לא לאמר צריך לעשות פע ,ה"ד]א"יומא פירושלמי עלי תמר [ע"פ 
נקדימון בן גוריון להגמון אחד ואמר לו הלויני י"ב  או אם נצליח נשמור תורתו, או נעשה מצוה וה' יעשה נס. ובמעשה שהלךלנו ניסים 

שהחמה תזרח להוכיח שעוד לא הגיע זמן הפרעון ולא  לוהתפלנקדימון לה' שיוריד גשם ויחזיר החוב  התפלל, מעינות מים לעולי רגלים
  ככר כסף (פעולה טבעית) אם לא יהיה לו מים להחזיר. 12סמך על הנס וגם היה מוכן לשלם 

אל יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר שעושין לו נס שמא אין עושין לו נס ואם עושין ] סעיף יט שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן קנו[
  ...  לו מזכיותיו לו נס מנכין

  ] מושגים תלמודיים אין סומכין על הנס[אנצ' תלמודית 

י )יב,ידלך  'בר(מלת  .איסוראו  סכנהאסור לאדם לסמוך שיתרחש לו נס מן השמים, במקום שיש חשש  מלמדת על מצב צער. אפשר  – ַוְיִה?

י )יב,ידלך  'בר( כי טעם  ם באופן אחד ואחד באופן שונה בנושא "אין סומכין על הנס", סימון גדול, בתפקיד שלושה דברים שניי- זקף – ַוְיִה?
  בשנוי סדר מסוים.  [בבלי קידושין כט,ב]- , ו[אנצ' התלמודית]-שלושה הדברים משולב בהסבר ה

םS֣א ְתנַּ֔סּו אֶ  ז)ו,ט ' וא'דב( אסור לאדם לעשות דבר שיש בו חשש סכנה, תוך הסתמכות על נס שיארע לו, שנאמר )א(טט:  . ת־֖ה' ֱאSֵהיֶכ֑
   מנכין לו מזכיותיו". -"לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס, שמא אין עושין לו נס, ואם עושין לו נס 

אף על פי ששלוחי מצוה אינם ניזוקים, במקום שהסכנה ברורה אין סומכין על הנס. ולכן: אסור לעלות על סולם רעוע לצורך קיום 
נִי ס ,ב)שמו"א טז(ן וכדומה. ומשום כך חשש שמואל ללכת למשוח את דוד למלך ואמר: מצות שילוח הק ע ָׁש֖אּול ַוֲהָרָג֑ O ְוָׁשַמ֥ יO ֵאֵל֔ ,  ֵא֣

רבה שחט לרבי זירא בסעודת פורים והחיהו. לשנה הבאה רבי זירא  [בבלי מגילה ז,ב] טט:. אף שהלך בשליחותו של הקדוש ברוך הוא
יותר מדאי יין רבה השקה את רבי זירא  [מהרש"א חידושי אגדות]. לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסארבה כי דחה לבוא לסעודה עם 

התפלל עליו שלא ימות מחולי זה עד שנתרפא וחי ומצינו במקרא ובתלמוד ). על שם מקום הגרון מקום שחיטה(שחיטה  ונטה למות
  ) להלן.מתאים לאופן (ב [מהרש"א]. פירוש לשון חי מלשון רפואה

  
ולכן, לא היו  (טט:לפי הדוגמא המובאת הכוונה למקום שיש חשש לתקלה) כמו כן, אין סומכים על הנס במקום שיש חשש איסור. (טט: ג)

שאחד מעשרה נסים  (שנאמר במשנה אבות פ"ה,מ"ה)ואף על פי  מניחים לכהן גדול שיאכל בערב יום הכיפורים דברים המביאים לידי קרי
  .]ירושלמי יומא פ"א,ה"ד[ נו במקדש היה שלא אירע קרי לכהן גדול ביום הכיפורים, מכל מקום לא סמכו על הנסשנעשו לאבותי

  

  .אופנים ?שלושהסמיכה על נס ובו ) ב(טט: 
, יש שהתירו לסמוך על הנס. ולכן, אף על פי שביום מעונן יש חשש סכנה למול, מכל מקום במקום שחשש הסכנה הוא רחוק )ב,א(טט: 

אלא דכל זה ביחיד אבל כל שנעשה נס לכלל ישראל אין ...  ]שו"ת משנה הלכות חלק ה סימן עג[וכתב . ים ומן השמים ירחמומל
  (ע"כ מהאנצ' התלמודית) .מנכין מזכיותיהם של ישראל דזכות הרבים גדול הוא

(שבא רב אחא במקום בנו רב  שמע אביי דקא הוה אתי ]בבבלי קידושין כט,[. עיין  נסהתפילה ואין זה מקרי ועוד אופן לסמוך על  )ב,ב(טט: 

, דכי הוו עיילי )להיות בה מזיקוזה איפשר ל מהישוב הה רחוקתהיישיבת אביי רש"י: ע"פ ( , הוה ההוא מזיק בי רבנן דאביייעקב לישיבה של אביי)
אמר אביי לבני ( לא ליתיב ליה אינש אושפיזא , אמר להו:(שהיה מזיק אפילו שנים שבאו ביחד גם ביום) בתרין אפי' ביממא הוו מיתזקי

נכנס רב אחא ( ניסא. על, בת בההוא בי רבנן (לרב אחא) דמתרחיש )של רב אחא (רש"י: שמתוך חסידותו , אפשרהקהילה לא לארח את רב אחא)
רש"י: רב אחא (כריעה דכרע  , כלהמזיק התגלה כתנין בעל שבעה ראשים)( , אידמי ליה כתנינא דשבעה רישוותיהבבית הישיבה וישן שם)

ניסא,  לי)(למחר: אי לא איתרחיש  לאביי ולחכמים)(להו  רב אחא)(חד רישיה. אמר  הפילה)( נתר מתפלל על אותו מזיק וכל כריעה בתפילה)
  .)נתם אותי(סכ סכינתין

אביי אותו למקום סכנה על  דהיאך דחה שהקצת אפשר דאתרחש ניסא כו' ק] ב,מהרש"א חידושי אגדות מסכת קידושין כט[- פירש ה
דודאי סמך אביי על  ומרלש וי. (כמאמר חז"ל)הספק דשמא יתרחש ניסא וגם אם יתרחש ניסא יהיו מנכין לו מזכיותיו כדאמר בעלמא 

דשמא קודם  )שקל בדעתו(אביי  אלא שאמר ואין זה מקרי נסלא יהיה ניזוק ויהרוג את המזיק  תפלתוושמתוך  (של רב אחא) חסידותו
ולזה  את המזיק)( אותו אחא) (רבאין למנוע הודאי שיהרוג  הכריע ש)(מזכיותיו ומשום ספק זה  (לרב אחא)פלה יתרחש ניסא וינכו לו ת
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –עת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי טוב טעם ודב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאחלק, ממעט, לא ממש; מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףנין מסוים; מפרטיה מע

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

אחא לא  (רבלא תלה הדבר בתפלתו  אחא) רבשהוא (אי לא איתרחש ניסא כו' שהיה מתרעם עליהם ש אחא) (רבלמחר  ו למר יתיישב דא
   :והבאתם אותי לידי מדה זו שמנכין לי מזכיותי ודו"ק אחא חשב שארע נס) רבו(ניסא אלא ב ידע את כח תפילתו)

. כגון במעשה נקדימון בן גוריון שהתפלל על הגשם ועל זריחת החמה שהסומך על התפילה לא נחשב שסומך על הנסמכל האמור עולה 

[אבות דרבי נתן פ"ו - ומקורו בלמי יומא פ"א,ה"ד] [ירושבהסברו על  ]עלי תמר[להראות שלא הגיע זמן הפרעון של החוב שהביא 

  . וגם תפילה לעזרת ה' שכ"ג בליל יוה"כ לא יטמא.יט,ב] [בבלי תענית- וב או פי"ג]

י ִאְׁשּ֔תֹו ִהּנֵה־ ]יא[ יג)- ,יאיב'לך בר(-מכך נביא הסבר חדש ל ֹ֙אֶמ֙ר ֶאל־ָׂשַר֣ יְָמה ַוּי יב ָל֣בֹוא ִמְצָר֑ ר ִהְקִר֖ י ַּכֲאֶׁש֥ ה ַויְִה֕ ה יְַפת־ַמְרֶא֖ י ִאָּׁש֥ ְעִּתי ִּכ֛ ָנ֣א יַָד֔
O יְַחּיּֽו: ]יב[ ָאְּֽת: י ְואָֹת֥ את ְוָהְר֥גּו אִֹת֖ ֹ֑ ים ְוָאְמ֖רּו ִאְׁשּ֣תֹו ז ה ִּכֽי־יְִר֤אּו אָֹתO֙ ַהִּמְצִר֔ ה  ]יג[ ְוָהיָ֗ O ְוָחיְָת֥ י ַבֲעבּוֵר֔ ַע֙ן ִיֽיַטב־ִל֣ ְּת ְלַמ֙ ִתי ָא֑ ֹ֣ ִאְמִרי־ָנ֖א ֲאח

י ִּבגְָלֵלOֽ:נַפְ    ִׁש֖

[תורה  בבואם מצרימה.לקב"ה להצלתם הינם בקשת אברהם אבינו משרה אמנו להתפלל  יג)-,יאיב ' לךבר(מוצע לומר כי הכתובים 

ּו ֹאָתּה�  ,טו)יב לך 'בר(על  [תנחומא לך סי' ס]מביא  שלמה קנב] הקב"ה  הלמר אשאברהם בכה והתפלל ושרה צווחה והתפללה  ַוִּיְרא�
ע:) משלי יב,כא( ד"הע בך ובבעליך הגבר רע נוד ך איןחיי ְלאּו ָרֽ ים ָמ֣ ֶון ּ֝וְרָׁשִע֗ יק ָּכל־ָא֑ הן בופרעה וביתו אני אעשה  Sא־יְֻאֶּנ֣ה ַלַּצִּד֣

ים )יז,יב לך 'בר(דוגמא דכ'  ים ְּגדִֹל֖ ה נְגִָע֥ ֹ֛ ע ֧ה'׀ ֶאת־ַּפְרע   ַויְנַַּג֨

םְּכב� בדרך הסבר זאת תובן תבנית הטעמים של   מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, וזהו להרבות  – Wא ַאְבָר�

  ַהִּמְצִרים� , ִמְצָר�ְיָמהגדול ובמלים - בתפילה אל קב"ה לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה המרומזים בטעם זקף

י )יב,ידלך  'בר( -קוב"ה מרומז ב   יו"ד ו"ו העולה בגי' שם הוי"ה,  גדול, בתפקיד (שתי נקודות וקו) שהם יו"ד- זקף – ַוְיִה?

  שכל אחת עולה בגי' שכינ"ה.  ַהִּמְצִרים�  ,ִמְצָר�ְיָמהשכינתיה מרומזת במלים 

ְּת  יג),יב'לך בר(תפילת שרה ממעמקי התיבה כעין תפילת יונה ממעמקי הדג, ומשמעות  ִתי ָא֑ ֹ֣ יהיה כי שרה מאחה (מייחדת ומאחדת) ֲאח
. אזי מתוך תפילת אברהם ותפילת  איחה כל העולם(א"א)אחות לנו שן [שפת אמת בר' לך התרנ"ד] קוב"ה ושכינתיה, על דרך רעיו

  שרה לא יהיו ניזוקים ואין זה מקרי נס.

  

אמרינן דמה ד...  יומא, ע' שסט (אוצר החכמה)] –[חידושי רבי שלמה קלוגר עוד אופן שסומכין על הנס ע"פ ההסבר של  )ב,ג(טט: 
לי חשש איסור אף ביש תקנה דרק היכא  .אי סומכיןדר הוחזק ובנס שכבל בא ,ייןדנס שלא הוחזק עבל הנס היינו עלמא אין סומכין עב
  .וקדו דרור ונכון לפענ"ביש איסור אז סומכין על הנס וזה דל היכא בא ,כה"ג אין סומכיןב

שכתב  [מג"א סי' תריז סק"א]עיין וכו'  אותה ואם לאו מאכילין...  ת"ר עוברה שהריחה בשר קודש ]יומא פב,א[גמרא ה ע"פ זה ביאר
בעשרה נסים  (משנה אבות פ"ה,מ"ה) והנה נראה ראיה לדבריו ממשנה מפורשתוכו'.  דבאמרה צריכה אני אף בלא נשתנו פניה נאמנת

שם ב [ד"ה לא הפילה]  שנעשו לאבותינו בבית המקדש דקאמר שם לא הפילה אשה מריח בשר הקודש מעולם, והביא שם התוי"ט
(שלא לחללו, במקום שלא השתנו  בשר קודש (לאכול) בבית המקדש לא היו נותנים לה (בשר קודש) מריחה (המעוברת)רש"י שאם היתה 

  פניה, כיוון שהוחזק הנס לא עוברים איסור וסומכין על הנס).

לאכול בערב יוה"כ, הרי הוחזק בית  יש להקשות על כללו של הרב שלמה קלוגר, אם כן מדוע לא רשאי כהן גדול [נחלת יעקב] הערת
המקדש למקום נס. ויש לומר שכללו של הרב שלמה קלוגר נאמר בשב ואל תעשה ולא בקום עשה. לכן למעוברת לא נותנים לאכול 

  וסומכים על הנס, ולכהן גדול לא נותנים לאכול ולא סומכין על הנס.

  

ּו ַהִּמְצִרים� ֶאת־ָה#ִאָּׁש�  )יב,ידלך  'בר( דַוִּיְרא� וא ְמֹאֽ ה ִה� י־ָיָפ�  ]]זוהר כרך א (בראשית) פרשת לך לך [המתחיל בדף עו עמוד ב[ – ה ִּכֽ

ד הוה נהורא כנהורא דשמשא הה"ד וא ְמֹאֽ ה ִה� י־ָיָפ� דמאי . ִּכֽ (טט: כי ראו בנוסף על שרה  אלא דחמו בתיבה דיוקנא (נהרא) אחרא  ְמֹאֽ

ד...  זריה אמרר' ע . [רבה זוטא סז]דיוקן חוה, דיוקן אחר) וא ְמֹאֽ ה ִה�   .ה על יופיה של חוה)יופיה על(טט: מאיקונין של חוה ָיָפ�

  :,ר' עזריה ור' יונתן ב"ר חגי בשם ר' יצחק אמר, איקונין של חוה היתה נמסרת לראשי דורות [לקח טוב]

. וזהו ענין רק בצניעות וסתר א תלוישהושהוטבע בכח החן והיופי  ]יא,כפלים לתושיה בראשית יב בעה"מ לנדא, הדתפתשגן [- כתב ב
כדי למנוע עין הרע צריך צניעות והסתר ... מפעולת יצר הרע ושאר דבריו בקצרה. . עין הרע שאמרו חז"ל ששולט בדברים טובים ויפים

לך 'בר(א תאמר ליפות העבירה וכל אשר יגדל האיסור מיייפה אותו ביתר שאת. ואם יאמרו אשתו זאת יחשקו בעבירה יותר, לכן כאשר הי

ּתְ  )גי,יב ִתי ָא֑ ֹ֣ י ִּבגְָלֵלOֽ: ובו אחותו אני לא יהיה בכח יצרם ליפות העבירה ולכן לא יפגעו בה -  ֲאח ה נְַפִׁש֖ ם  ד)י,לך יב'בר( ְוָחיְָת֥ Wא ַאְבָר� י ְּכב� ַוְיִה?
ה  ִמְצָר�ְיָמה  ּו ַהִּמְצִרים� ֶאת־ָה#ִאָּׁש� ד:ה שהיא אחותו או נכריה אשר אמנם לא ראו אותה כאשתו רק כאש ַוִּיְרא� וא ְמֹאֽ ה ִה� אבל לא  ָיָפ�

  בערה בם אש היצר לנגוע בה.וכן פרעה לא חשק לנגוע בה, רק אמרו שהיא פנויה הראויה לפרעה.
אמרו חז"ל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו. וא"א זיכה את הרבים במה שלמד להם עבודת ה'. נמצא אם שרה תאמר אחותי על 

  . די זה תחיה נפשו וימשיך לזכות הרבים, ואין חטא בא על ידה וכן היה שניצלה שרה בזכות זהי

  מוצע הסבר לאיזכור חוה לסיפור המעשה שכאן. 

ה ּו ַהִּמְצִרים� ֶאת־ָה#ִאָּׁש� קטן, שני לימודים כאשר לפחות אחד מהם יוצא מפשוטו של הכתוב. לימוד (א) -מהפך פשטא זקף – ַוִּיְרא�
שכינ"ה (גי' המצרי"ם) בעקבות מעשה חוה בחטא אדה"ר. תהליך שממשיך - פותחת בהיפוך והעלאת ניצוצי הקדושה שנפלו משרה 

דביציאת מצרים. והכתוב אחריו  וא ְמֹאֽ ה ִה� י־ָיָפ�   מלמד עליו (כעין מדה כ"ג או כ"ד מלב מידות שהתורה והאגדה נדרשים בם) ִּכֽ

י־ָיָפ�ה   המעורר ליצר רע של עבירה ובין יופי שמעורר (יצר הרע) לעבודת ה' ולבנין עולם. מקף כמברר בין יופי – ִּכֽ

וא ה ִה� י־ָיָפ�   מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב,  – ִּכֽ

) בהפך מחוה לא בער בם היצר הרע לעבירה מפני רבוי ]רבה זוטא[לימוד (ב) למרות שיופיה של שרה היה כיופיה של חוה (ע"פ 

(א) מפני שאברהם אבינו היה מזכה הרבים שלמדם עבודת ה', והמזכה את הרבים אין חטא בא על ידו (ב) בזכות תפילת אברהם  סיבות

  ותפילת שרה אל ה' (ג) בזכות צניעותה של שרה (ד) בזכות ששרה אמרה שהיא אחות אברהם אז לא פעל בם יצר העבירה.

ואנמצא  דרך הסבר זאת שונה מהפירושים הידועים שביניהם ה ִה� י־ָיָפ�   ולכן רבים מרואיה התעוררו לומר שראויה היא לפרעה.  ִּכֽ

ד ד ,לא)א 'בר( המלה מזכירה את הנאמר בבריאה בסוף היום הששי – ְמֹאֽ ֹ֑   זה יצר הרע. והטעם של המלה [ב"ר פר' ט,ז] ְוִהּנֵה־֖טֹוב ְמא

ד   סלוק פועל בתפקיד הגבלת היצר הרע לשם בנין העולם. – ְמֹאֽ
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –עת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי טוב טעם ודב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאחלק, ממעט, לא ממש; מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףנין מסוים; מפרטיה מע

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  

י )יב,ידלך  'בר(גדול מבין הסברים אחרים היא כך: - עוד דרך הסבר לזקף גדול, בתפקיד שלוש(ה) דברים לשעת ירידתם למצרים - זקף – ַוְיִה?
... לומד שני דברים (א) טובה גשמיית (ב) היפקדות בזרע אנשים בדרך של סתירת האשה  )יבלך  'בר( ]אור החיים[ולעתיד לבוא. אמנם  

  יא נקיה. אלא שאברהם עשה זאת פעמיים אצל פרעה ואצל אבימלך ויצתה טהורה ולכן דינה שתפקד. עם איש וה

אכן נתכוון לב' דברים הא' למען יטיבו לו בעבור אחותו טובה גשמיית. ועוד וחיתה נפשי וגו' על דרך מה ...  )יבלך  'בר( ]אור החיים[
תעשה שעל כרחך יראה לתת לה זרע  בילדים) נפקדה(שלא ה שאם לא יפקידה שדרשו ז"ל (ברכות לא ב) בפסוק (ש"א א) אם ראה תרא

ע"י שתלך ותסתר וכו' ותבדק כסוטה ונזרעה זרע. כמו כן חשב אברהם כי על ידי סתירת האשה עם האיש והיא נקיה ה' יפקדנה בבנים 
  בדומין לו והוא אומרו וחיתה נפשי בפקודת הזרע בגללך 

  

(א) אין סומכים על הנס (ב)  [אור החיים (לך יב,יא,יב,יג)]גדול, בתפקיד שלוש(ה) דברים נלמדים מכאן ע"פ - זקף – יַוְיִה?  )יב,ידלך  'בר( 

[ב"ר לך פר' מ,ה] החביא בתיבה, היה מוכן לשלם כל סוג מכס (ב) לשנות מפני הסכנה - יעשה מה שבידו לעשות להגן מנזק בדרך הטבע. ב

  ולכן פרסם שאחותו היא.

  

י )יב,ידלך  'בר( גדול, בתפקיד שלוש(ה) דברים ע"פ [ב"ר לך פר' מ,ה] (א) החביא בתיבה (ב) לשלם מכס מכל סוג שיוטל עליו -זקף – ַוְיִה?
עד שנלקחה בית פרעה  נמסרו לראשי הדורותשאיקונין של חוה (ג) [מלבי"ם] העלה מחירה לאומה, לשרי מצרים מפני שיופיה עלה על 

  . בכך הבטיח בטחונה ובטחונו בדרך הטבע מפני ההמון .לעולם הבא ומזה יש ללמוד שבכך עולה

םולשלושה דברים אלו יש תמיכה ברבוי הפרטים הנרמז מתבנית הטעמים של  Wא ַאְבָר�   מרכא טפחא – ְּכב�

  

י )יב,ידלך  'בר(    לאברהם גדול, בתפקיד שלוש(ה) דברים, שניים מהם שלא קשורים לאברהם ושרה ואחד הקשור- זקף – ַוְיִה?

עולה שכינ"ה. הקב"ה מכריח את אברהם אבינו ושרה אמנו לרדת מצרימה = שכינ"ה להכין את ירידת בני ישראל למצרים  ִמְצָר�ְיָמהגי' 
לגאול את הניצוצות הקדושים שנפלו שם (א) בשבירת הכלים (ב) בעקבות חטא אדם הראשון בשהותו במצרים. ובנוסף (ג) מדיבור 

  רבינו בחיי). שרה אמנו כאשה היא הפותחת בגאולת השכינה כעין נוקבא דקוב"ה. אברהם אבינו (ראה 

  

י )יב,ידלך  'בר(   גדול, בתפקיד שלוש(ה) דברים, שניים מהם דיבורים ואחד מעשה, שגרמו לירידה למצרים.-זקף – ַוְיִה?

, הוא שעליו היה גלות מצרים, ובודאי היה חטא הנה זה החטא שחטא אברהם בשוגגאמרי נא אחותי את.   ),יגיבלך  'בר( ][רבינו בחיי
גדול שהביא אשתו הצדיקת במכשול עון מפני פחדו פן יהרגוהו, והיה לו לבטוח בהש"י שיציל אותו ואת אשתו, ועוד שחטא בצאתו 

זה נגזר על מן הארץ שנצטוה עליה מתחלה ויצא משם על אודות הרעב, והיה לו לבטוח בהש"י כי יפדנו ברעב ממות, ועל החטא ה
, היה גלות מצרים בחטא שאמר (נדרים לב א)זרעו גלות מצרים, כי במקום החטא שמה העונש, זה לשון הרמב"ן ז"ל. ולפי דעת רז"ל 

"במה אדע כי אירשנה", שכן אמרו במדרש: הוא אמר: במה אדע, והקב"ה א"ל: ידוע תדע. ונראה מזה שחשבוהו לחטא.  טו,ח) ' לך(בר
  ז"ל ובין לדעת הרב הכל היה חטא הדבור, ועליו נענשו בגלות מצרים ת"ל שנה,ומ"מ בין לדעת ר

: חלקי חטא המחשבה, וחטא הדבור, וחטא המעשה, לכך יש על נחלק לשלשה חלקיםומפני שהחטא הוא סבת הגלות והפורענות,  
שעמדו במצרים ת"ל שנה על חטא הדבור,  , כי מתוךשראוי להיות ג' חלקים יותר על גלות מצריםהמשכיל להתעורר על קץ גלותנו זה 

: במחשבה, בדבור ובמעשה, נגזר עלינו ת"ל שנה כנגד הדבור, ת"ל כנגד וחטאנו בג' חלקי החטאק"ו בבית ראשון שעבדנו ע"ז 
ים "אשרי המחכה ויגיע לימים אלף ומאתים ותשעים", שהם ג' פעמ (דניאל יב, יא): המחשבה, ת"ל כנגד המעשה, וזה חשבון דניאל

  ,ת"ל

  
  בכור שור בראשית יב, יד

ּו ַהִּמְצִרים� (יד)  האומה, ושבחו אותה, עד שבאו גם השרים לראותה, והשרים הללו אותה אל פרעה, ושלח ולקחה ולא בדק . ַוִּיְרא�
  .ך הואאחריה, אלא שמע מן שריו כי אמר להם "אחותי היא"! ולכך לקה מיד, כי לא היה ראוי שיבא אליו מאמר מאת הקדוש ברו

  העמק דבר בראשית יב, יד

כי יפה היא מאד. הוא מיותר, והרי כבר כתיב כי אשה יפת מראה את, אלא הוא התחלת הספור של אופן הצלתה בהשגחת ה', שראו אותה 
ה נפטרה כי אינה יפת מראה לבד, אלא יפה היא מאד עד שהשכילו שאין יפה כמותה ראויה להם אלא להמלך לבדו, כמו כל דבר נפלא, ובז

  מהמון רב, וגם היסב טובת אברהם:
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –עת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי טוב טעם ודב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאחלק, ממעט, לא ממש; מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףנין מסוים; מפרטיה מע

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התש"פ)(בהשתתפות נחלת יעקב) לך יב,א- בראשית לך 1.8

  

ה :טו,לך יב-לך בראשית ּה ֶאל־ַּפְרֹע� ּו ֹאָת� ְלל� ה ַוְיַהֽ ּו ֹאָתּה� ָׂשֵר#י ַפְרֹע� ה:      ַוִּיְרא� ית ַּפְרֹעֽ ה ֵּב� ח ָהִאָּׁש�   ַוֻּתַּק�

י ַוַּיְ֥רא ָּבָל֖ק ֶּבן־ִצּ֑פֹור,ב) כב ' בלקבמ( ]ב,במדבר רבה (וילנא) בלק פרשה כ[ ל ָלֱֽאמִֹרֽ ה יְִׂשָרֵא֖ מה ראה ראה בפורעניות שעתידה : ֵא֛ת ָּכל־ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥
לבא על ישראל מכל שונאיו שכולם היו באים במלחמות ובשעבוד שהן יכולין לעמוד בהן וזה כאדם שמוציא דבר ועוקר אומה 

' בר( וכתיבַוּיְִר֤אּו ְבנֵי־ָהֱֽאSִהי֙ם  )ו,ב ' נחבר( רשעים שיהיו סומין שעיניהם מביאין רעה לעולם בדור המבול כתיבוח ל, וירא בלק נשלימה

ַען )ט,כב נח י ְכנַ֔ ם ֲאִב֣ ְרא ָח֚ ה  ,טו)יב לך 'בר( וכתיב ַוּיַ֗ ּו ֹאָתּה� ָׂשֵר#י ַפְרֹע� ושיב משל למלך שהוירא בלק, וירא בלק  וכן כולם וכאןַוִּיְרא�
שומרים לשמרו מן הגייס והיה בטוח עליהם שהיו גבורים עבר הגייס והרגן והיה מרתת על עצמו וכן בלק ראה מה עשו בסיחון ועוג 

  .שהיה מעלה עליהן שכר לשמרו ונתיירא מעצמו ועוד שראה נסים של נחלי ארנון

ֹ֔  )יב,טו ' לךבר( [תורה שלמה קנג] י ַפְרע ה,ו) ג 'בר(מוסיף  [תנחומא (בובר) בלק ב]- וב הַוּיְִר֤אּו אָֹתּ֙ה ָׂשֵר֣ ְרא  )לד,ב ' וישלחבר(- ו ַוֵּת#ֶרא ָהִאָּׁש[ ַוּיַ֨
ּה ְׁשֶכ֧ם ֶּבן־ֲח֛מֹור   וגו' ,נוח לרשעים שיהו סומין, שעיניהם מביאין מאירה לעולםודורש וירא, ויראו,  – אָֹת֜

ּה  )יב,טו ' לךבר( ]פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)[הראיה מביאה לשבח.  [לקח טוב]- אבל ב ּו ֹאָת� ְלל� ה ַוְיַהֽ ּו ֹאָתּה� ָׂשֵר#י ַפְרֹע� ַוִּיְרא�
ה ה: מתעלה היתה והולכת. ֶאל־ַּפְרֹע� ית ַּפְרֹעֽ ה ֵּב� ח ָהִאָּׁש�   :אמרו אין זו ראוי', אלא לפלטין :ַוֻּתַּק�

ה )יב,טו ' לךבר( ּו ֹאָתּה� ָׂשֵר#י ַפְרֹע� קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד - זקף קטן,- מהפך פשטא מונח זקף – ַוִּיְרא�
מלמדת שראיית רשעים מביאה פורענות. וזה מתאים לפירוש  ][תנחומא-וב [במ' רבה]- הדרשה שב מהלימודים יוצא מפשט הכתוב.

ח  )טויב,( י כןעשו דבר ולא הכלימוה, אם לא שראו אותה שרי פרעה כו' שעל ידלא שהעם המצרי  (בר' לך יב,יד)[אלשיך]  כו' ַוֻּתַּק�

ּה )טויב,( :מה שלא עלה על לב אברם ּו ֹאָת� ְלל� וע"פ  כולם כאחד [אגרא דכלה]- מרכא טפחא בתפקיד רבוי שבחים  ומוסיף ב – ַוְיַהֽ
  .ומי יעלה על לבו שיעשה דבר קשה כל כך ובנחיצות גדולמיד  [אלשיך]

הראיית שרה אמנו ע"י  ענות לפרעה ולכל מצרים. וזה היה הקדמה למכות מצרים וקריעת ים סוף כעונש על הביאה פור ָׂשֵר#י ַפְרֹע�

ּו ַהִּמְצִרים�  )יב,יד ' לךבר(השיעבוד של עם ישראל. דרשה זאת על "ויראו" שונה מאד מהדרשות על  וגם מפשט הכתוב כאן אשר  ַוִּיְרא�
ה ּה ֶאל־ַּפְרֹע� ּו ֹאָת� ְלל� ה ַוְיַהֽ   מהפך פשטא הוציא הכתוב לגמרי מהפשט. . אם כן ָׂשֵר#י ַפְרֹע�

ה )טויב,( הבאת הידיעה  וביןהבאת הידיעה ודיון בה אצל פרעה בזמן מיוחד  ביןבורר  [באר מים חיים]מקף כבורר, ע"פ  – ֶאל־ַּפְרֹע�
  וכאן באופן יוצא דופן הדבר התרחש מייד.  אין מדרך המלך לקחת אשה תיכף בבואה למדינהוהדיון בה מייד. 

ה )טו,יב(   .שחשבו שראויה רק למלך [לקח טוב]- אתנח כמגביל כגון ב – ֶאל־ַּפְרֹע�

ה )טויב,(ו וכן הוא אומר בשרה אמנ] מדרש תנחומא (ורשא) פרשת צו[ ית ַּפְרֹעֽ ה ֵּב� ח ָהִאָּׁש� שלא היתה מבקשת לילך והיו  ַוֻּתַּק�

ה  )טויב,(מתפרשת במקומות אחרים כפתוי.  –מלת "לקח"  ,מפתין אותה ח ָהִאָּׁש�   מרכא טפחא בתפקיד רבוי פתוי. –ַוֻּתַּק�

ּה: ),טוב' (בר ]מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בחקותי[ ּה ּוְלָׁשְמָרֽ ֶדן ְלָעְבָד֖ הּו ְבגַן־ֵע֔ ם ַוּיַּנִֵח֣ ים ֶאת־ָהָֽאָד֑ ח ֥ה' ֱאSִה֖ אין לשון ויקח אלא  ַוּיִַּק֛
ח ָהִאָּׁש�  )טויב,( לשון עלוי כמה שנאמר הַוֻּתַּק� ית ַּפְרֹעֽ ֶלO ),ח(אסתר ב, וכן הוא אומר ה ֵּב� ית ַהֶּמ֔ ח ֶאְסֵּת֙ר ֶאל־ֵּב֣   ,ַוִּתָּלַק֤

  

אֶמר ָׂשַר#י ֶאל :ה,טז ךלך ל אשיתבר �ֹ י ָעֶלי<^ -ַוּת   ַאְבָרם_ ֲחָמִס#
�יהָ   ל ְּבֵעיֶנ ָתה ָוֵאַק� י ָהָר� < ַוֵּת�ֶרא� ִּכ# ִּתי ִׁשְפָחִתי� ְּבֵחיֶק� י ָנַת� ' ֵּביִנ�י ּוֵביֶנֽי<׃ִיׁשְ         ָאֹנִכ  ט ה�   ֹּפ�
ואמר רבי יצחק: שלשה דברים מזכירין עונותיו של אדם, אלו הן: קיר נטוי, ועיון תפלה, ומוסר דין על ] בבבלי ראש השנה טז,[

אֶמר ָׂשַר#  )ה,טז ךל 'בר( : כל המוסר דין על חבירו הוא נענש תחלה. שנאמרר רבי (אבין) מסורת הש"ס: [חנן]חבירו. דאמ �ֹ -י ֶאלַוּת
י ָעֶלי<^  ה ְוִלְבּכָֹתּֽה: )כג,ב חי"ש' בר(וכתיב , ַאְבָרם_ ֲחָמִס# ד ְלָׂשָר֖ ֹ֥ ם ִלְסּפ   ַוּיָבֹ֙א ַאְבָרָה֔

  )בבא קמא פד,א, צג,א(, וכן ]ב,טזרש"י מסכת ראש השנה [

' ֵּביִנ�י ּוֵביֶנֽי<כמו  -מוסר דין  ט ה�   ?ירו על ידואומרים: כלום ראוי הוא שיענש חב(בראשית טז),  ִיְׁשֹּפ�

אֶמר ָׂשַר#י ֶאל )ה,טז ךל 'בר( ] פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)[ �ֹ י ָעֶלי<^ -ַוּת ר' יודן בשם ר' יהודה ב"ר סימון אמר חומסני  ַאְבָרם_ ֲחָמִס#
אתה בדברים שאתה שומע בזיוני ושותק, ר' ברכיה בשם ר' אבא בר כהנא אמר חמסי עליך בעי דינא גבך, משל לשני בני אדם 

ם בבית האסורים נמצא המלך עובר, אמר ליה חד תבע דיני דיני, פירוש ראה הדין שלי למה אני בבית האסורים, אמר המלך חבושי
אפקוהו, אמר ליה חבריה לההוא דאפקוה, יבעי דיני גבך, כלומר חמסי עליך, אילו אמרת קדם מלכא תבע דיני דידן, הוה גזר לאפוקי 

יק לדידי לא אפיק, כך אמרה שרה לאברהם חמסי עליך, שלא אמרת ואנו הולכים ערירים, אלא לן, השתא דאמרת בלשון יחיד, לך אפ
אמרת ואנכי הולך ערירי לך יהב ולי לא יהב, כיוצא בדבר הן לי לא נתתה זרע, לך יהב ולי לא יהב, לכך נאמ' חמסי עליך, ראויה היתה 

' ֵּביִנ�י ּוֵביֶנֽי<׃ִיׁשְ  )ה,טז ךל 'בר(שרה להגיע לשניו של אברהם, ולפי שאמרה  ט ה� , נתמעטו מחייה שלשים ושמונה שנה, בינ"ך כתיב ֹּפ�
לומר הבן שלך, היינו דכתיב הנך הרה וילדת בן. מלמד שנכנסה בה עין רעה והפילה עוברה, שהרי כבר נאמר ויבא אל  (לא בגרסתנו)

  :יא אמר כן ברוח הקודש דייהגר ותהר, הנך הרה וילדת בן למה לי לכדאמרן, א"ר חנינא אילו אלישע הנב

  
(אמרי' בתענית כי) הוא נענש תחלה. פי' כיון שהוא דין הרי הוא בדין תחלה כי המבקש ] ב,חידושי אגדות למהר"ל ראש השנה טז[

 דין על חבירו ראוי שיהיה הוא בעונש לפי שהמביא דין הוא נענש באותו דין גופיה כאשר ממשיך הדין הוא קרוב לדין תחלה ולפיכך
  .נענש תחלה מצד זה שהוא מביא את הדין על ידי צעקתו לכך נענש הוא תחלה שאין לו להביא הדין על ידי צעקתו לדין

וכן במוסר דין שבוטח גם כן בזכותו שיענש חבירו מן השמים על ידו מביא לו ] ב,טזמהרש"א חידושי אגדות מסכת ראש השנה [
ומייתי ליה משרה וגם אם היה זכות שרה גדול אפשר דזכות אברהם היה מכריע. להזכיר לו עונותיו להכריע זכותו נגד חבירו 

  :וכמפורש בפ' החובל בדאית ליה דיינא בארעא ומה שיש לדקדק בזה שם מפורש

' )ה,טז ךל 'בר( ]מהרש"א חידושי אגדות[ - ו ]חידושי אגדות למהר"ל[ ע"פ ט ה� מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים  – ִיְׁשֹּפ�
ה להתרחב, בשמים בודקים את מוסר הדין תחלה בנוסף על הנמסר לדין, ומזכירים עוונות של המוסר כנגד עוונות הנמסר העשוי

  וזכויות המוסר כנגד זכויות הנמסר

בוי מרכא סלוק, כעין רבוי הגבלות, בדרך אחת זה רבוי הגבלות על זכויות המוסר. בדרך אחרת זה ר – ֵּביִנ�י ּוֵביֶנֽי< )ה,טז ךל 'בר(
הגבלות על "המוסר דין חברו לשמים נענש תחלה" זה רק כאשר יש דיין בארץ ולא פנה אליו, וגם זה רק כאשר לא הודיע המוסר 

  לנמסר תחלה.

  צריך החובל לפייס הנחבל שימחול לו, ובו ב' סעיפים. ] שו"ע חו"מ הלכות חובל בחבירו סי' תכב[
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –עת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי טוב טעם ודב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאחלק, ממעט, לא ממש; מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףנין מסוים; מפרטיה מע

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

, {א} אינו מתכפר לו עד שיבקש ממנו {ב} וימחול לו. א] (עד חמישה תשלומים) דבריםהחובל בחבירו, אף על פי שנתן לו ה'  סעיף א
{ג} ואסור לנחבל להיות אכזרי מלמחול, ב] {ד} כי אין זה דרך זרע ישראל, אלא כיון שבקש ממנו החובל ונתחנן לו {ה} פעם 

מהר למחול הרי זה משובח, ורוח חכמים נוחה הימנו. ראשונה א'} ושניה וידוע שהוא שב מחטאו וניחם מרעתו, ימחול לו. ג] וכל המ
 . ודוקא דאית ליה דיינא בארעא. וכל הצועק על חבירואסור לבקש דין מן השמים על חבירו שעשה לו רעה: {ו} ועיין בא"ח סימן תר"ו. ד] הגה

דיינא בארעא אסור לצעוק עליו, אא"כ הודיעו  ). וי"א דאפילו לית ליה(טט: בבא קמא פד,א, צג,א , הוא נענש תחלה (גמרא פ' החובל(לשמים)
  .תחלה (הר"ן פ"ק דר"ה)

  

  המוסר ... כאשר יש דיין, כאשר אין דיין, ומסיים צריך תחלה להודיעו.  –ע"פ רמ"א 

אֶמר ָׂשַר#י ֶאל )ה,טז ךל' בר(אפשר כי  �ֹ י ָעֶלי<^ -ַוּת   , היא ההודעהַאְבָרם_ ֲחָמִס#

ִּתי ִׁשְפָחִתי� ְּבחֵ  י ָנַת� �יהָ ָאֹנִכ  ל ְּבֵעיֶנ ָתה ָוֵאַק� י ָהָר� < ַוֵּת�ֶרא� ִּכ#   הוא ההסבר להודעה – יֶק�

' ֵּביִנ�י ּוֵביֶנֽי< ט ה�   היא המסירה של הדין לשמים. (ולפי הי"א אם אין דיין בארץ לא הייתה צריכה למסור דינו לשמים) – ִיְׁשֹּפ�

  ועבר. בהסבר כזה, עונשה של שרה בא מפני שלא פנתה תחלה אל בית דינו של שם

  מוצע לומר שתבניות הטעמים של הפסוק מלמדים על המצבים השונים שבהם יש או אין עונש למוסר דין חבירו לשמים.

  והם מלובשים על מעשה אבות סימן לבנים.

  

  מקף בורר בין מצב ידיעה ובין מצב של אי ידיעה מבזוי שרה ע"י הגר,    –ַאְבָרם_ -ֶאל

אֶמר )ה,טז ךל' בר( �ֹ שו"ע רמ"א [- . זה נלמד מאין דיין בארץא, תנאי מוקדם לבקשת דין מן השמים על חבירו שעשה לו רעה כאשר קדמ – ַוּת

  . ודוקא דאית ליה דיינא בארעא.אסור לבקש דין מן השמים על חבירו שעשה לו רעה , ס"ב]חו"מ הלכות חובל בחבירו סי' תכב

אֶמר )ה,טז ךל' בר( �ֹ וי"א דאפילו לית ליה דיינא  , ס"ב]שו"ע חו"מ הלכות חובל בחבירו סי' תכברמ"א [קדמא, להודיע תחילה כפסק  – ַוּת
  (הר"ן פ"ק דר"ה) תחלהבארעא אסור לצעוק עליו, אא"כ הודיעו 

י ָעֶלי<^ -ֶאלָׂשַר#י  )ה,טז ךל' בר( ול פעמים מונח זרקא מונח סגול, מונח ראשון מרמז לאפשרות לדרוש את התבנית זרקא מונח סג – ַאְבָרם_ ֲחָמִס#
  אחדות.

י ָעֶלי<^ -ֶאל )ה,טז ךל' בר(   זרקא מונח סגול, בתפקיד כעין מוסיף ממין הענין על הענין, או כגורע ממין הענין מן הענין. – ַאְבָרם_ ֲחָמִס#

  מוצעות הדרשות הבאות:

החובל בחבירו,  סעיף א ]סי' תכבשו"ע חו"מ הלכות חובל בחבירו [(ב)  המוסר דין על חבירו הוא נענש תחלה. [בבלי ר"ה טז,ב](א) 
  אף על פי שנתן לו ה' דברים, {א} אינו מתכפר לו עד שיבקש ממנו {ב} וימחול לו.

  

  הוא נענש תחלה. (כאן אברהם)על חבירו  (כאן שרה)המוסר דין  [בבלי ר"ה טז,ב](א) 

י ָעֶלי<^ -ֶאל   ין מן הענין.זרקא מונח סגול, בתפקיד כעין כגורע ממין הענ – ַאְבָרם_ ֲחָמִס#

שנה משנות חייה של שרה כי מסרה דין  38(א) אברם חומס דיבורו (גורע מדיבורו) ואינו מוכיח את הגר על שמבזה את שרה; (ב) גריעת 
   [לקח טוב בר' לך טז,ה]אברם לשמים 

ים לצער (א) כי שרה אמנו טעמי זרק"א סגו"ל  משמש [מלבוש לשבת ויום טוב, האדמור אייכנשטיין י"ב, ע' תקסא (אוצר החכמה)] 
אמרה מצערא דליבא לאברהם אבינו ע"ה שלא תהא הגר שפחה תירש גבירתה ח"ו. (ב) כדברי הגמרא (ר"ה טז,ב) שרה מסרה דין לשמים 

  ונפטרה ראשונה. 

  

  מקף כבורר בין ידיעת אברם שהגר מבזה את שרה ובין אי ידיעת אברם שהגר מבזה את שרה – ַאְבָרם_ -ֶאל

  אברם יודע מהביזוי האם אינו מוכיח את הגר כי נשאה כאשה ולא כשפחה של שרה.ועוד אם 

  שרה טוענת שאברם יודע מהבזוי שהגר מבזה את שרה ]י"[רשע"פ 

י ָעֶלי<^  )ה,טז ךל' בר( ]רש"י[ יחמס העשוי לי, עליך אני מטיל העונש, – ֲחָמִס#
טט: אלא שאתה אברהם עשית לא חמס שאני עושה,  [שפת"ח](

לא התפללת אלא עליך, והיה לך להתפלל על שנינו והייתי אני נפקדת עמך. מה תתן לי ואנכי הולך ערירי,  כשהתפללת להקב"ה )לי
כועוד, דבריך אתה חומס ממני שאתה שומע

  :בזיוני ושותקמהגר)  ]([שפת"ח 

י ָעֶלי<^ -ֶאל )ה,טז ךל' בר( י  )ה,טז ךל' בר( ]רש"י[יף ממין הענין על הענין, (א) זרקא מונח סגול, בתפקיד כעין מוס – ַאְבָרם_ ֲחָמִס# ֲחָמִס#
אֶמר  )ה,טז ךל 'בר( ]כתר יונתן[(ב)  , עליך אני מטיל העונש,(שאברם גרע מתפילתו לצאצא את שרה) חמס העשוי לי – ָעֶלי<^  �ֹ ַוּת

י ָעֶלי<^ -ָׂשַר#י ֶאל   מהבזיון מהגר – כל עלבוני ממך ַאְבָרם_ ֲחָמִס#

  ברם לא ידע מהבזוי שהגר מבזה את שרה.א [רד"ק]ע"פ 

  

י ָעֶלי<^  )ה,טז ךל' בר( ]רד"ק[ החמס שאני לוקחת משפחתי, עליך הוא, כי אני לטובתך נתכוונתי שנתתיה לך כדי שיהיה לך זרע  – ֲחָמִס#
  :ממנה, ועתה נקלותי בעיניה ואתה לא תחוש ולא תייסר אותה ואני לכבודך איני רוצה לרדותה

'  )ה,טז ךל 'בר( ט ה� הוא נענש תחלה, דכתיב, ויבא אברם לספוד  (כאן אברהם)על חברו  (כאן שרה)וארז"ל (ר"ה ט"ז) כל המוסר דין  - ִיְׁשֹּפ�
לשרה ולבכותה, וזה אמרו בדברים שאין לקרא חמס עליהם כגון זה, כי אברהם אפי' היה יודע זה באמת היה מיסרה ולא קבלה, כי 

  :, ואף על פי שנשאת לו לאשהמִשפחתהשרה אשתו, כ"ש  רחוק הוא שישתוק אברהם לקלון
י ָעֶלי<^ -ֶאל   זרקא מונח סגול, בתפקיד כעין מוסיף ממין הענין על הענין, או כגורע ממין הענין מן הענין. – ַאְבָרם_ ֲחָמִס#

רם, על הענין אשה במעמד וקשור הדבר אל כיצד לקח אברם את הגר (א) האם כאשה משוחררת אזי מוסיף מן הענין של שרי כאשת אב
  גבירה.

כל המוסר דין על  ]בבבלי ראש השנה טז,[- כיצד לקח אברם את הגר  (ב) האם כשפחה של שרה אזי גורע ממין הענין מן הענין כנלמד ב
  הגר כשפחת שרה מסורה בידיה ושרה מסרה דינה לשמים אולי במקום בבית דין של שם ועבר. חבירו הוא נענש תחלה.

החובל בחבירו, אף על פי שנתן לו ה' דברים, {א} אינו מתכפר לו עד  סעיף א ]חו"מ הלכות חובל בחבירו סי' תכב שו"ע[(ב) 
   שיבקש ממנו {ב} וימחול לו.

י ָעֶלי<^ -ֶאל זרקא מונח סגול, בתפקיד כעין מוסיף ממין הענין על הענין, מוסיף על החמישה מיני דמים בקשת מחילה,  – ַאְבָרם_ ֲחָמִס#
  אין לה שיעור קבוע אלא הנחבל ימחול לחובל אחרי פעם או שתי בקשות מחילה כאשר ידוע ששב מחטאו וניחם מרעתו.ו
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –עת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי טוב טעם ודב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאחלק, ממעט, לא ממש; מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףנין מסוים; מפרטיה מע

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשפ"א) לך יב,א- בראשית לך 1.9

  

ת ַוֲאֹתֹנ�  :טז,לך יב-לך בראשית ים ַוֲעָבִדים� ּוְׁשָפֹח� W צֹאן־ּוָבָקר� ַוֲחֹמִר�  ְיִהי־ל� יב ַּבֲעבּוָר�ּה ַוֽ ם ֵהיִט� ים:ּוְלַאְבָר�   ת ּוְגַמִּלֽ

יב ַּבֲעבּוָר�ּה )זיב,ט ' לךבר( ]פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)[ ם ֵהיִט�  בי' לך בר(כדרך שנא' באברהם נאמר בישראל, באברהם כתיב . ּוְלַאְבָר�

ב יַויְהִ֥  )י ֶרץ ָרָע֖ ֶרד ָּבָא֑ ם ַוּיֵ֨ יְָמה֙  ַאְבָר֤ ד הָ  ,ד)מז ' ויגשבר( , ובישראל כתיבִמְצַר֙ ַעןִּכֽי־ָכֵב֥ ֶרץ ְּכָנ֑ ב ְּבֶא֣ ינּו֙  )כ,טו ' חקתבמ( ָרָע֖ יְָמה ַוּיְֵר֤דּו ֲאבֵֹת֙ , ִמְצַר֔

ֶסף ּוַבּזָָהֽב: ' לך יג,ב)בר( באברהם כתיב ה ַּבֶּכ֖ ד ַּבִּמְקנֶ֕ ֹ֑ ד ְמא ם ָּכֵב֣ יו ּכֹוֵׁשֽ  )קה,לז 'תה( ובישראל כתיב ְוַאְבָר֖ ין ִּבְׁשָבָט֣ ב ְוֵא֖ ֶסף ְוזָָה֑ ּיֹוִציֵאם ְּבֶכ֣ ֽ֭    ל:ַו

ת )זיב,ט ' לךבר( ים ַוֲעָבִדים� ּוְׁשָפֹח� W צֹאן־ּוָבָקר� ַוֲחֹמִר�  ְיִהי־ל� קטן בין שני קיסרים (כאן אתנח - קטן (שני זקף- קטן ... זקף- ... זקף -  ַוֽ
  ... סלוק) בתפקיד כעין הקש או דבר חוזר וקורה , כאן כעין מה שארע לאברהם אבינו ארע לישראל .

  שנה. 130בעל כרחם כדי לגאול ממנה ניצוצי קדושה שנפלו בה בבריאה ומשהות אדם הראשון בה למצרים  ראלוריד את ישההקב"ה 

ינּו֙  )כ,טו ' חקתבמ( יְָמה ַוּיְֵר֤דּו ֲאבֵֹת֙ מהפך פשטא - קטן מוטעם ב-קטן, אחד משני הלימודים המרומזים בטעם זקף- מהפך פשטא זקף – ִמְצַר֔
  .וירד מצרימה. אנוס על פי הדבור [ההגדה של פסח]א כלשון ללמד שלא מרצונם ירדו למצרים אל

ד ' לך יג,ב)בר( ֹ֑ ד ְמא ם ָּכֵב֣ ב )קה,לז 'תה(טפחא מונח אתנח,  – ְוַאְבָר֖ ֶסף ְוזָָה֑ ּיֹוִציֵאם ְּבֶכ֣ ֽ֭ דחי (=טפחא בכ"א ספרי תנ"ך כולל בתורה) מונח  – ַו
א ,א) א 'בר( שנתנה בסיני. וזה כמו תבנית הטעמים שלאתנח. הכסף והזהב היו בשביל בנין המשכן שבו שכנה התורה  ית ָּבָר֣ ְּבֵראִׁש֖

ים טפחא מונח אתנח. יציאת מצרים מביאה למעמד מתן תורה ביום ששי בסיון. הבריאה הייתה על תנאי שבני ישראל יקבלו  – ֱאSִה֑
  עליהם את התורה ועד אז הבריאה לא נשלמה. 

  

W צֹא )זיב,ט ' לךבר(  ְיִהי־ל� תַוֽ ים ַוֲעָבִדים� ּוְׁשָפֹח� קטן בין שני קיסרים (כאן אתנח - קטן (שני זקף- קטן ... זקף- ... זקף -  ן־ּוָבָקר� ַוֲחֹמִר�
... סלוק) בתפקיד כעין הקש מאברהם אבינו שזכה לפרנסה בגלל שכבד לשרה אמנו, כך יכבד כל אחד מישראל  את אשתו ויזכה 

  לפרנסה.

יב ַּבֲעבּוָר�ּה )זיב,ט ' לךבר(על הפסוק  ]052-713-9520/2[המפתח לפרנסה, המחבר  ם ֵהיִט� אמר ר'  ]בבלי בבא מציעא נט,א[ .ּוְלַאְבָר�

ם  )זיב,ט ' לךבר(חלבו: לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר  ּוְלַאְבָר�
יב ַּבֲעבּוָר�ּה    .הו רבא לבני מחוזא: אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו. והיינו דאמר לֵהיִט�

  ]מהרש"א[ בגלל שבכסף זה יכבד אותה –דרשו חז"ל ולאברהם הטיב מי שדרכו להטיב דהינו הקב"ה, ולמה הטיב? בעבורה 

W ה[בן יהוידע] מסביר שדרשו זה בגלל שכתוב  ְיִהי־ל� ומוסיף בהערה כי  "ה.והיה צריך לכתוב ויתן לו מכאן שהפסוק מלמד על הקב ַוֽ
מזון משום דה אין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו,בזה יובן המאמר [בניהו בן יהוידע על בבא מציא נט,א] כתב 

  . והפרנסה באה מן הבינה, שהיא סוד ה"א ראשונה דשמא קדישא

  .בברכה צריך הבעל לכבד את האשה למדנו מכאן ב' דברים: (א) הברכה בבית שרויה בזכות האשה; (ב) כדי לזכות

  
ואף על פי דהלשון היטיב קאי על פרעה, אך הן כל הטובות מהקב"ה מתגלגלות ובאות  )זיב,ט ' לךבר( ]תורה תמימה הערה טז[

באמצעות אנשים, ולפי"ז א"צ למש"כ מהרש"א דהגמרא מפרש דהיטיב קאי על הקדוש ברוך הוא, כי באמת אין פשט הכתוב מורה 
  :פי מש"כ הענין מבואר בפשיטותכן, ול

  

אֶמר ַמה :יח,לך יב-לך בראשית ?ֹ ם ַוּי א ַפְרֹעה� ְלַאְבָר� ֹ�את ָעִׂש#יָת ִּל�י -ַוִּיְקָר� :ָּמה לֹא       ּז וא׃-ָל י ִאְׁשְּת<� ִהֽ י ִּכ� # ְדָּת ִּל�   ִהַּג
י ְלִאָּׁש�   :טי,לך יב-לך בראשית ח ֹאָתCּה ִל� וא ָוֶאַּק� ִתי ִה� �ְרָּת� ֲאֹח# 
:ָלָמ�ה ָאַמ ח ָוֵלֽ �ה ִאְׁשְּת<� ַק� ה ִהֵּנ   ה ְוַעָּת?

  

אֶמר ַמה )יח,לך יב' בר(] פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) [ ?ֹ ם ַוּי א ַפְרֹעה� ְלַאְבָר� ֹ�את ָעִׂש#יָת ִּל�י-ַוִּיְקָר� אמר לו לא עשית עמי כתורה: למה . ּז

# ְדּתָ -לֹאלא הגדת לי כי אשתך היא. אתה    :אבל הנגעים הגידו ִהַּג

ם )יח,לך יב' בר( א ַפְרֹעה� ְלַאְבָר� קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד - קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ַוִּיְקָר�

ֹ�את ָעִׂש#יָת ִּל�י-ַמההיא טענת פרעה לאברם  הפשטמהלימודים יוצא מפשט הכתוב.  על פרעה  שהאשים את אברם בהבאת נגעים ּז
כשלטון המקום ( לא עשית עמי כתורה (אברם לפרעה)אמר לו  [לקח טוב]-ין את הנאמר בהוא, שאפשר להב היוצא מן הפשטוביתו. 

    :אותי מה קשרה אלי) לשאול בלילקחת את שרי 

אֶמר  )יח,יב( ?ֹ ֹ�את ָעִׂש#יָת ִּל�י-ַמה(א)  [לקח טוב]בתפקיד שלוש טענות של פרעה לאברם. לפי  –גדול - זקף - ַוּי   לא עשית עמי כתורה: ּז

ֹ (ב)  :ָּמה ל וא-אָל י ִאְׁשְּת<� ִהֽ י ִּכ� # ְדָּת ִּל� # ְדּתָ -לֹאאתה (ג)  ִהַּג   .אבל הנגעים הגידו ִהַּג

  

ם  )יח,לך יב' בר( ]רמב"ן[ א ַפְרֹעה� ְלַאְבָר� יתכן כי בבוא הנגעים פתאום עליו ועל ביתו בעת אשר לוקחה שרה אל ביתו הרהר  -ַוִּיְקָר�
  כי היא אשתו, ולכן קרא לאברהם והאשים אותו: בדעתו לאמר מה זאת עשה אלהים לנו, ושאל אותה והגידה

אֶמר  )יח,יב( ?ֹ בתפקיד שלוש נסיונות של פרעה לברר מאברם מעמדה של שרי. והן מסומנות בפירוש  ]רמב"ן[לפי  –גדול - זקף - ַוּי
 ואמר לו בספק (נסיון א)שלקה בראתן שהמשגל קשה לו, וחשש כי שמא אשתו היא,  (ב"ר מא ב) או כאשר אמרו רבותינו [רמב"ן]

ֹ�את ָעִׂש#יָת ִּל�י-ַמה )יח,לך יב' בר(  על האחוה (כי פרעה שמע  כי אם היתה אחותו היה אומר אמנם אחותי היא, להוציא מפיו האמת -  ּז


 )טי,לך יב' בר(ואמר   )ב(נסיון  .)כי כך נצטותה לומר ע"י אברם משרי ח ָוֵלֽ �ה ִאְׁשְּת<� ַק� ה ִהֵּנ דבר ומה ישיב על לראות מה י - ְוַעָּת?

�ְרָּת�  ט)י,יב( אלא משולב בו  [רמב"ן](שאינו נאמר בפ')ג(נסיון תוכחתו,  ִתי (פרעה מהפך פשטא כי אברם לא אמר זאת אלא שרי) ָלָמ�ה ָאַמ ֲאֹח#
י ְלִאָּׁש�ה ח ֹאָתCּה ִל� וא ָוֶאַּק�   ) עד כאן (נסיון ג) ִה�

מרוב פחדו, אז הבין פרעה כי היא אשתו כאשר חשב, וצוה עליו פרעה  ממנו ולא השיב אותו דברואברהם שתק   ]רמב"ן[המשך 
  :אנשים לשלחם

W ְוֶאת־ָּכל־ ֲאֶׁשר־ֽלW: ,כ)יב(ומיד  W ְוֶאת־ִאְׁשּת� Cּו ֹאת  ְיַׁשְּלח� ה ֲאָנִׁש�ים ַוֽ ו ָעָלCיו ַּפְרֹע� ולא דרש פרעה המתנות שנתן לאברהם  ַוְיַצ�
  .מקח טעותבטענת  (יב,טז)

  

  )יח,יב(בקטע השייך לפירוש בפסוק ...  ]בראשית יבאברבנאל [

ֹ�את ָעִׂש#יָת ִּל�י -ַמה )יח,יב( מ הא'השאלה הי"ד בתוכחת פרעה לאברהם והוא כי הנה יראה שעשה בדבריו ב' תרעומות    ּז
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –עת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי טוב טעם ודב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאחלק, ממעט, לא ממש; מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףנין מסוים; מפרטיה מע

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

:ָּמה לֹא  וא-ָל י ִאְׁשְּת<� ִהֽ י ִּכ� # ְדָּת ִּל� ָלָמ�ה   ט)י,יב( השני שאמר ל וזה מורה שאברהם לא אמר לו כלום ולכן אין מקום לתרעומת ִהַּג
וא ִתי ִה� לא כן בשני ויקשה עם זה למה לא השיבו אברהם ִּל�י  )יח,יב(והם כדמות סותרים זה לזה. ג"כ שבראשונה אמר מלת  ָאַמ�ְרָּת� ֲאֹח#

צדיק תהרוג  כי אמרתי רק אין יראת אלהים במקום הזה כמו שאמרו לאבימלך בהיותו הוא ואנשי ביתו יראי שמים כמ"ש הגוי גם
  :והשם הודה לו בצדקתו כמ"ש גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת

  ]אברבנאל בראשית יב[(התשובה לשאלה י"ד) 

ֹ�את ָעִׂש#יָת ִּל�י -ַמה )יח,יב(וספר הכתוב שפרעה הוכיח לאברהם באמרו  :ָּמה לֹא  ּז י -ָל # ְדָּת ִּל� וגו'. והנרא' שפרעה נתרעם על אברהם ִהַּג

ֹ�את ָעִׂש#יָת ִּל�י-ַמה )יח,יב(על הנגעים שנענש בהם והיה בידו של אברהם למנעו מהם ועל זה אמר  רעומת א)(ת שתי תרעומות ר"ל אתה  ּז
י-לֹא - היית סבת נגעים כש # ְדָּת ִּל� וא ... ִהַּג י ִאְׁשְּת<� ִהֽ והייתי משיבה לך תכף הלקיחה ולא היו באים נגעים וזהו טעם לי שתאמר  ִּכ�

ֹ�את ָעִׂש#יָת ִּל�י -המַ  )יח,יב(שתי פעמים  :ָּמה לֹא  ּז י-ָל # ְדָּת ִּל� :ָּמה לֹאבאמרו  ועוד רמז לו. ִהַּג י- ָל # ְדָּת ִּל� אם פחדת מלומר שהיא  ִהַּג
אשתך לשואלי' אותך פן יהרגוך הנה היה ראוי שתגיד לי בסתר שהיא אשתך כי אני מלך ולא רוצח ולא יאמר למלך בליעל ולא תהיה 

וא  ט)י,יב(הוא אמרו  ב'(תרעומת)והוזהו התרעומת הראשון.  תפארתו לקחת אשת איש אחר לאשה ִתי ִה� ר"ל אם ָלָמ�ה ָאַמ�ְרָּת� ֲאֹח#
תשיבני על התרעומת הראשון שהיה לי לשואלו מאתך באמת כן הייתי עושה אלא שאתה אמרת אחותי היא לכל אדם ונסמכתי על 

ו ללקחה לאשה ואין דרך המלך לקחת לעצמו אשה והיא אותו קול עד שחשבתי ללוקחה לאשה לא אמר שלקחה אלא שהיה בלב
בעולת בעל. ואמר זה להודיעו שהביא עליו קלון מתמיד וחרפ' רבה שהאש' שנכנס' בביתו וארמונו לשם אישות ישיבה ויתנה לאיש 

ות אביו מת כ"ש אם היה בחייו. וכן שלמה כמ"ש (שמואל ב' ג' ז') איש בושת לאבנר מדוע באת אל פלגש אבי כי לקח זה לחרפה בהיאחר ותבעל לאיש אחר 
ש ממנה המית את אדוניה אחיו על אשר שאל את אבישג לאשה אף על פי שהמלך לא ידעה וכבר היה מת כי היתה האשה שנתיחדה בשום צד למלך אסורה להשתמ

�ה ִאְׁשְּת<�  ט)י,יב(לה אמר בסוף דבריו ואחרי שעשה שתי התרעומות האשום אדם ולכן אמר פרעה למה אמרת אחותי היא ואקח אותה לי לאשה.  ִהֵּנ

 ח ָוֵלֽ ה  ט)י,יב(ר"ל  ַק� שבאת האשה הזאת אל ביתי ושצריך אני להשיבה בעבור הנגעים מאי תקנתי על הקלון הנוגע אלי מזה אין ְוַעָּת?

לה חרפתי בכל יום שיאמרו זאת אשתך ולך מכאן ולא תעמוד עוד בארץ מצרים פן תג חשתק )ט)י,יב( (תקנה אלנו תקנה אחרת אלא 
היתה אשת המלך ועתה היא אשת הדיוט. והנה נסתתמו טענותיו של אברהם ולא אמר כי אמרתי רק אין יראת אלהים במקום הזה 

כמ"ש לאבימלך לפי שעם היות זה התנצלות על אמרו אחותי היא אין ספק שלא היה בו התנצלות על התרעומ' הראשון ממה שלא 
וכדי שילך ממצרים ולא יתמהמה שם צוה עליו פרעה  ))כ,יב( ב(תקנה ו לבינו כי היתה אשתו והותרה בזה השאל' הי"ד. אמר למלך בינ

שלא יקחו מאומה ולא יהרגוהו ולא יקחו את אשתו בהיותו מגורש  ))כ,יב( ג(תקנה אנשים שישלחו אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו 
  ולא בעבור הנגעים שנגעו בשבילו.

ה )טי,יב( מיד ולא תגלה  אשתך ולך מכאן חשתק )ט)י,יב( (תקנה אגדול בתפקיד שלוש תקנות שתקן פרעה בעבור אברם: - זקף – ְוַעָּת?
לא יפגעו באברם שרי וכל  שהמלוים ))כ,יב( ג(תקנה צוה עליו אנשים שילחו את אברם, שרי, וכל אשר לו.  ))כ,יב( ב(תקנה חרפת פרעה 

  אשר לו.

  

  על פי פנימיות התורה.מוצג מהלך הסבר 

אֶמר  )יח,לך יב' בר( ?ֹ ם ַוּי גדול בתפקיד חישוב גי' על המלים המוטעמות ולימוד מהתוצאה של הסיכום של - קטן זקף- זקף –ְלַאְבָר�
  לקי המרומז בכתוב. - ) והמרמז לפרסום ידע א576הגימטריאות ושל ההפרש מגי' הטעמים ז"ק ז"ג העולה יסו"ד מלכו"ת העולה תקע"ו (

אֶמר )יח,לך יב' בר( ?ֹ ם ַוּי = מאוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל:כרי"ש  530=  257+  273גי' המלים המוטעמות ז"ק ז"ג עולה  ְלַאְבָר�

   תק"ל שם קדוש, מסל"ת (ישרים), אל"ה חמד"ת לב"ישכי"ר, 

לו"י, מא"ה, אלי"ה, שם דמ"ב (זוהר פ' = מאוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל אגבי"ל, אמ"ה,  46=   576 -  530ההפרש מתקע"ו 
  בשלח) מ'חלה ב'ת ד'וד

. ומורה בחיבורו על החסד הכפול, שם שישים וחמש משם ע"ב "בדמ) עולה 46מ"ו ( ]46[ארמון על מכונו, הרב ארמוני מ"ח, ערך 

. (לימוד א חסד שנהפך לדם) רמז םואז דמ"ב נהפך להיות בד"....  לשפוך חמתו עליהם, והופך פניו בהיפוך אותיותיו כנגד החיצונים

  תפארת, למ"ד הוא בינה, יו"ד הוא חכמה. –(כי לו"י) הוא בחינת וי"ו  אותיותיו מורין) עולה לו"י 46לנגעים שבאו על פרעה וביתו. מ"ו (

ם  )יח,לך יב' בר( אֶמרְלַאְבָר� ?ֹ תפארת,  –"י) הוא בחינת וי"ו (כי לו אותיותיו מורין) עולה לו"י 46גדול בתפקיד שלוש מ"ו (- זקף  – ַוּי
  למ"ד הוא בינה, יו"ד הוא חכמה.

  

  נושא התהפכות החסד לדם.(לימוד ב חסד שנהפך לדם) 

ֶלת עָ  יב),טו' לך בר(בברית בין הבתרים נאמר  ה נֶֹפ֥ ה ֲחֵׁשָכ֥ה גְדָֹל֖ ם ְוִהֵּנ֥ה ֵאיָמ֛ ה נְָפָל֣ה ַעל־ַאְבָר֑ ֶמׁ֙ש ָל֔בֹוא ְוַתְרֵּדָמ֖ י ַהֶּׁש֙ ה [רש"י]פ' ָלֽיו:ַויְִה֤  ְוִהֵּנ֥ה ֵאיָמ֛

שבו מדובר על ארבע גלויות בבל,פרס,יון, רומי.  [פרקי דרבי אליעזר פכ"ח]וזה סיכום קצר של  :רמז לצרות וחשך של גליות - וגו' 
֣  )גי,טו' לך בר(הגלות המקדימה להן מרומזת בפסוק הבא  ע ִּכי־ֵג֣ר׀ יְִהֶי ַע ֵּתַד֜ ֹ֨ ם יָד ע ַוּיֹ֣אֶמר ְלַאְבָר֗ ם ַאְרַּב֥ ם ַוֲעָב֖דּום ְוִעּ֣נּו אָֹת֑ ֶר֙ץ S֣א ָלֶה֔ ה זְַרֲעB֗ ְּבֶא֙

ם )גי,טו' לך בר( ֵמ֖אֹות ָׁשָנֽה:  –[שפע חיים כפי' מונח רביע מרמז ללפחות ארבע גלויות אבל גם יכול להיות הרבה יותר.  – ַוּיֹ֣אֶמר ְלַאְבָר֗
וראה במראות אלקים את כל העתיד  קסא]–ם יקותיאל יהודה, ע' קס רעוא דרעוין א בראשית תולדות. האדמו"ר הלברשטא

  ולהלן ההסבר.. להתרחש עם בניו עד סוף כל הדורות ואת כל הצרות והתלאות והרפקאי דעדו עליה

ברו בשנת ב'י"ח הייתה ברית בין הבתרים וממנה עד יציאת מצרים ומתן תורה בשנת ב'תמ"ח ע [סדר הדורות הרב שלמה היילפרין]לפי 
נון עד שנת - ישראל בהנהגת יהושע בן- שנה בארץ 30שנה במדבר בהנהגת משה רבנו, עד שנת ב'תפ"ח,  40שנה. אח"כ עברו  430

ע ְּבֵעיֵנ֣י ֑ה' ַוּיַעַ  יא),שופטים ב( כג)-(שופטים ב,יב- ב'תקי"ז, מכאן החלו ימי השופטים שאפיונם מתואר ב ל ֶאת־ָהַר֖ ְב֖דּו ַוּיֲַעׂ֧שּו ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֛
ים יד),שופטים ב(...  ֶאת־ַהְּבָעִלֽים: ל ַוּֽיְִּתנֵ֙ם ְּביַד־ׁשִֹס֔ ף ֙ה' ְּביְִׂשָרֵא֔ ים ַוּ֣יֹוִׁשי֔עּום ִמַּי֖ד ׁשֵֹסיֶהֽם:טז,שופטים ב(...  ַוִּיַֽחר־ַא֤ ְפִט֑ ֹֽ  יט),שופטים ב( ) ַוָּיֶ֥קם ֖ה' ׁש

ית בּ֙ו ְוִהְׁשִח֣ ט יָֻׁש֙ םְוָהָי֣ה׀ ְּב֣מֹות ַהּׁשֹוֵפ֗ ם כג),שופטים ב(...  ּו ֵמֲֽאבֹוָת֔ י הֹוִריָׁש֖ ֶּלה ְלִבְלִּת֥ כדי שימשיכו לנסות את ישראל. כך  ַוּיַַּנ֤ח ֙ה' ֶאת־ַהּגֹוִי֣ם ָהֵא֔
יִם ,ח)שופטים ג(מתחילות הגלויות המנובאות בברית בין הבתרים. המציק הראשון היה  ם נֲַהָר֑ ֶלO ֲאַר֣ יִם ֶמ֖ ן ִרְׁשָעַת֔ פט הראשון היה והשו ּכּוַׁש֣

ז ,ט)שופטים ג( ל ֶּבן־ְקנַ֔ מעשי פסל מיכה ופילגש בגבעה, אע"פ שכתובים בסוף ספר שופטים, היו  [סדר הדורות]-לפי אחת הדעות ב ָעְתנִיֵא֣
בימי כושן רשעתים בזמן עתניאל. הנפילה הרוחנית אחרי מות יהושע והזקנים גרמה בין היתר למעשה פילגש בגבעה שאפשר שארע 

ֶלת ָעָלֽיו יב),טו' לך בר(שנה מברית בין הבתרים. מוצע לומר שהנאמר  530קמ"ז או מ"ח. סה"כ ב'ת ה נֶֹפ֥ ה ֲחֵׁשָכ֥ה גְדָֹל֖ שלאברהם  ְוִהֵּנ֥ה ֵאיָמ֛
ה [רש"י]אבינו היה גלוי נבואי כפ'    :מלחמות אחים, נפילה בעבודת ה', שמירת התורה, צרות וחשך של גליות(תחילת)ל רמז –וגו'  ְוִהֵּנ֥ה ֵאיָמ֛

פרעה מודה על טעותו שלקח אשת איש לביתו, וזה עמד כקיטרוג על בני בנימין בגבעה שלא הודו על טעותם, ועוד במקום ששבט בנימין 
  יעשה להם משפט על לקיחת אשת איש (אמנם ללא כתובה) יצאו למלחמה נגד שאר השבטים שבאו לעשות להם משפט.

  שראל, וגם משאר השבטים מתו אלפים רבים.וכמעט שנכחד שבט בנימין מכלל י



  
  

  

  

  לך-לך-בראשית-03-טטודל/©Nov-22                  24/21                ZZFisher-2 ג"פתשה–חשון-מר–ח    

  י והורי רעיתילעלוי נשמת הורלעלוי כל נשמות ישראל, 
 zzzf@ bezeqint.net 972-3-6486221  חשון-י"ח מריהודית חיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –עת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי טוב טעם ודב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאחלק, ממעט, לא ממש; מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףנין מסוים; מפרטיה מע

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשפ"ב)(בהשתתפות נחלת יעקב) לך יב,א- בראשית לך 1.10

  


:  :טי,לך יב-לך בראשית ח ָוֵלֽ �ה ִאְׁשְּת<� ַק� ה ִהֵּנ י ְלִאָּׁש�ה ְוַעָּת? ח ֹאָתCּה ִל� וא ָוֶאַּק� ִתי ִה� �ְרָּת� ֲאֹח#   ָלָמ�ה ָאַמ

במקום שויה לנפשיה חתיכה דאיסורא, דאף  [כתובות כב,א] קיי"ל בכל דוכתא אוצה"ח)][חכמת התורה הרב שלמה קלוגר, ע' קנח (
וא  - דלא מהני הודאתו לחוב לאחרים לגביה נפשיה שויא חתיכה דאיסורא לכך ה"נ כיון דאברהם הודה ש ִתי ִה� ואמר שאינה ֲאֹח#

וא ז"ש. אחרים א"כ אם רוצה לדור עמה צריכה קדושין. ... אשתו א"כ אסורה לו בלא קדושין ִתי ִה� ה ִהֵּנ�ה  ו'וכ ָלָמ�ה ָאַמ�ְרָּת� ֲאֹח# ְוַעָּת?
יׁש  )א,כד ' תצאדב( שאף שגם עתה אשתך היא מן הדין מ"מ אסורה לך בלא קדושין רק קח דקיחה היינו קדושין כמ"ש ,ִאְׁשְּת<�  ח ִא֛ ִּכֽי־יִַּק֥

ה 
 "שוז .קיחה קיחה משדה עפרון ]א,קידושין ב[ וגמרינן ִאָּׁש֖ ח ָוֵלֽ �ה ִאְׁשְּת<� ַק� ה ִהֵּנ אף שעדיין היא אשתך מן הדין מ"מ צריך  ְוַעָּת?

ח  ,אתה קדושין אחרים 
 בקנין חדש ואח"כַק�   .וצריך קדושין מתחילה ,ָוֵלֽ

ה (יב,יט) אמרה שהיא המלה מסמלת תשובה, אפשר שכאן מרמז שעל אברהם מוטלת חובת קדושין מתחילה כיון שאמר או שרה  – ְוַעָּת?
  אחותו ולא אשתו.

ה (יב,יט) גדול בתפקיד שלושה נימוקים לתקינות נשואי אברם ושרי עד כאן, ולאי תקינות לקיחת פרעה את שרי. ע"פ - זקף -  ְוַעָּת?
ועוד מקורות. אברם ושרי בני נח שהתגיירו הם כקטן שנולד ואין ביניהם  [חכמת התורה, הרב שלמה קלוגר, ע' קנח (אוצה"ח)]

בה משפחתית. ישראל מותר לשאת את בת אחיו מהאב ולא כל שכן בן נח. בן נח בגרשו את אשתו מפקיר אותה לעולם, אברם לא קר
  גרש ולא הפקיר את שרי. מכל הנימוקים יוצא שפרעה לקח אשת איש שלא כראוי. 

וא ִתי ִה� למודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהלמודים קטן מרמז לשני - קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ָלָמ�ה ָאַמ�ְרָּת� ֲאֹח#
  ובכך עשית את שרי חתיכה דאיסורא על עצמך.יוצא מפשט הכתוב. (למוד א) בזה שאמרת שאחותי היא הפכת לנו את הפשט שהיא אשתך, 

  שפרעה מהפך מהפשט שלא אברם אמר אלא שרי אמרה. [רמב"ן](למוד ב) ראה 

ח ֹאָתCּה (יב,יט) ]ספורנו[ י ְלִאָּׁש�ה ָוֶאַּק�   :כי חשבתי שבהיותה אחותך ייטיב בעיניך להתחתן במלך, וזה בלתי רשותך. לא לפלגש. ִל�

וא ע' קפו] [חכמת התורה ִתי ִה� הוה לך לומר שאר קרובה או משרתת והנפקא מינה כי אם היה אומר שאר קרובה  ָלָמ�ה ָאַמ�ְרָּת� ֲאֹח#
הנושא אשה צריך לבדוק באחיה  ]א,ב"ב קי[ ש הוי לו לכבוד וכמו שאמרו חז"ללא היה נושא אותה לאשה אך אם אמר אחותו ממ

וא (יב,יט) ולכך עכ"פ ִתי ִה� �ְרָּת� ֲאֹח# י ְלִאָּׁש�ה (יב,יט) ָלָמ�ה ָאַמ ח ֹאָתCּה ִל�   .היית אומר שאר קרובה לא הייתי נושא אותה ָוֶאַּק�

י (יב,יט) ח ֹאָתCּה ִל� בד"כ  ]ספורנו[קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים ביניהם ביחס לנושא. (א) ע"פ  מרכא תביר טפחא, כעין – ָוֶאַּק�
  מבקשים רשות משפחת האשה לשאת אותה, כאן פרעה לא בקש רשות המשפחה בהנחה שייטיב בעיני המשפחה להתחתן במלך.

  ד.פרעה משתדך באשה שאחיה מכובד אינו משתדך באשה ממעמד לא מכוב ][חכמת התורה (ב) ע"פ 

  .לא לפלגש. ְלִאָּׁש�ה ]ספורנו[אתנח מגביל, כפי'  -  ְלִאָּׁש�ה  (יב,יט)

ח (יב,יט) אָת ָּבּ֙ה  (ירמיה לו יד) ]בעל הטורים[.  וע"פ של קידושין בקנין חדש ][חכמת התורה , ע"פ מרכא מרבה –ַק� ר ָקָר֤ ה ֲאֶׁש֨ ַהְּמגִָּל֗
.O ּנָה ְביְָדB֖ ָוֵל֑ ם ָקֶח֥ ודאי , (להלן כ יד) כמו באבימלך, בשלחו אותה שנתן לו מתנותמלמד שאף על פי שאינו מפורש בכאן  ְּבָאזְֵנ֣י ָהָע֔

O וזהו. נתן לו ּנָה ְביְָדB֖ ָוֵל֑   :שנתן לו דבר הניתן מיד ליד, ָקֶח֥


(יב,יט) ח ָוֵלֽ שהות אברם ושרי במצרים  הגבלת זמן [רבינו בחיי]סלוק מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות. (הגבלה א) ע"פ  מרכא מרבה – ַק�
  שצריך קדושין מתחילה כדי לחזור לחיות עמה כזוג נשוי.  ][חכמת התורה ע"פושיצאו מיד. (הגבלה ב) 

ם  )יח,לך יב' בר( ]רמב"ן[ א ַפְרֹעה� ְלַאְבָר� יתכן כי בבוא הנגעים פתאום עליו ועל ביתו בעת אשר לוקחה שרה אל ביתו הרהר  -ַוִּיְקָר�
  את עשה אלהים לנו, ושאל אותה והגידה כי היא אשתו, ולכן קרא לאברהם והאשים אותו:בדעתו לאמר מה ז

אֶמר  )יח,יב( ?ֹ בתפקיד שלוש נסיונות של פרעה לברר מאברם מעמדה של שרי. והן מסומנות בפירוש  ]רמב"ן[לפי  –גדול - זקף - ַוּי
 ואמר לו בספק (נסיון א), וחשש כי שמא אשתו היא, שלקה בראתן שהמשגל קשה לו (ב"ר מא ב) או כאשר אמרו רבותינו [רמב"ן]

ֹ�את ָעִׂש#יָת ִּל�י-ַמה )יח,לך יב' בר(  על האחוה (כי פרעה שמע  כי אם היתה אחותו היה אומר אמנם אחותי היא, להוציא מפיו האמת -  ּז

�ה ִאׁשְ  )טי,לך יב' בר(ואמר   )ב(נסיון  .)כי כך נצטותה לומר ע"י אברם משרי ה ִהֵּנ 
ְוַעָּת? ח ָוֵלֽ לראות מה ידבר ומה ישיב על  - ְּת<� ַק�

�ְרָּת�  ט)י,יב( אלא משולב בו  [רמב"ן](שאינו נאמר בפ')ג(נסיון תוכחתו,  ִתי (פרעה מהפך פשטא כי אברם לא אמר זאת אלא שרי) ָלָמ�ה ָאַמ ֲאֹח#
י ְלִאָּׁש�ה ח ֹאָתCּה ִל� וא ָוֶאַּק�   ) עד כאן (נסיון ג) ִה�

  )יח,יב(בקטע השייך לפירוש בפסוק ...  ]ית יבאברבנאל בראש[

ה ט)י,יב( מיד ולא תגלה  אשתך ולך מכאן חשתק )ט)י,יב( (תקנה אגדול בתפקיד שלוש תקנות שתקן פרעה בעבור אברם: - זקף – ְוַעָּת?
לא יפגעו באברם שרי  יםשהמלו ))כ,יב( ג(תקנה צוה עליו אנשים שישלחו את אברם, שרי, וכל אשר לו.  ))כ,יב( ב(תקנה חרפת פרעה 
  וכל אשר לו.

מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. כאן מעשה אבות סימן לבנים, מרבה על גרוש אברם ושרי  – ִהֵּנ�ה ִאְׁשְּת<� (יב,יט)
  - עם רכוש, גרוש בני ישראל ממצרים. כנלמד ב

תִ  ט)י,יב( ]פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)[ �ְרָּת� ֲאֹח# ואָלָמ�ה ָאַמ 
: רצה לזכות את עצמו. י ִה� ח ָוֵלֽ ה ִהֵּנ�ה ִאְׁשְּת<� ַק� רמז רמז לו . ְוַעָּת?
י לא),יב ' בא(שמשעתידין מצרים לומר לישראל    :֤קּומּו ְּצאּ֙ו ִמּ֣תֹוO ַעִּמ֔

ֹ֙אֶמ֙ר ֤קּומּו ְּצאּ֙ו ִמּ֣תֹוO לא),יב ' בא(שמ יְָלה ַוּי ן ַל֗ ֹ֜ ה ּֽוְלַאֲהר ל ּוְל֛כּו ִעְב֥דּו ֶאת־֖ה' ְּכַדֶּבְרֶכֽם: ַוּיְִקָר֩א ְלמֶֹׁש֨ ם ַּגם־ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑ י ַּגם־ַאֶּת֖   ַעִּמ֔

ם ַּגם־אִֹתֽי: )בל,יב ' בא(שמ כּו ּוֵבַֽרְכֶּת֖ ם ָוֵל֑ ר ִּדַּבְרֶּת֖ ם ַּגם־ְּבַקְרֶכ֥ם ְק֛חּו ַּכֲאֶׁש֥   ַּגם־צֹאנְֶכ֨

ם  )גל,יב ' בא(שמ  יִ֙ם ַעל־ָהָע֔ י ָאְמ֖רּו ֻּכָּל֥נּו ֵמִתֽים:ַוֶּתֱחַז֤ק ִמְצַר֙ ֶרץ ִּכ֥ ם ִמן־ָהָא֑ ר ְלַׁשְּלָח֣   ְלַמֵה֖

  

W ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ֽלW:,כ: יב לך-לך בראשית W ְוֶאת־ִאְׁשּת� Cּו ֹאת  ְיַׁשְּלח� ה ֲאָנִׁש�ים ַוֽ ו ָעָלCיו ַּפְרֹע�   ַוְיַצ�

ה ֲאנָ  )כ,יב( ]פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)[ ו ָעָלCיו ַּפְרֹע� Wַוְיַצ� Cּו ֹאת  ְיַׁשְּלח� ם  )גל,יב ' בא(שמ  כנגד. ִׁש�ים ַוֽ ר ְלַׁשְּלָח֣ ם ְלַמֵה֖ יִ֙ם ַעל־ָהָע֔ ַוֶּתֱחַז֤ק ִמְצַר֙
ֶרץ  י ָאְמ֖רּו ֻּכָּל֥נּו ֵמִתֽיםִמן־ָהָא֑ מעשה אבות סימן לבנים, פרעה מיהר להפטר מאברם ושרי גורמי הנגעים, כך לעתיד לבוא תמהר כל מצרים  :ִּכ֥
  גורמי מכות מצרים.להיפטר מ

ממנו ולא השיב אותו דבר מרוב פחדו, אז הבין פרעה כי היא אשתו כאשר חשב, וצוה עליו פרעה ואברהם שתק   (יב,יח) ]רמב"ן[המשך 
  :אנשים לשלחם

W ְוֶאת־ָּכל־ ֲאֶׁשר ,כ)יב(ומיד  W ְוֶאת־ִאְׁשּת� Cּו ֹאת  ְיַׁשְּלח� ה ֲאָנִׁש�ים ַוֽ ו ָעָלCיו ַּפְרֹע� ולא דרש פרעה המתנות שנתן לאברהם  ־ֽלW:ַוְיַצ�
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –עת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי טוב טעם ודב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאחלק, ממעט, לא ממש; מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףנין מסוים; מפרטיה מע

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  .מקח טעותבטענת  (יב,טז)

ה) ,כיב( ו ָעָלCיו ַּפְרֹע�   מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והלכה או ענין לא שוה לפרטיה ביחס לנושא – ַוְיַצ�

  ת, החרמת רכושם, גרוש אברם היה יוצא דופןאפשר שבעלי עבירה אחרים כלפי המלכות היו נענשים בעונש חמור כמו מיתה, עבדו

שלא יקחו מאומה ולא יהרגוהו ולא יקחו את אשתו בהיותו מגורש ולא בעבור  [אברבנאל]אתנח מגביל כפי' – ֲאָנִׁש�ים ),כיב(
  הנגעים שנגעו בשבילו.

W )כ,יב(  W ְוֶאת־ִאְׁשּת� Cּו ֹאת  ְיַׁשְּלח� תרעומת פרעה  לא שוה לפרטיה;או ענין עם הלכה פרטים ת קבוצ בתפקיד כעיןמרכא תביר טפחא  – ַוֽ
ע ֧ה'׀) יז,יב לך' בר( ]רש"י[היא על אברם על שתיקתו ולא על שרי אע"פ שע"פ  י...  במכת ראתן – ַויְנַַּג֨ ר ָׂשַר֖ געל פי דבורה -  ַעל־ְּדַב֥

 ,

הוא עשה זה הנס כדי שידע פרעה בשביל הקדוש ברוך : דאל"כ אודות שרה מיבעי ליה [שפת"ח ג] :אומרת למלאך הך והוא מכה
  ]נחלת יעקב[. שרה הוא נלקה

W ),כיב(  דרך הסבר נוספת: W ְוֶאת־ִאְׁשּת� Cּו ֹאת  ְיַׁשְּלח� מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והלכה או ענין לא שוה  – ַוֽ
בגופם נהגו בהם עבדי המלך בזלזול, כגון לקחו נשותיהם.  לפרטיה ביחס לנושא. אפשר שאנשים אחרים שהמלך דנם גם אם לא נענשו

  גרוש אברם היה יוצא דופן גם ביחס האנשים המלווים אותו ביציאתו ממצרים.

W מקף כבורר בין התיחסות אל שרה כמגורשת מהמלך ובין התיחסות אל שרה כאשת אברם ולא מגורשת מהמלך. כאן אשת  – ְוֶאת־ִאְׁשּת�
  אברם בלבד.

סלוק מגביל את המשלחים שלא יקחו מאברם מאומה. כל מקף מרמז לברור משהו. כגון בורר בין שלקחו  – ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ֽלW ),כיב(
מלוט ובין שלא לקחו מלוט. בורר בין שלקחו ממתנות פרעה לאברם ובין שלא לקחו. בורר בין שלקחו מעבדי אברם ושרי ולוט ובין שלא 

  לא לקחו את מתנות פרעה, לא לקחו מעבדי אברם, שרי, לוט.לקחו. כאן לא לקחו מלוט, 

  

ֹו ְוָכל: א,לך יג-לך אשיתבר Bּוא ְוִאְׁשּת Oִים ה ם ִמִּמְצַר0 . ַאְבָר�  ְגָּבה׃-ֲאֶׁשר-ַוַּיַעל ֹו ַהֶּנֽ ֹוט ִעּמ� ֹו ְול� Cל  
אֹוָתּה ַּפְרעֹה ָּכַתב ָלּה ִּבְׁשַטר ְּכֻתָּבה ָּכל ָממֹונֹו, ֵּבין  ַרִּבי יְהֹוֻׁשַע ֶּבן ָקְרָחה אֹוֵמר, ֵמַאֲהָבתֹו...  כ"ו]"חורב" פרק  -פרקי דרבי אליעזר (היגר) [

ת ֶאֶרץ ּגֶׁשן ֶׁשִהיא ֶׁשל ָׂשָרה ִאֵּמנּו. ְוָכַתב ָלּה אֶ ֶּכֶסף ֵּבין זָָהב ֵּבין ֲעָבִדים ֵּבין ַקְרָקעֹות, ְוָכַתב ָלּה ֶאת ֶאֶרץ ּגֶׁשן ַלֲאֻחּזָה, ְלִפיָכO יְָׁשבּו יְִׂשָרֵאל ּבְ 
       ָהגָר ִּבּתֹו ִמִּפַלגְׁשֹו ְלִׁשְפָחה.

. ְוָכתּוב ִהּנֵה ִאְׁשְּתB ַקח ָוֵלO יב, יט] ' לך[ברֶׁשּנֱֶאַמר  ְוָקָרא ְלַאְבָרָהם ְוָאַמר לֹו ֲהֵרי ִאְׁשְּתB ְוָכל ְׁשָטרֹות ַמְּתנֹוֶתיָה ִעָּמּה, ֵלO ְוַאל ַּתֲעמֹד ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת,
. ַמֲעִביר ַוּיִַּקח ֲאִביֶמֶלO צֹאן ּוָבָקר ַוֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹת [שם כ, יד]ו ָעָליו ַּפְרעֹה ֲאנִָׁשים. ָּכל ַמה ֶּׁשּנַָתן ְלָׂשָרה נַָתן ֲאִביֶמֶלO ְלַאְבָרם, ֶׁשּנֱֶאַמר ַאֲחָריו ַויְצַ 

  ְלַאְבָרָהם ְּבבֹואֹו ְּבֶאֶרץ ְּכנַַען ַעד ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים.

ִים  ),כיב(: הסבר בפשט ם ִמִּמְצַר0   בנושא מתנות מלכים לאברהם על אודות שרה.כעין כלל בתפקיד  –אזלא וקדמא  - ַאְבָר�

ֹו ְוָכל ),כיב(  Bֹו- ֲאֶׁשר-ְוִאְׁשּת ֹוט ִעּמ� ֹו ְול� Cדרגא תביר מרכא טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא. - ל  

  הלכה א) שעל כל אחד חל אותו (ענין א) או חלה אותה (הלכה א). התבנית מכילה שני ענינים או שתי הלכות. (ענין א) או (

  מתנות פרעה, מתנות אבימלךפכ"ו] פרקי דרבי אליעזר [ע"פ 

ֹו -ֲאֶׁשר-ְוָכל א),גי( Cפכ"ו] פרקי דרבי אליעזר [מצב (א) לקח הכל (ב) לא לקח הכל. ע"פ - מקף מקף אפשר שכל מקף מלמד רב - ל

אברהם לא לקח עמו  .ְּכֻתָּבה ָּכל ָממֹונֹו, ֵּבין ֶּכֶסף ֵּבין זָָהב ֵּבין ֲעָבִדים ֵּבין ַקְרָקעֹות, ְוָכַתב ָלּה ֶאת ֶאֶרץ ּגֶׁשן ַלֲאֻחּזָה ַּפְרעֹה ָּכַתב ָלּה ִּבְׁשַטר
ועוד למוד על העתיד , לצערינו בבני ישראל שהתרבו  את ארץ גושן ועוד רכוש רב שבסופו של דבר הוציאו בני ישראל ממצרים.

ֹו -ֲאֶׁשר-ְוָכל א),גי(- צרים קרה ברור המרומז בבמ Cמקף מקף וחלק גדול מהם אבד במצרים. - ל  

ֹו-ֲאֶׁשר-ְוָכל א),גי( ֹוט ִעּמ� ֹו ְול� Cתביר מרכא טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל על חלקם לא חל (ענין ב) או  - ל
ַער ,י)יג ךל 'בר( )א( ע"פ שלוט היה מעדיף להשאר במצרים. פשר,אלא חלה (הלכה ב).  ֹֽ ה צ יִם ּבֲֹאָכ֖ ֶרץ ִמְצַר֔ ... ומדרש אגדה  ]רש"י[פ' ְּכֶא֣

כל זמן  ]רש"י[פ' ַאֲחֵר֙י ִהָּפֶֽרד־֣לֹוט ,יד)יג ךל 'בר( (ב). ]ב,הוריות י[דורשה לגנאי, על שהיו שטופי זמה, בחר לו לוט בשכונתם במסכת 
ם ב,ז)י ךל 'בר( ולעיל שהיה לוט אצלו וכתיב( ]יצא יתנחומא ו[ שהרשע עמו היה הדיבור פורש ממנו א ֙ה' ֶאל־ַאְבָר֔  תבאותה שעה, ַוּיֵָר֤

על שהיו שטופי זמה בחר לו לוט בשכונתם, וזה בא  )יג י -(טט  שפירש לעיל ]רש"י['כמו שמוכח מפ ת] שפת"ח[). כשר היה וק"ל
  הסיע עצמו מקדמונו של עולם, משמע שקודם לכן צדיק היה.  (יג יא) ]רש"י['ועוד פלמד מהם  שהיו שטופי זמהשהיה במצרים לו מפני 

. אך בינואברהם אומר שלוט הנהיג הכנסת אורחים כמו א ו]פדר"א פכ"[-אמנם לוט התישב בסדום שגם הם בני חם כמצרים, אבל ב

  אפשר שלא רצה לשבת בארץ הנגב או בהר המוריה.

 ְגָּבה   .להר המוריה (ודרך הנגב) ... ישראל-לבוא לדרומה של ארץ ]רש"י[פ'– ובינאברהם א, מגביל מטרת סלוק – ַהֶּנֽ

  ה: הסבר בפנימיות התור

אבל באברהם וכו':  אבל באברהם מה כתיב ]בראשית פרשת לך לך מאמר וינגע ה' את פרעה אות קמג - פירוש הסולם לזוהר [ע"פ 
ִים )א,יג(, מה כתיב בו ם ִמִּמְצַר0 . ַאְבָר� שנתדבק בה בתחילה. ומעשה זו היתה , למדרגה העליונה, וחזר למקומו, ירד שעלה ולא, ַוַּיַעל

 ְגָּבה, כדי להורות חכמה, שנתקיים בקיום שלם כראוי לו, ולא נתפתה אחר המצרים, ועמד בקיומו וחזר למקומו זהו רוח דרום, , ַהֶּנֽ

 ְגָּבה אף עתה. ְונָ֖סֹוַע ַהֶּנֽגְָּבה ָה֥לֹוO ,ט)יב ' לךבר( שכתוב, הוא מדרגה העליונה שאחז בה בתחילה, חסד דז"א דהיינו המקום שנתדבק , ַהֶּנֽ
   .בו בתחילה

. בוא וראה סוד הדברוכו':  תא חזי רזא דמלה] אות קמד [שםושרה ואח"כ בני ישראל היו חייבים לרדת למצרים ולהיצרף שם ם האבר

כאשר רצה הקדוש ברוך הוא , כעין זה היה לבניו. ב"הלא היה חלק גורלו בהק. שם בתחילה ולא נצרף, אם לא ירד אברם למצרים
  .לא היו עם אחד שלו, ולא נצרפו שם, אם לא ירדו מתחילה למצרים. ולקרבם אליו, עם שלם, לעשותם עם אחד

.  ),כיב(  ְגָּבה - = תרסא בתפקיד כעין מחיצה לעצמו המתבטא בבעל בחינה נעלה, שרש, דבקות ב קטנה-תלישא - ַוַּיַעל   ה עליונה.מדרג ַהֶּנֽ

ִים  ),כיב( ם ִמִּמְצַר0 ֹו ְוָכלהכולל את הפרטים כעין כלל  - אזלא וקדמא  -ַאְבָר� Bּוא ְוִאְׁשּת Oֹו ַהֶּנֽ ְגָּבה׃-ֲאֶׁשר- ה ֹוט ִעּמ� ֹו ְול� Cל  

ּוא  ),כיב(  Oמלמד אלפניו ולאחריו בתפקיד כעין מחיצה לעצמו המתבטא בבעל בחינה נעלה, שרש, מקור –גדולה - תלישא - ה ,  

ּוא  )כ,יב( - אפשר ש Oַּבַּל֥יְָלה ֽהּוא: ' ויצא ל,טז)בר(בלידת יששכר  צאבפרשת וי ]רבנו בחיי[מרמז לשם הוי' כמאמר ה  

.  ),כיב( ִיםתרסא בתפקיד מחיצת הגנה מלפני ירידת  ַוַּיַעל ם ִמִּמְצַר0 ּואובהיותו שם וביציאתו משם  ַאְבָר� Oתלשא בלימוד אלפניו כמחיצת  – ה
ּואים מלאכי חבלה וכד'. בלמוד לאחריו רִ צֵ מֶ  הגנה על אברם ממל"ך מצרי"ם = Oֹוכשורש תלשא  – ה Bדרגא כקשר לשורש כדי שכל  -  ְוִאְׁשּת

ֹוטהפרטים שנכללים עם אברם  ְסְּדB  יג),פו 'תה(. כעין תיקונים כרך ב צד,א] –[זוהר חדש  - המתנדנד לא ינזקו, קצת ע"פ הסקה מ ְול� ִּכֽי־ַח֭
ְלָּת נַ֝  י ְוִהַּצ֥ י ִמְּׁש֥אֹול ַּתְחִּתָּיֽה:ָּג֣דֹול ָעָל֑   ְפִׁש֗
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –עת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי טוב טעם ודב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאחלק, ממעט, לא ממש; מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףנין מסוים; מפרטיה מע

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשפ"ג) לך יב,א- בראשית לך 1.11

  

ב: ,ב:יגלך -לךבראשית  ה ַּבֶּכ�ֶסף ּוַבָּזָהֽ ד ַּבִּמְקֶנ? ם ָּכֵב#ד ְמֹא�    ְוַאְבָר�

ד (יג,ב) ם ָּכֵב#ד ְמֹא� ית (בר' א,א) טפחא מונח אתנח, תבנית טעמים של(סלוק)  – ְוַאְבָר� א ְּבֵראִׁש֖ שייכת לקבוצת  (יג,ב). הרישא של יםֱאSהִ֑  ָּבָר֣
ית (בר' א,א)שהרעיון שלהם "בקבלת עול מלכות שמים לפעול אחדות ה' במקום התחלקות", תבנית טעמי המקרא של הפסוקים  א ְּבֵראִׁש֖  ָּבָר֣

ים ניצוצות קדושים שנה ואבד שם  130מרמז על קשר אפשרי למעשי בראשית. אחרי גירוש אדם הראשון הוא שהה לבדו במצרים  ֱאSִה֑
רבים (מעין התחלקות הקדושה). טט: מוצע לומר שאברהם אבינו פעל אחדות ה' לאחד ניצוצות הקדושה אשר אבדו מאדם הראשון לקראת 

ד (יג,ב) ]רש"י[הוצאותם בעתיד ע"י בני ישראל ביציאת מצרים. פ'   ים.של זכויות ההכנה של הוצאת הניצוצות הקדוש :טעון משאות – ָּכֵב#ד ְמֹא�

  

ר' פנחס בשם רבי הושעיא רבה אמר, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו צא  ...  ]בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מ[
... (ב"ר ממשיך בהשוואות בין אברהם אבינו ובין בני ישראל בכניסה למצרים ובשהייה בה, אח"כ שלוש  וכבוש את הדרך לפני בניך,

  ...  ַּבִּמְקֶנ?ה (יג,ב)גדול של - מז להן עשוי להיות בזקףנקודות ביציאה ממצרים, שר

ד ַּבִּמְקֶנ?ה (יג,ב)באברהם כתיב  (למוד א) ם ָּכֵב#ד ְמֹא� ב  )תהלים קה,לז( ובישראל כתיב, ְוַאְבָר� ֶסף ְוזָָה֑ ּיֹוִציֵאם ְּבֶכ֣ ֽ֭ יו ּכֹוֵׁשֽלַו ין ִּבְׁשָבָט֣   , :ְוֵא֖

ה וַ  (בר' לך יב,כ)באברהם כתיב  )למוד ב( ו ָעָלCיו ַּפְרֹע� יםְיַצ� ם) לג,בא יב 'שמ( ובישראל כתיב, ֲאָנִׁש� יִ֙ם ַעל־ָהָע֔ ם  ַוֶּתֱחַז֤ק ִמְצַר֙ ר ְלַׁשְּלָח֣ ְלַמֵה֖
י ָאְמ֖רּו ֻּכָּל֥נּו ֵמִתֽים: ֶרץ ִּכ֥   ִמן־ָהָא֑

יו (יג,ג) ביציאתו בשלום ממצרים)טט: ( באברהם כתיב )למוד ג( ל )א,לג 'מס 'במ( ראל כתיב, ובישַוֵּי�ֶל
� ְלַמָּסָע� י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֗ ֶּלה ַמְסֵע֣ ר  ֵא֜ ֲאֶׁש֥

ן: (טט: בשלום) ֹֽ ה ְוַאֲהר ם ְּביַד־מֶֹׁש֖ יִם ְלִצְבאָֹת֑ ֶרץ ִמְצַר֖   .יְָצ֛אּו ֵמֶא֥

  ַּבִּמְקֶנ?ה (יג,ב)גדול של - ללמוד מזקף דבר אפשרי אחר

ב: יג,ב)ך בר' ל( ביום השמיני] –[פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא ג  ה ַּבֶּכ�ֶסף ּוַבָּזָהֽ ד ַּבִּמְקֶנ? ם ָּכֵב#ד ְמֹא�  )בר' לך יג,ה(וגם  ְוַאְבָר�

ר ְואָֹהִלֽים: ם ָהָי֥ה צֹאן־ּוָבָק֖ O ֶאת־ַאְבָר֑  )בר' לך יג,ו( ראה היכן העשירו עד שלא היתה הארץ יכולה לשאת את שניהם כאחת ְוגַם־ְל֔לֹוט ַההֵֹל֖

ם אְוSא־נָָׂש֥  ֶבת ֶרץָהאָ֖  אָֹת֛ ו ָלֶׁש֣ ִּכֽי־ָהָי֤ה  )בר' לך יג,ו(מפני  ואם תמה [אתה] על הדבר שלא הייתה הארץ יכולה לשאת אותם [לאו], יְַחָּד֑
ב ין רֹעֵ֣  )בר' לך יג,ז( מפני הדינים שהיו בין הרועים כמה שכתוב(לאו) [אלא]  ְרכּוָׁש֙ם ָר֔ ם ּוֵב֖ י ִמְקֵנֽה־ַאְבָר֔ ין רֵֹע֣ יב ֵּב֚ ולמה , י ִמְקנֵה־֑לֹוטַוֽיְִהי־ִר֗

אלא כשאדם צדיק אף בני ביתו כמותו צדיקים וכל מי שידבוק בו וכשאדם רשע אף בני ביתו כמותו , היו מדיינים אילו עם אילו
לא היו רועים בהמותיו של אברהם היו הרועים מוציאים אותם [זמומים שלא] יגזלו לבריות ובהמותיו של לוט  (למוד א)רשעים, 
, התחילו רועים של אברהם מדיינין עם רועים של לוט ואומרים להם למה אתם משיאים ללוט שם רע [זוממים] אותן (זמומין)

אמרו להם רועים של לוט אנו הם שאנו צריכים למחות בידכם שאתם זוממין את הבהמה  )וד ב(למומוציאים בהמתו שלא זמומה, 
מפני שאתם יודעים  )וד ג(למ, אין אתם זנין אותה כראוימפני שאינו מוליד  שע"י שאתם יודעים שסוף בהמתו של אברהם לחזור ללוט

ביותר, מה שבהמתו  )טט: כנראה לוט( אתם עושים עצמיכם צדיקים מבהמותיו של אחר .שאין לאברהם בן ולמחר הוא מת ולוט יורשו
את )בר' לך יב,ז( םלא כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברה ,לא משלה היא רועה האם)טט: ( ,רועה היא גוזלת ֹ֑ ֶרץ ַהּז ן ֶאת־ָהָא֣ ְרֲעB֔ ֶאֵּת֖ הרי   ְלזַ֨

   , למחר הוא מת בלא בנים ולוט שהוא בן אחיו יורשו

רועי לוט אומרים על רועי אברהם שאינם זנים את   )וד ב(לממקנה אברהם יוצא זמום על פיו   (למוד א)גדול - זקף – ַּבִּמְקֶנ?ה יג,ב)בר' לך (
רועי לוט אומרים שרועי אברהם עושים עצמם צדיקים מטענותיהם הלא נכונות על   )וד ג(למדעים שיעבר ללוט המקנה מפני שיו

  התנהגות רועי לוט כי הם רועים במה ששייך להם כי לוט יורש את אברהם 

 ְוַהְּֽכנֲַענִי֙  )בר' לך יג,ז( ומי לחשך שע"י דברים הללו היו מדיינים א"ר יהודה בר סימן קרא סופו של פסוק) שם] [פסיקתא רבתי(המשך 

י ז ְוַהְּפִרּזִ֔ ב ָא֖ י  )בר' לך יג,ז( מה הדבר הזה אלא מתוך שהיו מדיינים על כך שנאמר :ָּבָאֶֽרץ יֵֹׁש֥ ין רֵֹע֣ יב ֵּב֚ אמר להם הקדוש ברוך [וגו'] ַוֽיְִהי־ִר֗
י ְוַהְּֽכנֲַענִי֙  )בר' לך יג,ז( הוא ז ְוַהְּפִרּזִ֔ ב ָא֖ שאתם  (טט: לוט) חן שאמרתי לאברהם שאני נותן לבניו את הארץ לבניו לא לרשע הזה ץָּבָאֽרֶ  יֵֹׁש֥

אגרש את הכנעני ואת הפריזי סבורים ואפילו מה שאמרתי לאברהם שאני נותן לבניו את הארץ אימתי כש (הרועים בעקבות מחשבת לוט)
  ,בעלים עליה ואתם אומרים כןעד עכשיו  בתוכה לאברהם עדיין לא נתתי בנים והכנעני והפריזי. מתוכה

י ְוַהְּֽכנֲַענִי֙  )בר' לך יג,ז( ז ְוַהְּפִרּזִ֔ ב ָא֖    – ָּבָאֶֽרץ יֵֹׁש֥

ב )בר' לך יג,ז( זמרכא סלוק, מרכא מרבה סלוק מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות בנושא בעלות על הארץ.  – ָּבָאֶֽרץ יֵֹׁש֥ טפחא בתפקיד  – ָא֖
זשאחריה, כאן בנושא הגבלות בעלות על הארץ, פותח טפח להתאפיין מהכתוב והלמוד  טפחא בתפקיד התפשטות האפיון הבא  – ָא֖

י ְוַהְּֽכנֲַענִי֙  )בר' לך יג,ז(מהסיפא אל הכתוב לפניה  ללמד שבעלותם על הארץ מוגבלת מפני שתי סבות המרומזות בתבנית הטעמים  ְוַהְּפִרּזִ֔
 - קטן מרמז לשני למודים, פשטא מרמז ששני הלמודים הם כפשט כנדרש ב- קטן, זקף- פשטא זקף – יְוַהְּפִרּזִ֔  ְוַהְּֽכנֲַענִי֙  )בר' לך יג,ז(של 

   .כשאגרש את הכנעני ואת הפריזי מתוכה (למוד ב) ?מה שאמרתי לאברהם שאני נותן לבניו את הארץ אימתי (למוד א) פסיקתא רבתי שם][

  הַּבִּמְקֶנ?  (יג,ב)גדול של - ללמוד מזקף דבר אפשרי אחר

  ][המתחיל בדף עו עמוד ב]דף פג,ב זוהר כרך א (בראשית) פרשת לך לך [

ִים  (יג,א)  כיון דנחת ואתצריף מיד...   ם ִמִּמְצַר0 . ַאְבָר� ואתדבק  שב למקומו לארץ ישראל)ו( ודאי ותב לאתריהעלה) (סליק ַוַּיַעל

 ְגָּבה (יג,א)דכתיב  אמונה העליונה)בונתדבק (במהימנותא עלאה  ידע אברהם חכמתא עלאה  (טט: א) מכאן ולהלאה חכמה דצד ימין) שם( ַהֶּנֽ

ב: (יג,ב) ואתעביד ימינא דעלמא, כדין  )ג (טט:ואתדבק בקודשא בריך הוא  )ב (טט: ה ַּבֶּכ�ֶסף ּוַבָּזָהֽ ד ַּבִּמְקֶנ? ם ָּכֵב#ד ְמֹא� ָּכֵב#ד , ְוַאְבָר�
ד ה בסטרא דמזרח,  ְמֹא� במסטרא דדרום,  ףַּבֶּכ�סֶ בסטרא דמערב, ַּבִּמְקֶנ?   ,מסטרא דצפון ּוַבָּזָהֽ

  ]זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת לך לך [המתחיל בדף מ עמוד ב][

ד (יג,ב) אז הנשמה מה כתיב בה ם ָּכֵב#ד ְמֹא�   : ומצות )ג(טט: בתורה  )ב(טט: בכל מעשים טובים וישרים  (טט: א) ְוַאְבָר�

  

יו :,גיג לך-לך בראשית י: ַוֵּי�ֶל
� ְלַמָּסָע� ין ָהָעֽ ל ּוֵב� ית־ֵא� ין ֵּבֽ ה ֵּב� ֳהJה� ַּבְּתִחָּל� ָיה ָׁש�ם ָאֽ Wם ֲאֶׁשר־ָה� ית־ֵא�ל ַעד־ַהָּמק  � ֶגב ְוַעד־ֵּבֽ   ִמֶּנ

יו )ג,ג(בר' לך י ]מדרש הגדול[   .במסעות שהלך בהן חזר. אמר ר' אלעזר הלך לפרוע להקב"ה מה שנטל באשראי ובאמנה. ַוֵּי�ֶל
� ְלַמָּסָע�

Wם )(יג,ג אמר ר' אלעזר הלך  [מדרש הגדול]מקף כבורר בין משמע מקום בארץ כנען ובין משמע כנוי לקב"ה שלפי  – ַעד־ַהָּמק 
Wם )(יג,ג. לפרוע להקב"ה   רביע, ממסעיו של אברהם אבינו יש ללמוד ארבעה דברים – ַעד־ַהָּמק 

ָיה ָׁש�ם )(יג,ג )]מדרש הגדול[ (המשך Wם ֲאֶׁשר־ָה� ה ַעד־ַהָּמק  ֳהJה� ַּבְּתִחָּל� אמר רב יהודה אמר רב מנין שלא ישנה אדם  (למוד א). ָאֽ

ה )(יג,ג מאכסניא שלו מן התורה, שנאמר ֳהJה� ַּבְּתִחָּל� ָיה ָׁש�ם ָאֽ Wם ֲאֶׁשר־ָה� ַוֵּי�ֶל
�  )ג,ג(בר' לך י, . ר' יוסי בר חנינה אמר מהכאַעד־ַהָּמק 
יו ושמואל . עד היכן לא ישנה אדם מאכסניא שלו, רב אמר עד הכאה )למוד ב(אכסניא דאיקריא.  )(יג,גהו . מאי ביניהו, איכא ביניְלַמָּסָע�
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –עת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי טוב טעם ודב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאחלק, ממעט, לא ממש; מ – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףנין מסוים; מפרטיה מע

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

(איך . ונפגם  )ד(למוד . דאמר מר אכסנאי פוגם , וכל כך למה  )ג(למוד . (שמביש את האדם) לאחוריו (בגדיו) אמר עד שיפשילו כליו

 )דלמוד תשובה ל( ?)נפגם(איך האכסנאי . מכוער בעל הבית שלא סבל טורח אכסנאי מה הכל אומרין  )גלמוד תשובה ל(. האכסנאי פוגם?)
  .ומכוער אכסנאי שלא סבל טורח בעל הבית

אמר רבי פנחס הא יתיבנא, מאלין מלי  ]זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית דף מט עמוד ב[. איש ואשתו מביאים חיבור לשכינה
ַוֵּי�ֶל
�  ,ג)יג ' לךבר( , פתח רבי שמעון ואמר(השמיענו מדבריך המעולים הנאמרים כל יום) מעמעלייתא דאת אמר בכל יומא בעינא למש

י ל ּוֵב� ית־ֵא� ין ֵּבֽ ה ֵּב� ֳהJה� ַּבְּתִחָּל� ָיה ָׁש�ם ָאֽ Wם ֲאֶׁשר־ָה� ית־ֵא�ל ַעד־ַהָּמק  � ֶגב ְוַעד־ֵּבֽ יו ִמֶּנ י:ְלַמָּסָע� למסעו יו ַוֵּי�ֶל
� ְלַמָּסָע�  ,ג)יג(    ן ָהָעֽ
יו מבעי ליה מאי  חד דידיה וחד דשכינתא דהא כל בר נש בעי לאשתכחא דכר ונוקבא  (שני מסעות הם)אינון  תרין מטלניןאלא ְלַמָּסָע�

  , בגין לאתקפא מהימנותא וכדין שכינתא לא אתפרשא מניה לעלמין
  ]גבראשית פרשת בראשית ב מאמר מאן דנפיק לארחא אות רכ -פירוש הסולם לזוהר [

� ֶגב  ,ג)יג ' לךבר(פתח רבי שמעון ואמר,  יו ִמֶּנ יווילך למסעיו למסעו מבעי ליה, מאי וגו' ַוֵּי�ֶל
� ְלַמָּסָע�  כתיב, , פתח ר' שמעון ואמרְלַמָּסָע�

יו ,ג)יג( יו  ,ג)יג( למה אומר, לשון יחיד, שהוא לשון רבים היה צריך לומר למסעו ַוֵּי�ֶל
� ְלַמָּסָע� שון רבים. אלא תרין מטלנין לְלַמָּסָע�
דהא כל בר נש בעי לאשתכחא דכר ונוקבא בגין . ב' מסע השכינה, א' מסעו עצמו, אלא שני מסעות הם אינון חד דידיה וחד דשכינתא,

אז , וכדי לחזק האמונה, שהרי כל אדם צריך להמצא תמיד זכר ונקבה, וכדין שכינתא לא אתפרשא מניה לעלמין, לאתקפא מהימנותא
  .ין השכינה מסתלקת ממנו לעולםא

יו  ,ג)יג ' לךבר( לכן תבנית הטעמים של  .ב' מסע השכינה, א' מסעו עצמו, שני מסעותמיעוט לשון רבים שניים, אלו  –ַוֵּי�ֶל
� ְלַמָּסָע�

יו  ,ג)יג ' לךבר( [זוהר וזה שמלמד  .דים אחריםקטן בתפקיד שני למודים מלמדת שני למו- קטן, כאשר זקף- פשטא זקף –ַוֵּי�ֶל
� ְלַמָּסָע�

ֳהJה� (שניים המהווים קדושה של שלמות משפחתית המרומז במלת  כל אדם צריך להמצא תמיד זכר ונקבה(בפירוש הסולם)  שם]   ָאֽ

ֶדם )ח,לך יב 'בר(- הכתובה גם ב י ִמֶּק֔ ל ִמּיָ֙ם ְוָהַע֣  ]לך לך) פרשה לט סימן טו בראשית רבה (וילנא) (פרשת[- ומפורש ב ַוֵּי֣ט ָאֳהS֑ה ֵּבֽית־ֵא֤

  .אז אין השכינה מסתלקת ממנו לעולם, וכדי לחזק האמונה, )ואח"כ נטע אהלואהלה כתיב מלמד שנטע אהל שרה תחלה ַוֵּי֣ט ָאֳהS֑ה  )ח,יב(

ואי  ]בראשית פרשת בראשית ב מאמר מאן דנפיק לארחא אות רכד -פירוש הסולם לזוהר [? איך היוצא לדרך לבדו, מחובר לשכינה
תימא, מאן דנפיק לאורחא דלא אשתכח דכר ונוקבא, שכינתא אתפרשא מניה: ואם תאמר, מי שיצא לדרך, שאינו נמצא אז בזכר 

ונקבה, השכינה מסתלקת הימנו. ת"ח האי מאן דנפיק לארחא, יסדר צלותא קמי קב"ה בגין לאמשכא עליה שכינתא דמאריה עד לא 
הוא טרם שיוצא לדרך, כדי  יסדר תפלתו לפני הקדוש ברוךבא, בוא וראה, כל מי שיוצא לדרך יפוק לארחא, בזמנא דאשתכח דכר ונוק

להמשיך על עצמו שכינת רבונו בעודו בבית, כל עוד שנמצא בזכר ונקבה. כיון דסדר צלותיה ושבחיה, ושכינתא שרייא עליה, יפוק, 
א שכינתא אזדווגת בהדיה, בגין דישתכח דכר ונוקבא, דכר כיון שסידר תפלתו ותשבחותיו, והשכינה שורה עליו, יצא לדרך, דה

O )' פה,יד(תההה"ד  ונוקבא במתא דכר ונוקבא בחקלא ֶדק ְלָפָנ֣יו יְַהֵּל֑ , כדי שימצא זכר ונקבה בעיר, שהרי השכינה נתחברה עמווכו',  ֶצ֭

O )' פה,ידה(ת וז"ש. כי השכינה נתחברה עמו. דהיינו בביתו, וזכר ונקבה בשדה, ביציאתו לדרך ֶדק ְלָפָנ֣יו יְַהֵּל֑ דהיינו השכינה הנקראת , ֶצ֭
ֶרO ְּפָעָמֽיו, צדק, ואז ם ְלֶד֣   .ְויֵָׂש֖

יו ,ג)יג ' לךבר(הכתוב  [זוהר שם]של  לפי הלמוד ולהלכה הנלמדת ממנו  ]א,ידבבלי ברכות [-ב מקור ההשראה ללמודהוא  ַוֵּי�ֶל
� ְלַמָּסָע�
: לו לאדם לעשות חפציו קודם שיתפלל, שנאמר אסוררב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן:  דאמר. .. [שו"ע]- ו [רמב"ם]בפסקי 

ֶרO ְּפָעָמֽיו: )' פה,יד(תה ם ְלֶד֣ O ְויֵָׂש֖ ֶדק ְלָפָנ֣יו יְַהֵּל֑  -ואמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן: כל המתפלל ואחר כך יוצא לדרך  ֶצ֭
ֶרO ְּפָעָמֽיו: )' פה,יד(תה ו חפציו, שנאמר:הקדוש ברוך הוא עושה ל ם ְלֶד֣ O ְויֵָׂש֖ ֶדק ְלָפָנ֣יו יְַהֵּל֑   ֶצ֭

אסור לו לאדם שיטעום ד כלום או שיעשה מלאכה מאחר שיעלה עמוד השחר עד שיתפלל  ]ד"ו ה"רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פ[ אסור
ודם שיתפלל תפלת ה שחרית, ולא יצא בדרך קודם שיתפלל, אבל טועם ועושה תפלת שחרית, וכן לא ישכים לפתח חבירו לשאול בשלומו ק

  .מלאכה קודם שיתפלל מוסף וקודם מנחה, אבל אינו סועד ו סמוך למנחה

ך, יג] (כ) ט') ג') יא) אסור לו יא] (יז) להתעסק (יח) בצרכיו, <ג> ו'] י יב) ה'> או יב] (יט) לילך לדר( ]ח הלכות תפילה סימן פט סעיף ג"ע או"שו[
 עד שיתפלל תפלת י'} י"ח. (ויש מקילין, לאחר שאמרו מקצת ברכות, קודם שאמרו ברוך שאמר, וטוב להחמיר בזה), (תרומת הדשן סי' י"ח) (י')

'] טו] ובין (כג) ז'] {ד} יג) * (כא) ולא לאכול ולא לשתות, ח'] יא ו'> אבל (כ') יד] (כב) מים יא'} [יא] מותר לשתות קודם תפלה, ז'> בין בחול ט
  בשבת יב'} וי"ט. * וכן אוכלים ומשקין יב טז] לרפואה, (כד) מותר. יג'}

שאילמלא לא הקדים אברהם אבינו  יקדים אדם תפלה לצרהא"ר אלעזר לעולם ] שאילתות דרב אחאי פרשת לך לך שאילתא ח[
י ,ג)יג(תפלה  ין ָהָעֽ ל ּוֵב� ית־ֵא� ין ֵּבֽ ומנלן דצלי אברהם אבינו בין  (בקרב הראשון של יהושע בעי)יד ופליט לא נשתייר משונאיהם שר :ֵּב�

ית ,ג)יג ' לךבר(בית אל ובין העי שנאמר  ין ֵּבֽ ה ֵּב� ֳהJה� ַּבְּתִחָּל� ָיה ָׁש�ם ָאֽ Wם ֲאֶׁשר־ָה� ית־ֵא�ל ַעד־ַהָּמק  � ֶגב ְוַעד־ֵּבֽ יו ִמֶּנ ל ַוֵּי�ֶל
� ְלַמָּסָע� ־ֵא�
י: ין ָהָעֽ חַ  ֶאל־ְמקWם�  ),דיג ' לךבר( ּוֵב� ם ֲאֶׁשר־ָע�ָׂשה ַהִּמְזֵּב� � ּבָ  ָׁש� א (ובסיפא נאמר) הִראֹׁשָנ ם ָׁשCם ַוִּיְקָר� ם ַאְבָר� זו  ]לקח טוב)[( :'הֽ  ְּבֵׁש�

ֹ֣  )יט,איוב לו(ריש לקיש אמר כל המתאמץ בתפלה שלמטה לא יהיו לו צרים למעלה שנ'  (טט: על העתיד) תפילת אברהם  רְבצָ֑  S֣א ׁ֖שּוֲעO Bֲהיֲַער
ל ֹ֗ כ ֹֽחַ  ְו֝ ר' יוחנן אמר לעולם יבקש אדם רחמים שיהו הכל מאמצין כחו מלמט' ושלא יהו לו צרי' מלמעלה וכד מצלי מתבעי  :ַמֲאַמֵּצי־כ

 'תה(למיקם באימתתא דאמר רב חסדא בר ביזנא א"ר שמעון חסידא המתפלל צריך שיראה את עצמו כאילו שכינה שרוייה כנגדו שנ' 

י' ה֣  יִתיִׁשּוִ֬  )ח,טז יד ְלנֶגְִּד֣ י ָתִמ֑ י ִּכ֥ יִמינִ֗ אבא שאול אומר סימן  .ומיתבעי ליה לכווני דעתיה דתניא המתפלל צריך שיכוין לבו :ַּבל־ֶאּֽמֹוט ִמֽ֝
ם יןָּתכִ֥  )יז,י 'תה(לדבר דכתיב  ָּב֗ יב ִל֝ ום רבי שמעון בן יוחי אין תפלתו ומיתבעי ליה לצלויי בהדי ציבורא דאמ' רבי יוחנן מש :ָאזְֶנBֽ ַּתְקִׁש֥

ת' ה֡  ְתִפָּלִתֽי־ְלB֨׀ יַוֲאנִ֤  )יד,סט 'תה(שנאמר  עם הציבורשל אדם נשמעת אלא  רב נחמן  .אימתי עת רצון בשעה שהציבור מתפללין ָר֗צֹון ֵע֤
ִּביר לֶהן־אֵ֣  )ה,איוב לו(בר יצחק אמ' מהכא  ס ְוS֣א ַּכ֭ יר יְִמָא֑ ִּב֗ ַחֽ ַּכ֝ ֹ֣ יB ָרצֹון֙  תְּבעֵ֤  )ח,מט 'ישע( בי יוסי בר חנינא אמר מהכאר  :ֵלֽב ּכ תניא נמי  ֲענִיִת֔

ִּביר לֶהן־אֵ֣  )ה,איוב לו(הכי רבי יונתן אומר מנין שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלתן של רבים שנאמר  ס ְוS֣א ַּכ֭ יר יְִמָא֑ ִּב֗ ַחֽ ַּכ֝ ֹ֣ א"ר  :ֵלֽב ּכ
י דֹנָיֲא֭  )נא,יז 'תה(יוחנן בתחלה הוא אומ'  ח ְׂשָפַת֣ י ִּתְפָּת֑ י ְלָר֨צֹון׀ ּוִיְֽהי֥  )יט,טו 'תה(ולבסוף אומ'  ְּתִהָּלֶתBֽ: יִַּג֥יד ּ֝וִפ֗ י ְוֶהגְ֣יֹון ִאְמֵרי־ִפ֡ ' ה֗  ְלָפֶנ֑יB ִלִּב֣

י י מילי לוותיקים אבל ומצוה לצלויי צלותא דצפרא עם הנץ החמה כדי שיהא סומך גאולה לתפילה ונמצא מתפלל ביום הנ :ְוגֲֹאִלֽי צּוִר֥
  .לכולי עלמא כדתנן תפלת השחר עד חצות ר' יהודה אומ' עד ארבע שעות

ית־ֵא�ל ,ג)יג( ין ֵּבֽ מקף כבורר בין (א) משמע "בית אל" שם המקום ובין (ב) משמע מקום כנוס צבור לעבודת השם ותפלה. כאן  – ֵּב�

ית־ֵא�ל ,ג)יג( שם] שאילתות דרב אחאי[ע"פ  ין ֵּבֽ   מלמד על משמע (ב) מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב  – ֵּב�

י ,ג)יג( ין ָהָעֽ   מרכא סלוק, מרכא מרבה סלוק מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות כאן על זמן תפלת שחרית. – ּוֵב�

ם ,ד)יג 'לךבר(  א ָׁשCם ַאְבָר� נושא והשונים בהלכותיהם או עניניהם  מרכא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים ל – ַוִּיְקָר�
  תפילה עם הצבור היא תפלה של עת רצון ואין הקב"ה מואס בתפלתן של רבים, ובזה היא מעולה מתפלת יחיד. (למוד א)ביחס לנושא. 

טה מקודם עלה אברהם מלמ ]א,לך פד' זוהר כרך א (בראשית) פר[הקריאה בפעם זאת היתה שונה מהפעם הקודמת, ע"פ  (למוד ב)
  כלפי מעלה. עכשיו ירד מלמעלה למטה כאשר הוא דבוק בלמעלה.


