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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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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;  

- ומחברים כעוצריםלפי תפקידם התחבירי שבתנ"ך (חוץ מספרי איוב, משלי, תהלים), הטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובת

  , ולפי ההשערותמשרתים
 

  (התשע"ב) בראשית תולדת כה,יט 1.1

וא כו,ז:  תולדתבראשית  ִתי ִה� ֹ�אֶמר ֲאֹח	 ֹו ַוּי ּו ַאְנֵׁש�י ַהָּמקֹום� ְלִאְׁשּת�  ִּיְׁשֲאל"   ַוֽ
  �י ֶּפןִּכ ר ִאְׁשִּת� י-ַיַהְרֻג*ִני ַאְנֵׁש�י ַהָּמקֹום� ַעל-י ָיֵרא� ֵלאֹמ	 ה ִּכֽ וא׃-ִרְבָק� ה ִהֽ ת ַמְרֶא�   טֹוַב/
  

ּו ַאְנֵׁש�י ַהָּמקֹום�   ִּיְׁשֲאל"   גרש מהפך פשטא -אזלא –ַיַהְרֻג*ִני ַאְנֵׁש�י ַהָּמקֹום� -ֶּפןגרשיים מהפך פשטא  –ַוֽ

  ) יצא להקל ולא להחמירכעין פעמיים יצא מענינו (לדון בדבר אחר כענינו

והורגלו בנשים יפות ואין מורא מלכות עליהם  כמו העם המצרי)(אבל עמו של אבימלך לא היו שחורים ) ... י,כו(- ב כלי יקראפשר כפי' 
 ,ולא לעםבלבד מצרים שאשה יפה ראויה למלך בשלא כמו  וגו' בדבר הזה והכל שולחים יד באשה יפה פנויה א"כ לנו לכולנו חטאת

אחד מן כל צל פלשתים לא נשמרו ליעד אשה יפה למלך בלבד. יצא מענין יעוד אשה יפה למלך להקל על עצמם לקחת אשה יפה ופנויה לא
ּו ַאְנֵׁש�י ַהָּמקֹום� תבנית הטעמים של הכתוב  העם.  ִּיְׁשֲאל" תרמז על ההקלה הרבה שעשו לעצמם יושבי פלשת  גרשיים מהפך פשטא –ַוֽ

תרמז שכדי למלא תאוותם באשה נשואה הקלו גם ַיַהְרֻג*ִני ַאְנֵׁש�י ַהָּמקֹום� -ֶּפןותבנית הטעמים של הכתוב  בגדרי הצניעות והפריצות,
  בנטילת חיים של בעלה של אותה אשה, ואולי גם בכלל זילות חיי אדם.

  

ֹ�אמֶ  בראשית וירא כ,יא- על עצמת תאות זמה של אנשי פלשת עד כדי הריגת בעלה של אשה נשואה כתוב ב ם ר� ַוּי י ַאְבָרָה� ְרִּתי ִּכ	  ָאַמ1
ק ים ִיְרַא	ת-ֵאין ַר2 ֹום ֱא3ִה� �ה ַּבָּמק� ּוִני ַהֶּז י׃ ְּדַב/ר-ַעל ַוֲהָרג�   (דף שנת התשע"א)  ִאְׁשִּתֽ

  
  :כד,בראשית תולדת כו

י ַאְבָרָה	ם ָאִב�י8  י ֱא3ֵה� אֶמר ָאֹנִכ9 9ֹ ּוא ַוּי 	ְיָלה ַהה� א ֵאָל�יו ה�' ַּבַּל   ַוֵּיָר=
י-ַאל  תִאּתְ -ִּתיָרא� ִּכֽ י ֶאֽ ִכי ּוֵבַרְכִּת�י�8 ְוִהְרֵּביִת	 י׃-8	 ָאנֹ� ם ַעְבִּדֽ ּור ַאְבָרָה/   ַזְרֲע�8 ַּבֲעב�

א ֵאָל�יו ה�  ם  - מלמד ש כו כג מלמד עליו.ההצריך לפרט ומתאפיין ע"י חבירו הכתוב לפניו  כלל קדמא מהפך פשטא, – ַוֵּיָר= /ַעל ִמָּׁש� ַוַּי
ַבע׃ ר ָׁשֽ   ראת נבואה גורם להתעלות ברוח הקודש והש ְּבֵא/

ּוא  הפרטו 	ְיָלה ַהה�   וגו' תיכף להגעתו זכה להתגלות הקב"ה באופן נעלה ביותר ַּבַּל

י ... אֶמר ָאֹנִכ9 9ֹ ּוא ַוּי חיזוק, תוקף במובן של אופן נעלה ביותר, כי שני קיסרים,  ןשלוש זקף בי, גדול- גדול זקף- קטן זקף-זקף - ... ַהה�

	ְיָלה הַ  נאמרה א ֵאָל�יו ה�' ַּבַּל ּואַוֵּיָר=   ה  - ו- ה- מרמז לשלוש פעמים השם המיוחד א ה�

	ְיָלה  א ֵאָל�יו ה�' ַּבַּל ּואס"ת א' ו' ה' ה'  – ַוֵּיָר= 	ְיָלה ַהה� ּואס"ת ו' ה' ה' א'  –  ֵאָל�יו ה�' ַּבַּל שם המקשר שמים אותיות  – א"ההו – ַהה�
 -  אנכי) מלכים א' ח,ס; יח,לט; דהי"ב לג,יג דב' ד,לה,לט;( לקים- אהוא הה' לקים, כבכתוב  - שם המקשר בין שם הוי' ושם א וארץ,

  .עניין פנימיות טמיר ונעלם

  

ּור  ישהם גימטרית שם הוי' במילוי יו"ד הקשור לעולם האצילות,  –אותיות ב"ע ע"ב  – ַּבֲעב� ם ַעְבִּדֽ ע"ב ד"י = דו"ד, שורש  – ַאְבָרָה/
פסוק  ה' שבה הקשור לעולם האצילות, שם ע"ב ע"ב כפרק  ה,ם עבתהלי-בכי  נ"י 'שי 'ר' אלנשמת משיח מעולם האצילות, וכן הביא רמז 

ּו8 ִעםנאמר  נברא העולם ים׃  ָׁש�ֶמׁש-ִייָרא/ ֹור ּדֹוִרֽ ַח ּד	 /י ָי*ֵר1 , , פעם יחידה בתנ"ךח"משית "... ס ח'-י' יר-ש' ולפנ-שמ- 'ם-ע ... ְוִלְפֵנ

  אפשר שמרמז לענין נשמת משיח מעולם האצילות.

  

), הלקוחים מאוצר  הגי' של 576גדול העולה תקע"ו (-קטן זקף- גדול והפרש מגי' זקף- קטן זקף- ן המטועם בזקףועוד רמזים ע"פ גי' תוכ

י הרב י"ר פאלוך זצ"ל: אֶמר ָאֹנִכ9 9ֹ ּוא ַוּי   ,  221=  576 – 355הפרש מתקע"ו = ו 355=  81+  257+  17גי'  – ַהה�

   ופאך ור"ת א'ברהם י'צחק י'עקב ר'חל (ד" רגלי המרכבה ע"פ בני יששכר)ר"ת א'ני י"י ר' -איי"רעולה  221עולה בור"א עול"ם;  355

אֶמר  9ֹ ּוא ַוּי יצח"ק עם שם אדנ"י , "האברה"ם עם שם הויעולה  274,  302=  576 -  274  - ההפרש מתקע"ו,  274=  257+  17- גי'ַהה�
  ב"ש (ר"ת באר שבע שמשם שואבים רוח הקודש) עולה 302, לא"ה רח"ל, יעק"ב עם ב'השמות  הוי' אדנ"י [עם הכולל], [עם הכולל]

ּוא י...  ַהה�  גהנ"ם- עולה זה"ו הכה"ן הממתיק בקרבנות שלא יגיעו ל 98,  478=   576 – 98, הפרש מתקע"ו  98=  81+  17 גי' – ָאֹנִכ9

  זוהר בראשית כ"ט ע,א) ויבו"א מל"ך המשי"ח; בעת"ו, ס"ת ויבלע' המות' לנצח' (עי', זעי"ר אנפי"ן, ח"י פע' הוי"העולה  478

  

י :כח,תולדת כו אשיתבר ֹו ָרִאינּוA ִּכֽ ּו ָרא	 ' ׀ ִעָּמBC -ַוּיֹאְמר1 	ה ה	 � 8  ָהָי 	ינּו ּוֵביֶנ ינּו ֵּביֵנ י ָנ/א ָאָלFה ֵּבינֹוֵת� אֶמר ְּתִה= 1ֹ   ַוּנ
C׃  ית ִעָּמֽ ה ְבִר�   ְוִנְכְרָת/

ּו  וכדו הוה מימרא דה'  בסעדך דבזכותך הות לן כל טבתא  רוםא...  -  ע"יבת -, כרביע, יש לדרוש כעין ארבע ענינים בהמשך -  ַוּיֹאְמר1

  נפקתא מן ארען יבישו בירן ואילנא לא עבדו פירין

והאילנות (ד) וכאשר יצאת מארצנו יבשו הבורות (ג) בזכותך היה לנו כל טוב, (ב) מאמר ה' בעזרתך, (א) ... בלשון הקדש יב"עת
 אמרנו נחזירך אלינו (לכן)לא עשו פירות ו

י מונח זרקא -  ֹו ָרִאינּוAָרא	  ' ׀ ִעָּמBC -ִּכֽ 	ה ה	 ֹו ָרִאינּוA רש"י, כעין מוסיף מענין יצחק על יצחק, אפשר קצת כפי' מונח מונח פסק סגול -  ָהָי  ָרא	
   באביך, ראינו בך (ראה ב"ר סד,י). ראינו

  

ּו8 ְוכַ -ִאםכו,כט:  תולדתבראשית  ֲענ� א ְנַגֽ 	ֹ ֲאֶׁשר� ל ה ַּכֽ נּו ָרָע1 ה ִעָּמ* ינּו ִעְּמ�8 ַרקַּתֲעֵׂש= �ר ָעִׂש ֹום-ֲאֶׁש= ֹוב ַוְּנַׁשֵּלֲח�8 ְּבָׁשל�   ט�
ּוC הֽ   ה ְּבר/ ה ַעָּת�   ׃'ַאָּת/

ה   יהושע טו,סג- רביע, בתפקיד שבדור רביעי אחרי אבימלך תותר שבועת אברהם לאבימלך, כפירשו רש"י ורד"ק ב – ָרָע1

ם לֹא-ְוֶאת �ִ ּו- ַהְיבּוִסי� יֹוְׁשֵב	י ְירּוָׁשַל ּו ְבֵני ָיוְכל/ ה ְלהֹוִריָׁש�ם יְ -ָיְכל/   הּוָד�
י ֶאת ֶׁשב ַהְיבּוִס* ם ַע�ד ַהּי/ֹום ַהֶּזֽה׃ פ-ַוֵּי= �ִ ּוָׁשַל �י ְיהּוָדה� ִּביר	   ְּבֵנ
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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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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;  

םדברים עקב ט,כח: וכן עולה מגימטרית התוכן של  ' ַלֲהִביָא9 יהושע  הותירשבגללה  יחלות שבועת אברהם לאבימלך עד לנכד" על ה�
  בין שני קיסרים)  גדול-מקף זקף קטן מלה-זקף(ע"פ תפקיד  דדו" לאת כבוש יבוס ע"

ם ' ַלֲהִביָא9   .דדו" ל"ע, דקי" עולה 114=  88+  26' גי ה�

  ) ט(וירא בעה" ילנכד" ל' הרב פאלוך זצ"הגי אוצר

         ת, סב"בעולה תס" 462=  576 – 114 ו"מתקע הפרש

םִמְּבִלי� יְ  תהוא כך: מצרים לא הבינו מה שראו באיצטגנינות, סב" ההסברכי  אפשר ' ַלֲהִביָא9 ֶלת ה� שבועת אברהם  היתה ֹכ	
 - הפירוש ל פארנן מקום המקדש. לכן ע" גרןהיינו עד מות נכד אבימלך ששמו ומקומו היה יבוס ובו  י, שחלה עד לנכד"לאבימלך

יהודה יכלו  בני: רבותינו אמרו, לו אפר" פע" ק"רד פי' פ"וע קרחה בןרבי יהושע  אמר  ספרי דב' עב: פע" י"רש' שפי טו סג יהושע
להוריש את היבוסי בירושלים עד מות נכד אבימלך ואז הותרה  לא היו רשאים מחמת השבועה שנשבע אברהם לאבימלךאך 

ֶלת  ' עקב ט,כח:דב - . ביטוי דומה מופיע בדדו" להשלמת הכיבוש ע" השאירהשבועה. לכן יהושע  -לֹא טו סג יהושע - ובִמְּבִלי� ְיֹכ	
ּו ּו  ָיוְכל/     ָיְכל/

  

ינּו ִעְּמ�8 ַרק �ר ָעִׂש ּו8 ְוַכֲאֶׁש= ֲענ� א ְנַגֽ 	ֹ ֲאֶׁשר� ל ֹוב-ַּכֽ פעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה. מצאנו בקטע הבא חזרות  – ט�
  ענין הגלויות ויציאה מהן בשלום, וכן חזרות איומים על ההתישבות בארץ ישראל ויציאה בשלום מהם. 

  ה תולדות יצחק דרשות ר"י אבן שועיב פרשת ואל
, כי הוא רמז לגלות בבל כי ירידת אברהם למצרים ירמוז לגלות מצרים, והליכת יצחק ענין הליכת יצחק לאבימלךספר הכתוב אחרי כן 

לאבימלך לגלות בבל, והליכת יעקב ללבן לגלותינו. ואמר לו אל תרד מצרימה כי אתה עולה תמימה. וספר הכתוב הכבוד הגדולה 
ו שעשו לבניו בגלות בבל ולא עבדום וענו אותם, והיו [גידוליהם] קרובים למלכות ובנו בתים שם ונטעו שם כרמים, שעשו ליצחק כמ

וכמו שכתוב בכאן ויזרע יצחק בארץ ההיא, ולבסוף אמרו לך מעמנו, כמו שאמ' כורש מי בכם מכל עמו ויעל לירושלים. ואחרי כן 
קרה לבניו בענין בית שני, כי בתחלה היו מרפים ידיהם מן הבנין ואחר כן נתנו להם הלכו לירושלים אליו וחזרו עמו בברית, וכן 

י )כח,כו( רשות, והזהירו ואמרו די ליהוון מהקרבין נחוחין וגומר, וכן אמר ֹו ָרִאינּוA ִּכֽ ּו ָרא	 ' ׀ ִעָּמBC -ַוּיֹאְמר1 	ה ה	 ה -ִאםוגומר,  ָהָי ַּתֲעֵׂש=
ה  נּו ָרָע1 ֹום )טכ,כו(וגומר. אמרינן במדרש ִעָּמ* ֹום, לא די שלא עשינו לך רעה אלא ַוְּנַׁשֵּלֲח�8 ְּבָׁשל� , משל לארי שנתחב ַוְּנַׁשֵּלֲח�8 ְּבָׁשל�

עצם בגרונו ולא מצא חיה שיוציאנו מצא (הקורא) [הערוד] שצווארו ארוך אמר לו תן לי שכרי ואני אוציאנו, אמר לו אני אתן לך 
  . מר לו לא די לך שנכנסת בפי ויצאת בשלוםכרצונך, הכניס צוארו והוציאו אמר לו תן לי שכרי, א

ֹום טפחא, בתפקיד רבוי וגם בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו –ַוְּנַׁשֵּלֲח�8  )טכ,כו( , כמדרש רבוי יציאות בשלום ממצבי ְּבָׁשל�

ֹוםגלויות, גזרות ואיומים. וטעם מלת  אמר רבי יהושע בן חנינא:  – הרב שוואב בשבילי אורייתא עה"תסלוק, מגביל כהסבר  – ְּבָׁשל�
  יצאנו בשלום, שרק בטלו את מה שהבטיחו לנו ולא הוסיפו לגזור עלינו גזרות נוספות.

  

ּו8-ִאםכט) שכל טוב (בובר) בראשית פרק כו  ֲענ� א ְנַגֽ 	ֹ ֲאֶׁשר� ל ה ַּכֽ נּו ָרָע1 ה ִעָּמ* . דכתיב כל הנוגע באיש הזה וגו' (פסוק יא): ַּתֲעֵׂש=
ינּו ִעּמְ  �ר ָעִׂש ֹוב-�8 ַרקְוַכֲאֶׁש= ֹום. רק לשון מיעוט מלמד שלא עשו עמו טובה שלימה: ט� . שאמרנו לך מעמנו (פסוק ַוְּנַׁשֵּלֲח�8 ְּבָׁשל�

הטז), ולא שהזקקנו לך:  ה ַעָּת� ּוC הֽ  ַאָּת/   . כי מוצלח אתה בכל מקום בין עמנו ובין זולתינו ואין לך לחוש אם נתפרדת מאתנו:'ְּבר/
ה ה ַעָּת�   ,כי מוצלח אתה בכל מקום בין עמנו ובין זולתינו שכל טובר לרבות, כדרשת מרכא טפחא, יתו – ַאָּת/

Cּו   ואין לך לחוש אם נתפרדת מאתנו: שכל טובמרכא, לרבות כדרשת  – ְּבר/

  כי יצחק אבינו כולו ביטול לה' ולכן מכך הצלחתו וגם הגויים הכירו בכך שהצלחתו היא שלא כדרך הטבע.  סלוק, מגביל – ׃'הֽ  

     

י :א,כז תולדת יתבראש  ְיִהי� ִּכֽ ת  -ַוֽ �יו ֵמְרֹא� יןָ ֵעיָנ ק ַוִּתְכֶה/ ן ִיְצָח�   ָזֵק	
א ֶאת  ִני׃-ַוִּיְקָר" ֹ/אֶמר ֵאָל�יו ִהֵּנֽ י ַוּי �אֶמר ֵאָליו� ְּבִנ�ֹ ל ַוּי ֹו ַהָּגֹד1   ֵעָׂש	ו׀ ְּבנ	

א  ...   בשני התפקידים: מלמדשכאן אפשר  ,כולו יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל או, יצא מענינו גרשיים - ַוִּיְקָר"

למה כהו עיניו של יצחק וכו' על שהיה  [עשו] מביא ציד  -  עיניועיניועיניועיניו    ותכהיןותכהיןותכהיןותכהין שלמה בר' תולדת כז [ד] תנחומא תולדת ח תורה )א(
  )ח,כג ' מש'שמ( יעור פקחים והשוחד וכתיבומאכילו  

מהזה בידו  , לפי שראה שהעולםשעים בשעתןשמחניפין לר ללמדנוקרא לו בנו הגדול אלא  ולמה יד] תנחומא תולדת ח שם[ (ב)
  קרא לו בנו הגדול.

ל מן ההמשך  מנתקומונח פסק, הפסק  - ֵעָׂש	ו׀ -ֶאת ֹו ַהָּגֹד1 קראו גדול  אביו א סה רתולדת כז [יג] ב" אשיתשלמה בר בתורה כמובאְּבנ	
  )ב,א עובדיה ( נא' הנה קטן נתתיך בגויםבעיניכם גדול בעיני קטן ש אם האמו קראתו גדול את בגדי עשו בנה הגדול, אמר להן הקב"

ל  יהשכלים כת" נר דרשה טז] גם[ ֹו ַהָּגֹד1   בכורתו אתחסר שכבר מכר  -ְּבנ	
  

ַען ְּתָבֶרְכ�8 ַנְפִׁש�י כז,כה:  תולדתבראשית  י ְלַמ/ ְכָלה� ִמֵּצ	יד ְּבִנ� אֶמר ַהִּג�ָׁשה ִּלי� ְוֹאֽ 1ֹ   ַוּי
� ִין ַוֵּיֽ-ַוַּיֶּגׁש  ֹו ַי Nֵבא לO ל ַוָּי   ְׁשְּת׃לֹו� ַוּיֹאַכ�

� ִין ַוֵּיְֽׁשּתְ  ֹו ַי Nֵבא לO   .בתורה נהראשופעם  טפחא סלוק, כפולה דרגא מרכא -׃ַוָּי

ואכל ולא היה חמרא גביה ואזדמן ליה מלאכא ואייתי חמרא דאצטנע בעינבויי מן יומי שירוי עלמא ויחביה ביד יעקב ויעקב  תיב"ע
  אמטי ליה לאבוי ושתי.

� ִין ַוֵּיְֽׁשּתְ חזקוני  ֹו ַי Nֵבא לO   שהיין מערבב קצת דעתו של אדם ולא ידקדק אם הוא עשו אם לא: ׃ַוָּי
ֹו  Nֵבא לO   ביוא, דרגא בתפקיד קשור שמים וארץ, כאן מלאך הביא יין ליעקב, ויעקב הביא יין ליצחק כפולה דרגא מרכא -ַוָּי

  ענין המתנהל בשלבים, שלב ביניים כעין מתווך ושלב סופימרכא כפולה היינו  - כאן מרכאיים 
בלי מזיגת מים, ודרגא א' רמז על מקור רחוק ליין; ב' יוצרת היכללות  בין עליונים ותחתונים,  לא היה ראוי לשתיהזהר פר' בלק, היין ע"פ 

  כאן היכללות יצחק דלתתא ביצחק דלעילא; ג' שרשרת דורות טעמה מיין זה.
 א (ואין לנו לשקול האם הייתה ראויה או לא)ע"פ חזקוני ההבאה נועדה לערבב קצת דעת יצחק ולא ידקדק אם הוא עשו אם ל

  אפשר להסביר זאת כי הקב"ה סובב הדברים כדי שיראה מעשה יעקב כדבר לא ראוי ובכך לעקוף את הס"א מלהפריע.

� ִין ֹו ַי Nֵבא לO   דרגא מרכא כפולה טפחא, כעין קבוצת פרטים (המלאך, יעקב) הפועלת ביחד באופן שלכאורה לא ראוי.   – ַוָּי
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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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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"ג) שית תולדת כה,יטברא 1.2
  :טזכד, חיי שרהבראשית 

ַעל׃ ּה ַוָּתֽ ְיָנה ַוְּתַמֵּל/א ַכָּד� �ּה ַוֵּת	ֶרד ָהַע� א ְיָדָע 	ֹ יׁש ל ה ְוִא� ד ְּבתּוָל9 ַּנֲעָר1 ֹטַב�ת ַמְרֶאה� ְמֹא�   ְוַהֽ
  :יט – כד,יח חיי שרהבראשית 

ּה ַעל Fֶרד ַּכָּד Oר ַוֹּת �י ַוְּתַמֵה1 אֶמר ְׁשֵת	ה ֲאֹדִנ �ֹ ּה ַוּתַ -ַוּת הּו׃ָיָד�   ְׁשֵקֽ
ב ַע/ד ִאם[יט]  �י�8 ֶאְׁשָא� �ם ִלְגַמֶּל אֶמר ַּג 1ֹ ֹו ַוּת ת׃-ַוְּתַכ�ל ְלַהְׁשֹקת� ּו ִלְׁשֹּתֽ   ִּכּל�

  

�י אֶמר ְׁשֵת	ה ֲאֹדִנ �ֹ   לקיך בטעם תחתון וגם קרוב לשאר טעמי הפסוק - טפחא מונח אתנח, כטעמי המלים אנכי ה' א – ַוּת

י ה	  )שמות יתרו כ,ב( ֹנִכ� ים׃ֱא3ֶה�י8 ֲאֶׁשOר  'ָאֽ ית ֲעָבִדֽ ִים ִמֵּב/ ֶרץ ִמְצַר� י8 ֵמֶא/ Fהֹוֵצאִת  
  רמז לקיום תיקון יחודה עלאה ותתאה

  

ֹו ע ִיְׂשָרֵא�ל ה/  )ו,ד ואתחנןדברים (טפחא אתנח, כטעמי המלים שמע ישראל  - ַוְּתַכ�ל ְלַהְׁשֹקת� ינּו ה/  'ְׁשַמ� ד׃ 'ֱא3ֵה�   ׀ ֶאָחֽ
  .באר לחי רואיקריאת שמע בחלוקה המוסברת בפירוש בסיום ההשפעה נמצא תקון רמ"ח מלים של ארבע פרשיות ב

  

אלין אינון רמ"ח תיבין דד' פרשיין דיחודא דקריאת שמע דבכולהו ...  אוצר החכמה, תיקוני הזהר תקונא חד ועשרין [דף מ"ז ע"א]
איבה וההשקיה החוזרות (פעולות השע"י שכינתא. דאיהי כ"ד י"ם.  אתשקייןאינון רמ"ח אברים דכלילן בברית דאיהו צדיק. כולהו 

ּה מרבות  להיות כעין כדים רבים וזהו הצירוף כ"ד י"ם, מפירוש באר לחי רואי מובן כי גי' מלת י"ם היא כגי' כ"ד כ"ה והכולל, אלו נ' ַכָּד�
  שערי בינה, ורבקה מייצגת את ספירת הבינה, והיא כעין אמא המשקה את ילדיה)

  (בעל דרכי תשובה):  ק"ק מונקאטשהרב שפירא צבי הירש אבד" –באר לחי רואי 

ַעל )בר' ח"ש כד,טז( ּה ַוָּתֽ ּה (ממלת כ"ה שכשעשתה מהכ"ד  ַוְּתַמֵּל/א ַכָּד� מתהווה הצירוף כ"ד והצירוף כ"ה, כגון בדרך ההסבר לעיל ַכָּד�
שם כבוד מלכותו  (זהו המאמר "ברוךאת המלכות סוד כ"ד אתוון דיחודא תתאה ה תעל, אז הה)- כ ל-ד ו- או באופן של צירוף אות כ ל

לקינו - (זהו הפסוק "שמע ישראל הוי"ה אכ"ה אתוון דיחודא עלאה לסוד לעולם ועד" הנאמר אחרי פסוק שמע ישראל, שבו כ"ד אותיות) 
) בר' ח"ש כד,טז(כנ"ל, אז  (אות ה' מייצגת כאן את שם הוי"ה בספירת חכמה)ה' (ספירת מלכות) סוד כ"ד . הוי"ה אחד" שבו כ"ה אותיות)

ַעלוַ     .נ"לכשלים  הלהזדווג עמו ביחוד, העלתה את המלכות לבעלה ָּתֽ
�י אֶמר ְׁשֵת	ה ֲאֹדִנ �ֹ �יצדיק דז"א זה) שרבקה אמרה להיסוד ריש עמוד היינו כמש"ל ( ַוּת (השקיה  ל השפע מאמא עלאהבשיק ,ְׁשֵת	ה ֲאֹדִנ

  .מש"לכעוה"ר ועתה גמולי מחלב בשהם  ,הטשלמומשם תרד השפע לעולמות . וגם גמליך אשקה. ע"י השכינה (תיקוני הזהר כ"א))
הק"ש) בסוד פרע"ח פכ"ה משער '. היינו כש"כ רבינו (בוכואברים  חרמ"תיבין דד' פרשיין וכו' דבכולהו אינון  חון רמ"נאלין אי

עד ושמתם תיבין, והיה אם שמוע ת הוא מ"ב בואהברמ"ח אברים, שנחלק לד' פרשיין, שבהם נבנית המלכות  דק"שהרמ"ח תיבין 
, ס"ה מספר רמ"ח, וברוך שמעותתאה ,ופ' ציצית ע"ב תיבין, וי"ב תיבין דיחודא עלאה תיביןע"ב תיבין, מן ושמתם עד פ' ציצית נ' 

לקיכם אמת שכופל הש"ץ, להשלים הרמ"ח תיבין, כי הבינה היא משפעת לז"א לכל רמ"ח - בסוד ג' תיבות ה' א )בפכ"זועיי"ש (
פע להמלכות ע"י שליח צבור שהוא היסוד צדיק, ונתוסף להמלכות ג' אברים החסרים לה להשלים הרמ"ח אברים דיליה, וממנו נש
אֶמר ְׁשֵת	העיי"ש, ולזה דרש הכא  �ֹ ַעלדיחו"ע ותתאה בסוד  ק"ש, היינו לאחר שעשתה רבקה התיקון של ַוּת "ּה ַוָּתֽ כנ"ל,  ַוְּתַמֵּל/א ַכָּד�

  וגו' פרשיות דק"ששנכלל בהד'  אז נתנה אמא השפעתה לז"א לתקנו ברמ"ח אברים

  

טוב לכוין הכוונה שהכותב תמצת את דברי השל"ה)  –(טט  ז"ל של"ה הק' בסדור שלו ד' צ"אנאמר:  משה ואהרן, דיני קר"שבסידור 
ך י כזה ואהבת א את ב הויה ג אלהיר"ת של תפילת רבי נחוניא בר קנה אנא בכח וגו')  –(טט  בכל תיבה ותיבה אות אחת של שם מ"ב

המתהוים מצירוף אות אחת  –(טט  וכן כולם. ובפ' והיה אם שמוע יכוין בכל תיבה שם א' מע"ב שמות(צ"ל צ?)  בכל ת לבבך ץ
ע שמות בשלח יד,יטמשלושה פסוקים בספר  א ,כ ַוִּיַּס" "ֹ ט ,כא ַוָּיב בשם  –(טט  בדרך הפוך ישר הפוךובכל פסוק יש ע"ב אותיות)   ַוֵּי=

יל"י  –וה"ו אם  –והסימן יהי כזה והיה הפסוק יט, אות אחרונה של הפסוק כ, אות ראשונה של הפסוק כא)  הראשון אות ראשונה של
מן תיבת את דברי עד סוף הפרשה יש חמשים בפר' והיה אם שמוע)  73-מהמלה ה –(טט  סי"ט וכן כולם ובפרשת ושמתם –שמוע 

בשם הראשון אות  –(טט  כל תיבה שם אחד מע"ב שמות בדרך ישר כזהתיבות. והוא נגד חמשים שערי בינה. ובפרשת ויאמר יכוין ב
סב"ט וכן כולם, וכדי  –וו"ו הויה יי"י אל  –ויאמר ראשונה של הפסוק יט, אות ראשונה של הפסוק כ, אות ראשונה של הפסוק כא) 

  .להקל על הקורא העמדתי על כל תיבה שם שלו

  

], ברעיא מהימנא פירש כי סוד קריאת שמע בפרשיותיה ותיבותיה, שהן פרשה י' יאשער ד ס[ הרמ"קזה לשון מאומר:  השל"הבסדור 
שם טובלת קומה  מקו"הראשונה מ"ב, ופרשה שניה ע"ב, ושלישית נ', ורביעית ע"ב, הם סוד [ארבעה] היכלות עליונים שהם סוד 

ֶרC ֶהָחֵצרV  )כז,יח תר' 'שמ(וגו' ( השכינה ֹות ְוֹקָמFה...  ֹא	 ׁש ַאּמ� אותיות מקו"ה, אפשר כי חצר המשכן עם קומת  ְוֹקָמFהוגו' , מלת  ָחֵמ/
ובכך השכינה שוכנת בארץ במינה  שם טובלת קומה השכינה מקו"ה[ארבעה] היכלות עליונים שהם סוד -הקלעים היא כעין דמיון ל

  קדושה.).
מצאתי בזה הלשון, דע כי בפרשה ראשונה  ][ס' הכוונות לג ע"ב, ופע"ח שער הק"ש פכ"ג מז ע"אז"ל  האר"יובהג"ה כתב בקונטרס 

  וגו'...  תמצא מ"ב מן ואהבת עד סוף הפרשה, לרמוז לשם מ"ב,

  

לענין  תיקוני הזהר תקונא חד ועשרין [דף מ"ז ע"א] -הם מקור ל בראשית חיי שרה כד,טז,יט,כהפסוקים באר לחי רואי ע"פ פירוש 
  .  האר"יועל כתבי  הרמ"קו/או מבוסס על  השל"הס על פירוש מבוסבאר לחי רואי קריאת שמע והכנה לתפילה. פירוש 

  :סיכום

השקיה ע"י רבקה היא השפעת השפע לרמ"ח מלות קריאת שמע באופן של שם מ"ב ושם ע"ב (ישר הפוך ישר) ונ' שערי בינה ושם   )א(
 ע"ב (ישר ישר ישר). 

ּה פעולות השאיבה וההשקיה החוזרות מרבות   )ב( הו הצירוף כ"ד י"ם, מפירוש באר לחי רואי מובן כי גי' להיות כעין כדים רבים וזַכָּד�
 מלת י"ם היא כגי' כ"ד כ"ה והכולל, אלו נ' שערי בינה, ורבקה מייצגת את ספירת הבינה, והיא כעין אמא המשקה את ילדיה.

ם ע"ב בצירוף ישר ממלת י"ם נמשך ענין קריעת ים סוף שבתוך כך מתגלים משלושה פסוקים בו שם ע"ב בצירוף ישר הפוך ישר, וש  )ג(
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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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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;  

 ישר ישר.

ּה ממלת   )ד( (זהו המאמר את המלכות סוד כ"ד אתוון דיחודא תתאה ה תעלהמתהווה הצירוף כ"ד והצירוף כ"ה, השקיה ע"י רבקה ַכָּד�
(זהו כ"ה אתוון דיחודא עלאה לסוד "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" הנאמר אחרי פסוק שמע ישראל, שבו כ"ד אותיות) 

לקינו הוי"ה אחד" שבו כ"ה אותיות) , וכל אחד הקורא קראת שמע חוזר על פעולתה של רבקה ומצרף - שראל הוי"ה אהפסוק "שמע י
 עולם הגשמי אל עולם הרוחני, כלומר מעלה אותו בדרגתו. 

שעת תפלה ועוד יש להבין מהשל"ה ששם ע"ב שהוא חסד (וענין של ימין) ממתק שם מ"ב שהוא חסד וגבורה (וענין של שמאל), לכן ב )ה(
יעטוף בכף ימין את כף שמאל להמחיש ההמתקה והשפעת השפע המומתק אל רמ"ח מלות קריאת שמע ומהם אל רמ"ח איברי האדם 

 ושס"ה גידיו.

  

ֹ�אֶמר ה,לא:כ תולדת בראשית ב ַוּי ה ַיֲעֹק� י׃ ְּבֹכָרְת�8 -ֶאת ַכּיFֹום ִמְכָר/  ִלֽ
ים לא היו נכרים במעשיהם, ואין אדם מדקדק בהן מה טיבן; כיון שנעשו בני כל זמן שהיו קטנ -  הנערים ויהי עשוהנערים ויהי עשוהנערים ויהי עשוהנערים ויהי עשו    ויגדלוויגדלוויגדלוויגדלו(כז)  רש"י

  (ראה ב"ר סג,י).  וזה פירש לעבודה זרהעשרה, זה פירש לבתי מדרשות  ששל
והודה עשו לדבריו ואמר הנה אנכי הולך למות, ואני קרוב יותר אל המיתה מן החיים אם כן למה זה לי ...  ,לבכלי יקר בראשית כה

עשו אינו מאמין  . במלת זה לי, הוא כמראה באצבע על דבר ששייכה בו הבכורה גם ביום ההוא, וזהו העבודה שהיתה בבכורות:בכורה
  בקבלת עול מצוות שהיא ענין פר' והיה אם שמוע, ולכן אינו מאמין בקבלת עול מלכות שמים שהוא ענין פרשת שמע.

ֹ�אֶמר ב ַוּי ומרד בקבלת עול מלכות שמים המתבטאת בשמע   פירש לעבודה זרהאל, רמז לכך שעשו טפחא אתנח, כטעמי שמע ישר – ַיֲעֹק�
  ישראל.

  

ל : ג,יבראשית תולדת כו �ֶלC ָהִא�יׁש ַוִּיְגַּד� ל ָהלֹו�C  ַוֵּי י ַע/ד ְוָגֵד� ל-ִּכֽ ד׃ ָגַד�  ְמֹאֽ
ל  -  בארץבארץבארץבארץ    ופרינוופרינוופרינוופרינו(כב)   על רש"י (כו,כב) -בטפחא אתנח, כטעמי שמע ישראל, פירש האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן זצ"ל  –  ָהִא�יׁש ַוִּיְגַּד�

ל... שהוא לשון רבוי וגדולה. ... והכונה היא שיצחק יתרבה ויתגדל (ככתוב לעיל "ונפוש בארעא" (ת"א).     ) ָהִא�יׁש ַוִּיְגַּד�

ע ִיְׂשָרֵא�  )ו,ד ואתחנןדברים (- אפשר שהעולם הבינו שהצלחת יצחק בארץ קשה ובשנה קשה היא באמונתו ב –טט  ינּו ה/  'ה/  לְׁשַמ� ׀  'ֱא3ֵה�
ד׃    היינו בקבלת עול מלכות שמים שהיא ענין של שמע ישראל ובכך יתגדל ויתקדש שמיה רבה.ֶאָחֽ

  ְׁשֽמֹו׃ 'ִא	יׁש ִמְלָחָמ�ה ה�  'ה�  )טו,ג בשלחשמות (לקינו, ועוד פעם ה' אחד. וכן -נוטריקון שמע ישראל ה' א -  ָהִא�יׁש

  

ֶקב ֲאֶׁשר :ה,כו תולדת בראשית ם ְּבֹקִל�יׁשָ -ֵע9 ע ַאְבָרָה�   ַמ/
י׃  י ְותֹוֹרָתֽ י ֻחּקֹוַת/ י ִמְצXַת�   ַוִּיְׁשֹמר� ִמְׁשַמְרִּת�

  ב,יומא כח בבלי ראה

ֶקב ֲאֶׁשר) בראשית תולדת כו,ה( אמר רב קיים אברהם אבינו כל תורה כולה שנאמר ם ְּבֹקִל�י-ֵע9 ע ַאְבָרָה� י אמר ליה אם כן ... ָׁשַמ/ ִמְצXַת�
י  על כרחך מייתור המלים מלמדנו שקיים את כל התורה כולה) בתאמתילמה לי. ( ְותֹוֹרָתֽ

תחומין) (אף שהיא תקנת חכמים לעתיד לבוא  הב"ח( אמר (רב) [רבא] ואיתימא רב אשי קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין
י ולא נאמרה למשה בסיני) שנאמר ) אחת תורה שבכתב ואחת תורה בלשון רבים ומיעוט רבים שניים, ללמד שקיים מתיבתא( ְותֹוֹרָתֽ

  . שבעל פה (שתיהן במדה שוה)

י  ֶקב ֲאֶׁשרטפחא ללא מגבלת מרכא לפניה, בתפקיד התפשטות אפיון לפניו, ללמד שמה שנאמר לפניו  –ִמְצXַת� ם ְּבֹקִל�י-ֵע9 ע ַאְבָרָה�  ָׁשַמ/

  תקנת חכמים לעתיד לבוא ולא נאמרה למשה בסיניכולל 

   
  :ח,בראשית תולדות כו

ְרכּווַ   י ָאֽ י ִּכ	 ֹון-ְיִה1 ים ְּבַע�ד ַהַחּל� ף ֲאִביֶמ�ֶל�C ֶמ	ֶלC ְּפִלְׁשִּת� ים ַוַּיְׁשֵק1 ֹו ָׁשם� ַהָּיִמ�    ל/

ה ִאְׁשּֽתֹו׃  ת ִרְבָק/ ק ֵא� �ה ִיְצָחק� ְמַצֵח� ְרא ְוִהֵּנ   ַוַּי1
  

ְרכּו י ָאֽ י ִּכ	 ֹו ָׁשם� -ַוְיִה1 יםל/ ף ֲאִביֶמ�ֶל�C ֶמ	ֶלC ְּפִלְׁשִּת� ים ַוַּיְׁשֵק1 קטן, א' הזקף כסוף ענין; ב' עצמת - קטן רביע ... זקף- .. זקףרביע . – ַהָּיִמ�
  היצר בהתענינות ביצחק ע"י הפלשתים

  קטן עשויות להיות מדה לד למהרז"ו כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש- שני התבניות רביע ... זקף

י (א)  ְרכּורביע  -ַוְיִה1 י ָאֽ ֹו ָׁשם� -ִּכ	 ים ל/ י (גירסת כתר  –ַהָּיִמ� קטן והוא תיאור ואחריו -מרכא פשטא זקףן שתי תבניות של) מונח כעיִּכ	

ף    רביע, פעולה, כעין לימוד אלפני לפניו. - ַוַּיְׁשֵק1

ְרכּו רש"יאפשר שפי'  י ָאֽ   .אמר מעתה אין לי לדאוג, מאחר ולא אנסוה עד עכשו, לא נזהר להיות נשמר. יסביר את הלפני לפניו. ִּכ	

ְרכּו כלומר המלים י ָאֽ ֹו ָׁשם� -ִּכ	 ים הַ ל/  תולדתבראשית אל  אלפני לפניהםעל פעולת אבימלך, ומלמדים  אחריהם לכתוב מלמדיםָּיִמ�

ֹו  כו,ז ּו ַאְנֵׁש�י ַהָּמקֹום� ְלִאְׁשּת�  ִּיְׁשֲאל" ואַוֽ ִתי ִה� ֹ�אֶמר ֲאֹח	    ַוּי
ם מתענינים כי הם שאלו האם היא אשתו, וענה שהיא אחותו, לכן נזהר לא לנהוג בה כאשתו. ומשעבר זמן ולא פגעו בה חשב שאינ

  בם.

ְרכּו-ִּכי גירסה אחרת ֹו ָׁשם� - ָאֽ יםל/ ים קטן- מרכא פשטא זקף - ַהָּיִמ� ף ֲאִביֶמ�ֶל�C ֶמ	ֶלC ְּפִלְׁשִּת� קטן, - רביע פשטא מונח זקף - ַוַּיְׁשֵק1
  שהיה חוזר ומסתכל ברבקה או באהל יצחק. תורה שלמה () .קטן בין שני קיסרים, דבר החוזר וקורה-פעמיים זקף

י  ף רביע ...  - ַוְיִה1   רביע , שני פעלים בזמן עתיד עם וא"ו היפוך, משמע שעדיין לא התחיל הענין - ַוַּיְׁשֵק1

  

ים ְּבַע�ד (ב)  ף ֲאִביֶמ�ֶל�C ֶמ	ֶלC ְּפִלְׁשִּת� ֹוןסתום שבא לפרש כי ַוַּיְׁשֵק1  שופטים המשמעו באיצטגנינות בכוכבים וכן  זוהרע"פ  – ַהַחּל�

  מראת קסמים או כישוף  שופטים ה- ב המלבי"םטגנינות בכוכבים, ופי' באיצ -בעד החלון נשקפה אם סיסרא 
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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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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
 

  (התשע"ד) בראשית תולדת כה,יט 1.3

ק ֶּבן כה,יט: תולדתבראשית  ת ִיְצָח� יד ֶאתַאבְ -ְוֵאFֶּלה ּתֹוְלֹד/ ם הֹוִל/ ק׃-ָרָה�ם ַאְבָרָה�   ִיְצָחֽ
), מקף מרמז כי ההגבלה רש"י( ליצני הדור האומרים "מאבימלך התעברה שרה וגו' "מקף אתנח, אתנח להגביל את  – ַאְבָרָה�ם-ֶּבן

יד  והעידו הכל צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם הקב"ה(א)  רש"יבעלת אופנים אחדים ע"פ  ם הֹוִל/ ק-ֶאתַאְבָרָה� , (ב) ִיְצָחֽ

יד ֶאת שהיה ישר ונאמן והולך בדרך טובה ואהוב לבריות כמו אביו עד שהכל אומרים עליו...  רד"ק ם הֹוִל/ ק-ַאְבָרָה�   ִיְצָחֽ

  
י ִיְצָחק� ֶּבןה,כ: כ תולדת בראשית �ֹו ֶאת- ַוְיִה ה ְּבַקְחּת	 ה ַּבת- ַאְרָּבִע	ים ָׁשָנ� ן ֲאָר�ם -ִרְבָק1 י ִמַּפַּד� � ָהֲאַרִּמ� ה׃ְּבתּוֵאל ֹו ְלִאָּׁשֽ י ל/ ן ָהֲאַרִּמ� ֹות ָלָב/ Fֲאח  

י ִיְצָחק� ֶּבן �ֹו ֶאת-ַוְיִה ה ְּבַקְחּת	 ה ַּבת-ַאְרָּבִע	ים ָׁשָנ� י- ִרְבָק1 � ָהֲאַרִּמ� קטן, תבנית המרמזת על ענין - קטן ... רביע ... זקף- זקף – ְּבתּוֵאל

י כ) ( רד"קעצמתי  �וכן , עקרה ולא היתה ראויה ללדת כי אם על ידי נס להודיע, כי גם עמו עשה האל טובה גדולה; כי אשתו היתה -ַוְיִה
  )ב"ר, תולדות, פר' סג,ה לחתירה מתחת לכסא הכבוד להתיר הגזרה (ראה להלן

ֹו ֶאת ה ַּבת-ְּבַקְחּת	 י-ִרְבָק1 � ָהֲאַרִּמ� קטן, תבנית סתום שלא בא לסתום אלא לפרש לענין נשיאת אשה. טעם מהפך -רביע ... זקף - ְּבתּוֵאל
יבמלת  �הנושא אשה צריך שיבדוק ...  לעולם ידבק אדם בטוביםרמז לפרש בדרך המהפכת ברוב מארבעה דברים שכאן, כדי לקיים מ ַוְיִה

י-ַּבת רש"י(ב"ב קט,קי).  באחיה ן ָהֲאַרִּמ� ֹות ָלָב/ Fן ֲאָר�ם ֲאח י ִמַּפַּד� � ָהֲאַרִּמ� וכי עדיין לא כתב שהיא בת בתואל ואחות לבן  - ְּבתּוֵאל
ולא למדה  )ד–(טט ומקומה אנשי רשע,  )ג–(טט רשע  חותוא )ב–(טט שהיתה בת רשע  א)–(טט שבחה: ומפדן ארם? אלא להגיד 

  . ממעשיהם (ראה ב"ר סג,ד)

ֹו ֶאת ה-ְּבַקְחּת	 , לקיחת אשה (א) בדיקה כנ"ל (ב) אירוסין הן הקידושין שהם באחד משלוש הדברים כסף, מקף ענין בעל שלבים – ִרְבָק1

כאן עבד אברהם היה שליח לקידושין וקדש בכסף ובמקום עשו סעודת אירוסין (מלבי"ם, משך חכמה, שפע  שטר וביאה, (ג) נישואין.
חיים). כאשר רבקה הגיע לבית יצחק הוא עשה נישואין ע"י שלוש הדרכים כסוי הינומה שרבקה כסתה עצמה בצעיף, בחופה, ביחוד (שו"ע 

  אה"ע הל' קידושין סי' נה,א). 
  :ה,כאכ תולדת בראשית

ה�  ר ִיְצָח�ק ַלֽ וא ַוֵּיָע�ֶתר לֹו� ה�  'ַוֶּיְעַּת= ה ִה� י ֲעָקָר� ֹו ִּכ/ ה ִאְׁשּֽתֹו׃ 'ְלֹנ	ַכח ִאְׁשּת� ַהר ִרְבָק/   ַוַּת�
ֹו(כ)  בעל הטורים ֹו ֶאת. ב' במסורה. ְּבַקְחּת	 ה-ְּבַקְחּת	 ֹו  )יר' מ,א( . ואידך גבי ירמיהִרְבָק1 ֹו ְּבַקְחּת	 ּור-ְוֽהּוא ֹאת1 �אִזִּקים�  ָאס מה קחתו .  ָּבֽ

ֹו ֶאתלוקח הביטוי  בבלי יבמות –טט  ). אסור, אף הכא אסור. ללמד שאף יצחק עקור היה (יבמות סד א דהתם העוסק ביצחק  -ְּבַקְחּת	
ֹו  )יר' מ,א(ומוליך אל  ֹו ְּבַקְחּת	  ע עקר (לא פורה)מעקור במשוחוזרת עם מילת עקור (גולה) ממקומו, אז היה שירמיה הנביא את  ֹאת1

  ינו. ובהסבר אחר שיצחק היה כמו אסור באזיקים עד שהרתה רבקה.ומשליכה אותה על יצחק אב

וא(כא)   ה ִה� י ֲעָקָר� וא. ִּכ/   לומר כי אף הוא היה עקור (מדרש הגדול). . בלשון זכר) הואהכתוב  –(טט כתיב  ִה�
  דרשה זאת מבוססת על הכתוב. 

לעיל כא יב) כי ביצחק יקרא לך זרע, אלמא לאו עקור היה לומר היא ולא הוא דהא כתיב ( ויש שדרשו את הקריאה)(ואית דדרשי המקרא 
   (זהר תולדות קלז א):

ואדרשה זאת מגובה ע"י טעם אתנח במלת    בתפקיד הגבלת משמע מלה זאת ללשון נקבה ולא ללשון זכר בגלל אות ו"ו. ִה�

ן ְלָׂשָר	ה -ְוִהֵּנה )בר' וירא יח,י(נה. , ולכן מצב העקרות של יצחק השתשהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים ,אפשר להסביר –טט  -  ֵב�
אלו שלבים בחיי יצחק לענין  ואל וירא תרעאמשם משמקף טפחא מונח אתנח, מקף בתפקיד ענין בעל מספר מצבים, ע"פ  – ִאְׁשֶּת�8

מיוחס אחרי וד דוכרא הולדה, בלידתו נמשך אחרי אמו וזהו צד נוקבא, ולכן לא אמור להוליד, בעקידה יוצא ממנו צד נוקבא ונכנס בו צ
  אברהם ואז מוכשר להוליד. 

  

ים ָׁשָנ�ה -ֶּבן (כה,כו)רש"י  עשר שנים משנשאה עד שנעשית בת שלש עשרה שנה וראויה להריון ועשר שנים הללו צפה והמתין  -ִׁשִּׁש/
  לה כמו שעשה אביו לשרה, כיון שלא נתעברה ידע שהיא עקרה והתפלל עליה.

ר   שנים.  10-תם הרבה לפני הזמן המסופר כאן, לפחות כקדמא, קדמה תפיל – ַוֶּיְעַּת=

ה�  בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סג ה ר ִיְצָח�ק ַלֽ ֹו 'ַוֶּיְעַּת= , רבי יוחנן וריש לקיש, רבי יוחנן אמר ששפך ְלֹנ	ַכח ִאְׁשּת�
ֹו ְלֹנ	ַכחאת הגזירה ולפום כן קריין ליה עתרא דאפיך אידרא,  שהיפךשהיפךשהיפךשהיפךתפלות בעושר, ר"ל אמר  , מלמד שהיה יצחק שטוח כאן ִאְׁשּת�

והיא שטוחה כאן ואומר רבש"ע כל בנים שאתה נותן לי יהיו מן הצדקת הזו אף היא אמרה כן כל בנים שאת עתיד ליתן לי יהיו מן 
ואהצדיק הזה,  ה ִה� י ֲעָקָר� , 'ַוֵּיָע�ֶתר לֹו� ה� , , רבי יודן בשם רבי לקיש עיקר מטרין לא הוה לה וגלף לה הקדוש ברוך הוא עיקר מטריןִּכ/

רבי לוי אמר משל לבן מלכים שהיה חותר על אביו ליטול ליטרא של זהב והיה זה חותר מבפנים וזה חותר מבחוץ שכן בערביא קורין 
  . לחתירתא עתירתא

לאותו דבר, א"ל רבא לרבה בר מרי, מנא הא מילתא דאמור רבנן: כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך ...  א,צבבבלי בבא קמא 
2ב ֶאת 'ַוה1  ),יאיוב מב(הוא נענה תחילה? א"ל, דכתיב:  ּית-ָׁש �הּו׃ ְׁשב	 	ד ֵרֵע ֹו ְּבַע ֲלל� ְתַּפֽ ֹוב ְּבִהֽ ּות ִאּי� אמר ליה: את אמרת מהתם,   ְׁשב	

ים-ֶאל ַאְבָרָה�ם ַוִּיְתַּפֵּל/ל )ז,ירא כיבר' ו(ואנא אמינא מהכא:  א ָהֱא3ִה� ים ַוִּיְרָּפ= ֹו-ֶאתוְ  ֲאִביֶמOֶלC-ֶאת ֱא3ִה* Fיו ִאְׁשּת דּו׃ ְוַאְמֹהָת�  ַוֵּיֵלֽ
ד ֶאת 'ַוהF  )א,רא כאיבר' ו(, וכתיב:  ה ַּכֲאֶׁש	ר ָאָמ�ר-ָּפַק/   וגו', ָׂשָר�

ר ר קדמא, כעין כלל  – ַוֶּיְעַּת= ה� הצריך לפרט ַוֶּיְעַּת= וא ַוֵּיָע�ֶתר לֹו� ה�  'ִיְצָח�ק ַלֽ ה ִה� י ֲעָקָר� ֹו ִּכ/ המבקש על חבירו (כאן על  'ְלֹנ	ַכח ִאְׁשּת�
ה בת רשע ולמ"ד שאינה מצווה על פרו ורבו) והוא צריך לאותו דבר (כאן יצחק בן צדיק המצווה על פרו ורבו) נענה תחילה. וכפי' רבק

  ולא לה (ראה יבמות סד,א).  לולולולורשע, לפיכך  בן צדיק לתפלת צדיק בן צדיק תפלת דומה שאין –' ַוֵּיָע�ֶתר לֹו� ה�  רש"י
  (א) מהפך הגזירה, (ב) מהפך הטבע שלא היה לה רחם וגלף לה ה' רחם.  (ב"ר תו' סג,ה) שתי דרשות קטן,- קףמהפך פשטא ז – 'ַוֵּיָע�ֶתר לֹו� ה� 

ה י ֲעָקָר� מרכא טפחא, יתור לרבות הסיבות לעקרות (א) מצד בריאתה ללא רחם או ללא יכולת טבעית ללדת (ב) שלא יאמרו ע"כ  – ִּכ/
כל המבקש ס,יג) (ג) שהקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים שע"י זה לימד (א) אומות העולם תפלתם עשתה פירות (מ"ר חי"ש פר' 

(ב) פתח תשובה לחתור חתירה מתחת לכסא הכבוד, וכאן גם לגלוף רחם  רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה

  לרבקה, ומלמד למלך מנשה שבתשובתו חתר חתירה מתחת כסא הכבוד.
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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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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;  

אֶמר ִאם: כה,כב תולדתבראשית  	ֹ ּה ַוּת ּו ַהָּבִנים� ְּבִקְרָּב� �ֲצצ ׁש ֶאת-ַוִּיְתֹרֽ ֶלC ִלְדֹר/ ִכי ַוֵּת� ן ָל/ָּמה ֶּז�ה ָאֹנ�   ׃'הֽ -ֵּכ�
אֶמר ה*  כה,כג: תולדתבראשית  =ֹ �י  'ַוּי ּה ְׁשֵנ ב ַיעֲ  ֹגיִים� ָל1 ץ ְוַר� ם ֶיֱֽאָמ� ים ִמֵּמַע�ִיC ִיָּפֵר�דּו ּוְלֹאם� ִמְלֹא	 	י ְלֻאִּמ� C ּוְׁשֵנ יר׃גֹוִים� ְּבִבְטֵנ� ד ָצִעֽ   ֹב/

ּו רש"יגי' הכתר ב �ֲצצ ּו [(תרי"ק:)(כב)   ַוִּיְתֹרֽ �ֲצצ במקום  מתקבליןרצוצה' (חולין עא,א), שאין  אה: "ודחקין", כמו 'טומכתרגומו -   ַוִּיְתֹרֽ

ּו ברחם אחד. ויש לפרש שנסבליםאחד ברחם אחד כשאר תאומים  �ֲצצ שצר לה  -ט,נג) 'שבירה', כמו "ותרץ גלגלתו" (שו'  לשון -  ַוִּיְתֹרֽ

אֶמר זה את זה. ושובריןהמקום  	ֹ ִכי-ִאם: ַוּת �ה ָאֹנ� ן ָל/ָּמה ֶּז ׁש ֶאת על ההריון וסופי לשּכלם? ומתפללת מתאוה ֵּכ� ֶלC ִלְדֹר/ ן  מהו - 'הֽ -ַוֵּת� ֵּכ�
יך, והן נפרדים זה אחד סובלם במע מקוםסופך להפילם, אלא זה אות, שכשם שאין  אין - בבטנךה' לה שני גיים  ויאמר שכן מתרוצצים.

נתקיים דבר זה עד  היאךיעבוד צעיר. מעתה הולך ומספר  ורב זה את זה. סובליןיאמץ, ולא יהו  םיפרדו ולאום מלאו ממעיך כשיצאומזה, כך, 
   שאתה מגיע ל"הוה גביר" וכו' (בר' כז,כט).]

אֶמר ִאם 	ֹ ּה ַוּת ּו ַהָּבִנים� ְּבִקְרָּב� �ֲצצ ן-ַוִּיְתֹרֽ אחד סובלם  מקוםשכשם שאין בגי' הכתר  רש"יקטן בין שני קיסרים, כעין היקש, כפי' -. זקףקטן ..-... זקף - ֵּכ�
  יעבוד צעיר. ורב זה את זה. סובליןיאמץ, ולא יהו  םיפרדו ולאום מלאו ממעיך כשיצאובמעיך, והן נפרדים זה מזה, כך, 

אֶמר ִאם 	ֹ ּה ַוּת ּו ַהָּבִנים� ְּבִקְרָּב� �ֲצצ ן-ַוִּיְתֹרֽ קטן בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה, אחד רץ השני נח ולהיפך, וחוזר חלילה -טן ... זקףק-... זקף - ֵּכ�
ן ָל/ָּמה ֶּז�ה ָאֹנ�ִכי-ִאם רש"יכפי'  לצאת; עוברת  ס(ב"ר סג,ו) לשון 'ריצה': עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, ויעקב רץ ומפרכ דרשוהו רבותינו .ֵּכ�

  . לצאת. דבר אחר: מתרוצצים זה עם זה ומריבים בנחלת שני עולמות (ראה אל"ז יט) על פתחי עבודה זרה, ועשו מפרכס

אֶמר ִאם 	ֹ ן-ַוּת   וגו' דבר אחר: מתרוצצים זה עם זה(ב)  (ב"ר סג,ו) לשון 'ריצה' דרשוהו רבותינוקטן, שתי דרשות, (א) -מונח זקף – ֵּכ�

אֶמר 	ֹ ן-ִאם סיק מהכתוב אחריו והוא כמו נקודותיים ללמד מה אמרהמונח, בעל תכונת הארכה ואז המשמעות שהוא קצת מפ – ַוּת גדול צער  רש"יופי'   ֵּכ�
ן- ִאם -, טט  העבור מקף, בתפקיד מספר מצבים, שיכול להיות עיבור תאומים שנסבלים ברחם אחד, וכאן היה עיבור תאומים שאין מתקבלים ברחם  – ֵּכ�

 ),ובראשית רבה תולדות פרשה סגאחד. (ע"פ 

ן-ִאם -(טטבי הונא אמר ) רוסג, ר"ב( הלואי לא עיברתי, מנין ז"ה,  במשמע)ָל/ָּמה ֶּז�ה  -(טטלהעמיד שנים עשר שבטים  (ה)אני עתיד אם כך במשמע)  ֵּכ�
אֶמר ה*  )בר' תל' כה,כג(הה"ד  תני בשם רבי נחמיה ראויה היתה רבקה שיעמדו ממנה י"ב שבטים, =ֹ �י  'ַוּי ּה ְׁשֵנ 	י דא תרין, C גֹוִים� ְּבִבְטֵנ�  ֹגיִים� ָל1 ּוְׁשֵנ

ים  ץ הא ארבעה, ְלֻאִּמ� ם ֶיֱֽאָמ� ירהא שיתא, ּוְלֹאם� ִמְלֹא	 ד ָצִעֽ ב ַיֲעֹב/ יָה ָלֶל�ֶדת  )בר' תל' כה,כד( הא תמניא, ְוַר� ּו ָיֶמ�  )בר' תל' כה,כה(הא עשרה, ַוִּיְמְלא/
י  ִראׁשֹון� ַאְדמֹוִנ� ן יָ -ְוַאֲחֵרי )בר' תל' כה,כו(הא חד עשר, ַוֵּיֵצ�א ָהֽ יו ֵכ"  לכןלפי המדרש אפשר שרוב העיבורים בתאומים,  -(טט עשר,הא תרין ָצ	א ָאִח1

  )מרכא טפחא, יתור לרבות עיבורים בצער –ָל/ָּמה ֶּז�ה 

אֶמר ִאם )בר' תל' כה,כב(ואית דמייתין ליה מן הדין קרא, ) סג,ו ר"ב( 	ֹ ן ָל/ָּמה ֶּז�ה ָאֹנ�ִכי-ַוּת   , זהזהזהזהין זיין שבעה ה"א חמשה הא תרין עשר, מנ, ֵּכ�

מרכא טפחא, יתור לרבות באווי ובתפלה, כאשר טעם אתנח מגביל  – ָל/ָּמה ֶּז�ה - (ראה ב"ר סג,ו)? מתאוה ומתפללת על ההריון ָל/ָּמה ֶּז�ה ָאֹנ�ִכי  -רש"י
  (גי' רש"י בכתר) וסופי לשּכלםכי  – ָאֹנ�ִכיאת 

ׁש   -רש"י ֶלC ִלְדֹר/ ׁש ֶאתלבית מדרשו של ֵׁשם.  -ַוֵּת�   סלוק, להגביל הנזק לה ולילדיה. – 'הֽ -ֶאתלהגיד לה מה תהא בסופה.  -  'הֽ -ִלְדֹר/

ׁש ֶאת ביאור הפרשה – רלב"ג ֶלC ִלְדֹר/ דבר השם יתעלה מעבדיו הנביאים אשר היו בזמן ההוא, כמו ֵׁשם וֵעֶבר ותלמידיהם, מה יהיה אחרית  -ַוֵּת�
  הדבר. 

Cֶל עות, כגון בשונה מאנשי הזמן ההוא שהיו שואלים במכשפים ומגידי עתידות, ובשונה טפחא ללא מרכא לפניה, בתפקיד שנוי משמ – ַוֵּת�

ַתע ַוֵּת	ֶלC )בר' וירא כא,יד(מהגר שנאמר בה   לגלולי בית אביה. חזרהרש"י  ַוֵּת�

ׁש ֶאת )כב,הכ תל'בר' ( ) סג,ו ר"ב( ֶלC ִלְדֹר/ לא הלכה אלא למדרש של , וכי בתי כנסיות ובתי מדרשות היו באותן הימים, והלא 'הֽ -ַוֵּת�
ֶלC( שם ועבר , אלא ללמדך שכל מי שהוא מקביל פני )וגדולה טפחא ללא מרכא לפניה, בתפקיד שנוי משמעות מיחיד לכאילו רבים – ַוֵּת�

ׁש ֶאת( זקן כמקביל פני שכינה   .)'הֽ -ִלְדֹר/

ׁש ֶלC לִ  ביאור הפרשה – רלב"גמרכא, רבוי דרשות מנביאי ה' כפי'  - ִלְדֹר/ ׁש ֶאתַוֵּת� דבר השם יתעלה מעבדיו הנביאים אשר היו בזמן ההוא, כמו  -ְדֹר/
  ֵׁשם וֵעֶבר ותלמידיהם, מה יהיה אחרית הדבר. 

אֶמר )בר' תל' כה,כג(-מרבה ו/או מלמדת על קשר לא ישיר והמקף מלמד על שלבים, וזה כפי' רש"י ב ֶאתמלת  – ׃'הֽ -ֶאת =ֹ ּה  'ה*  ַוּי על ידי שליח; ְלֵשם  -  ָל1
ּהברוח הקדש (ראה ב"ר סג,ז), והוא אמר  אמר     ָל1

סלוק, מגביל ששאלה רק בנביאי  – 'הֽ -ֶאתמקף, ענין בעל שלבים, חלקים אחדים, שאלה תלמידי הנביאים, שאלה את עבר, שאלה את שם.  – ׃'הֽ -ֶאת
  האמת. שקבלה תשובה רק משם.

אֶמר )בר' תל' כה,כג( =ֹ ּה  'ה*  ַוּי ּהמר ברוח הקדש (ראה ב"ר סג,ז), והוא אמר על ידי שליח; ְלֵשם א - ָל1     ָל1

אֶמר )בר' תל' כה,כג( =ֹ ּה קדמא ואזלא, כעין כלל של הודעת דבר מה' לאשה.  – 'ה*  ַוּי   .ם לכלל, רובן לא ישיריםרביע, ארבעה אופני - ָל1

 )בר' ג,טז(ם עם אשה אלא עם שרה בלבד. והא כתיב רבי יוחנן בשם ר' לעזר בי ר' שמעון לא מצינו שדיבר המקו...  ,ה"אז"ירושלמי (וילנא) סוטה פ
ל ר ָהִאָּׁש	ה-ֶאֽ אֶמר )בר' תל' כה,כג(וגו'. אמר רבי יעקב דכפר חנין ע"י התורגמן. והא כתיב    ַאְרֶּבה�  ַהְרָּב�ה ָאַמ1 =ֹ ּה  'ה*  ַוּי שני גוים בבטנך א"ר בא בר ָל1

וש ברוך הוא מתאוה לשמוע שיחתן של צדקניות [שם יח טו] ויאמר לא כי כהנא הדיבור נפלה לה. אמר רבי בירי כמה כירכורי כירכורים הקד
  (מרכא פסק טפחא מרכא סלוק, פסק בין דבר ה' אל שרה ובין התוכן) צחקת.

  בדבור לחוה ולרבקה רביע, לומר שכבר בתחלה רמז לארבעה אופני דבור ה' לאשה) 

ּה  ּה (ג) הדיבור נפלה  רביע, (א) דבור ישיר לשרה, (ב) ע"י תורגמן לחוה, - ָל1 שיירי  –) לרבקה עליה הבת קול )קה"ע(מפיק ה"א במשמע בעבורה(ָל1

בבטן אחת ולא ידעו מבטן מי יצאו ומצינו כיוצא בזה במדרש ורש"י מביאו בשמואל  בת קול מתפוצץ בעולם עתידה אשה שתלד שני גויםקרבן 
הדיבור נפלה לה. לא פני משה ) ֵשם, (ד) ע"י שליח או נביא (:שיהיו בבטן שני גויםוהיינו דקאמר הדיבור נפלה לה הכל אמרו שעליה נאמר הדיבור 

  :שדיבר עמה אלא שהגיע לה מאמר ה' ע"י מלאך כדאמ' בב"ר וי"א ע"י שם בן נח והא דקאמר ויאמר ה' לה שנפל לה מאמר ה'

בין הסוטה ובין מאמרי ה' לנשים הוא להבדיל בין הסוטות  עוסקת בארבעה דברים שאומר הכהן לסוטה. אפשר שהקישור במשנהתחילת המשנה הנ"ל 
  שחוה הייתה בבחינה מסוימת כעין סוטה ובין מאמרים לצדיקות. 

  אמירת הכהן לאשה סוטה בלשון שהיא שומעת ולא ע"י תורגמן (קרבן העדה),  ,ה"אז"סוטה פירושלמי 

  )במ' נשא ה,כא(כתיב  גמ'תפילה וברכת המזון ושבועת העדות ושבועת הפיקדון: מתני' אילו נאמרין בלשונם פרשת סוטה ווידוי מעשר וקרית שמע ו
�  ְוָאַמ�ר ה ַהֹּכֵהן ִאָּׁש� בכל לשון שהיא שומעת דברי רבי יאשיה. אמר ליה רבי יונתן ואם אינה שומעת ולמה היא עונה אחריו אמן. אלא שלא יאמר  ָלֽ

  ... לה על ידי תורגמן.

ל )בר' ג,טז( להבדיל הייטב מדבור הנחש (המפתה הראשון)  בא אפשר לחוה ה' הלא ישיר דבורה ר ָהִאָּׁש	ה-ֶאֽ שהיתה בבחינת סוטה עם הנחש, ומלת  ָאַמ1

ר �  ְוָאַמ�ר  )במ' נשא ה,כא(גמ'. פרשת סוטה מנלן? דכתיב: ב ,בבלי סוטה לבבטעם רביע, ללמד על ארבעה דברים שיש להגיד לסוטה.  ָאַמ1  ַהֹּכֵהן
ה ִאָּׁש� על  ג) -(טט ובמה היא שותה,  ב) -(טט על מה היא שותה  א) -(טט שון שהוא אומר. תנו רבנן: משמיעין אותה בכל לשון שהיא שומעת, , בכל לָלֽ

 ג) -(טט ובמה היא שותה? במקידה של חרש,  ב) -(טט על מה היא שותה? על עסקי קינוי וסתירה,  א) -(טט ובמה היא נטמאת;  ד) -(טט מה נטמאת 
ובמה היא נטמאת? בשוגג או במזיד, באונס [או] ברצון, וכל כך למה? שלא להוציא לעז על מים  ד) -(טט מאת? על עסקי שחוק וילדות, על מה נט

  .המרים
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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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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) בראשית תולדת כה,יט  1.4

ב ִיְצָחFק ֶאת[כח]   ה,כח:כ תולדת בראשית ו ִּכי-ַוֶּיֱאַה/ ת-ֵעָׂש� ֶבת ֶאֽ ה ֹאֶה/ יו ְוִרְבָק� ב׃-ַצ	ִיד ְּבִפ�   ַיֲעֹקֽ
ב ִיְצָחFק ֶאת ו-ַוֶּיֱאַה/ לפי הסבר תוה"מ (מלבי"ם) (למשל לויקרא תזריע יג ו) פועל בזמן עתיד שלפניו וא"ו משמעו שהדבר יתחיל  – ֵעָׂש�

היה אוהבו בפניו בלבד  המדרש הגדולבשם  תורה שלמה [קעז]בעתיד, לכן יש להסיק שיצחק לא אהב את עשו בפועל אלא כמובא ב
ו ולמשכו, שהרי קל וחומר אם כשהוא אוהבו מעשיו מקולקלין, אלו שנאו ורחקו על אחת כמה וכמה. ואמרו רבותנו לעולם כדי לקרב

  תהא ימין מקרבת ושמאל דוחה.
ב ִיְצָחFק ֶאת ו-ַוֶּיֱאַה/ נם השונים בהלכותיהם או בענימרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים קשורים לענין מסוים, כאן זמני אהבת בן,  – ֵעָׂש�

  , כאן יצחק אוהב את עשו בפניו, לא אוהבו שלא בפניו.   בקשר לענין

  

א ֵעָׂשFו ִמן[כט]   ה,כט:כ תולדת בראשית /ֹ �יד ַוָּיב ב ָנִז / ֶזד ַיֲעֹק� ּוא ָעֵיֽ ף׃-ַוָּי ה ְוה/   ַהָּׂשֶד�
א ֵעָׂשFו ִמן ד"א שלא מרד עשו בימיו (של אברהם) מנלן דכתיב(ב"ב ט"ז ב)  תורה שלמה [קפז] /ֹ ּוא ָעֵיֽ ף׃הַ -ַוָּיב ה ְוה/ ותנא אותו  ָּׂשֶד�

  היום נפטר אברהם אבינו וגו' א"ר יוחנן חמש עבירות עבר אותו רשע, באותו היום.
א ֵעָׂשFו ִמן /ֹ ה-ַוָּיב שלא על כל אחד חלה ההלכה התנהגות עשו, קשורים לענין מסוים, כאן זמני מרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים  – -  ַהָּׂשֶד�

  התנהגות עשו מתחלקת לתקופה שעד יום פטירתו של אברהם אבינו, ומאותו יום והלאה יחול על כולם ביחד, כאןאו הענין או שלא צריך ש

  

וא  :ט,בראשית תולדת כו ִתי ִה� ְרָּת ֲאֹח	 יC ָאַמ� וא ְוֵא/ �ה ִאְׁשְּת�8 ִה� ֹ�אֶמר� ַא	C ִהֵּנ ק ַוּי ֶלC ְלִיְצָח1 א ֲאִביֶמ*   ַוִּיְקָר=
ק ִּכ	   �אֶמר ֵאָליו� ִיְצָח�ֹ ְרִּתי ֶּפןַוּי יָה׃-י ָאַמ� ּות ָעֶלֽ   ָאמ�
ק...   �אֶמר ֵאָליו� ִיְצָח�ֹ ְרִּתי  קטן- מהפך פשטא זקף -  ַוּי י ָאַמ�   קטן- מונח זקף -ִּכ	

שנלקחה שרה אשתו לבית  בינואברהם חוזר וקורה אך בעצמה פחותה ממה שקרה לאבין שני קיסרים, כעין דבר הקטן -פעמיים זקף
  ך רק חשב לקחת את רבקהאבימלך ואילו אצל יצחק אבימל

  באברהם אבינו מצינו תבנית דומה בשני פסוקים לענין לקיחת אשה לבית אבימלך

�יהָ  :ד,בראשית וירא כ ב ֵאֶל א ָקַר� /ֹ ֶלC ל י ֲהג/ֹוי ַּגם     ַוֲאִביֶמ9 ר ֲאדָנ9 ג׃-ַוּיֹאַמ9 יק ַּתֲהֹרֽ   ַצִּד�
י ר ֲאדָנ9   לקים- זה אמר אבימלך להצטדק לפני אלוק) (אתנח סגדול בין שני קיסרים - גדול זקף- זקף – ַוּיֹאַמ9

  :יא,בראשית וירא כ

ק ֵאין ְרִּתי ַר2 י ָאַמ1 ם ִּכ	 ֹ�אֶמר� ַאְבָרָה� �ה-ַוּי ֹום ַהֶּז ים ַּבָּמק�   ִיְרַא	ת ֱא3ִה�
ּוִני ַעל י׃-ַוֲהָרג� ר ִאְׁשִּתֽ   ְּדַב/

ם  ֹ�אֶמר� ַאְבָרָה� ְרִּתי  קטן-פשטא זקף - ַוּי י ָאַמ1   קטן- זקףרביע, בגירסה אחרת מונח מונח  - ִּכ	

ק ֵאין ים - ַר2   ,קטן- יתיב מונח זקף - ִיְרַא	ת ֱא3ִה�

לקים אצל - להדגיש תוקף חוסר יראת אאו ז"ק רביע ז"ק בין שני קיסרים (סלוק אתנח), קטן בין שני קיסרים - שלוש פעמים זקף
  הפלשתים ואבימלך

ֶלC ַמה  :י,בראשית תולדות כו ֹ	אֶמר ֲאִביֶמ� �נּו ִּכ] -ַוּי ֹ�את ָעִׂש	יָת ָּל ב ַאַח�ד ָהָעם� ֶאתּז ם׃-ְמַעט ָׁשַכ" 8 ְוֵהֵבאָת/ ָעֵל�ינּו ָאָׁשֽ   ִאְׁשֶּת�
ב ַאַח�ד ָהָעם�  ְמַעט ָׁשַכ" כעין יצא מענינו  –גדולה בתפקיד שיעור, גרשיים מהפך פשטא - גדולה גרשיים מהפך פשטא, תלישא-תלישא – ִּכ]

  חמורה קל הוא בעיני אבימלך ועמו.   : שיעור עבירה בסיכוםלדון בענין אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר. 
אמר רבי אליעזר בוא וראה כמה בין מידת הצדיקים לרשעים, הצדיקים רוב מעשיהן הטובים  ]תורה שלמה [נב] בשם מדרש הגדול[

ומרתן) ממעטים בח –(טט  אבל הרשעים אינן כן, רוב מעשיהם הרעים בעיניהם קל ביותרלא מתגאים בם)  -כו' (טט  בעיניהן קל ביותר
שכן אבימלך אומר כמעט שכב אחד העם את אשתך, ומה אם עון אשת איש שאין חמור ממנו ממועט הוא בעיניו שאר עבירות על 

   אחת כמה וכמה.

ְמַעט   וחלקים ממנה:  כמעטמחושב מגימטרית המלה , ושיעור זמן לטומאה יחודאפשר כי רמז לשיעור איסור גדולה, - תלישא -ִּכ]

  ,דקות 7.72 - בשעונינו כ )טור או"ח סי' תכז הלכות ר"ח( חלקים 1080חלקי שעה בת  139 =ט "כמעגי' 

  ד', 3.83 - (במשמעות סתירת סוטה) כ ס"טד', (כ"מ"ט=)  4.39 - כ 79 =ט "עד',  6.61 -כ 119 =ט "מע 

  שניות. 30בדיוק  9(במשמעות שיעור זמן לטומאה =)  ט' 

 אבל... ,וב' שלישי מינוט ששה לערךונראה מדבריו שמתחיל  בשיעור איסור יחודדן  ]ו"מנחת יצחק חלק ד סימן צד שנת התשכ ת"שו[
 , היה מספיקעל ה' מינוטכדי לצאת מידי ספק, היינו מצמצמים השיעור  אםאפשר 

, שהוא כדי 194הכשיעור שמצינו לענין סתירה האוסרת אשה לבעלוהוא  - 193שיעור טומאה ]אנציקלופדיה תלמודית כרך כג, יחוד, טור תרנ[
ויש שכתבו  - 197, אבל אין צריך להוסיף לכך שיעור ריצוי, שיש לומר שקודם הסתירה כבר נתרצתה לו196, בתוספת שיעור פשיטת הבגדים195ביאה

ר אפילו אם האשה דעתה קלה ביות שיעור של ריצוי, שהוא שיעור גדול בהרבה משיעור ביאהשאם אין לבו גס בה צריך להוסיף לזה אף 
להתפתות, שדוקא לענין סתירה שלאחר קינוי חוששים שמא נתרצתה לו קודם הסתירה, ולא לענין איסור יחוד כשאין לבו גס מאד באשה זו 

  . 198שמתייחד עמה
. ע"ע סוטה. עי' מנחת יצחק שם סי' צד. ועי' דבר הלכה הוספות ]194אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך כג, יחוד, טור תרנ הערה [

  .שיש להחמיר בשיעור של שלושים וחמש שניותשות לסי' טו שהאריך בבירור השיעור, ומסיק חד

ְמַעט נראה שהשיעורים הרמוזים בקרא  הם בתוך שיעורי הזמנים הנידונים ע"י מנחת יצחק והאנצ' התלמודית  גדולה,- תלישא - ִּכ]
  לקי ולא מוסכמה של בני אדם.-ים לשעה הוא מספר אחלק 1080עולה מכאן שהמספר  והמנהגים השונים. אפשר לבררם עם הכותב.

  

ים  :יב,בראשית תולדות כו וא ֵמָא	ה ְׁשָעִר� וא ַוִּיְמָצFא ַּבָּׁשָנ/ה ַהִה� ע ִיְצָחק� ָּבָא	ֶרץ ַהִה� � ְיָבֲרֵכ�הּו ֽה'׃      ַוִּיְזַר   ַוֽ
ים  וא ֵמָא	ה ְׁשָעִר�   תביר מרכא טפחא מונח אתנח -ַוִּיְמָצFא ַּבָּׁשָנ/ה ַהִה�

יםֵמָא	  רש"י   ורבותינו אמרו אומד זה למעשרות היה. . ...ה ְׁשָעִר�
וא  אותיות שם אהו"ה שם הפלאים, שם הצירופים, הנעת דברים, קפיצת הארץ, בתוך שנת רעב שלא היה כמוהו מימי אברהם,  –ַהִה�

  כאשר העולם שומם, כל מה שיצחק זרע הצליח מעל ומעבר. 

וא  התבנית מרכא טפחא של היתור לרבות שעליו מלמדת ממעטמחלק תביר  המעשר שיצחק הפרישו, . אפשר כי ממעט את ַּבָּׁשָנ/ה ַהִה�
  של יעקב 53והאריך ימים עד שנת  ל עליון-והוא כהן לאהיינו שלא הגיע אליו אלא אפשר לשם 
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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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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-ְוָכל  :טו,בראשית תולדת כו י ַאְבָרָה	ם ָאִב� יו ִּביֵמ� ְפרּו� ַעְבֵד	י ָאִב� ת ֲאֶׁש�ר ָחֽ ר׃       וַהְּבֵאֹר1 ּום ָעָפֽ ים ַוְיַמְלא� ּום ְּפִלְׁשִּת�   ִסְּתמ	

ת -ְוָכל - בראה   באר שבע.שבעה שרביע, ארבע בארות אפשר שארבע הבארות שהוזכרו כאן בשמות: עשק, שטנה, רחבות, –ַהְּבֵאֹר1

ר׀ ֶאת) חי,כו( ִים -ַוַּיְחֹּפ	 ת ַהַּמ1   יש המפרש שבע מונח פסק מונח רביע, לפחות חמש ו –ְּבֵאֹר	

  

ר׀ ֶאת  ,יח:ית תולדות כובראש ק ַוַּיְחֹּפ	 ָׁשב ִיְצָח* י -ַוָּי= ים ַאֲחֵר� ּום ְּפִלְׁשִּת� יו ַוְיַסְּתמ	 � ִּביֵמי� ַאְבָרָה	ם ָאִב� ְפרּו ִים ֲאֶׁש�ר ָחֽ ת ַהַּמ1 ְּבֵאֹר	
ֹות ַאְבָרָה�ם  ת ֲאֶׁשר      מ	 ֹות ַּכֵּׁשֹמ9 א ָלֶהן� ֵׁשמ� �יו׃-ַוִּיְקָר ן ָאִבֽ א ָלֶה�   ָקָר/

מה בארות חפר אבינו יצחק בבאר שבע. ר' יהודה ב"ר סימון אמר ארבעה כנגד כן נעשו בניו ארבעה כ תורה שלמה [פד] ב"ר סד.
 .דגלים במדבר, ורבנן אמרי ה' כנגד ה' חומשי תורה

ר"ע אומר בבאר שבע חפר ארבע בארות כנגד ארבע מחנות במדבר, רבנן אומרים חפר חמש בארות כנגד  מ"רבשם ילקוט מעם לועז 
  ורה.חמשה חומשי ת

  שבע בארות מאור ושמש

ק ָׁשב ִיְצָח* ר׀ ֶאתקדמא ואזלא, כעין רמז ללימוד בכלל ופרט או מלמד ולמד, כאשר הכלל או המלמד עשוי להיות  – ַוָּי= ת -ַוַּיְחֹּפ	 ְּבֵאֹר	
ִים   בארות,  לפחות חמש ויש המפרש שבעללמד על פסק מונח רביע,  )מונח( – ַהַּמ1

יו-ר׀ ֶאתַוַּיְחֹּפ	 והפרטים או הלמד בתבנית  ְפרּו� ִּביֵמי� ַאְבָרָה	ם ָאִב� ִים ֲאֶׁש�ר ָחֽ ת ַהַּמ1 קטן, כעין כתוב סתום שלא בא - רביע ... זקף – ְּבֵאֹר	
  לסתום אלא לפרש (ראה מהרז"ו כעין מידה ל"ד) 

ר׀ ֶאתועוד  ּום ְּפִלְׁשִּת� -ַוַּיְחֹּפ	 יו ַוְיַסְּתמ	 � ִּביֵמי� ַאְבָרָה	ם ָאִב� ְפרּו ִים ֲאֶׁש�ר ָחֽ ת ַהַּמ1 קטן כעין שלוש - קטן ... זקף-רביע ... זקף – יםְּבֵאֹר	
ר"ע אומר כל מקום  תורה שלמה [פה] (פדר"א פל"ה)ע"פ זקף בין שני קיסרים, תבנית המרמזת לענין עצמתי, ואפשר כי הדבר מתפרש 

שלים והיה ביום ההוא וכתיב בירו...  וחופרין שלושה פעמים ומוצאין אותה לפניה שהיו אבותינו הולכים היה הבאר מהלכת לפניהם
  יצאו מים חיים מירושלים (זכריה יד,ט)  היא הבאר שעתידה לעלות בירושלים ולהשקות את כל סביבותיה.

  בגילוי סוד האמונה. מאור ושמשוראה להלן 

ר מהלכת ועוד בא הכתוב הסתום ללמד כי מעשה אבות סימן לבנים וכמו שאצל האבות הבאר מהלכת לפניהם כך אצל הבנים במדבר הבא
יםלפניהם, ולעתיד לבוא בגאולה  כפי הנלמד מתבנית הקרא  ּום ְּפִלְׁשִּת� יו ַוְיַסְּתמ	 ְפרּו� ִּביֵמי� ַאְבָרָה	ם ָאִב� קטן - תבנית זקף – ֲאֶׁש�ר ָחֽ

  ם לשימושם., זה גם מעיד על אי הכרת הטוב החוזר של פלשתים אף שזכו למים גפעמיים בין שני קיסרים (סלוק אתנח), כעין דבר החוזר וקורה

ת ֲאֶׁשר ֹות ַּכֵּׁשֹמ9 א ָלֶהן� ֵׁשמ� �יו׃-ַוִּיְקָר ן ָאִבֽ א ָלֶה�      ָקָר/

ת ֹות ַּכֵּׁשֹמ9 א ָלֶהן� ֵׁשמ� � "אמרי נועם" הרבי מדז'יקוב-גדול גי' תקע"ו, ע"פ מפתח המבוסס על יעב"ץ ו-קטן זקף- זקף - ...ַוִּיְקָר

תגי' אותיות  ֹות ַּכֵּׁשֹמ9    930=  1506 – 576ההפרש בין שתי הגימטריות א'תק"ו  ֵׁשמ�

(בר' א,א) תמצ"ת במשמעות של צמצום, "הצמצום אינו כפשוטו אלא כולו שמות השם"  את' השמים' ואת' הארץ'עולה לגי' ס"ת  – 930

  (בעל התניא), "רצון הבורא לגלות פעולותיו, כנויו ושמותיו זו תכלית הבריאה" (שער האקדמות, אקדמה ד (דף יד))

  ן שנאמר עליו:כשנות אדם הראשו -  930

ֹות ְלָכל.בראשית  ב,כ: 1 ם ֵׁשמ1 א ָהָאָד* ם לֹא- ַוִּיְקָר= 	ת ַהָּׂשֶד�ה ּוְלָאָד9 ל ַחַּי ִים ּוְלֹכ� ֹוף ַהָּׁשַמ� א ֵע�ֶזר ְּכֶנְגּֽדֹו׃  - ַהְּבֵהָמה� ּוְלע	   ָמָצ/
ם ָּכל.בראשית  ג,כ: 2 ה ֵא/ וא ָהְיָת� י ִה/ Fה ִּכ� ֹו ַחָּו ם ִאְׁשּת� ם ֵׁש/ Fא ָהָאָד Oי׃- ַוִּיְקָר   ָחֽ

עה"ת פירש כי ז' הבארות רומזים לז' מידות הקדושות ולסוד האמונה שנתגלה בימי אברהם ונסתם וחזר ונתגלה בחפירת  מאור ושמש
ז"ה השע"ר להוי"ה צדיקי"ם יבוא"ו ב"ו: ועל כך כ"ל  תתק"ליצחק הבארות ולכן הבארות הן כמתגלה מגי' הרב י"ר פאלוך זצ"ל: 

 כל נשמה מודה ואומרת ונתת"ה א"ת הברכ"ה: (עם האותיות)הנשמ"ה תהל"ל י"ה: ומהגי' המלאה א'תק"ו 

  

ר ִעם:כ,בראשית תולדת כו 	י ְגָר1 יבּו ֹרֵע 	נּו ַהָּמ�ִים-ַוָּיִר* ר ָל ם      ֹרֵע/י ִיְצָחFק ֵלאֹמ� א ֵׁשֽ �ּו ִעּֽמֹו׃-ַוִּיְקָר ְתַעְּׂשק� י ִהֽ ֶׂשק ִּכ/   ַהְּבֵאר� ֵע�
ר 	י ְגָר1 יבּו ֹרֵע   כלל וסטגו יתברר בסמוך.גרש מונח רביע, יצא מן ה- אזלא -  ַוָּיִר*

ר-ִעם   מרכא תביר טפחא, יתור לרבות המחולק להודיע שהמריבה הייתה בשלבים אחדים -  ֹרֵע/י ִיְצָחFק ֵלאֹמ�

ר- לפי ההסבר על שלבים במריבה יובן ש - טט  	י ְגָר1 יבּו ֹרֵע או גרש מונח רביע, הינה תבנית של יצא מן הכלל ללמד על עצמו -אזלא -  ַוָּיִר*
הכלל כולו יצא, כפי שהכתוב מספר על המריבה הבאה ואפשר ששתי הבארות שטנה ועשק הן הדוגמאות למריבות על הבארות ללמד על 

ר׀ ֶאת ),יחכו(- שהוזכרו ב ק ַוַּיְחֹּפ	 ָׁשב ִיְצָח* ים -ַוָּי= ּום ְּפִלְׁשִּת� יו ַוְיַסְּתמ	 ְפרּו� ִּביֵמי� ַאְבָרָה	ם ָאִב� ִים ֲאֶׁש�ר ָחֽ ת ַהַּמ1 יו ששיערנו שה גו'ְּבֵאֹר	
  לפחות חמש בארות ואפשר אף יותר. 
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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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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 ַאְבָרָה	ם ָאִב�י8  :כד,בראשית תולדת כו י ֱא3ֵה� אֶמר ָאֹנִכ9 9ֹ ּוא ַוּי 	ְיָלה ַהה� א ֵאָל�יו ה�' ַּבַּל   ַוֵּיָר=
י-ַאל  ת-ִּתיָרא� ִּכֽ י ֶאֽ ִכי ּוֵבַרְכִּת�י�8 ְוִהְרֵּביִת	 י׃-ִאְּת8	 ָאנֹ� ם ַעְבִּדֽ ּור ַאְבָרָה/   ַזְרֲע�8 ַּבֲעב�

ּוא ) דכו,(כ 	ְיָלה ַהה�   וגו' תיכף להגעתו זכה להתגלות הקב"ה באופן נעלה ביותר ַּבַּל

א ֵאָל�יו ה�') דכ(כו, ַבע: )כג(כו,- נאמר ב שחבירו הכתוב לפניו מלמד עליו. , כעין כתובקדמא מהפך פשטא -  ַוֵּיָר= ר ָׁשֽ ם ְּבֵא/ /ַעל ִמָּׁש� באר  – ַוַּי

י  ד)כ(כו,המתבטא בטעמי באופן נעלה ביותר  הקודש והשראת נבואהשמשם שואבים רוח  אֶמר ָאֹנִכ9 9ֹ ּוא ַוּי -גדול זקף- קטן זקף- זקף - ַהה�

ּוא נאמרכי החיזוק, תוקף במובן של אופן נעלה ביותר, שני קיסרים,  ןשלוש זקף בי, גדול 	ְיָלה ַהה� א ֵאָל�יו ה�' ַּבַּל מרמז לשלוש  ַוֵּיָר=

ּוא  מיים בסופי תיבות,ה פעם אחת גלוי פע- ו- ה- פעמים השם המיוחד א ת  ,א)א 'בר((אהו"ה) היוצא מר"ת  שםאותיות  –ַהה� יִם ְוֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖ ֵא֥
ים ,לה)ד ' וא'דב(לקים - שם המקשר בין הוי"ה לא שם הקשור לבינה ודעת, המקשר שמים וארץ, שם ָהָאֶֽרץ: ֖ה' ֣הּוא  ,ס)מל"א ח(  ֖ה' ֣הּוא ָהֱאBִה֑

ים   ָהֱאBִה֑

ּור) דכ(כו, ישהם גימטרית שם הוי' במילוי יו"ד הקשור לעולם האצילות,  –אותיות ב"ע ע"ב  –  ַּבֲעב� ם ַעְבִּדֽ ע"ב ד"י = דו"ד,  – ַאְבָרָה/
, פסוק ה'הקשור לעולם האצילות, שם ע"ב ע"ב כפרק  )ה,עב 'תה(- בכי  נ"י 'שי 'ר' אלשורש נשמת משיח מעולם האצילות, וכן הביא רמז 

ּו8 ִעםנאמר  שבה נברא העולם, כעין ה' אחרונה בשם הוי"ה ים׃  ָׁש�ֶמׁש-ִייָרא/ ֹור ּדֹוִרֽ ַח ּד	 /י ָי*ֵר1 ...  ח'-י' יר-ש' ולפנ- שמ-'ם-ע ... ְוִלְפֵנ

  , אפשר שמרמז לענין נשמת משיח מעולם האצילות., פעם יחידה בתנ"ךח"משית "ס

  

י) דכ(כו,הקדמה להסבר של    ָאֹנִכ9

ים אֶ  טו),בראשית ב( ח ֥ה' ֱאBִה֖ ּה:ַוּיִַּק֛ ּה ּוְלָׁשְמָרֽ ֶדן ְלָעְבָד֖ הּו ְבגַן־ֵע֔ ם ַוּיַּנִֵח֣   ת־ָהָֽאָד֑

יM ְּבהֹוִצֽיֲאM֤ ֶאת־ָהָע֙ם ִמִּמְצרַ֔  )שמות ג,יב( י ְׁשַלְחִּת֑ י ָאנִֹכ֖ U ְוזֶה־ְּלM֣ ָה֔אֹות ִּכ֥ ֹ֙אֶמ֙ר ִּכֽי־ֶאְֽהֶי֣ה ִעָּמ֔ ֽ ַוּי ר ַהֶּז ל ָהָה֥ ים ַע֖ ֱאBִה֔    ה:יִם ַּתַֽעְבדּו֙ן ֶאת־ָה֣

י ִּתְׁשְמ֕רּו ְלַהְקִר֥  )כח,ב' פי' במ( יַח ִנֽיחִֹח֔ י ֵר֚ י ְלִאַּׁש֗ י ַלְחִמ֜ ם ֶאת־ָקְרָּבנִ֨ ל ְוָאַמְרָּת֖ ֲאֵלֶה֑ ו ֶאת־ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔ י ְּבמֹוֲעֽדֹו:ַצ֚   יב ִל֖

ם ֶאת־ָהֽ  ח),בראשית ב( ֶדם ַוָּיֶׂ֣שם ָׁש֔ ֶדן ִמֶּק֑ ים ַּגן־ְּבֵע֖ ע ֧ה' ֱאBִה֛ ר יָָצֽר:ַוּיִַּט֞ ם ֲאֶׁש֥ ורבותינו נתעוררו בזה, אמרו ...  ,ח)בראשית ב(רמב"ן  ָאָד֖
ּה:  טו),בראשית ב( (טז ה) בבראשית רבה ּה ּוְלָׁשְמָרֽ ים(שמות ג יב)  אלו הקרבנות, שנאמר ְלָעְבָד֖ ֱאBִה֔  ' פי'(במ הדא הוא דכתיב, ַּתַֽעְבדּו֙ן ֶאת־ָה֣

יב לִ֖  כח ב) והכונה להם בזה לומר כי הצמחים וכל בעלי חיים צריכים לכוחות הראשונות [ס"א העליונות] ומהם  י ְּבמֹוֲעֽדֹו:ִּתְׁשְמ֕רּו ְלַהְקִר֥
  ומהם לצמחי גן עדן, ומהם יהיו ויחיו לעולם בגשמי רצון וברכה שיגדלו בה, ובקרבנות יהיה משך הברכה לעליוניםיבא להם הגידול, 

  

י) דכ(כו,  [ליקוטי תורה, מאמר שיר השירים]הנוקבא ברדתה בבריאה נקרא כסא.  ] 81על מכונו (מהד"ב) ערך [ארמון גי' כסא  – ָאֹנִכ9

"אנכי ה'  מלכות דאצילות נקרא נוקבא, החלק התחתון של מלכות דאצילות, נקרא שכינתא וברדתה בבריאה מהוה עתיק של עולם הבריאה.

לקים" - של הכתוב הזה (טפחא מונח אתנח) הוא שורש "בראשית ברא א קטן) דרך טעם תחתון- לקיך" בטעם עליון (פשטא מונח זקף- א
דאצילות. וגם קשור לגבורות  יצחק קשור לגבורות של בינה דאצילות וגם קשור לגבורות דז"א באותם טעמים (טפחא מונח אתנח).

ובקרבנות יהיה משך  ה'מבצע צווי האדם בעולמות בריאה יצירה עשיה. ובעולם העשיה התבצעה עקידת יצחק שהוכיחה תכלית הבריאה ש
יחודה בחכמה דאצילות. שעל כך נאמר והביאה לבינה ו ה אתמיתקעקידת יצחק (כעין קרבן) משכה ברכה לעליונים ש, הברכה לעליונים
  מאמר הזהר הבא.

  
  ]ויקרא פרשת שמיני מאמר ויהי ביום השמיני אות מח -פירוש הסולם לזוהר [

 ,יג)כב' וירא בר(. אלא אילו של יצחק, צריכים להקריב אל הפרה, שנזכר ב' פעמים בכתוב, אחד שכתוב, אלא אילו דיצחק וכו': ומשיב
ם אַוּיִָּׂש֨  יו ַאְבָרָה֜ יִל ַוּיְַרא֙  ֶאת־ֵעינָ֗ ר ְוִהּנֵה־ַא֔ ֤  ,יג)כב' וירא בר(וגו', הרי אחד. ואחד,  ַאַח֕ ח ַאְבָרָהם֙  ֶלUַוֵּי יִל ֶאת־ ַוּיִַּק֣ ' בר(, וכתוב בהם, , הרי שניםָהַא֔

ה הּוַוּיֲַעלֵ֥  ,יג)כבוירא  . וע"כ נאמר איל לעולה תמימים, שני איל, דהיינו לשון רבים, כי הם שנים. וע"כ גבורות למדנו, ומהם ְלעָֹל֖
  .מתחלקים לכמה אחרים

 דקו שמאל חכמה בינה או חכמה בינה דעת))(הג' ספירות הראשונות (כתר (דחכמה?)הג"ר מיעוט  (הוא סוד) פירוש. כבר ידעת שסוד עקדת יצחק, ה"ס
  כדי שיתיחד עם קו ימין שנקרא אברהם (כמ"ש באורך לעיל ויקרא אות ש"ד עש"ה) וכאן מפרט ומבאר יותר. 

  שבקו אמצעי בעת שבא ליחד השמאל והימין יחד,  שב' פעולות נוהגות במסך דחירקכי נודע 
   מגלה בחינת המסך דמדת הדין דצמצום א', שבתחילה

  שאז התרוקן קו השמאל כולו מאורותיו. 
  גונז את מדת הדין,  ואח"כ בפעולה שניה

  ומעלה המלכות לבינה ונמתקת שם במדת הרחמים, (כמ"ש לעיל לך דף י"ג ד"ה ונתבאר עש"ה) 
  כי ע"י מסך זה ממשיך תחילה הקטנות דבינה, 

  ה ואח"כ ע"י הארה עליונה מוריד המלכות מבינה ומתגלה הגדלות דבינ
  .ג"ר דפנים (שהוא סוד)דג"ר ומתיחד עם הימין, שה"ס  )מידות שתחתשהן שש  ותוצ(ששה קואז משיג שוב הקו שמאל בחינת ו"ק 

  שתחילה נאמר מקו אמצעי שהוא ז"א, לאברהם שה"ס החסד וימין,  (וזה סוד)וז"ס 
ֹ  ,ב)כב ' ויראבר(אבל כתוב  (שישחוט את יצחק בנו,  יםְוַהֲעֵל֤הּו ָׁש֙ם ְלע ד ֶהָֽהִר֔ ל ַאַח֣ ה ַע֚   מהפך פשטא ז"ק מוציא מהפשט של שחיטה, – ָל֔

  )"אלהזכיר לפני בורא עולם נסיון העקידה לזכות בכפרה מפני מידת הדין שבא מז דבר החוזר וקורה או היקשבתפקיד ז"ק ... ז"ק  

  דהיינו מכח פעולה א' דמסך דחירק שבקו אמצעי, 
  . )וגו ְוַהֲעֵל֤הּו ,ב)כב( האורות מקו שמאל, שזה נבחן לשחיטהשהוא גילוי דמדת הדין המסלק כל 

ַער ָיְֽדM֙  חַאל־ִּתְׁשלַ֤  )ב,יכב' וירא בר( ואח"כ נאמר לוואח"כ נאמר לוואח"כ נאמר לוואח"כ נאמר לו ַעׂש ֶאל־ַהּנַ֔   וגו', דהיינו הגניזה דמדת הדין.   ְמ֑אּוָמה ֖לֹו ְוַאל־ַּת֥
יִ  ַוּיְַרא֙  ,יג)כב' וירא בר( (ראה הסבר א) ואח"כ נאמר ר לְוִהּנֵה־ַא֔ ז ַאַח֕ U נֱֶאַח֥ יו ַּבְּסַב֖   , שה"ס שראה איך המלכות עלתה ונסתבכה בבינה, ְּבַקְרָנ֑

  . שע"י ראיה זו נמשכה הקטנות מבינה כנ"ל. פעולה הב' דמסך דחירקשה"ס 
  ואח"כ ע"י הארה העליונה יורדת המלכות מבינה ומתגלה הגדלות מן הבינה, (כנ"ל ב"א דף ר"צ ד"ה בגין) 

יִל ֶאת־ חַוּיִּקַ֣  ,יג)כב' וירא רב(שזסו"ה  ה ַוּיֲַעֵל֥הּו ָהַא֔ ַחת ְלעָֹל֖    כי אז נתתקן יצחק בנו ע"י הגדלות מן הבינה. :ְּבנֹֽו יצחק ַּת֥
  .הרי שב' פעמים איל שכתוב כאן, הם ב' מיתוקים, א' לקטנות וא' לגדלות

  ]ויקרא פרשת ויקרא מאמר תקיעת שופר אות שג -פירוש הסולם לזוהר [
פירוש. ב' גבורות הן, אחת הוא קו שמאל דז"א, שנקרא יצחק. והשניה היא המלכות, שהיא נבנית מקו שמאל, והיא ג"כ גבורה. וע"כ 

  .גבורה דז"א מכנה גבורה גדולה, והמלכות מכנה גבורה סתם
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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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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;  

יִל ַוּיְַרא֙  ,יג)כב' וירא בר(ואח"כ נאמר  הבא: א) הסברמוצע ( ר ְוִהּנֵה־ַא֔ U זנֱֶאחַ֥  ַאַח֕ יו ַּבְּסַב֖ שראה איך המלכות עלתה  (הוא סוד), שה"ס ְּבַקְרָנ֑
הקטנות מבינה כנ"ל. ואח"כ ע"י הארה  (התבטלה)פעולה הב' דמסך דחירק. שע"י ראיה זו נמשכה  (הוא סוד)ונסתבכה בבינה, שה"ס 

(ששה ואז משיג שוב הקו שמאל בחינת ו"ק  ך)(שבפסקה שלפני כן נאמר על כ העליונה יורדת המלכות מבינה ומתגלה הגדלות מן הבינה,

   .דג"ר ומתיחד עם הימין, שה"ס ג"ר דפנים קוים)

אֶמר) כגכו, (בר' תול' 9ֹ   היינו גדלות מן בינה  –גדול בתפקיד ג' ספירות ראשונות משמאל כשמסתכלים עליו - זקף – ַוּי

י) כגכו, (בר' תול'   היינו ג"ר דפנים מחכמה –מין כשמסתכלים עליו גדול בתפקיד ג' ספירות ראשונות מי- זקף – ָאֹנִכ9

יִל ַוּיְַרא֙  ,יג)כב' וירא בר( ר ְוִהּנֵה־ַא֔ גדול בתפקיד ערך שלוש, סה"כ - קטן בתפקיד ערך שניים, זקף- פשטא בתפקיד ערך אחד, זקף – ַאַח֕
  ששה קוים שמשיג שוב הקו שמאל 

  

), הלקוחים מאוצר  הגי' של 576גדול העולה תקע"ו (-קטן זקף- ש מגי' זקףגדול והפר- קטן זקף- טעם בזקףוועוד רמזים ע"פ גי' תוכן המ

י הרב י"ר פאלוך זצ"ל: אֶמר ָאֹנִכ9 9ֹ ּוא ַוּי -הפרש בין גימטרית המלים וגי' מלות הטעמים (זקףוהפרש ו 355=  81+  257+  17גי'  – ַהה�

  ,  221=  576 – 355גדול העולה) תקע"ו = - קטן זקף

   ר"ת א'ני י"י ר'ופאך ור"ת א'ברהם י'צחק י'עקב ר'חל (ד' רגלי המרכבה ע"פ בני יששכר) -איי"רעולה  221ם; עולה בור"א עול" 355

אֶמר  9ֹ ּוא ַוּי יצח"ק עם שם אדנ"י , אברה"ם עם שם הו"יעולה  274,  302=  576 -  274  - ההפרש מתקע"ו,  274=  257+  17- גי'ַהה�
  עולה ב"ש (ר"ת באר שבע שמשם שואבים רוח הקודש) 302, לא"ה רח"ל, י [עם הכולל]יעק"ב עם ב'השמות  הוי' אדנ", [עם הכולל]

ּוא י...  ַהה�  גהנ"ם- עולה זה"ו הכה"ן הממתיק בקרבנות שלא יגיעו ל 98,  478=   576 – 98, הפרש מתקע"ו  98=  81+  17 גי' – ָאֹנִכ9

  עת"ו, ס"ת ויבלע' המות' לנצח' (עי' זוהר בראשית כ"ט ע,א)ויבו"א מל"ך המשי"ח; ב, זעי"ר אנפי"ן, ח"י פע' הוי"העולה  478

  

י אֶמר ָאֹנִכ9 9ֹ ּוא ַוּי ההפרש מתקע"ו עשוי  ;ימות קודם לחטא אדם הראשוןשלולייצג  בור"א עול"ם את (ע"י הגימטריות) עשוי לייצג ַהה�
   .מותהשל לאהתשובה  ת הרע. היאאיי"ר א'ני י"י ר'ופאך הוא כלי התיקון מחטא אדה"ר של ירידת העולמות ומעורבולייצג 

  המצמצם מידת הדין, מסיר ההתנגדות,אפשר כי תשובה מודגמת בפעולה של קו אמצע כלפי שמאל 

  הבריאה לעולם רוחנית מעל הה יהמאפשר איחוד שמאל עם ימין לשלם והעל משך הברכה לעליוניםהשפעה ממטה למעלה  

ּוא י...  ַהה�   יצג איחוד ימין ושמאל בפעולת זעי"ר אנפי"ן כפי שהוסבר לעיל, (ע"י הגימטריות) עשוי לי ָאֹנִכ9

  ויבו"א מל"ך המשי"ח; בעת"ו, ס"ת ויבלע' המות' לנצח'המביא לגאולה 
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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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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;  

ויקרא  -פירוש הסולם לזוהר [- בכמתואר  הכתוב הבא מתאר פעולות קו אמצעי להביא לתיקון קו שמאל ולהביא ליחוד שמאל בימין
  ]ביום השמיני אות מחפרשת שמיני מאמר ויהי 

  
  כהתולדת בראשית 

ּוא ָעֵיֽ ף: ה ְוה/ א ֵעָׂשFו ִמן־ַהָּׂשֶד� /ֹ �יד ַוָּיב ב ָנִז / ֶזד ַיֲעֹק�   (כט) ַוָּי
א־ ִכי ַעל־ֵּכ/ן ָקָרֽ � ף ָאֹנ� י ָעֵי ה ִּכ/ ם ָהָאֹדם� ַהֶּז� �ב ַהְלִעיֵט�ִני ָנא� ִמן־ָהָאֹד ל־ַיֲעֹק1 ו ֶאֽ aאֶמר ֵעָׂש =ֹ X ֱאֽדX(ל) ַוּי   ם:ְׁשמ�

י: ָרְת�8 ִלֽ ה ַכּיXFם ֶאת־ְּבֹכֽ ב ִמְכָר/ ֹ�אֶמר ַיֲעֹק�   (לא) ַוּי
ה: י ְּבֹכָרֽ ּות ְוָלָּמה־ֶּז/ה ִל� י הXֵל�C ָלמ� Fה ָאֹנִכ/ ו ִהֵּנ ֹ	אֶמר ֵעָׂש�   (לב) ַוּי

ר ֶאת־ְּבֹכָר  X ַוִּיְמֹּכ/ ע ל� Xם ַוִּיָּׁשַב� ב ִהָּׁש�ְבָעה ִּלי� ַּכּי� ֹ	אֶמר ַיֲעֹק1 ב:(לג) ַוּי X ְלַיֲעֹקֽ   ת�
ו אֶ  � ָקם ַוֵּיַל�C ַוִּי/ֶבז ֵעָׂש� ְׁשְּת ַוָּי ֹ	אַכל ַוֵּי� ים ַוּי 	יד ֲעָדִׁש� ו ֶל2ֶחם ּוְנִז ב ָנַת	ן ְלֵעָׂש1 ה: ס(לד) ְוַיֲעֹק"   ת־ַהְּבֹכָרֽ

  
  ]שמות פרשת תרומה מאמר רזין דברכת המזון אות תשפב -פירוש הסולם לזוהר [

ם שאין כאן, בברכת המזון, שמאל, אלא ימין בלבד. הוא משום שאין חלק לסטרא אחרא במזון של מ"ט לית הכא וכו': מהו הטע
ישראל, ואם היה מתעורר שמאל, היה הסטרא אחרא מתעורר עמו, להיותו נמשך משמאל. וכבר הוא מכר בכורתו וחלקו ליעקב 

ואם אין זוהמא בידים שנרחצו, הרי חלקו במאכל שהידים אבינו. וע"כ אנו נותנים לו חלקו למקטרג ההוא בזוהמא של מים אחרונים, 
  .קרבו אליו. כי עכ"פ יש בהם שיורי מאכל

  . כי הס"א יונקת משמאל, דהיינו מקו שמאל שאינו נכלל בימין ע"י קו האמצעי, ביאור הדברים
  כי כל מגמתם להמשיך הארת החכמה שבשמאל ממעלה למטה, שה"ס ג"ר דחכמה. 

  חסדים, אין החכמה יכולה להאיר ומשפעת דינים קשים. וזהו מדתו של עשו.  ונודע, שמחמת חסרון
  (כדי שיתיחד עם קו ימין הנקרא אברהם ומלא חסדים?)ויעקב שה"ס קו האמצעי, הוא ממעט את קו השמאל מג"ר דחכמה, 

  . )?(בימין ו/או בשמאל בבינה האבל משום זה הוא מיחד אותו בקו ימין, והחכמה מתלבשת בחסדים שבימין ומאיר בבחינת ו"ק דחכמ
  , (בימין או בשמאל?) (כנ"ל ב"א דף ס' ד"ה מחלוקת) וז"ש שיעקב נק' קטן. מחמת חסרון ג"ר דחכמה

  ., שה"ס הבכרה של עשו(בימין או בשמאל?) ועשו נקרא גדול, מחמת התאמצותו לינק מג"ר דחכמה

א ֵעָׂשFו ִמן־ַהּׂשָ ) טכ,הכ (בר' תול'וזסו"ה,  /ֹ הַוָּיב ה, שה"ס קו שמאל, הנק' ֶד�   , והמשיך החכמה ממעלה למטה, ָּׂשֶד�
ּוא ָעֵיֽ ףדהיינו לקבל הג"ר דחכמה. ומחמת זה    . כי נמשכה לו חכמה בלי חסדים, שהיא כולה דינים, ְוה/

ב ַהְלִעיֵט�ִני ָנא� ) ל,הכ (בר' תול'ונתעייף מזה עד למיתה. וז"ס  ל־ַיֲעֹק1 ו ֶאֽ aאֶמר ֵעָׂש =ֹ    וגו'. ַוּי
ים) לד,הכ (בר' תול'דהיינו שימשיך לו מן החסדים שלו, שנקראים  	יד ֲעָדִׁש�   , ֶל2ֶחם ּוְנִז

י:) לא,הכ (בר' תול' (ועל זה הגיב יעקב) ָרְת�8 ִלֽ ה ַכּיXFם ֶאת־ְּבֹכֽ ב ִמְכָר/ ֹ�אֶמר ַיֲעֹק�   דהיינו שיסגיר בידיו את הבכרה שלו,  ַוּי
  ידי קו האמצעי, שה"ס הג"ר דחכמה, המתמעטת בהכרח על 

ּות) לב,הכ (בר' תול'ואז ייחד השמאל עם הימין, וישפיע לו חסדים שה"ס מזון. וז"ש,  י הXֵל�C ָלמ� Fה ָאֹנִכ/ ו ִהֵּנ ֹ	אֶמר ֵעָׂש� . כיון שהדינים ַוּי
ה) לב,הכ (בר' תול'הנמשכים מג"ר דחכמה שהיא בכרה, הם כל כך קשים עד מות,  י ְּבֹכָרֽ   :ְוָלָּמה־ֶּז/ה ִל�

X) לג,הכ (בר' תול'  ע ל�   , על זה שלא יחזור להדבק בבכרה, ואז נתן לו מזון. שהוא חסדים, ע"י היחוד של ימין ושמאל. ַוִּיָּׁשַב�
ויקרא פרשת שמיני מאמר  -פירוש הסולם לזוהר [- של פעולות התיקון המתוארות באפשר שעד כאן יש הדגמה בעולם המעשה 

  ]ויהי ביום השמיני אות מח

  

  .מנם אם יעבור עשו על השבועה ויחזור להמשכת הבכרה, אז מתקלקל המזון ומתהפך לזוהמאא
  וזה אמרו, מ"ט, לית הכא שמאלא, בגין דלית חולקא לסטרא אחרא במזונא דישראל. 

  כי הס"א הדבק בשמאל להמשיך ממעלה למטה, הרי הוא מחוסר מזון שהוא חסדים, כמו שנתבאר בעשו. 
  הכרח יחוד של ב' קוין ימין ושמאל והס"א מסתלקת משם. כנ"ל. ואם יש מזון, יש ב

  וז"ש, והא איהו זבין בכרותיה וחולקיה ליעקב אבונא 
  כי מחמת חסרון מזונות שבשמאל, מכר עשו את הבכרה ליעקב אבינו, כמ"ש לעיל. 

  ין בתראין, הרי שבהתעוררות השמאל דס"א מסתלק המזון. וז"ש, והא אנן יהיבנא ליה וכו' בזוהמא דמי
  כי רחיצת הזוהמא מן הידים, תורה, על המאכל המתקלקל מחמת הדבקות בשמאל של הס"א הנקרא זוהמא, כנ"ל,

  ומרמזים לס"א שזהו חלקו, דהיינו של הדבוק בו. ואי לית זוהמא, 
  אם עוד לא נתדבק לגמרי בשמאל, שיהפוך המזון לזוהמא, הא חולקיה, דההוא מיכלא דקריבו ביה ידין. 

  ידים, מורים על המשכת החכמה ממעלה למטה. שה"ס ג"ר שבגוף, 
  .ואומר, ואף על פי שעוד לא המשיך ממעלה למטה, אלא שהידים קרבו להמשיך, מתקלקל ג"כ המאכל. ונעשה לחלקו של הס"א
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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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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"ו) בראשית תולדת כה,יט 1.5

  

ַבע׃ :כג,בראשית תולדת כו ר ָׁשֽ ם ְּבֵא/ /ַעל ִמָּׁש�   ַוַּי

ַבעוַ  תו"ש [ק] ר ָׁשֽ ם ְּבֵא/ /ַעל ִמָּׁש�    )מדרש הגדול(. כיון שראה עצמו שהוא מפורסם ושהשכינה עמו מיד חזר לארצו.  ַּי

הקב"ה התגלה לאברהם אבינו וצווהו על העקידה.  –. טט אר שבע מקום שאמר לו הקב"ה לך לך אל ארץ המוריהבבלק"ט (לקט טוב) 
  היינו מקום של גלוי נבואי. 

ם  ַבע קיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו, בתפטפחא –ִמָּׁש� ר ָׁשֽ . מרכא כרבוי גלוי נבואי, וזה מאפיין את הכתוב מרכא סלוק – ְּבֵא/

םלפניו  /ַעל ִמָּׁש� ַבע ליצחק עלה אלהודיע שמרכא טפחא כיתור לרבות,  – ַוַּי ר ָׁשֽ  )לג,וירא כא 'בר( אברהםלהשראת נבואה כמו בצפייה ל ְּבֵא/

ֶׁשל ּבִ  ע ֶא֖ ל עֹוָלֽם:ַוּיִַּט֥ ם ֖ה' ֵא֥ ם ְּבֵׁש֥ ְקָרא־ָׁש֔ ַבע ַוּיִ֨ ר ָׁש֑ ַבע )א,ויגש מו 'בר( אח"כ ביעקב בדרכו למצרים ןוכ ְבֵא֣ ָרה ָּׁש֑ א ְּבֵא֣ ֹ֖ אֶמר  )ב,ויגש מו 'בר( ַוּיָב ֹ֨ ַוּי
 ֽ אֶמר ִהֵּנ ֹ֖ ב ַוּי ֹ֑ ב׀ יֲַעק ֹ֣ אֶמר יֲַעק ֹ֖ יְָלה ַוּי ת ַהַּל֔ ֹ֣ ים׀ ְליְִׂשָרֵאל֙ ְּבַמְרא יְָמה ִּכֽי־ְל֥גֹוי ָּג֖דֹול  נִי:ֱאBִה֤ ה ִמְצַר֔ יM ַאל־ִּתיָר֙א ֵמְרָד֣ י ָאִב֑ ל ֱאBֵה֣ י ָהֵא֖ אֶמר ָאנִֹכ֥ ֹ֕ (ג) ַוּי

יְמM֥ ָׁשֽם: ית יָ֖דֹו ַעל־ֵעיֶנֽיM: ֲאִׂשֽ ף יִָׁש֥ י ַאַֽעְלM֣ גַם־ָעB֑ה ְויֹוֵס֕ יְָמה ְוָאנִֹכ֖ ד ִעְּמM֙ ִמְצַר֔ י ֵאֵר֤   (ד) ָאנִֹכ֗

אֶמר  )ג,ש מוויג 'בר( ֹ֕   , בדרך פנימיות התורה גלוי אלקי מכתר לחכמה ובינה.גדול- זקף –ַוּי

/ַעל ִמָּׁש�ם   מרכא טפחא כיתור לרבות, גילויים נעלים בפנימיות התורה כמו שמובא לדוגמא במקורות הבאים: – ַוַּי

ר  ם זכה לבאר שבע זהו סודולפיכך ע"י רחובות העליוני...  (אוצר החכמה)ע' לא  שערי צדק רב ג'יקאטיליה יוסף ם ְּבֵא/ /ַעל ִמָּׁש� ַוַּי
ַבע׃ את ָוB֔ט ָּבטְ ) ,יאמג ' מקץבר( והסוד ָׁשֽ ֹ֣ ׁש נְכ ט ְּדַב֔ ט ֳצִר֙י ּוְמַע֣ ה ְמַע֤ יׁש ִמנְָח֑ ידּו ָלִא֖ ם ְוהֹוִר֥ ֶר֙ץ ִּבְכֵליֶכ֔ ת ָהָא֙ ים ּוְׁשֵקִדֽים:ְק֞חּו ִמּזְִמַר֤ פסוק  -(טט  ִנ֖

ן ָלֶכ֤ם ַרֲחִמים֙ ) ,ידמג ' מקץבר(  )שה משבירת הכלים וצירופי שמות קדושיםהמרמז לבירור ניצוצות קדו י יִֵּת֨ ל ַׁשַּד֗ והיודע סודות הללו יודע מדוע  ְוֵא֣
  ...  נקרא מצרים ונקרא פרעה  ... אלא פרעה הקריב את ישראל לאביהם שבשמים

צ'רי ד'בש  ) ,יאמג ' מקץבר(, שם צדנלב"ש יוצא מן ר"ת )כמהאוצר הח( מכלול חכמת הקבלה ב: רב יוסף חיים בן אליהו, אוצרות חיים
באות עמנו, אפשר שזה חלק מההגנה - נ'כאת (ו)ל'ט ב'טנים (ו)ש'קדים, טוב לומר הפסוק הזה אחרי פטום הקטורת קודם הפסוק ה' צ

  ל מגפה.שאמירת פטום הקטורת מהוה שלא יהיה חיות למזיקים מן השפע המושפע בתפלה, וכן מגן ממגפה ומבט

ַבע ר ָׁשֽ ם ְּבֵא/ /ַעל ִמָּׁש� ים  )בר' א,א(מרכא טפחא מרכא סלוק, זאת תבנית הטעמים של הסיפא של  – ַוַּי א ֱאBִה֑ ית ָּבָר֣ ִים  ְּבֵראִׁש֖ ת ַהָּׁשַמ� ֵא/
ֶרץ׃ ת ָהָאֽ הוא מבוא  ה המשולב פעמים אחדות בפסוק הבא. וזה עדות נוספת כי פסוק זה- ו- ה- וראשי תיבות הסיפא הם שם המיוחד א ְוֵא/

  עם ישראל. לאל הגילוי הנעלה בפסוק הבא, ועוד כי תכלית הבריאה הייתה אל האבות אברהם יצחק ויעקב ומהם א

  

י ַאְבָרָה	ם ָאִב�י8  :כד,בראשית תולדת כו י ֱא3ֵה� אֶמר ָאֹנִכ9 9ֹ ּוא ַוּי 	ְיָלה ַהה� א ֵאָל�יו ה�' ַּבַּל   ַוֵּיָר=
י-ַאל  ִכי ּוֵבַר -ִּתיָרא� ִּכֽ תִאְּת8	 ָאנֹ� י ֶאֽ י׃-ְכִּת�י�8 ְוִהְרֵּביִת	 ם ַעְבִּדֽ ּור ַאְבָרָה/   ַזְרֲע�8 ַּבֲעב�

א ֵאָל�יו ה�  חבירו הכתוב לפניו מלמד מידה מל"ב מידות של כתוב ש הצריך לפרט ומתאפיין ע"י כלל בתפקיד קדמא מהפך פשטא, – ַוֵּיָר=

ַבע׃ )כג,כו(- וזה שהוסבר ב עליו. ר ָׁשֽ ם ְּבֵא/ /ַעל ִמָּׁש�    .התעלות ברוח הקודש והשראת נבואה עלמלמד  ַוַּי

ּוא  הפרטו 	ְיָלה ַהה�   וגו' תיכף להגעתו זכה להתגלות הקב"ה באופן נעלה ביותר ַּבַּל

י ... אֶמר ָאֹנִכ9 9ֹ ּוא ַוּי חיזוק, תוקף במובן של אופן נעלה ביותר, כי שני קיסרים,  ןשלוש זקף בי, גדול- גדול זקף- קטן זקף-זקף - ... ַהה�

א אֵ  נאמרה ּואַוֵּיָר= 	ְיָלה ַהה�   בגנוז של התורה, שם הבינה, שם הדעת הנקרא אורה - ו- ה- מרמז לשלוש פעמים השם המיוחד א ָל�יו ה�' ַּבַּל

	ְיָלה  א ֵאָל�יו ה�' ַּבַּל ּואס"ת א' ו' ה' ה'  – ַוֵּיָר= 	ְיָלה ַהה� ּואס"ת ו' ה' ה' א'  –  ֵאָל�יו ה�' ַּבַּל שם המקשר שמים אותיות  – א"ההו – ַהה�
עניין פנימיות  - אנכי) דב' ד,לה,לט; מלכים א' ח,ס; יח,לט; דהי"ב לג,יג( לקים- אהוא הה' לקים, כבכתוב  - מקשר בין שם הוי' ושם אשם ה וארץ,

  גדול עשוי לרמז לכתר כמשפיע על חכמה ובינה בעולם האצילות- , זקףטמיר ונעלם

  

ּור  ישור לעולם האצילות, שהם גימטרית שם הוי' במילוי יו"ד הק –אותיות ב"ע ע"ב  – ַּבֲעב� ם ַעְבִּדֽ ע"ב ד"י = דו"ד, שורש  – ַאְבָרָה/
, כעין ה' פסוק ה'הקשור לעולם האצילות, שם ע"ב ע"ב כפרק  )ה,עב 'תה(-בכי  נ"י 'שי 'ר' אלנשמת משיח מעולם האצילות, וכן הביא רמז 

ּו8 ִעםנאמר  שבה נברא העולם אחרונה בשם הוי"ה, /י  ָׁש�ֶמׁש-ִייָרא/ ים׃ ְוִלְפֵנ ֹור ּדֹוִרֽ ַח ּד	 ת "... ס ח'- י' יר- ש' ולפנ-שמ-'ם-ע ... ָי*ֵר1
  , אפשר שמרמז לענין נשמת משיח מעולם האצילות., פעם יחידה בתנ"ךח"משי

  

), הלקוחים מאוצר  הגי' של 576גדול העולה תקע"ו (-קטן זקף- גדול והפרש מגי' זקף- קטן זקף- ועוד רמזים ע"פ גי' תוכן המטועם בזקף

י אלוך זצ"ל:הרב י"ר פ אֶמר ָאֹנִכ9 9ֹ ּוא ַוּי -קטן זקף- לות הטעמים (זקףמבין גימטרית המלים וגי' הפרש ו 355=  81+  257+  17גי'  – ַהה�

  ,  221=  576 – 355תקע"ו = גדול העולה) 

   בה ע"פ בני יששכר)רגלי המרכ 'ר"ת א'ני י"י ר'ופאך ור"ת א'ברהם י'צחק י'עקב ר'חל (ד -איי"רעולה  221עולה בור"א עול"ם;  355

אֶמר  9ֹ ּוא ַוּי   , 302=  576 -  274  - ההפרש מתקע"ו,  274=  257+  17- גי'ַהה�

עולה  ג' פעמים ב' השמות הוי' אדנ"י [עם הכולל], , י' פעמים הו'י (עם כולל)עולה  274מאוצר הגימטריות של הרב י"ר פאלוך זצ"ל: 
  , לא"ה רח"ל,יעק"ב עם ב'השמות  הוי' אדנ"י [עם הכולל], ל]יצח"ק עם שם אדנ"י [עם הכול, "האברה"ם עם שם הוי

  )הבחור אצ"ו"אשא עיני אל ההרים" מתהילים, גי' - א ("אש, עולה ב"ש (ר"ת באר שבע שמשם שואבים רוח הקודש) 302

ּוא י...  ַהה�  גהנ"ם- קרבנות שלא יגיעו לעולה זה"ו הכה"ן הממתיק ב 98,  478=   576 – 98, הפרש מתקע"ו  98=  81+  17 גי' – ָאֹנִכ9

ויבו"א מל"ך המשי"ח; בעת"ו (שפ"כ פ'עקב), אותיות הסופיים ויבלע' המות' לנצח' תע"ח (עי' , זעי"ר אנפי"ן, ח"י פע' הוי"העולה  478
  זוהר בראשית כ"ט ע,א)

  

' ַוֶּיטבראשית תולדת כו,כה:  ַח ַוִּיְקָרא� ְּבֵׁש	ם ה� Oֶבן ָׁש	ם ִמְזֵּב1 ֹו וַ -ַוִּי ם ָאֳהל� ם ַעְבֵדי-ִּיְכרּוָׁש� ר׃  -ָׁש/ ק ְּבֵאֽ   ִיְצָח�
את  )טו,ש כד"ח 'בר( ה ֹיֵצ1 Oה ִרְבָק	 דרגא מונח רביע, תיקון גלות השכינה וחזרתה, בחטא אדם הראשון השכינה עלתה מהארץ לרקיע  –ְוִהֵּנ

הששי. כאן מתחיל התיקון  הראשון ועד שבחטאי האדם נסתלקה עד לרקיע השביעי. אברהם ושרה החזירו השכינה מהרקיע השביעי לרקיע
את ) בר, ח"ש' כד,טו(התיקון השני ע"י רבקה השני של חזרת השכינה מרקיע ששי לרקיע חמישי.  ה ֹיֵצ1 Oה ִרְבָק	 דרגא מונח רביע,  –ְוִהֵּנ

חַ  )בר, תו' כו,כה(ויצחק  Oֶבן ָׁש	ם ִמְזֵּב1   דרגא מונח רביע   – ַוִּי

ל ֶּבן֗הּוא ֶטֶר֘ם ִּכּלָ֣ - ַוֽיְִהי  )טו,ש כד"ח 'בר( ר יְֻּלָד֙ה ִלְבתּוֵא֣ את ֲאֶׁש֤ ה יֵֹצ֗ ּה ַעל-ה ְלַדֵּב֒ר ְוִהֵּנ֧ה ִרְבָק֣ ם ְוַכָּד֖ י ַאְבָרָה֑ ֶׁשת נָ֖חֹור ֲאִח֣ ה ֵא֥   ִׁשְכָמּֽה׃  - ִמְלָּכ֔
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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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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;  

ֶלC ֶאת  א:י,בראשית תולדת כו ת׃-ָּכל-ַוְיַצ	ו ֲאִביֶמ� ֹות יּוָמֽ ֹו מ/ Fה ּוְבִאְׁשּת� יׁש ַהֶּז ר ַהֹּנֵג*ַע ָּבִא/   ָהָע�ם ֵלאֹמ�
ֹוָּבִא/  Fה ּוְבִאְׁשּת� קבוצת פרטים קשורים לענין מסוים, כאן הנוגע ביצחק או באשתו, שלא על כל אחד חלה , מרכא תביר טפחא -  יׁש ַהֶּז

הנוגע ביצחק או באשתו ולא כל שכן בשניהם מות יומת, כמו שמות  ההלכה או הענין או שלא צריך שיחול על כולם ביחד, כאןאותה 
  , מספיק שיעשה חבורה באחד מהוריו, מות יומת.   , מות יומתמרכא תביר טפחא - משפטים ... ומכה אביו ואמו 

ֶלC  תורה שלמה [נה] בשם ב"ר סד א ָּמה יְִצּ֗פֹונּו יצפינו ּורּו׀יָג֤  ),זנו 'תה(א"ר אייבו אפילו צרור לא יזרוק אדם בהם ַוְיַצ	ו ֲאִביֶמ� י ֵה֭  ֲעֵקַב֣

רּו ֹ֑ ר יְִׁשמ ֲאֶׁש֗ ִלנְִביַאי יּו ִבְמִׁשיחָ֑ ַאֽל־ִּתְּגע֥  )טו,קח 'תה(הנוגע באיש הזה לשום היזק בעולם, כמו  )לקח טוב(-וב :ינְַפׁשִֽ  ִקּ֥וּו ַּכ֝ עּו ְו֝   .:ַאל־ָּתֵרֽ

ֹו  Fה ּוְבִאְׁשּת� יׁש ַהֶּז ) יכו,(-ל )מדרש הגדול(גרש ... תביר, כעין יצא מענינו לידון בענין אחר יצא להחמיר ולהקל. ע"פ - אזלא -  ַהֹּנֵג*ַע ָּבִא/

נּו  יָת ָּל֑ את ָעִׂש֣ ֹ֖ ֶלU ַמה־ּז אֶמר ֲאִביֶמ֔ ֹ֣ הרשעים רוב מעשיהם הרעים בעיניהם קל ביותר ויש להסיק כי לא מענישים, לכן היוצא מענינו  ,וגו'ַוּי
של פחות משוה  כי בדיני ישראל בן נח נהרג על גזל (כו,י) הוא כי כאן (כו,יא) הזהיר עונש מיתה על עבירה קלה או אפילו אל לא עבירהשל 

 היתה לעצמם (יצחק ורבקה) שהיכירו שזה שלא פגעו בם )כו,כט(. והלהקל בא לומר ע"פ פסוק פרוטה וכאן הוזהרו במיתה אף על היזק.

ינ- ִאם )כו,כט 'תול 'בר((לאבימלך ולעמו) טובה שזוהי משמעות  ר ָעִׂש֤ ה ַּכֲֽאֶׁש֙ר B֣א נְַגֲֽע֔נּוM ְוַכֲאֶׁש֨ נּו ָרָע֗ ה ִעָּמ֝     ֔טֹוב ַוּנְַׁשֵּלֲחM֖ ְּבָׁש֑לֹום- ּו ִעְּמM֙ ַרקַּתֲעֵׂש֨

ה ְּב֥רּוU הֽ  ה ַעָּת֖   ׃'ַאָּת֥

  מרכא תביר טפחא, גרש / גרשיים תביר-אזלאראה 

  

  בדיני ישראל בן נח נהרג על גזל של פחות משוה פרוטה.
ו' , קשה, והלא בן נח נהרג ד"ה כך היו אנשי דור המבול עושים וג  ר"ב, הערות למדרש ע' תרס"ג, נח פר' לא, ס"ה, מ"ר המבואר,

הואילו בתקנתם, וי"ל דהדין שבן נח נהרג נאמר רק אם הגזלן - מה-כן-בין ס"ב ובעוד מקומות, ואםואף על פחות מש"פ כמבואר בעיר
נהרג, אך כשמוציא הגזלה לרצונו, וכגון כאן שהמוכר נתן  - של הנגזל. ואז אף שהוא פחות משוה  פרוטה  אונסובהוציא את הגזל ש

אינו חייב. אך כאן מכיון שנגרם למוכר נזק גדול שברשעותם  - תורמוסים ללוקח לרצונו, כדרך כל מוכר שנותן ללוקח לטעום 
  הציגוהו ככלי ריק, הקפיד המוכר למפרע על עושקו, ולכך נענשו. (נחמד למראה)

ק בגזל מישראל, אבל בגזל מחבירו הוא ועוד אפשר לומר עפ"י מ"ש תוס' שם ד"ה ב"נ, דהדין דב"נ נהרג על פחות מש"פ הוא ר•
שהם ביכולת למחול על היזק פחות  ה נאמר רק בישראלטעדיין בגדר "והשיב את הגזלה", כיון דאין לו מחילה, דדין שוה פרו

מש"פ, בל ב"נ שלא נאמר דין זה אצלם, כשגוזלו הרי יוכל לתקן עוונו ע"י השבה, לכן הוא פטור, וחולק על רש"י שסובר דה"ה 
  בפחות מש"פ לא נתחיבו מיתה, ועי' רש"י ע"ז עא ב, ד"ה ב"נ משמע שחזר בו ממ"ש בעירובין.. לגזל מחבירו ב"נ ע"ש

  

י: א,כז תולדת בראשית  ְיִהי� ִּכֽ ת -ַוֽ �יו ֵמְרֹא� יןָ ֵעיָנ ק ַוִּתְכֶה/ ן ִיְצָח�   ָזֵק	
א ֶאת  ֹ/ -ַוִּיְקָר" י ַוּי �אֶמר ֵאָליו� ְּבִנ�ֹ ל ַוּי ֹו ַהָּגֹד1   אֶמר ֵאָל�יו ִהֵּנֽ ִני׃ֵעָׂש	ו׀ ְּבנ	

א  ...   בשני התפקידים: מלמדאפשר שכאן  ,כולו יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל או, יצא מענינו גרשיים - ַוִּיְקָר"

למה כהו עיניו של יצחק וכו' על שהיה  [עשו] מביא ציד  -  עיניועיניועיניועיניו    ותכהיןותכהיןותכהיןותכהין שלמה בר' תולדת כז [ד] תנחומא תולדת ח תורה )א(
  )ח,כג ' מש'שמ( יעור פקחים והשוחד כתיבוומאכילו  

מהזה בידו  , לפי שראה שהעולםשמחניפין לרשעים בשעתן ללמדנוקרא לו בנו הגדול אלא  ולמה יד] תנחומא תולדת ח שם[ (ב)
  קרא לו בנו הגדול.

ל מן ההמשך  מנתקומונח פסק, הפסק  - ֵעָׂש	ו׀ -ֶאת ֹו ַהָּגֹד1 קראו גדול  אביו א סה ר[יג] ב" תולדת כז אשיתשלמה בר בתורה כמובאְּבנ	
  )ב,א עובדיה ( בעיניכם גדול בעיני קטן שנא' הנה קטן נתתיך בגוים אם האמו קראתו גדול את בגדי עשו בנה הגדול, אמר להן הקב"

ל  יהשכלים כת" נר דרשה טז] גם[ ֹו ַהָּגֹד1    בכורתו אתחסר שכבר מכר  -ְּבנ	

ל  ֹו ַהָּגֹד1   רביע  מונח - ְּבנ	

�אֶמר אֵ ֹ ֹ/אֶמר ַוּי י ַוּי  ִני ...ָליו� ְּבִנ� סגים מצופה על  כסף) כג,כו משלי( צווח ושלמה  תולדת ט א יבר' תולדת כז [יז] תנ" שלמה תורה ִהֵּנֽ
  הנני ובלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי  לאביוהיה עשו אומר  כך ... ' וכו שפתיים דולקים ולב רע חרס

ובמדרש  ... שבע תועבות בלבושבע תועבות בלבושבע תועבות בלבושבע תועבות בלבו    כיכיכיכייחנן קולו אל תאמן בו יחנן קולו אל תאמן בו יחנן קולו אל תאמן בו יחנן קולו אל תאמן בו     כיכיכיכי כו משלי הקדש צווחת ורוח גדולמדרש ה פ"ע שלמה תורה ובביאור
רשע אתה מתחנן בדבריך לאביך  האומר אחד בפה ואחד בלב ... אמר לו הקב" שהיה, זה עשו הרשע, אמר נבל בלבואמר נבל בלבואמר נבל בלבואמר נבל בלבו ג,די תהלים
  וכו' הברכה אחת הוא לך אביהברכה אחת הוא לך אביהברכה אחת הוא לך אביהברכה אחת הוא לך אביאליו  ואמרת
 מרכא תביר טפחא סלוק, מרכא תביר טפחא -  עשו קלו ויבךעשו קלו ויבךעשו קלו ויבךעשו קלו ויבך    וישאוישאוישאוישא...  לח,כז תולדת בראשית ים שלהטעמ תבניתזה מתואם עם  הסבר

    וישאוישאוישאוישא ויבךויבךויבךויבך עשו ואת קולו לקבוצת פרטים. התנהגות את  מחלק בתפקיד כעין קבוצת פרטים שלא על כל אחד חל הענין באופן דומה, כאן
  ואין תוכו כברו.התנהגות אבל הוא גונב לבבות במאפיין את הצד של אחד בפה  "קלוקלוקלוקלו    עשועשועשועשו

  

ב ֶאל: יט,תולדת כז בראשית אֶמר ַיֲעֹק* =ֹ �י-ַוּי ְרָּת ֵאָל ר ִּדַּב� יִתי ַּכֲאֶׁש/ 8 ָעִׂש9 ֹנִכי� ֵעָׂש	ו ְּבֹכֶר� יו ָאֽ   ָאִב1
8׃-ֽקּום  ִּני ַנְפֶׁשֽ ּור ְּתָבֲרַכ/ י ַּבֲעב� ה ְוָאְכָלה� ִמֵּציִד� 	א ְׁשָב1   ָנ

יִתי    אלי. דברים כאשר דברת כמה י"רשגדול - זקף –ָעִׂש9
  ."כמה"רבוי של דברים כנראה יותר משתים כי אחרת למה לי מילת  )א( – טט

יִד  )א –(טט  )ז,כז( אמרה לו שיצחק אמר לעשו אמו יָאה ִּל֥י ַצ֛ ים  )ב –(טט ָהִב֨ ָלה ַוֲאָבֶרְכָכ֛ה ִלְפֵנ֥י ֖ה' ִלְפֵנ֥י מֹוִתֽי: )ג –(טט ַוֲעֵׂשה־ִל֥י ַמְטַעִּמ֖   ְואֵֹכ֑

  יעקב כך גם יעקב לא עשה  עםשיצחק לא דבר  כשם להרב מנקין זצ" -פתחיה  קרן ספר פע" (ב)
יִתי   )א –(טט  גדול שלוש נקודות שתים באופן אחד ואחת באופן אחר.- היינו זקף -  טט ן  )ב –(טט  )ז,כז(אמה רבקה עשתה  - ָעִׂש9 ַוִּתֵּת֧

ים  ָתה )ג –(טט ֶאת־ַהַּמְטַעִּמ֛ ר ָעָׂש֑ ֶחם ֲאֶׁש֣ ב ְּבָנּֽה: ְוֶאת־ַהֶּל֖ ֹ֥   לא עשה רק העביר אותם בשליחות אמו. ויעקב ְּבַי֖ד יֲַעק

יִתי 8 ָעִׂש9 מאוצר הגימטריות של הרב י"ר פאלוך  1032=  790+  242 המלים המוטעמות עולה גי',גדול- גדול זקף- קטן זקף- זקף – ְּבֹכֶר�
  תתרל"ב 1032 זצ"ל:

 (בעה"ט בראשית א') ז"ו הי"א רוח"ו ש"ל מל"ך המשי"ח .1

  דבר"י תור"ה קולטי"ן .2
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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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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) בראשית תולדת כה,יט 1.6

א ֵעָׂשFו ִמןה,כט: כ תולדת בראשית /ֹ �יד ַוָּיב ב ָנִז / ֶזד ַיֲעֹק� ּוא ָעֵיֽ ף׃-ַוָּי ה ְוה/   ַהָּׂשֶד�
� ף אָ  כה,ל: תולדתבראשית  י ָעֵי ה ִּכ/ ם ָהָאֹדם� ַהֶּז� �ב ַהְלִעיֵט�ִני ָנא� ִמן־ָהָאֹד ל־ַיֲעֹק1 ו ֶאֽ aאֶמר ֵעָׂש =ֹ X ֱאֽדXם:ַוּי א־ְׁשמ� ִכי ַעל־ֵּכ/ן ָקָרֽ   ֹנ�

ֹ�אֶמר ה,לא:כ תולדת בראשית ב ַוּי ה ַיֲעֹק� י׃ ְּבֹכָרְת�8 -ֶאת ַכּיFֹום ִמְכָר/  ִלֽ
ה: :בכה,ל תולדתבראשית  י ְּבֹכָרֽ ּות ְוָלָּמה־ֶּז/ה ִל� י הXֵל�C ָלמ� Fה ָאֹנִכ/ ו ִהֵּנ ֹ	אֶמר ֵעָׂש�   ַוּי
ֹ	אֶמר יַ  :גכה,ל תולדתבראשית  ב:ַוּי X ְלַיֲעֹקֽ ר ֶאת־ְּבֹכָרת� X ַוִּיְמֹּכ/ ע ל� Xם ַוִּיָּׁשַב� ב ִהָּׁש�ְבָעה ִּלי� ַּכּי�   ֲעֹק1

  

ֹ�אֶמר ה,לא:כ תולדת בראשית ב ַוּי ה ַיֲעֹק� י׃ ְּבֹכָרְת�8 -ֶאת ַכּיFֹום ִמְכָר/   ִלֽ
ֹ�אֶמר )לא,כה ' תול'בר( ב ַוּי מוסיפין חכמה אבל ביום הוולדו אין בו רושם כלל  די חכמיםזקני תלמי...  ),כוכה ' תול'בר( ]כלי יקר[פי'  – ַיֲעֹק�

, מזה יש ללמוד שיעקב אבינו קנה בשלימות הרוחני עם שם יעקב מורה על השלימות הרוחני הנקנה בסוף...  ,מן אותו שלימות הנפשי

ֹ�אֶמרהזמן. בפסוק זה יעקב אבינו היה בן חמש עשרה שנה. אפשר כי  ב ַוּי מלמד כי היה על יעקב כטעמי שמע ישראל,  טפחא אתנח, – ַיֲעֹק�
  להתחזק בקבלת עול מלכות שמים ולקבל את העובדה שעשו בכור, ולענין העבודה בבכורות ה' יעשה הטוב בעיני ה'. 

ה )לא,כה ' תול'בר( ]רד"ק[ופי'  כן מפחד וכבדו כבוד גדול אחר  ואעפ"כ נענש בזה לפי שעשה בזה כנגד מנהג העולם, ... -  ַכּיFֹום ִמְכָר/
  :אלהים

ֹ�אֶמר ),לאכה ' תול'בר( ב ַוּי ו ),כזכה ' תול'בר( [רש"י]טפחא אתנח, כטעמי שמע ישראל, וכנגדו כפ' – ַיֲעֹק� י ֵעָׂש1 ים ַוְיִה	  ִּיְגְּדלּו� ַהְּנָעִר� כל זמן  - ַוֽ
וזה זה פירש לבתי מדרשות עשרה,  ששהיו קטנים לא היו נכרים במעשיהם, ואין אדם מדקדק בהן מה טיבן; כיון שנעשו בני של

  ומרד בקבלת עול מלכות שמים המתבטאת בשמע ישראל.(ראה ב"ר סג,י).  פירש לעבודה זרה
' בר( ]כלי יקר[ושביניהם העבודה בבכורות כפי'  (שהיא ענין פר' והיה אם שמוע הבאה אחרי קריאת שמע)ולכן גם עשו אינו מאמין בקבלת עול מצוות 

ּותעשו לדבריו ואמר והודה ...  ),לבכה תול' י הXֵל�C ָלמ� Fה ָאֹנִכ/ י, ואני קרוב יותר אל המיתה מן החיים אם כן ִהֵּנ בכורה.  ָלָּמה־ֶּז/ה ִל�
יבמלת    , הוא כמראה באצבע על דבר ששייכה בו הבכורה גם ביום ההוא, וזהו העבודה שהיתה בבכורות:ֶּז/ה ִל�

  

�יד )כט,כה '' תולבר(] יא,סגבראשית רבה (וילנא) תולדות [ ב ָנִז / ֶזד ַיֲעֹק� שמת  (יעקב)מה טיבו של נזיד זה אמר לו  (עשו ליעקב)אמר לו , ַוָּי
 ,אם כן לא מתן שכר ולא תחיית המתים (עשו)הין, אמר  (יעקב)באותו הזקן פגעה מדת הדין אמר לו  (עשו)אמר  )אברהם אבינו(אותו זקן 

  )כפר בהם(

ּות )לב,כה ' תול'בר( ]יג,סגבראשית רבה (וילנא) תולדות [ י הXֵל�C ָלמ� Fה ָאֹנִכ/ ו ִהֵּנ ֹ	אֶמר ֵעָׂש� ריש לקיש אמר התחיל מחרף ומגדף למה לי , ַוּי
י אין כתיב כאן אלא ּות )לב,כה ' תול'בר( ד"א, מלמד שכפר בזה אלי ְוָלָּמה־ֶּז/ה ִל� י הXֵל�C ָלמ� Fה ָאֹנִכ/ שהיה נמרוד מבקש להמית  ִהֵּנ

   ו הבגד שהיה לאדם הראשון שבשעה שהיה לובשו ויוצא לשדה היו באים כל חיה ועוף שבעולם ומתקבצין אצלו,אותו בשביל אות

  

ּות ),לבכה ' תול'בר( ]פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)[ י הXֵל�C ָלמ� Fה ָאֹנִכ/ ו ִהֵּנ ֹ	אֶמר ֵעָׂש� י כי אמר בלבו אין עולם אחר:. ַוּי . למה ְוָלָּמה־ֶּז/ה ִל�
י לאלי לא אמר א הּו )טו,ב שמ' בשלח'( כלומר אין לי חלק בהקב"ה שנקרא, ְוָלָּמה־ֶּז/ה ִל� ה ),לבכה ' תול'בר(: ֶז֤ה ֵאִל֙י ְוַאנְֵו֔ . שכפר ולא ְּבֹכָרֽ

  :היה חושש אלא בדבר שלפניו, אבל בדבר עתיד לא היה מאמין

Fה ָאֹנִכ/  ),לבכה ' תול'בר( ]שכל טוב (בובר)[ ו ִהֵּנ ֹ	אֶמר ֵעָׂש� ּותַוּי כשראה שנפטר הצדיק זקינו, אמר באותו זקן נגעה הדין, א"כ . י הXֵל�C ָלמ�
לא מתן שכר ולא תחית המתים ועכשיו אני עיף וקרוב למות, ולפי פשוטה הולך בכל יום לצוד חיות בשדה ומסכן עצמו למיתה ואיך 

ה ),לבכה ' תול'בר(ש: אדע שאירש את אבי, אבל אתה יושב בבית המדרש בהשקט, יש לבטוח שתחיה ותיר י ְּבֹכָרֽ . מה ְוָלָּמה־ֶּז/ה ִל�
  :צריך לי להאמין דבר זה שאהא נוחל בארץ חלק בכורה

ו ),לבכה ' תול'בר( ,יג]יא,בראשית רבה (וילנא) תולדות סג[ע"פ  ֹ	אֶמר ֵעָׂש� קטן כשתי דרשות (א) מחרף ומגדף את - קטן, זקף-מונח זקף – ַוּי

ֹ	אֶמרייו מחיות ואנשים, ואפשר כי טעם ה' (ב) אורח חיים המסכן ח מונח מרבה כעין מצב ביניים, עבירות שביניהם כאלו שעונשם  – ַוּי
  דין. -מיתות של בית

יְוָלָּמה־מ"ר דורש ברכת ה' מכעין דמיון מלים  הּוֶז֤ה ֵאִל֙י  )טו,ב שמ' בשלח'( כלומר אין לי חלק בהקב"ה שנקרא, ֶּז/ה ִל� מוצע לומר  :ְוַאנְֵו֔
  תבנית טעמי המקרא מרמזת זאת במקום.ש

ּות ),לבכה ' תול'בר( י הXֵל�C ָלמ� Fה ָאֹנִכ/   מפרש במקום אחר בתורה כי מלת "הנה" מלמדת על גלוי.  )](=המלבי"ם[התוה"מ  – ִהֵּנ

מתו  (נמרוד)י ושונא הם)(אבראהבי ..   ),כטכה ' תול'בר( פר' תולדת ג] מדרש תנחומא (בובר)[ כיגלה חוזר לבית יצחק ממעלליו ומעשו 
קהלת (הה"ד  זכור למעשה נמרוד [קהלת רבה (וילנא) פר' ב]. ועשו חושב לעצמו ע"פ (אברהם הקב"ה לקחו, נמרוד עשו המיתו) כאחד

ם) ב,טז יU יָ֥מּות ֶהָחָכ֖ א"א נדון לפני מדת התחדש לעשו שגם צדיק כמו  חושב "זו תורה וזו שכרה?"ועוד  :)נמרוד(ִעֽם־ַהְּכִסֽיל (אברהם) ְוֵא֛
Fה ),לבכה ' תול'בר(הדין. ואם פגעה בא"א ובנמרוד כאחד בודאי תפגע בו.    בא טעם מלת  חלק בין מות החכם, תביר בתפקיד ל – ִהֵּנ

עדן -אלא שנפש הצדיק עולה לגןכתוצאה מחטא אדם הראשון, הצדיק א"א ובין מות הכסיל נמרוד. והגלוי שלמרות ששניהם מתים 
שאחרי מותם ) קהלת ב,טו,טז,יז( [רש"י]ואילו נפש הכסיל כמו נמרוד יורדת לגהינום ואבדון. וע"פ ום לתחיה בתחיית המתים. עתיד לקו

  זכרון החכם לטובה וזכרון הכסיל לרעה ונשכחת כל גבורתם והצלחתם, ואילו הצדיקים מצליחים במיתתם ומועילים לבניהם.

אמר ...  ),לבכה ' תול'בר(] פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)[שמיעט חיי זקנו ואינו יודע כי  במקום לחזור בתשובה הוא כועס על ה'עשו 
הקדוש ברוך הוא אני הבטחתי לאותו הצדיק תקבר בשיבה טובה, ואם רואה את בן בנו, עובר ה' עבירות ביום א', היכן שיבה 

  :טובה, לפיכך נחסרו משנותיו חמש שנים

י הXֵל�C  ולכן ּותטפחא, טפחא בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  מרכא – ָאֹנִכ/ ובמקום הפרדה מתקבל עבירת ברכת  ָלמ�

ו  ),לבכה ' תול'בר(] יג,בראשית רבה (וילנא) תולדות סג[- ודי למבין, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית. וזה הנאמר בהשם  ֹ	אֶמר ֵעָׂש� ַוּי
ּות י הXֵל�C ָלמ� Fה ָאֹנִכ/   .לקיש אמר התחיל מחרף ומגדףריש , ִהֵּנ

י הXֵל�Cועוד  מרכא טפחא, יתור לרבות שעשו מוסיף בכפירה בה', בכפירה בתחיית המתים, פורק עול מצוות וביניהם "עבודה  – ָאֹנִכ/
  בבכורות"

ּות ו ),לבכה ' תול'בר( ]פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)[- אתנח, מגביל כנדרש ב – ָלמ� ֹ	אֶמר ֵעָׂש�   כי אמר בלבו אין עולם אחר:. ּותָלמ�  ... ַוּי
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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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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;  

ו ֶאתכה,לד:  תולדתבראשית  � ָקם ַוֵּיַל�C ַוִּי/ֶבז ֵעָׂש� ְׁשְּת ַוָּי ֹ	אַכל ַוֵּי� ים ַוּי 	יד ֲעָדִׁש� ו ֶל2ֶחם ּוְנִז ב ָנַת	ן ְלֵעָׂש1 ה׃ פ-ְוַיֲעֹק"   ַהְּבֹכָרֽ
ֹ	אַכל ים ַוּי 	יד ֲעָדִׁש�    ]בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סג[עשו.  ר"ת לוע"ו, כמדרש שיעקב יצק לתוך לועו של – ֶל2ֶחם ּוְנִז

ו  )ל,כה ' תול'בר( aאֶמר ֵעָׂש =ֹ ב ַוּי ל־ַיֲעֹק1 םֶאֽ �אותו הרשע כגמל א"ל אנא פתח פומי  (טט: זה לועו) , א"ר זעירא פער פיוַהְלִעיֵט�ִני ָנא� ִמן־ָהָאֹד
  וגו' מלעיטין, תהי משתדר ואזיל, כהדא דתנינן אין אובסין את הגמל ולא דורסין אבל

ֹ�אֶמר )לא,כה ' תול'בר( )לד- לא,כה ' תול'בר( ]תולדות יצחק[ ב ַוּי ה ַיֲעֹק� י׃ ְּבֹכָרְת�8 -ֶאת ַכּיFֹום ִמְכָר/ Fה  )לב,כה ' תול'בר( ִלֽ ו ִהֵּנ ֹ	אֶמר ֵעָׂש� ַוּי
ה: י ְּבֹכָרֽ ּות ְוָלָּמה־ֶּז/ה ִל� י הXֵל�C ָלמ� ֹ	אֶמר ַיעֲ  )לג,כה ' תול'בר( ָאֹנִכ/ ב:ַוּי X ְלַיֲעֹקֽ ר ֶאת־ְּבֹכָרת� X ַוִּיְמֹּכ/ ע ל� Xם ַוִּיָּׁשַב� ב ִהָּׁש�ְבָעה ִּלי� ַּכּי�  ֹק1

ו ֶאת )לד,כה ' תול'בר( � ָקם ַוֵּיַל�C ַוִּי/ֶבז ֵעָׂש� ְׁשְּת ַוָּי ֹ	אַכל ַוֵּי� ים ַוּי 	יד ֲעָדִׁש� ו ֶל2ֶחם ּוְנִז ב ָנַת	ן ְלֵעָׂש1 ה׃ פ-ְוַיֲעֹק"   ַהְּבֹכָרֽ

Xם )לג,כה ' תול'בר( ַכּיFֹום )לא,כה ' תול'בר(בפירושו חמישה פירושים למלה מביא  ]תולדות יצחק[ . אפשר כי אלו חמישה דברים  ַּכּי�

 )לג,כה ' תול'בר(שהטעים יעקב לעשו שלא יהיה לו לאחר המכירה טענות על מיקח טעות, המרומזים בתבנית הטעמים מונח רביע של 

ב  ֹ	אֶמר ַיֲעֹק1 Xם ִהָּׁש�ְבָעה ִּלי� ַוּי   ַּכּי�

ה )לא,כה ' תול'בר( י׃ ְּבֹכָרְת�8 -ֶאת ַכּיFֹום ִמְכָר/ והתשובה שלפי  (טט: פי' א)כל המפרשים נבוכו בפי' זה הפסוק, מה דמיון הוא היום,  ִלֽ
שירושת הבכורה אינה עד יום מות אביהם, ואולי אז לא יהיה שוה כלום שלא יהיו נכסים כלל ליצחק כשימות או יהיה עשיר מופלג 

לפי שכפר בעיקר, אמר אל  פי' שנילכן לא יהיה המכירה, כמו בשעת המיתה שאין אנו יודעין מה יהיה אלא כיום הזה בשעה הזאת. 
תשבע לי בשם יתברך שאינך מאמין בו, אלא השבועה יהיה קללה, שכמו היום הזה שאתה הולך למות, יקרה לך שתמות אם תחזור 

כיום שהוא יום המיתה שאמרת שביום המיתה  פי' רביעיולא ישוב, כן לא תשוב בכורתך לך. כמו היום הזה שהולך  פי' שלישיבך. 
  :ראוי שידבר אמת

Xם )לג,כה ' תול'בר( פי' חמישי , כפי צורך היום, שיש ימים שאדם מעריך מעה אחת יותר מבשאר הימים אלף, והשיב ִהָּׁש�ְבָעה ִּלי� ַּכּי�
ֹ	  )לב,כה ' תול'בר(טט: ( עשו וַוּי (טט: כפי צורך היום  (טט: א) )קטן בתפקיד שתי תשובות לחמישה הדברים של יעקב, שהמכירה-מונח זקף – אֶמר ֵעָׂש�

שאני הולך למות, והשיב יעקב ראוי היא שלא נעריך המכירה  ,ואין ראוי שתשאל כפי צורך היום )ב(טט: אינה שוה פרוטה,  הבכורה)
שלא תתחרט מן המכירה כפי צורך היום, ולזה אמר ִהָּׁש�ְבָעה ִּלי�  )לג,כה ' תול'בר(כ בזול, אבל כפי צורך היום, ואין ראוי שתמכרנה כ"

ב: )לג,כה ' תול'בר( X ְלַיֲעֹקֽ ר ֶאת־ְּבֹכָרת� X ַוִּיְמֹּכ/ ע ל� � ָקם ַוֵּיַל�C )לד,כה ' תול'בר( ַוִּיָּׁשַב� , הפך המנהג והראוי שמתעכבין מעט על השלחן. ַוָּי
ים  )לד,כה ' תול'בר(איך יתכן שלא נתן לו רק ויש מקשים  	יד ֲעָדִׁש� בעבור הבכורה. והתשובה שמנהג הוא כשמוכרין דבר ֶל2ֶחם ּוְנִז

  :חשוב בית או אי זה דבר, קוראים לחביריהם ונותנים להם פירות, אבל הבכורה בכסף מלא מכרה לו

  

ו )לד,כה ' תול'בר( ]צרור המור[ ב ָנַת	ן ְלֵעָׂש1   גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל, – ְוַיֲעֹק"

ים )לד,כה ' תול'בר( 	יד ֲעָדִׁש� . כי בעד פת לחם יפשע גבר. לפי שכל זה היה אונס גמור כי כל אשר לאיש יתן בעד נפשו ואין לך ֶל2ֶחם ּוְנִז
ה )לא,כה ' תול'בר( מודעה גדולה מזו. ואולי יאמרו כי פירוש ום הזה שהולך למות והיה עיף. וכן השבועה היתה לפי הוא כי ַכּיFֹום ִמְכָר/

  .טענת אונסהעת שהיה באונס וזהו השבעה לי כיום. ויש כאן 

ו )לד,כה ' תול'בר( ]הדר זקנים[ ב ָנַת	ן ְלֵעָׂש1 ובספר ה"ר יהודה חסיד יש גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל, ...  – ְוַיֲעֹק"
  :ביד רשע ס"ת או מצוה אחרת מותר לצדיק לרמותו ולנוטלה מידו שאם יש מכאן אתה למד

ו )לד,כה ' תול'בר( ]רד"ק[ ב ָנַת	ן ְלֵעָׂש1 ֶל2ֶחם  )לד,כה ' תול'בר(במחיר הבכורה גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל,  – ְוַיֲעֹק"
ים 	יד ֲעָדִׁש� יםחם שעשה יעקב לעצמו לשעתו נתן לו עם ֶל2ֶחם בל , ולא זכר שנתן לו יין כי שתה מיין הבית, אּוְנִז 	יד ֲעָדִׁש� שבשל גם  ְנִז

ים  )לד,כה ' תול'בר(ומה שנתן לו  מחיר כסף נתן לו על הבכורהכתב כי  (ואדוני אבי ז"ל)כן לעצמו. ואאז"ל  	יד ֲעָדִׁש� שיאכלו ֶל2ֶחם ּוְנִז
  :המכירה כדי לקיימהשניהם על 

הרי שהיה בורח מבית האסורין והיתה מעבורת לפניו, ורצה לחצות  ]בבא קמא (דף קטז ע"א)[- ב נאמר] א,חשוקי חמד כתובות צז[
את הנהר כדי שלא יתפסוהו שומרי בית האסורין. אמר לו לבעל המעבורת: טול דינר [שהוא סכום גדול בהרבה מהמקובל לשלם עבור 

לא שכרו הרגיל. שיכול הבורח לומר לבעל המעבורת משטה אני בך, העברה במעבורת], והעבירני את הנהר. אין לו לבעל המעבורת א
שו"ע (חו"מ סימן רסד [- ולא נתכוונתי לתת לך סכום כה רב, אלא אמרתי כן על מנת שתסכים להעבירני את הנהר. וכן נפסק להלכה ב

ביד חבירו שוין עשרים, והתנה עליו ליתן  : ושמעינן מינה, דמי שהוא חולה וסמנין]רמב"ן ביבמות (דף קו ע"א)[-, יעו"ש. וכתב ה]ס"ז)
  .הרבה בדמיהן מחמת אונס חליו, אין לו אלא דמיהן. אבל רפאהו יש לו שכרו משלם, שחכמתו מכר לו והיא שווה דמים הרבה

ב ָנַת	ן  ),לדכה ' תול'בר(לד) שעשו בקש מיעקב שיתן לו נזיד עדשים,  -(בראשית כה, כט  ),לדכה ' תול'בר(וכעין זה נאמר פרק בתורה  ְוַיֲעֹק"
ו ים ְלֵעָׂש1 	יד ֲעָדִׁש� , ויש מרבותינו שמסבירים, כי חשש יעקב שהיות ותקף את עשו בולמוס של רעב, והיה במצב של סכנה, ֶל2ֶחם ּוְנִז

הסכנה וכפי שאמר: "הנה אנכי הולך למות", אם כן אולי למחרת יבא ויטען כי כל מכירתו היתה באונס ואינה כלום, שכן מחמת אונס 
על מנת שיאכל, ישיב את נפשו ויצא מכלל סכנה, וכעת נמצא כי כבר אינו אנוס על מכירת  - הסכים למכור. על כן נתן לו יעקב לחם 

  .הבכורה בעבור נזיד העדשים, וממילא כל מכירתו ברצון גמור
י בך: "וטעמא, דהוא מסוכן וחייב שכתב להסביר את טעם הדין של משטה אנ ]מרדכי (ב"ק אות קעד)[- וכן מבואר בלשון ה...  

[הספן] להצילו וליטול שכר טורחו, והכי נמי מצוה להביא לו רפואה, אבל בשאר מלאכות [שאינן של מצוה], חייב לתת לו כל אשר 
  .התנה לו". [ויעוין עוד בנימוקי יוסף ביבמות (דף לד ע"ב מדפי הרי"ף), ובשיטה מקובצת (בב"ק שם)]

שכתב בשם הרמב"ן וז"ל: "ויש מי שסבור דטעמא דבורח משום דחייב להצילו משום  ]וסף (יו"ד סימן שלו)בית י[-אולם יעוין ב
שאם היה בטל מן הסלע השבת אבדה [השבת גופו], ולפיכך אין לו אלא שכרו כפועל בטל. ולדבריהם אין לרופא אלא שכר בטלה שלו, 

נן ליה לחלוץ לה על מנת שתתן מאתים זוז, דלא רמיא עליה חיובא ממש למיחלץ, ואי כניס לה לאו והתנה עמו נותן לו את הסלע. ולא מסתברא, דכיון דמדמי
שמע מינה דלאו חיובא דמצוה הוא, אלא דינא הוא דלא מיחייב איניש בתנאין בשעת הדחק ביותר מכדי דמים, הא בשכר  איסורא עביד,

ל פי שמצוה עליו לרפאות, אף בורח נמי מצוה עליו להציל אלא כל רופא ששווה כל כסף הוא חייב ליתן כל מה שהתנה לו, ואף ע
  .מצות עשה דרמיא אכולי עלמא אם נזדמנה לו ולא רצה לקיימה אלא בממון אין מוציאין מידו ואין מפקיעין ממנו חיוב שלו", עכ"ל

  

ו )לד,כה ' תול'בר( ב ָנַת	ן ְלֵעָׂש1   ללמד על הכלל, ...  גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל – ְוַיֲעֹק"

שהיות ולא היה עשו בפוגשו את יעקב בורח או חולה (היינו לא  ]מרדכי (ב"ק אות קעד)[- האפשר להסביר את העסקה בין יעקב ועשו לפי 
  היה מצווה לעזור לו, לכן העסקה צריכה להתקיים כפי שהותנתה.

כל מצות עשה דרמיא אכולי עלמא אם נזדמנה לו ולא רצה לקיימה  ... שכתב בשם הרמב"ן וז"ל: " ]בית יוסף (יו"ד סימן שלו)[ולפי  
  .אלא בממון אין מוציאין מידו ואין מפקיעין ממנו חיוב שלו"
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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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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) בראשית תולדת כה,יט 1.7

  
   כה,כג: תולדתבראשית 

אֶמר ה*  =ֹ �י  'ַוּי ּה ְׁשֵנ ים ִמֵּמַע�ִיC ִיָּפֵר�דֹגיִים� ָל1 	י ְלֻאִּמ� C ּוְׁשֵנ יר׃גֹוִים� ְּבִבְטֵנ� ד ָצִעֽ ב ַיֲעֹב/ ץ ְוַר� ם ֶיֱֽאָמ�   ּו ּוְלֹאם� ִמְלֹא	
ם ְּבִבְטָנּֽה׃  :דכה,כ תולדתבראשית  �ֶדת ְוִהֵּנ/ה תֹוִמ� יָה ָלֶל ּו ָיֶמ�   ַוִּיְמְלא/
ו׃  :הכה,כ תולדתבראשית  ֹו ֵעָׂשֽ ּו ְׁשמ� �ר ַוִּיְקְרא/ ֹו ְּכַאֶּד	ֶרת ֵׂשָע י ֻּכּל� ִראׁשֹון� ַאְדמֹוִנ�   ַוֵּיֵצ�א ָהֽ
ב ְוִיְצָחFק ֶּבן- ַאֲחֵריוְ  כה,כו: תולדתבראשית  ֹו ַיֲעֹק� א ְׁשמ� ו ַוִּיְקָר/ ב ֵעָׂש� �ֶזת� ַּבֲעֵק	 ֹו ֹאֶח �יו ְוָיד ן ָיָצ	א ָאִח1 ם׃-ֵכ" ים ָׁשָנ�ה ְּבֶל/ֶדת ֹאָתֽ   ִׁשִּׁש/

על תפלתי שתהא לפני מטתי, ועל מטתי שתהא  -תניא, אבא בנימין אומר: על שני דברים הייתי מצטער כל ימי  ]בבלי ברכות ה,ב[ 
והאמר רב יהודה אמר רב  -מאי לפני מטתי? אילימא לפני מטתי ממש  -בין צפון לדרום. על תפלתי שתהא לפני מטתי נתונה 

יו ִחזְִקָּי֛הּו בַוּיַּסֵ֧  )ישעיהו לח,ב(שנאמר:  -ואיתימא רבי יהושע בן לוי: מנין למתפלל שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיר  יר ָּפָנ֖  ֶאל־ַהִּק֑

ראש ומרגלותיה, זה רש"י:(לא תימא לפני מטתי, אלא אימא: סמוך למטתי. ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום  ':ֶאל־הֽ  לַוּיְִתַּפּלֵ֖ 
דאמר רבי חמא ברבי חנינא אמר רבי  -לצפון וזה לדרום, ונראה בעיני שהשכינה במזרח או במערב, לפיכך נכון להסב במיטה לרוחות אחרות)

ְטָנ֥ם יְִׂשְּב֥עּו ָבִנ֑ים) יז,יד' תה(צפון לדרום הויין ליה בנים זכרים, שנאמר  יצחק: כל הנותן מטתו בין . רב נחמן בר יצחק ּֽוְצפּונMְ֘ ְּתַמֵּל֪א ִב֫
ְטָנ֥םאמר: אף אין אשתו מפלת נפלים; כתיב הכא:  ְּתַמֵּל֪א  :רש"י ,ָבִנ֑ים יְִׂשְּב֥עּולשון צפון, וסיפיה דקרא  –ּֽוְצפּונMְ֘  רש"י:( ּֽוְצפּונMְ֘ ְּתַמֵּל֪א ִב֫

ְטָנ֥ם ם ְּבִבְטָנּֽה׃ )כה,כג 'תול 'בר( , וכתיב התם) תמלא ימי הריונם - ִב֫ �ֶדת ְוִהֵּנ/ה תֹוִמ� יָה ָלֶל ּו ָיֶמ�   ַוִּיְמְלא/

  

יָה ָלֶל�ֶדת )כה,כג 'תול 'בר( ]קכב[תורה שלמה  ּו ָיֶמ� על המשבר היא  ידתה אינו אומר אלא ימיה ללמדך שכשהאשה יושבתלימי  ַוִּיְמְלא/
  . (מדרש הגדול)עת ללדת ועת למות (קהלת ג,ב) וכן הוא אומר ,מגעת למיתה

יָה ם ולכך נאמר ייכשהאשה יושבת על המשבר נפתחו לה צ"ט פתחים של מיתה ואחד של ח ]קכבש "[תו   ולא ימי לידתהָיֶמ�

יָה אתנח, מגביל. אפשר שאם טעם טפחא של  – ָלֶל�ֶדת להתאפיין מהכתוב אחריו, בא ללמד על מיגבלת החיים של  בתפקיד פותח טפחָיֶמ�
  היולדת בשעת לידה לפתח אחד של חיים לעומת רבוי פתחי מיתה שמסכנים אותה ואת עוברה.

  

יהָ  )דכה,כ 'תול 'בר( ּו ָיֶמ� ּו הַ  (כה,כא)(סלוק מפסוק קודם) מרכא טפחא כעין לימוד סמוכים לפסוקים הקודמים  ַוִּיְמְלא/ �ֲצצ    ָּבִנים� ַוִּיְתֹרֽ

יהָ  )דכה,כ 'תול 'בר(וגם  ּו ָיֶמ� מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, סמיכות התרוצצות הבנים אפשר באה ללמד  – ַוִּיְמְלא/
  שסיכנה אותם ואת אמם ושלא יוולדו כלל או שלא בזמן המלא. 

נתן מטתו בין צפון לדרום כי שכינה במזרח או במערב על יצחק אבינו אפשר להסיק שיצחק אבינו  ]בבלי ברכות ה,ב[מדרשת רבי יצחק 
  ולכן רבקה מילאה ימי הריונם של הבנים למרות התרוצצות הבנים בקרבה. 

  

ְטָנ֥ם יְִׂשְּב֥עּו ָבנִ֑  )תהלים יז,יד( ם ַּבַֽחּיִי֘ם וצפינך ּֽוְצפּונMְ֘ ְּתַמֵּל֪א ִב֫ ֶלד ֶחְלָק֥ ים ֵמֶח֗ ים יְָדM֨׀ ֡ה' ִמְֽמִת֬ ם ְלעֹוְלֵליֶהֽם: יםִמְֽמִת֥ ְתָר֗   ְוִהִּנ֥יחּו יִ֝

 ֘Mְְטָנ֥ם יומו)- גלגל (ירח בן –ְּתַמֵּל֪א צנורא -  ּֽוְצפּונ רבי מרכא אתנח. דרשת  – יְִׂשְּב֥עּו ָבִנ֑ים עולה ויורד, טעם כעין קיסר החזק מאתנח, – ִב֫
  מחברת בין החלקים הנפרדים שבפסוק חמא ברבי חנינא אמר רבי יצחק

  
  ]ב,ה ברכות בבליידושי אגדות מהרש"א ח[

ונראה לפי דרכנו דהאי מזמור בתפלת לילה דסמוך לשכיבה מדבר כמ"ש תפלה לדוד וגו' בחנת לבי פקדת לילה וגו' ומסיים בו 
ים יְָדM֨׀ ֡ה'  ם ַּבַֽחּיִי֘ם אנשים שיתן לו זרע אנשים שיהיו  שוןוגו' שהוא מלִמְֽמִת֥ ייך גם בעשירות דהיינו דהיינו בתורה כמ"ש כי הוא חֶחְלָק֥

ְטָנ֥ם יְִׂשְּב֥עּו ָבִנ֑ים ם ְלעֹוְלֵליֶהֽםוגם יניחו  ּֽוְצפּונMְ֘ ְּתַמֵּל֪א ִב֫ ְתָר֗ מתוך עשירות ואמר דוד ברוח הקודש ע"י תפלה זו שבלילה קודם שכיבה  יִ֝
ראיתי בערוך בערך תפלה שפירש  אני בצדק אחזה פניך ואשבעה בהקיץ משינתי זה ממה שחזיתי תמונתך ברוח הקודש בלילה ושוב

   :בזה ג' פירושים ואתפלת ערבית ע"ש וק"ל

  

ם   - מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, דרך נוספת לדרוש שרבקה הייתה אמורה ללדת יותר זוגות כנדרש ב – ְוִהֵּנ/ה תֹוִמ�

ז"ה, תני ) ֶּז�ה( מנין שנים עשר שבטים הלואי לא עיברתי, להעמיד (ה)רבי הונא אמר אם כך אני עתיד...  ],ור (וילנא) תולדות סג"ב[
אֶמר ה*  )גכה,כ 'תול 'בר(בשם רבי נחמיה ראויה היתה רבקה שיעמדו ממנה י"ב שבטים, הה"ד  =ֹ C 'ַוּי �י ֹגיִים� גֹוִים� ְּבִבְטֵנ� ּה ְׁשֵנ דא תרין,  ָל1

ים  	י ְלֻאִּמ� ץ הא ארבעה, ּוְׁשֵנ ם ֶיֱֽאָמ� ירוְ הא שיתא, ּוְלֹאם� ִמְלֹא	 ד ָצִעֽ ב ַיֲעֹב/ יָה ָלֶל�ֶדת  )דכה,כ 'תול 'בר(הא תמניא,  ַר� ּו ָיֶמ� הא ַוִּיְמְלא/
י  )הכה,כ 'תול 'בר(עשרה,  ִראׁשֹון� ַאְדמֹוִנ� יו- ְוַאֲחֵריהא חד עשר, ַוֵּיֵצ�א ָהֽ ן ָיָצ	א ָאִח1 הא תרין עשר, ואית דמייתין ליה מן הדין קרא,  ֵכ"

  ה"א חמשה הא תרין עשרותאמר אם כן למה זה אנכי, זיין שבעה 

םסלוק, מגביל. אפשר שאם טעם טפחא של  -  ְּבִבְטָנּֽה םבתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו, בא ללמד מדוע מלת  תֹוִמ�  תֹוִמ�

' בר( תאומים קרינן וכתיב תומים, לפי שיעקב בלבד היה תם ולא עשו, אבל בתמר כתיב תאומים [לקח טוב]-חסרת אות אל"ף כנדרש ב

ים ְּבִבְטָנּֽה: )לח,כז בויש ּה ְוִהֵּנ֥ה ְתאֹוִמ֖ ת ִלְדָּת֑ י ְּבֵע֣   .ששניהם צדיקים ַויְִה֖

  

םסלוק, מגביל. אפשר שאם טעם טפחא של  -  ְּבִבְטָנּֽה בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו, בא ללמד שעשו השחית את בטן  תֹוִמ�
ם ְּבִבְטָנּֽה׃ְוִהֵּנ/ה ת )דכה,כ 'תול 'בר( ]פענח רזא[רבקה כפירש  חסר א' וחסר י' כתיב להורות על עוד י"א שבטים שהיו ראויין לצאת , ֹוִמ�

ממנה ונחסרו לה, כי עשו הוציא עמו בצאתו האם והשליא כמו שיסד הפייט, טרף אף וישחת רחם וכו', ד"א שנכתב חסר בעבור שלא 
  הפכיים לגמרי לכן הוא חסר ב' החסרונות: היו כשאר תאומים הדומים זל"ז, שהרי זה איש שעיר וזה איש חלק, והיו

  :ויצא הראשון אדמוני על שהשחית רחם אמו ונתגעל בדם ואדמומית

יָה ָלֶל�ֶדת )כה,כג 'תול 'בר( ּו ָיֶמ�   ת עולה תהו, רמז לנלמד בתורת הסוד שנשמת עשו הייתה מעולם תהו.- ה- סופי תיבות: ו – ַוִּיְמְלא/

  רמז למשה רבנו שיביא התורה המלמדת על עולם התיקון.ל עולה לוי, אפשר שמ- י- ראשי תיבות ו

  



  
  

  

  

  תולדת-בראשית-06-ודלטט/©Nov-22                27/17                ZZFisher-25 ג"פתשה–כסלו–'א   

  לעלוי נשמת הורי והורי רעיתינשמות ישראל, כל לעלוי 

  אלכסנדר סנדר יצחק בן בן חיים אריה ויהודית לעלוי נשמת חזקיהו
zzzf@ bezeqint.net 972-3-6486221 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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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 ֵעָׂש�ו  :כד,כז תולדת בראשית �ה ְּבִנ ה ֶז אֶמר ַאָּת/ 9ֹ ִני׃       ַוּי ֹ�אֶמר ָאֽ   ַוּי
  עשו לא שואל. וגו' הואכי (טט של יעקב)  דבריו מצדיק  ]החיים אור[

אֶמר 9ֹ ירצה באומרו  ועוד שתי נקודות הן: (א) לפי הקול החיים אור, כפי' אחר באופן ואחת שתי נקודות באופן אחד, בתפקיד גדול- זקף -  ַוּי
�ה ה ֶז �הלברך לגוף המחליט כי הוא עשו, ולזה אמר  נתכוויןלזה  (ב) לפי חוש המישוש, כי יעקב הוא, להיות שהיה קולו מגיד ַאָּת/ ה ֶז , ַאָּת/

  חוש המישוש יגידמורה באצבע לאשר 
וגו' בשעת הברכה לא היה מברך אלא זה  בלא שום מחשבה מי הואבמה שלפניו  בדעתויש הברכות מלב והיהנקודה אחת באופן אחר: 

   . שלפניו
  .לעשוכעשו, מצד חוש השמיעה זה כיעקב, לכן בירך לזה שלפניו בלי ליחס זאת ליעקב או  זהמצד חוש המישוש 

  

F ַרח ֶאת-ַוִּיַּגׁש� ַוִּיַּׁשק :כז,תולדת כז בראשית ֹו ַוָּי יַח ְּבגָ -ל�  ְיָבֲרֵכ�הּוֵר/ יו ַוֽ   ָד�
ֹו ֽה'׃  ר ֵּבֲרכ� ה ֲאֶׁש/ י ְּכֵר	יַח ָׂשֶד� אֶמר ְרֵאה� ֵר	יַח ְּבִנ� 1ֹ   ַוּי

F ַרח  י"רש   ., אלא מלמד שנכנסה עמו ריח גן עדןהעזיםאין ריח רע יותר משטף  והלא וגו'.וגו'.וגו'.וגו'.ַוָּי

ידיו ועל -על הלבישהת גדיי העזים ער ואת נאמר טז,כז -וב בגדי עשו בנה הגדל החמדת וגו'-אתרבקה  ותקח נאמר טו,כז -ב -  טט

   חלקת צואריו:

והם היו בגדי אדם  כאשר עשו הרגו ביום מות אברהם. ונמרוד קבלן? מחם? שלקחם מנח. אומר שבגדי עשו החמדת נלקחו מנמרוד המדרש
  ברהם.הריח יצחק במערת המכפלה בקבורת אעדן - גן וריח שעשה להם ה' כתנות בגן עדן אחרי חטא עץ הדעת. הראשון

F ַרח ֶאת יו -ַוָּי יַח ְּבָגָד�  ערת- ועדן - ולהם ריח גן עשו החמדת בגדיבגדים,  מיניתביר מרכא טפחא. מרכא טפחא, יתור לרבות שהיו שני  -  ֵר/

  העזיםאין ריח רע יותר משטף - ש גדיי עזים

  ירש" כפירוש עזים גדיי ערתשל את ריח שטף העזים שהריח יצחק מהריח לגמרי תביר ממעט 

  �הּוַוֽ יו  ),לטכז 'תול 'בר(, מגביל שרק ליעקב ברך ואילו לעשו נאמר אתנח - ְיָבֲרֵכ ק ָאִב� Fַען ִיְצָח/   ַוַּי
  

ד ִיְצָח	ק ֲחָרָדהA ְּגֹדָל	ה ַעד :לג,כז תולדת   ְמֹאדB -ַוֶּיֱחַר=
י  אֶמר ִמֽ cֹ ד-ַוּי ּוא ַהָּצֽ ֹוא ה	 cֹוא ָוֲאבָ -ֵאפ ֶרם ָּתב� ל ְּבֶט/ Fי ָוֹאַכ/ל ִמֹּכ ֵבא ִל*   ֲרֵכ�הּו ַצִידV ַוָּי=
ּוC ִיְהֶיֽה׃-ַּגם    ָּבר�

	ה ַעד   סגולמונח  זרקא - ְמֹאדB -ֲחָרָדהA ְּגֹדָל

  העקידה שלחרדה, שהייתה חרדה זאת גדולה מן החרדה  הוסיף שלמה תורה
  

י -ְוַעָּתה� ָׂשא :ג,תולדת כז בראשית ּוָדה ִּל� ה ְוצ/ י8 ֶּתְלְי�8 ְוַקְׁשֶּת�8 ְוֵצא� ַהָּׂשֶד� 	א ֵכֶל� ִידהָנ ִיד׃ ָצֽ   ָצֽ
ד ִיְצָח	ק ֲחָרָדהA ְּגֹדָל	ה ַעד ,לג:כז. בראשית תולדת 10   ְמֹאדB -ַוֶּיֱחַר=

י אֶמר ִמֽ cֹ ד-ַוּי ּוא ַהָּצֽ ֹוא ה	 cֹוא ָוֲאָבֲרֵכ�הּו ַּגם-ֵאפ ֶרם ָּתב� ל ְּבֶט/ Fי ָוֹאַכ/ל ִמֹּכ ֵבא ִל* ּוC ִיְהֶיֽה׃- ַצִידV ַוָּי=   ָּבר�
ה' ולמדו ה' הלכות שחיטה וה' סימני טהרה בעוף ...   יתירים ישני ה" חולין... בבלי ט"בעהכתיב,  -  הציד לי הוצוד תולדת כז ג בראשית

   בחיהסימני טהרה 

שיעור ה' הלכות  - קטנה - תלישא - ציד- הצד הואפזר  - אפוא-מיפזר  -  ויאמר תולדת כז לג בראשיתשקשור לקרא  אפשר *
  החיהרת העוף, וה' סימני טהרת ה' סימני טה מוליך פזר וכלצד חיות או עופות,  ולאשחיטה כי יעקב שחט גדיים 

  
שונות, משה רבנו, יצחק  למקראות איפה או איפואהשוואת המילה  י"עמי כתב את ספר איוב, נעשית היקש  בסוגיה שלמה תורה ע"פ

  רועים) הם (איפה, יוסף ויעקב
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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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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) בראשית תולדת כה,יט 1.8

  

ּהכה,כב:  תולדתבראשית  ּו ַהָּבִנים� ְּבִקְרָּב� �ֲצצ אֶמר ִאם ַוִּיְתֹרֽ 	ֹ ׁש ֶאת-ַוּת ֶלC ִלְדֹר/ ִכי ַוֵּת� ן ָל/ָּמה ֶּז�ה ָאֹנ�   ׃'הֽ -ֵּכ�
אֶמר ה*  כה,כג: תולדתבראשית  =ֹ ד ָצעִֽ  'ַוּי ב ַיֲעֹב/ ץ ְוַר� ם ֶיֱֽאָמ� ים ִמֵּמַע�ִיC ִיָּפֵר�דּו ּוְלֹאם� ִמְלֹא	 	י ְלֻאִּמ� C ּוְׁשֵנ �י ֹגיִים� גֹוִים� ְּבִבְטֵנ� ּה ְׁשֵנ   יר׃ָל1

ּהַוִּיתְ  )כה,כב 'תול 'בר( ּו ַהָּבִנים� ְּבִקְרָּב� �ֲצצ קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד - קטן, זקף- מהפך פשטא זקף – ֹרֽ
מביא הסברים אחדים של שני לימודים ובכל הסבר יש לימוד ולימוד המהפך (נגדו).  [ב"ר]מן הלימודים יוצא מפשט הכתוב. מדרש 

  נשלב ההסברים בתוכן המדרש. 

ּה )כה,כב 'תול 'בר(] ,ותולדת סג' (וילנא) פר (ב"ר) בראשית רבה[ ּו ַהָּבִנים� ְּבִקְרָּב� �ֲצצ זה רץ  (הסבר)אמר  ר' יוחנן, ר' יוחנן ור"ל, ַוִּיְתֹרֽ
  , וזה רץ להרוג את זה )נגדי (הסברלהרוג את זה 

משיצא  (הסבר)בשם רבי לוי שלא תאמר  וזה מתיר ציוויו של זה, רבי ברכיה )נגדי (הסברזה מתיר ציוויו של זה  (הסבר)אמר  קישליש ר
ֹ֣  )נח,ד 'תה(אלא עד שהוא במעי אמו זירתיה מתוחה לקבליה, הה"ד  )נגדי (הסברממעי אמו נזדווג לו,  ים רּוז ֶחם ְרָׁשִע֣ ֶטן ָּת֥עּו( ֵמָר֑ ֶּב֗ י ִמ֝  ּדְֹבֵר֥

ּה )כה,כב(, ):ָכָזֽב ּו ַהָּבִנים� ְּבִקְרָּב� �ֲצצ ומדת על בתי כנסיות ובתי מדרשות יעקב מפרכס לצאת הה"ד בשעה שהיתה ע (הסבר), ַוִּיְתֹרֽ
יM )ירמיהו א,ה( ֶט֙ן יְַדְעִּת֔ ֶרם ֶאָּצְרM֤ ַבֶּב֙  'תה(ובשעה שהיתה עוברת על בתי עבודת כוכבים עשו רץ ומפרכס לצאת הה"ד  )נגדי (הסבר ,ְּבֶט֨

ֹ֣  )נח,ד ים רּוז ֶחם ְרָׁשִע֣   , ֵמָר֑
  

אֶמר ִאם )בכה,כ( 	ֹ ן-ַוּת ן-ִאםקטן, - מונח מקף זקף – ֵּכ� מקף כבורר בין צער קשה לכל מעוברת, ובין צער מיוחד לרבקה. כאן הכתוב  – ֵּכ�

ִכי   מלמד שהיה צער מיוחד לרבקה. ָל/ָּמה ֶּז�ה ָאֹנ�

אֶמר ִאם )בכה,כ( 	ֹ ן-ַוּת . קטן מרמז לשני לימודים ממאמר רבקה בנושא הבנים שאוותה להם כעשרים שנה- קטן, זקף-מונח זקף – ֵּכ�

  נשלב מראה מקום ללימודים בתוכן המדרש.

אֶמר ִאם )בכה,כ() [ב"ר תול' סג,ו](המשך  	ֹ ִכי-ַוּת �ה ָאֹנ� ן ָל/ָּמה ֶּז רבי יצחק אמר מלמד שהיתה אמנו רבקה מחזרת על  (לימוד א), ֵּכ�
ן- ִאם (טט: אלו המלים פתחיהן של נשים ואומרת להן הגיע לכם הצער הזה בימיכם אם כך   של בנים והלואי לא עיברתי, הוא צערו  ) ֵּכ֔

וכוונתו  ֶּז֖ה(טט: כמספר ז"ה הבא ממלת ז"ה  להעמיד שנים עשר שבטים הלואי לא עיברתי, מנין הרבי הונא אמר אם כך אני עתיד )ב(לימוד 
  , י"ב שבטים)-ל

אֶמר אִ  עשו אמר להרוג רבקה ויעקב. רבקה שמעה דבריו ולפי זה יש להסביר [תו"ש הערה פג] טט: ֹ֣ ן- םַוּת שאם כך דבריו צריך  ֵּכ֔
ִכי לברר ֹ֑ ׁש ֶאת נושאת אותו. והמשך ההערה ולכן ָלָּ֥מה ֶּז֖ה ָאנ ֹ֥ ֶלU ִלְדר ּו ַהָּבִנים�  לפי הערת תו"ש תבנית הטעמים של. ׃'הֽ -ַוֵּת֖ �ֲצצ  – ַוִּיְתֹרֽ

ע"פ ראב"ע מלת  ה פ"ה][תו"ש הער-הריגת רבקה. וב -מהפך פשטא מוציא מהפשט של תנועה ועשוי ללמד למלת "ירוצצו" לשבירת 
  היא על שם העתיד, שגם אחרי לידתם הם ירדפו זה את זה. ַהָּבִנים� 

אֶמר )בכה,כמוצע לומר כי טעם מונח של  	ֹ כאשר כוונתן לא רק  והלואי לא עיברתי(לימוד א) ואלו מלות המדרש - ירבה הסבר ל ַוּת
  כשו ולעתיד לבוא [תו"ש פח פט].העיבור אלא גם לצער שנושאת עובר הרוצה להורגה ואת אחיו עלצער 

  הן רק על צער העיבור. והלואי לא עיברתי(לימוד ב) מלות המדרש - ב

  
(טט: המדרש תני בשם רבי נחמיה ראויה היתה רבקה שיעמדו ממנה י"ב שבטים,  לימוד ב נאמר ע"י אמורא ויש לו מקור במאמר תנא)טט: ( 

אֶמר ה*  )ג,ככה 'תול 'בר(הה"ד  בכתוב)גם כרמוזים דורש י"ב  =ֹ C 'ַוּי �י ֹגיִים� גֹוִים� ְּבִבְטֵנ� ּה ְׁשֵנ ים , )2( דא תרין ָל1 	י ְלֻאִּמ� , )4( הא ארבעהּוְׁשֵנ
ץ  ם ֶיֱֽאָמ� יר, )6( הא שיתאּוְלֹאם� ִמְלֹא	 ד ָצִעֽ ב ַיֲעֹב/ יָה ָלֶל�ֶדת  )דכה,כ 'תול 'בר(, )8( הא תמניא ְוַר� ּו ָיֶמ�  'תול 'בר(, )10( הא עשרהַוִּיְמְלא/

י  )הכה,כ ִראׁשֹון� ַאְדמֹוִנ� יו -ְוַאֲחֵרי )וכה,כ 'תול 'בר(, )11( הא חד עשרַוֵּיֵצ�א ָהֽ ן ָיָצ	א ָאִח1   , )12( הא תרין עשרֵכ"

אֶמר ִאם )בכה,כ 'תול 'בר(ואית דמייתין ליה מן הדין קרא,  זה המשך דברי התנא) ֶּז֖הממלת  דורש י"בחוזר והמדרש אפשר שמה ש(טט:  	ֹ ן -ַוּת ֵּכ�
 � ִכיָל/ָּמה ֶּז   ,ֶּז�הה"א חמשה הא תרין עשר, מנין  (גי' אות)זיין שבעה  (גי' אות)=)ֶּז֖ה מנין(, ה ָאֹנ�

  רבוי י"ב בנים  ֶּז�ה(לימוד ב) - מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. ב – ָל/ָּמה ֶּז�ה )כה,כב(

יM' ה֣  י֙ ָאֽנֹכִ֖  )כ,ב ' ית'שמ(מר על הר סיני ולמי תא...  [תו"ש פח]רבוי צער בעיבור, רבוי צרות בעתיד.  ֶּז�ה(לימוד א) - ב מיד חגרה  ֱאBֶה֑֔
צדיק ורשע (שם בן נח)  אמר לה...  בסגנון אחר במדרש חפץ כת"י [תו"ש הערה פח]. (מדרש הגדול) מתניה ועמדה בתפלתה

רשע הורג  של עולם אם ואמרה רבונו קב"הנתעטפה בתפלה לפני הכיון ששמעה רבקה כך ...  במעיך, ורשע מבקש להרוג צדיק
ִכי ָל/ָּמה ֶּז�ה )כה,כב(את הצדיק  ּנּו ְביָ֑דֹו ְוB֥א  ,לג)לז 'תה( השיבתה רוח הקודש .'ה֣  י֙ ָאֽנֹכִ֖  )כ,ב ' ית'שמ( למי תשמיע בסיני ָאֹנ� ֭ה' Bא־יַַעזְֶב֣

ּנּו ְּבִהָּׁשְפֽטֹו: ְרִׁשיֶע֗   יַ֝

ִכי )כה,כב(מנתק בין "למה זה" ובין   –בתפקיד פוסק  ֶּז�הלפי הנאמר במדרש חפץ טעם טפחא של  ִכיואז מלת  – ָאֹנ� מכוונת לקב"ה  ָאֹנ�
ִכיולא לרבקה וטם    אתנח מגביל את הנזק שעשו עלול לגרום ליעקב ולבניו. ָאֹנ�

ִכילפי פשט הכתוב מלת  ם בתפקיד כפותח טפח ואינו מפסיק אלא מחבר את המלי ֶּז�הנת לרבקה ואז טעם טעם טפחא של מכוו ָאֹנ�

ִכי ָל/ָּמה ֶּז�ה )כה,כב( יִם  ,י)טו ' בשלחשמ(ליחידה אחת המלמדת על צער רבקה. וזה דומה לשני הלימודים במלים  ָאֹנ� ֶרת ְּבַמ֖ ָצֲֽללּ֙ו ַּכֽעֹוֶפ֔
ים יִם כאשר טעם טפחא במלת : ַאִּדיִרֽ ים בתפקיד מפסיקְּבַמ֖ יִם הם המצרים. כאשר טעם טפחא במלת  :ַאִּדיִרֽ פותח טפח  בתפקידְּבַמ֖

יםלאפיין את הכתוב לפניו המלים  יִם ַאִּדיִרֽ   הם יחידה מאוחדת ומשמע המלים הם מים אדירים. ְּבַמ֖
 ,ד)צג 'תה(זה הקדוש ברוך הוא, דכתיב:  - פתח ואמר: יבא אדיר ויפרע לאדירים מאדירים באדירים; יבא אדיר  ]א,בבלי מנחות נג[

יר ַּבָּמ֣רֹום יְ  ֽ ַאִּד֖ י ,ג)טז 'תה(אלו ישראל, שנאמר:  - רים ויפרע לאדי ,ָי ַאִּדיֵר֗ בשלח שמות (אלו המצרים, דכתיב:  - , מאדירים ִצי־ָבֽםָּכל־ֶחפְ  ְו֝

ים ,י)טו יִם ַאִּדיִרֽ ֶרת ְּבַמ֖   אלו מים, -באדירים  ׃ָצְֽללּ֙ו ַּכֽעֹוֶפ֔

במים  במי ים אדיריםעופרת צללו כ כל אותן האלפים והרבבות ]מסכתא דשירה פרשה ז -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח [
יר ַּבָּמ֣רֹום יְ  ,ד)צג 'תה( . ד' נקראו אדירים ואלו הן הקדוש ברוך הוא נקרא אדיר שנאמראדירים ֽ ַאִּד֖  ישראל נקראו אדירים שנאמר ,ָי

י ,ג)טז 'תה( ַאִּדיֵר֗ ם, ֠אֹוָתּה ּוְב֨נֹות ּגֹו) יחזקאל לב,יח( מצרים נקראו אדירים שנ', ִצי־ָבֽםָּכל־ֶחפְ  ְו֝  'תה( [המים נקראו אדירים שנ'ִי֧ם ַאִּדִר֛

ים  ,ד)צג ים ַאִּדיִר֣ יִם ַרִּב֗ נגלה הקדוש ברוך הוא שהוא אדיר על ישראל שנקראו אדירים להפרע מן המצרים שנקראו ִמּקֹ֨לֹות׀ ַמ֤
יִם ַאִּדי ,י)טובשלח שמות ( אדירים] במים שנקראים אדירים שנ' ֶרת ְּבַמ֖ יםָצְֽללּ֙ו ַּכֽעֹוֶפ֔   .ִ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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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 : יב,בראשית תולדות כו וא ֵמָא	ה ְׁשָעִר� וא ַוִּיְמָצFא ַּבָּׁשָנ/ה ַהִה� ע ִיְצָחק� ָּבָא	ֶרץ ַהִה� � ְיָבֲרֵכ�הּו ֽה'׃        ַוִּיְזַר   ַוֽ
ים  וא ֵמָא	ה ְׁשָעִר�   תביר מרכא טפחא מונח אתנח -ַוִּיְמָצFא ַּבָּׁשָנ/ה ַהִה�

ים רש"י   ד זה למעשרות היה.ורבותינו אמרו אומ . ...ֵמָא	ה ְׁשָעִר�
וא  אותיות שם אהו"ה שם הפלאים, שם הצירופים, הנעת דברים, קפיצת הארץ, בתוך שנת רעב שלא היה כמוהו מימי אברהם,  –ַהִה�

  כאשר העולם שומם, כל מה שיצחק זרע הצליח מעל ומעבר. 

ו היתור לרבות שעליו מלמדת התבנית מרכא טפחא של ממעטמחלק תביר  המעשר שיצחק הפרישו, . אפשר כי ממעט את א ַּבָּׁשָנ/ה ַהִה�
  של יעקב 53והאריך ימים עד שנת  ל עליון-והוא כהן לאהיינו שלא הגיע אליו אלא אפשר לשם 

וא [רש"י] וא  פי שאינה כתקנה, שהיתה שנת רעבון.-על-אף. ַּבָּׁשָנ/ה ַהִה� וא ...ָּבָא	ֶרץ ַהִה� שניהם למה? לומר שהארץ קשה  ַּבָּׁשָנ/ה ַהִה�
  .קשה והשנה

וא מחלק בקבוצת  תביר – ַוִּיְמָצFא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, רומז לרבוי הקושי באותה שנה. מרכא טפחא – ַּבָּׁשָנ/ה ַהִה�

ואהפרטים ומלמד שעל חלק מהם לא חל הענין של הקושי, שלא חל על  ע ִיְצָחק� ָּבָא	ֶרץ ַהִה� �  .ַוִּיְזַר

ע ִיְצָחק� ַוּיִ  ' תול' כ"ו,יב)בר( ]תורה תמימה[ � ' תול' כ"ו,ג)בר(( דוסתאי ב"ר ינאי אומר משום ר' מאיר, הרי הוא אומר ביצחק וברכתיך - ְזַר
ע ִיְצָחק� דרש יצחק, הואיל ואין ברכה שורה אלא במעשה ידי, עמד וזרע, שנאמר  ,ֶאֽת־זְַרֲעM֙  יְוִהְרֵּביתִ֤  )ד' תול' כ"ו,בר( )ּךָ ַוֲאָבְרכֶ֑  �ַוִּיְזַר

יםָּבָא	ֶרץ ַהִה�  וא ֵמָא	ה ְׁשָעִר� ה) וא ַוִּיְמָצFא ַּבָּׁשָנ/ה ַהִה�
  :[תוספתא ברכות פ"ו] 

וא ' תול' כ"ו,יב)בר( ע ִיְצָחק� ָּבָא	ֶרץ ַהִה� �קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות - זקףקטן, - מהפך פשטא מונח זקף – ַוִּיְזַר
ד הלימודים יהיה מסקנת יצחק מפריון האדם שצריך מעשה אל פריון אח ]תורה תמימה הערה ה[לימוד אחד יוצא מפשט הכתוב. ע"פ 

  הארץ שצריך מעשה וה' ישלח ברכתו במעשה.
ענין הדרש הוא שדרש כעין גז"ש, כי כמו הברכה והרביתי את זרעך לא תבא רק אם עוסק האדם בפו"ר כך  ]תורה תמימה הערה ה[

  :לכן קם וזרע ושלח לו ה' ברכתוברכת הארץ לא תבא רק אם יעסוק האדם בעבודת האדמה, 

ים ...ַוִּיְמָצFא  ]תורה תמימה[ ת"ר, בברכותיה של ארץ ישראל בית סאה עושה חמשת רבוא כורין, דכתיב ויזרע יצחק  - ֵמָא	ה ְׁשָעִר�
ו)בארץ ההיא וגו' וימצא מאה שערים

   :[כתובות קי"ב א'] 
אה, והוי מאה פעמים חמש מאות הרי חמשה רבוא, ועיין בתוספתא כלומר על אחת שבשאר שנים נתברך למ ]ותורה תמימה הערה [ 

  :פ"ו דברכות, ובגמ' כאן החשבון

ע ִיְצָחק�  ' תול' כ"ו,יב)בר( �סאה, וכאן בית סאה עשה  500פשטא, הארץ שזרע יצחק יצאה מרגילותה שבית סאה היה עושה מהפך  – ַוִּיְזַר
  סאה.  100*  500

  

�ֶלC ָהִא�יׁש לַוִּיְגַּד�  ,יג: בראשית תולדת כו ל ָהלֹו�C  ַוֵּי י ַע/ד ְוָגֵד� ל-ִּכֽ ד׃ ָגַד�  ְמֹאֽ
ל  -  בארץבארץבארץבארץ    ופרינוופרינוופרינוופרינו(כב)   על רש"י (כו,כב) -טפחא אתנח, כטעמי שמע ישראל, פירש האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן זצ"ל ב –  ָהִא�יׁש ַוִּיְגַּד�

ליתרבה ויתגדל (ככתוב לעיל ... שהוא לשון רבוי וגדולה. ... והכונה היא שיצחק "ונפוש בארעא" (ת"א).     ) ָהִא�יׁש ַוִּיְגַּד�

ע ִיְׂשָרֵא�ל ה/  )ו,ד ואתחנןדברים (- אפשר שהעולם הבינו שהצלחת יצחק בארץ קשה ובשנה קשה היא באמונתו ב –טט  ינּו ה/  'ְׁשַמ� ׀  'ֱא3ֵה�
ד׃    .היינו בקבלת עול מלכות שמים שהיא ענין של שמע ישראל ובכך יתגדל ויתקדש שמיה רבהֶאָחֽ

  ְׁשֽמֹו׃ 'ִא	יׁש ִמְלָחָמ�ה ה�  'ה�  )טו,ג בשלחשמות (לקינו, ועוד פעם ה' אחד. וכן -נוטריקון שמע ישראל ה' א -  ָהִא�יׁש
וודאי שיש בכל דבר ניצוץ קדוש שמחי' הדבר ורק שנסתר ע"י הטבע והחיצוניות כי ...   ]שפת אמת בראשית תולדות שנה תרלא[

 'בר(וזהו הי' ענין יצחק שכ' ...  .והאדם ידע ויברר שהכל מחיות הש"י (מעשה בראשית)תוך מ"ב ע"ז נברא העולם להיות חיותו ית' ב

ל ָהלֹו�C  יג)כו, תול' דכו'  ְוָגֵד� ד  א,לא) 'בר(. כמ"ש ְמֹאֽ ֹ֑   .(יצר הרע מלאך המות) זה יצה"ר מה"מְמא

ה ְוִהּנֵה־֖טֹו ,לא:בראשית א ר ָעָׂש֔ י: פַוַּיְ֤רא ֱאBִהי֙ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣ ֶקר ֥יֹום ַהִּׁשִּׁשֽ ֹ֖ ֶרב ַוֽיְִהי־ב ד ַוֽיְִהי־ֶע֥ ֹ֑   ב ְמא

  

ל יג)כו, תול' 'בר( מאז מעשה בראשית ובאמירת  ניצוץ קדוש שמחי' הדברטפחא אתנח, כטעמי שמע ישראל שזהו ענין  -  ָהִא�יׁש ַוִּיְגַּד�
ומבררים שהכל מחיות הש"י (השם יתברך, שמע ישראל (ש"י שראשי התיבות משמען גם השם יתברך) מקבלים עול מלכות שמים 

  שראשי התיבות משמען גם שמע ישראל)

י ַע/ד יג)כו, תול' 'בר( ל-ִּכֽ ד ָגַד�   מרכא טפחא, יתור לרבות ברוח ובחומר והחומר משועבד לרוח. – ְמֹאֽ

  נשווה

י ַע/דיג) כו, תול' 'בר( ל-ִּכֽ ד ָגַד� ימרכא מקף טפחא סלוק.  – ְמֹאֽ ל-ִּכֽ (א) גדל גלוי  שפת אמת תולדת התרל"אמצב ע"פ -מקף כרב – ָגַד�

אור התורה, גלוי החיות מהשם יתברך במעשה בראשית גם בדברים הרחוקים מהקדושה כמו בדומם (ב) לעומת מעשה עשו שביצר 
ד - (א) ה-, וע"י בחירה ב ש"יהממשיך הכל לכאילו הוא  שאף שהוא איש שדההרע הטעה לאביו  צחק בטעם סלוק, שעבודת י ְמֹאֽ

  מגבילה ומסלקת (עולה מהעולם) את היצר הרע

ד - : (ב) לעומת הא,לא) 'בר( או נאמר זאת במקביל למעשה בראשית הוא היצר הרע שצריך להיות מוגבל לעבודת השם יתברך (כגון  ְמֹאֽ
שאף שהוא איש ביו זורע, מעשר, מברך על המזון, נותן לתלמידי חכמים) ולא לשם עצמו זו מגמת מעשה עשו שביצר הרע הטעה לא

  , ש"יהממשיך הכל לכאילו הוא  שדה

  

ד       א,לא) 'בר( ֹ֑   טפחא מקף אתנח –      ְוִהּנֵה־֖טֹוב ְמא

(א) גדל גלוי אור התורה, גלוי החיות מהשם יתברך במעשה בראשית  ]שפת אמת תולדת התרל"א[מצב ע"פ - מקף כרב –  ְוִהּנֵה־֖טֹוב

ד - בדומם (ב) לעומת הגם בדברים הרחוקים מהקדושה כמו  ֹ֑ הוא היצר הרע שצריך להיות מוגבל לעבודת השם יתברך (כגון זורע,  ְמא
  מעשר, מברך על המזון, נותן לתלמידי חכמים) ולא לשם עצמו
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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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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) בראשית תולדת כה,יט 1.9

  

וא מֵ  : יב,בראשית תולדת כו וא ַוִּיְמָצFא ַּבָּׁשָנ/ה ַהִה� ע ִיְצָחק� ָּבָא	ֶרץ ַהִה� �יםַוִּיְזַר  ְיָבֲרֵכ�הּו ֽה'׃        ָא	ה ְׁשָעִר�   ַוֽ

וא  ' תול' כו,יב)בר( [רש"י]   :כארץ שבעה גויים תאף על פי שאינה חשובה כארץ ישראל עצמה, - ָּבָא	ֶרץ ַהִה�

  :דקשה לרש"י דהא גרר נמי ארץ ישראל היא כדפירש לעיל (פ' ב' ד"ה אל) ]ת ח"שפת[

ו ' תול' כו,יב)בר( [רש"י] וא  פי שאינה כתקנה, שהיתה שנת רעבון.- על- אף. אַּבָּׁשָנ/ה ַהִה� וא ...ָּבָא	ֶרץ ַהִה� שניהם למה? לומר  ַּבָּׁשָנ/ה ַהִה�
  .שהארץ קשה והשנה קשה

  

ע ִיְצָחק�  ' תול' כו,יב)בר( ]תורה תמימה[ � ו,ג)' תול' כבר(( דוסתאי ב"ר ינאי אומר משום ר' מאיר, הרי הוא אומר ביצחק וברכתיך -  ַוִּיְזַר
ע ִיְצָחק� דרש יצחק, הואיל ואין ברכה שורה אלא במעשה ידי, עמד וזרע, שנאמר  ,ֶאֽת־זְַרֲעM֙  יְוִהְרֵּביתִ֤  )ד' תול' כו,בר( )ּךָ כֶ֑ ַוֲאָברְ  �ַוִּיְזַר

ים וא ֵמָא	ה ְׁשָעִר� וא ַוִּיְמָצFא ַּבָּׁשָנ/ה ַהִה� ה) ָּבָא	ֶרץ ַהִה�
  :[תוספתא ברכות פ"ו] 

ע ִיְצחָ  ' תול' כו,יב)בר( �ואַוִּיְזַר קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות - זקףקטן, - מהפך פשטא מונח זקף – ק� ָּבָא	ֶרץ ַהִה�
ענין הדרש הוא שדרש כעין גז"ש, כי כמו הברכה  ]תורה תמימה הערה ה[- הוא כ הפשטלימוד אחד יוצא מפשט הכתוב. אפשר כי 

א רק אם עוסק האדם בפו"ר כך ברכת הארץ לא תבא רק אם יעסוק האדם בעבודת האדמה, לא תב ֶאֽת־זְַרֲעM֙  יְוִהְרֵּביתִ֤  )ד' תול' כו,בר(
  :לכן קם וזרע ושלח לו ה' ברכתו

ואָּבָא	ֶרץ ברכת ה' כאן מרומזת בשני מופעי שם הפלאים הנקרא אור הגנוז של התורה  ואַּבָּׁשָנ/ה ...  ַהִה� אותיות  אלומוצע לומר כי .   ַהִה�

  ירופים, הנעת דברים, קפיצת הארץ.שם הצם הדעת, ששם הפלאים, אהו"ה שם 

ע ִיְצָחק�  ' תול' כו,יב)בר( ראשוןלימוד  �  , מלמד שיצחק פעל בברכת ה' הפוך מפשט היגיון האנושי.מהפך פשטא – ַוִּיְזַר

 את הארץ המונח כמרב – ָּבָא	ֶרץישראל. יצחק זרע בברכת ה' -שהלימוד הוא שהפלישתים סברו כי גרר אינה מארץאפשר לומר 

וא  ואהשנה  את כמרבה רכאמ – ַּבָּׁשָנ/הישראל שהיא מעל לטבע, - ישראל להוכיח כי גרר היא חלק מארץ- אל ארץַהִה�  לברכה ַהִה�

ֶרץ ֲאֶׁשר־֥ה'  יב),יא ' עקבדב(- למרות שאינה כתקנה בדרך הטבע, אבל כאשר ישראל פועלים בה בצווי ה' היא מעל לטבע. כנאמר ב ֶא֕
 ֹ יM ּד ית ָׁשָנֽה: סֱאBֶה֖ ד ַאֲחִר֥ ה ְוַע֖ ּה ֵמֵֽרִׁשי֙ת ַהָּׁשנָ֔ יM֙ ָּב֔ י ֤ה' ֱאBֶה֙ יד ֵעינֵ֨ ּה ָּתִמ֗ ׁש אָֹת֑   ֵר֣

  

ע ִיְצָחק�  ' תול' כו,יב)בר(- ב לימוד שני � 500הארץ שזרע יצחק יצאה מרגילותה שבית סאה עושה  היוצא מהפשטפשטא, מהפך  – ַוִּיְזַר

ים ...ַוִּיְמָצFא  ' תול' כו,יב)בר( ]תורה תמימה[סאה. כהביא  100*  500סאה, וכאן בית סאה עשה  ת"ר, בברכותיה של  -  ֵמָא	ה ְׁשָעִר�
יםארץ ישראל בית סאה עושה חמשת רבוא כורין, דכתיב  וא ֵמָא	ה ְׁשָעִר� וא ַוִּיְמָצFא ַּבָּׁשָנ/ה ַהִה� ע ִיְצָחק� ָּבָא	ֶרץ ַהִה� �ו) ַוִּיְזַר

 

כלומר על אחת שבשאר שנים נתברך למאה, והוי מאה פעמים חמש מאות הרי  ]ומה הערה תורה תמי[    :[כתובות קי"ב א']
  :חמשה רבוא, ועיין בתוספתא פ"ו דברכות, ובגמ' כאן החשבון

  

ים  כו,יב)(- נעיין ב וא ֵמָא	ה ְׁשָעִר�   תביר מרכא טפחא מונח אתנח - ַוִּיְמָצFא ַּבָּׁשָנ/ה ַהִה�

ים ]רש"י[ ורבותינו אמרו  . ועשתה על אחת מאה שאמדוה שערים לשון שיעור) [שפת"ח א]( לעשות א ראויה שאמדוה כמה - . ֵמָא	ה ְׁשָעִר�
למה אמדוהו והא קיי"ל (תענית ח ב) דאין ברכה מצויה בדבר המנוי והמדוד אלא בדבר הסמוי מן העין, [שפת"ח ב] ( זה למעשרות היה. באומד

  )' משנה ט"ז) דאין מעשרין אומדותלכן פירש שהיה רוצה ליתן מעשר, וקיי"ל (אבות פרק א
וא מוצע לומר כי מלת . ועשתה על אחת מאה שאמדוה...  ]רש"י[מה רומז לפ' שם שם הדעת, אותיות שם אהו"ה שם הפלאים,  –ַהִה�

 הצירופים, הנעת דברים, קפיצת הארץ, בתוך שנת רעב שלא היה כמוהו מימי אברהם, כאשר העולם שומם, כל מה שיצחק זרע הצליח

  מעל ומעבר. 

  

ים ]רש"י[מה רומז לפ'   בנית הטעמים הבאה מרמזת לך.תאפשר כי  ורבותינו אמרו אומד זה למעשרות היה. . ...ֵמָא	ה ְׁשָעִר�

וא  ' תול' כו,יב)בר(  וא  ' תול' כו,יב)בר(תביר מרכא טפחא. ַוִּיְמָצFא ַּבָּׁשָנ/ה ַהִה� ו רבוי מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות, היינ –ַּבָּׁשָנ/ה ַהִה�

המעשר שיצחק הפרישו, היינו שלא הגיע אליו אלא אפשר מהיתור המופלג את  ממעטמחלק ותביר  –ַוִּיְמָצFא  מופלג של תבואת הארץ.
ל ֶעְליֹֽון:,יח) יד' לך בר(לשם  ן ְלֵא֖   .של יעקב 53האריך ימים עד שנת ש ְו֥הּוא כֵֹה֖

  

ע ִיְצָחק�  ' תול' כ"ו,יב)בר(על הפסוק  כ"ז, אדמו"ר ממ"ש][דבר מלכות התשע"ח ע' סח, נקודות משיחות הקודש, התש �ֵמָא	ה ...  ַוִּיְזַר
ים  מבאר כ"ק אדמו"ר "צמח צדק" שבאופן כללי ישנם חמישים שערים, ובשערים אלה יש שתי דרגות ואפשרויות: השפעה ְׁשָעִר�

למטה, המטה תופס איזשהו מקום לגבי  בהשפעה מלמעלה. ... מלמעלה למטה, והעלאה ממטה למעלה. וכך נוצרים מאה שערים
לעומת זאת הדרגה של העלאה .    דרגה זו. ולכן אף כאשר נמשך מאור זה נס שמעל לטבע, יש צורך שתהיה לנס אחיזה כלשהי בטבע

אינה קשורה למגבלות העולם אלא להיפך: תכלית ההעלאה היאולצאת מן העולם, ולפיכך הניסים מדרגה זו הם באופן של שידוד 
  הטבע. 

בפנימיותם. מצד חמישים ((א) אומד לכמה ראויה לעשות (ב) אומד למעשרות)  וזהו ההסבר לשני הפירושים של רש"י ל"מאה שערים"
   –יש לבאר שהברכה שרתה בעת צמיחת התבואה  (מלמעלה למטה) השערים (מתוך "מאה שערים") שבכיון המשכה

ים( במגבלות הטבע   . )אתנח מגביל, ביחד מרמזים על מיגבלות טבע אחדות מונח מרבה, – ֵמָא	ה ְׁשָעִר�
(אבות פרק יוצא, שהברכה שרתה לאחר הצמיחה ולאחר המדידה המדויקת של התבואה  –ואילו מצד חמישים השערים בדרגה השניה 

   , כי הניסים הנובעים מדרגה זו, הם באופן של שידוד הטבע )א' משנה ט"ז) דאין מעשרין אומדות

ואהַ ַּבָּׁשָנ/ה (   .שידוד הטבע ) –טפחא בתפקיד שנוי  – ִה�

ודרגה זו של העלאה הושגה ע"י שיצחק מדד את התבואה לצורך מעשר, כי גם תכלית המעשר היא העלאה מלמטה למעלה, ולכן 
  .האור הנובע ע"י עבודה זו היה בכיון של העלאה

  

 ְיָבֲרֵכ�הּו ֽה' ' תול' כו,יב)בר(דמזה שנאמר  "ר ממ"ש]התשכ"ז, אדמו כסלו , נקודות משיחות הקודש,ט[דבר מלכות התשע"ח ע' ס  ַוֽ

ים...  ַוִּיְמָצFא ' תול' כו,יב)בר(לאחרי   ְיָבֲרֵכ�הּו ֽה' - ... , משמע ש ֵמָא	ה ְׁשָעִר� יםהוא ענין נוסף על זה שמצא  ַוֽ   . ֵמָא	ה ְׁשָעִר�
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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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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;  

 ְיָבֲרֵכ�הּו ֽה'הסבר זה נתמך בתבנית הטעמים שהכתוב    הוא חצי פסוק עצמאי.בא אחרי אתנח, ו ַוֽ

 ְיָבֲרֵכ�הּו - אבל היות ו  ְיָבֲרֵכ�הּו ֽה'נוצר האפיון  ֽה'מוטעם טפחא אז (א) טפחא בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה ַוֽ    ַוֽ

ים(ב) טפחא בתפקיד התפשטות האפיון לכתוב לפניו   ְיָבֲרֵכ�  - שאמנם בפועל יצחק זרע, וההצלחה הייתה מ ֵמָא	ה ְׁשָעִר� בנוסף  הּו ֽה'ַוֽ
  ובנוסף התברך בנושא אחר כהסבר האדמו"ר ממ"ש. [תוספתא ברכות פ"ו]- לעיל מ [תורה תמימה] על מה שהביא

  

ל ,יג: בראשית תולדת כו �ֶלC ָהִא�יׁש ַוִּיְגַּד� ל ָהלֹו�C  ַוֵּי י ַע/ד ְוָגֵד� ל-ִּכֽ ד׃ ָגַד�  ְמֹאֽ
ל  -  בארץבארץבארץבארץ    ופרינוופרינוופרינוופרינו(כב)   על רש"י (כו,כב) -אדמו"ר מ"מ שניאורסאהן זצ"ל בטפחא אתנח, כטעמי שמע ישראל, פירש ה –  ָהִא�יׁש ַוִּיְגַּד�

ל... שהוא לשון רבוי וגדולה. ... והכונה היא שיצחק יתרבה ויתגדל (ככתוב לעיל "ונפוש בארעא" (ת"א).     ) ָהִא�יׁש ַוִּיְגַּד�

ע ִיְׂשָרֵא�ל ה/  )ו,ד ואתחנן דברים(- אפשר שהעולם הבינו שהצלחת יצחק בארץ קשה ובשנה קשה היא באמונתו ב –טט  ינּו ה/  'ְׁשַמ� ׀  'ֱא3ֵה�
ד׃    היינו בקבלת עול מלכות שמים שהיא ענין של שמע ישראל ובכך יתגדל ויתקדש שמיה רבה.ֶאָחֽ

  ְׁשֽמֹו׃ 'ִא	יׁש ִמְלָחָמ�ה ה�  'ה�  )טו,ג בשלחשמות (לקינו, ועוד פעם ה' אחד. וכן -נוטריקון שמע ישראל ה' א -  ָהִא�יׁש
  

וודאי שיש בכל דבר ניצוץ קדוש שמחי' הדבר ורק שנסתר ע"י הטבע והחיצוניות כי ...   ]מת בראשית תולדות שנה תרלאשפת א[
 'בר(וזהו הי' ענין יצחק שכ' ...  .והאדם ידע ויברר שהכל מחיות הש"י (מעשה בראשית)ע"ז נברא העולם להיות חיותו ית' בתוך מ"ב 

ל ָהלֹו�C  יג)כו, תול' ד כו' ְוָגֵד� ד  א,לא) 'בר(. כמ"ש ְמֹאֽ ֹ֑   .(יצר הרע מלאך המות) זה יצה"ר מה"מְמא

ל מאז מעשה בראשית ובאמירת שמע ישראל   ניצוץ קדוש שמחי' הדברטפחא אתנח, כטעמי שמע ישראל שזהו ענין  -  ָהִא�יׁש ַוִּיְגַּד�
  ען גם שמע ישראל)מקבלים עול מלכות שמים ומבררים שהכל מחיות הש"י (השם יתברך, שראשי התיבות משמ

י ַע/ד יג)כו, תול' 'בר( ל-ִּכֽ ד ָגַד�   מרכא טפחא, יתור לרבות ברוח ובחומר והחומר משועבד לרוח. – ְמֹאֽ

  

י: פ ,לא:בראשית א ֶקר ֥יֹום ַהִּׁשִּׁשֽ ֹ֖ ֶרב ַוֽיְִהי־ב ד ַוֽיְִהי־ֶע֥ ֹ֑ ה ְוִהּנֵה־֖טֹוב ְמא ר ָעָׂש֔   ַוַּיְ֤רא ֱאBִהי֙ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣

ד יג)כו, תול' 'בר(ין נשווה ב ד א,לא) 'בר(סלוק ובין  – ְמֹאֽ ֹ֑   אתנח – ְמא

י ַע/ד יג)כו, תול' 'בר( ל-ִּכֽ ימרכא מקף טפחא.  – ָגַד� ל-ִּכֽ (א) גדל גלוי אור התורה,  ]שפת אמת תולדת התרל"א[מצב ע"פ - מקף כרב – ָגַד�

בדומם (ב) לעומת מעשה עשו שביצר הרע הטעה לאביו  גלוי החיות מהשם יתברך במעשה בראשית גם בדברים הרחוקים מהקדושה כמו
ד(א) טעם מלת - , וע"י בחירה ב ש"יהממשיך הכל לכאילו הוא  שאף שהוא איש שדה סלוק כמגביל, מלמד שעבודת יצחק מגבילה  ְמֹאֽ

ה אותו לעבודת הש"י. עולה, כאן במשמע מסלק מהעולם) את היצר הרע, או עושה בו אתהפכה ומגביל –ומסלקת (פירוש שם הטעם סלוק 
ד  א,לא) 'בר( ובמקביל למעשה בראשית ֹ֑ אתנח כמגביל את היצר הרע להיות מוגבל לעבודת השם יתברך (כגון זורע, מעשר, מברך על  –ְמא

ממשיך כאילו הוא  שאף שהוא איש שדההמזון, נותן לתלמידי חכמים) ולא לשם עצמו, שזו מגמת מעשה עשו שביצר הרע הטעה לאביו 
  , ש"יהל הכל

ד       א,לא) 'בר( ֹ֑   טפחא מקף אתנח –      ְוִהּנֵה־֖טֹוב ְמא

(א) גדל גלוי אור התורה, גלוי החיות מהשם יתברך במעשה בראשית  ]שפת אמת תולדת התרל"א[מצב ע"פ - מקף כרב –  ְוִהּנֵה־֖טֹוב

ד - גם בדברים הרחוקים מהקדושה כמו בדומם (ב) לעומת ה ֹ֑ ריך להיות מוגבל לעבודת השם יתברך (כגון זורע, הוא היצר הרע שצ ְמא
  מעשר, מברך על המזון, נותן לתלמידי חכמים) ולא לשם עצמו

  

ים: כו,יד: תולדת בראשית X ְּפִלְׁשִּתֽ ּו ֹאת� ה ַרָּב�ה ַוְיַקְנא/ ר ַוֲעֻבָּד� 	ה ָבָק� � ּוִמְקֵנ X ִמְקֵנה־צֹאן � ְיִהי־ל   ַוֽ

עבודה משמע מכלול העבודות] ג"א מוסיפה [[ג"א אוברוינא]  פעולה רבה, בלשון לע"ז אובריינ"א -  ה ַרָּב�הַוֲעֻבָּד�  )ידכו, תול' 'בר( ]רש"י[
העבודה אחת,    :משמע פעולה רבה ֲעֻבָּד�

  

  יש השפעה צרפתית ובפולנית יש מילה דומה במשמע "הגנה" בשפה הפולנית – ינ"אואובר ]רש"י[

  יחידת הגנה DEFENSE DE CORPSמוסבר  BROIGNEערך  NOUVEAU PETIT LAROUSEמילון 

ה  אתנח כמגביל את התקפות הפלישתים על משפחת  – ַרָּב�ההגנה  של ַרָּב�הפעולה ירמז ל [רש"י]בשילוב פ'טפחא בתפקיד שנוי  – ַוֲעֻבָּד�
ְמּתָ  )כו,טז תול' 'בר( - ונכסי יצחק אבינו. מזה יובן הנאמר ב י־ָעַצֽ ְמּתָ  מקף כבורר בין משמעויות – ִּכֽ ואחת המשמעויות היא כי ליצחק  ָעַצֽ

  אבינו יש הגנה אלקית וגם אמצעי הגנה גשמיים שמרתיעים פורעים בין מאורגנים מטעם המלכות ובין מן העם מלנגוע בו.

ֹ֖ וַ  בר' תול' כו,כו)(דבר זה גם יסביר מדוע  הּו ּוִפיכ ר ַוֲאֻחּזַ֙ת ֵמֵֽרֵע֔ יו ִמְּגָר֑ ֶלU ָהַלU֥ ֵאָל֖ ָהָי֣ה ֣ה' -ַוּיֹאְמ֗רּו ָר֣אֹו ָרִאינּ֘ו ִּכֽי  (בר' תול' כו,כז) ל ַׂשר־ְצָבֽאֹו:ֲאִביֶמ֕
 ֒Uולכן בקשו בהגנו על עצמו הכירו בהגנה האלקית על יצחק אבינו, וגם הכירו באמצעי ההגנה הממשיים וחששו שמא יתקוף אותם  – ׀ ִעָּמ

י ָנ֥א ָאָל֛ה ֵּבינֹותֵ֖  כו,כח) ול'ת' בר( אֶמר ְּתִה֨ ֹ֗ ית ִעָּמUֽ:ַוּנ ה ְבִר֖ M ְונְִכְרָת֥ ה: (בר' תול' כו,כט)כדי שלא  ינּו ֵּביֵנ֣ינּו ּוֵביֶנ֑ נּו ָרָע֗ ה ִעָּמ֝   . ַּתֲעֵׂש֨

ֹו (בר' וישלח לב,כה) [ז]] פר' וישלח [מדרש תנחומא (בובר): מקור להגנה אלקית על יצחק בדומה ליעקב ב ְלַבּד� ר ַיֲעֹק� מה כתיב , ַוִּיָּוֵת/
ד (לב,ח) למעלה מן הענין ב ְמֹא� Fא ַיֲעֹק Oכתות  ארבעכיון שראה הקדוש ברוך הוא היאך היה יעקב מיצר, אמר ר' ברכיה שלח וגו',  ַוִּייָר

 ,של מלאכים לעשות מלחמה עם עשו כל הלילה

ֹו (בר' וישלח לב,כה) [ז]] פר' וישלח [מדרש תנחומא (בובר) ב ְלַבּד� ר ַיֲעֹק� ד (לב,ח) מה כתיב למעלה מן הענין, ַוִּיָּוֵת/ ב ְמֹא� Fא ַיֲעֹק Oוגו',  ַוִּייָר
 ,כתות של מלאכים לעשות מלחמה עם עשו כל הלילה ארבעכיון שראה הקדוש ברוך הוא היאך היה יעקב מיצר, אמר ר' ברכיה שלח 

  

 תוב בספר הישרוראיתי להביא כאן מה שכוארבע מאות איש עמו: ...  (בר' וישלח לב,ז)[תורה שלמה מד] : ית על יצחקצבאמקור להגנה 

 340ויקח מבני שעיר החורי ...  ויקח את בניו ועבדיו ששים איש(איך יעקב כביכול עשק את לבן) ...  ויבואו מלאכי לבן ויגידו לעשו... 
  . ... איש שולף חרב וילך לקראת יעקב להכות אותו 400...  איש

אחיו  בך לקראת יעקרב ועשו ויגידו לה לאמר הנה עשו בנך עמלאכי לבן יצאו מאת עשו וילכו ארצה כנען ויבאו בית רבקה אם יעק
ותשלח רבקה אנשים מעבדי יצחק ותמהר  .וילך להלחם עמו ולהכותו ולקחת את כל אשר לו ,ר הוא באשכי שמע א ,ארבע מאות איש

לקראת יעקב בדרך  וילכו המלאכים האלה .כי אמרה אולי ילחם עשו בדרך במוצאו אותו ,לקראת יעקב בדרך עים ושתים אישבש
ההוא  ויקרא יעקב את שם המקום ,את האלהים לעזור לימוק ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה זה בויפגשו בו בדרך הנחל מעבר לנהר י

  .מחנים
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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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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)  בראשית תולדת כה,יט 1.10

X וַ  :גכה,ל תולדתבראשית  ע ל� Xם ַוִּיָּׁשַב� ב ִהָּׁש�ְבָעה ִּלי� ַּכּי� ֹ	אֶמר ַיֲעֹק1 ב:ַוּי X ְלַיֲעֹקֽ ר ֶאת־ְּבֹכָרת�   ִּיְמֹּכ/
Xם ,לג)כה ' תול'בר(  ב ִהָּׁש�ְבָעה ִּלי� ַּכּי� ֹ	אֶמר ַיֲעֹק1 X  ַוּי ע ל�  ,לג)כה ' תול'בר(מה מהות השבועה של עשו ליעקב? האם זה כפשוטו של ַוִּיָּׁשַב�

ב: X ְלַיֲעֹקֽ ר ֶאת־ְּבֹכָרת� יׁש ),טוכא ' תצאדב(ת המקראות (א) מקיים אבאופן כללי כור והב בכורה מתיחסת לנחלה בד"כ ַוִּיְמֹּכ/ יןָ ְלִא֜  ִּכֽי־ִתְהיֶ֨

 יש בכור לנחלה ואינו בכור לכהן בכור לכהן ואינו בכור לנחלה בכור לנחלה ולכהן[*]  ,מ"א]משנה בכורות פ"ח[ אשה בקידושין (ב)

ֶטר )יג,ב ' באשמ( רבי יוסי הגלילי אומר בכור לנחלה ולכהן שנאמר...  ל ... ֶּפ֤ ֶח֙ם ִּבְבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔ ולד ראשון ( עד שיפטרו רחם מישראל ֶר֙
ה: ),יזכא ' תצאדב( (ב)- ובהתקיים (א) ו מהאשה בקידושין) ית אֹ֔נֹו  ),יזכא ' תצאדב(ואילו (ג)   ֖לֹו ִמְׁשַּפ֥ט ַהְּבכָֹרֽ מהאשה בקידושין ִּכי־הּו֙א ֵראִׁש֣

   )(ב) כי עיקר הבכור תלוי בלידה כראשון- ומת (א) והמקרא הזה הוא לא תנאי הכרחי לע(

Xם ,לג)כה ' תול'בר( - או ב ַכּיFֹום ,לא)כה ' תול'בר(- מביא בפירושו חמישה פירושים למלה ב לד)-,לאכה ' תול'בר( ]תולדות יצחק[ . אפשר כי  ַּכּי�

קח טעות, המרומזים בתבנית הטעמים מונח רביע אלו חמישה דברים שהטעים יעקב לעשו, כדי שלא יהיה לו לאחר המכירה טענות על מי
ב  ,לג)כה ' תול'בר(של  ֹ	אֶמר ַיֲעֹק1 Xםַוּי Xם ,לג)כה ' תול'בר(-).  הפירוש החמישי קשור ל(כה,לד)(ראה  ִהָּׁש�ְבָעה ִּלי� ַּכּי� , כפי צורך ִהָּׁש�ְבָעה ִּלי� ַּכּי�

' בר(טט: ( יותר מבשאר הימים אלף, והשיב עשו )וי המאכל שעשו אכל מיעקב, כאן שו(שעוזרת לוהיום, שיש ימים שאדם מעריך מעה אחת 

ו ,לב)כה תול' ֹ	אֶמר ֵעָׂש� אינה  (טט: הבכורה)כפי צורך היום  (טט: א) )קטן בתפקיד שתי תשובות לחמישה הדברים של יעקב, שהמכירה-מונח זקף – ַוּי
שאני הולך למות,  ,ואין ראוי שתשאל כפי צורך היום )ב(טט: , יים)אפשר להעריך את שווי הנכסים העתיד- כי איטט: ( שוה פרוטה

ִהָּׁש�ְבָעה ִּלי�  ,לג)כה ' תול'בר(, אבל (ראה הערה) והשיב יעקב ראוי היא שלא נעריך המכירה כפי צורך היום, ואין ראוי שתמכרנה כ"כ בזול
ב:ַוּיִ  ,לג)כה ' תול'בר(כפי צורך היום, ולזה אמר  שלא תתחרט מן המכירה X ְלַיֲעֹקֽ ר ֶאת־ְּבֹכָרת� X ַוִּיְמֹּכ/ ע ל�   ָּׁשַב�

ב ִהָּׁש�ְבָעה ִּלי�  ,לג)כה ' תול'בר( ,לג]אלבק) פרשת תולדות פרשה סג-בראשית רבה (תיאודור[ ֹ	אֶמר ַיֲעֹק1 מה ראה יעקב אבינו וגו' ַוּי
בבכורות משהוקם המשכן נאסרו הבמות ועבודה  ליתן נפשו על הבכורה, דתנינן עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה

 ...ר' לוי בשם ר' שמואל בר נחמן זה דם הבכורה בקרבנות, ... בכהנים, אמר יהיה רשע זה עומד ומקריב לפיכך נתן נפשו על הבכורה 
ח ֲאָדָמה֘  )כ,כא' ית' שמ( כמה דאת אמר זה דם הקרבנות שהוא קרוי ברכהר' הונא אמר  יו ַּתֲעֶׂשה ִמזְַּב֣ ר  ...־ִּל֒י ְוזַָבְחָּת֣ ָעָל֗ ְּבָכל־ ַהָּמקֹו֙ם ֲאֶׁש֣

 Mי י ָא֥בֹוא ֵאֶל֖ יר ֶאת־ְׁשִמ֔ מת אברהם ומסרה העבודה ובגדי  ]"ר פ"דבמד[ב-ו ד]זבחים פי"ד מי"[ רט]הערה [תורה שלמה  :ּוֵבַרְכִּתֽיMַאזְִּכ֣
 ,לא)כה ' תול'בר(א"ל  ,לה יעקב מן עשו בערמהטלא שאת מוצא שנא ,בכור היה בומסרה ליעקב וכי יעקכהונה גדולה ליצחק עמד יצחק 

ה י׃ ְּבֹכָרְת�8 -ֶאת ַכּיFֹום ִמְכָר/ אלא שהיה יעקב מבקש  .את סבור שמא על חנם אמר יעקב לעשו שהוא ימכור לו את הבכורה לאו ִלֽ
ּות  ,לב)כה( אמר עשו מה אני מבקש מן הבכורה הזאת שנאמר ,להקריב ולא היה יכול מפני שלא היה בכור י הXֵל�C ָלמ� Fה ָאֹנִכ/ ובסגנון אחר בכת"י ...  וגו'ִהֵּנ

ומדרש הבאור מה ראה יעקב לקנות את הבכורה שראה שעתידה להיות העבודה בבכורים קודם שהוקם המשכן אמר לא יהיה זכרון טוב לאותו רשע  ץרש החפדמ

ה ,לא)כה ' תול'בר( ]חזקוני[- וב...     .ובב"ר כאן סיים דרש זה "ש שלא יעבוד ככדאמר כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו ו ַכּיFֹום ִמְכָר/
דין אותו כמו את האב בכל מי שהיה אז בכור הוא היה אפוטרופא בבית וכל צרכי הבית עליו ואחיו מכ .גנספר חסידים החדש סי' אלף ח' מאות בו .עבודה

ים לכך ובם יכנס עשו לעשות צרכי הבית יפזר ממון אבינו ללצים ולרעים כמוהו ויאמר הוא נותן לטשא ,שאקנה את הבכורה וטבוכשראה יעקב שעשו רע אמר מ
כגון שקושר ספר תורה או תוקע בשופר או חזן קורא ואין הקהל  המכאן מי שבוזה מצו .ואין הקרבנות ראוין על ירו כו' ,איכנס בצרכי בית אבי

ומובא  .זה את המצוהבלרמותו ולקנות ממנו אותה מצוה כדי שלא יעשה המצוה המ טוב יכולין לדחותו כי הוא אלם כו' יכול איש

ו ֶאת ,לד)כה ' תול'בר(ה"ת כאן בעבסגנון אחר בר ה׃-ַוִּי/ֶבז ֵעָׂש� ם יש ס' ר' יהודה החסיד מכאן אתה למד שאבונמצא  .ועל כן לקחה יעקב ממנו ַהְּבֹכָרֽ
ב ִהָּׁש�ְבָעה  ,לג)כה ' תול'בר( ]י[תורה שלמה ר     .ותו וליטלו ממנורת דמותר לצדיק לרמחביד רשע ספר תורה או מצוה א ֹ	אֶמר ַיֲעֹק1 ַוּי

Xם Xםאמר לו הוי יודע שלאחר מתן תורה אין מכירה לבכורה ולא תועיל בה שבועה אלא בזמן הזה בלבד לכך אמר  ִּלי� ַּכּי�    ]ה"ג[מד ַּכּי�

. ... בפי' ח"ש סי' שכ"אפשר רק קודם מתן תורה מבואר גם בשו"ת הריב היה דברים אלו שמכירת בכורה ]ירהערה [תורה שלמה 
הטור על התורה  מפורש שם סברא זו בשם הרא"ש וז"ל: תימה מה מכר שייך בבכורה שאינו דבר שנתפס בקנין, ואי משום ירושת פי 

 לא מכר לו אלא שם הבכורהא) ...  רוצים.שנים הא קיי"ל מה שאירש מאבא מכור לך לא אמר כלום (ב"מ טז.) והביא ע"ז חמשה תי

לו כל אשר לו וי"מ שיעקב חשב שיצחק יתן . ב) ומדברי הטור הנ"ל מוכח דס"ל דגם לענין נחלה תליא בבכור ללידה ולא ליצירה.... 
 פי' גדולתך ְּבֹכָרְת�8  ,לא)כה(י"מ . ג) בחייו כאשר עשה אברהם ליצחק וקנה הבכורה כדי שלא יהיה לעשו פתחון פה כ"כ לערער
את  לפי שראהו רשע ואמר לעולם חייב האח לכבד. ... שצריך הקטן לנהוג גדולה ושררה לאחיו הגדול לקום מפניו ולכבדו וזה שאמר שימכרו לו

לכן  ,ל משום שהאבות קיימו כל התורה"וצ ,באורב .וכ"כ בחזקוני ועי' לעיל מאמר רט ,ול מנה יפה ראשוןטראשון ולי סאחיו הבכור וזה רשע אין ראוי לכבדו אקח ממנו הבכורה ליכנ

וי"ש שלא . ד) לענין כבוד אח  ][סה"מ להרמב"ם שרש ב'- וב...  אחיו הגדול עי' סנהדרין נו: הוסיפו עליהם כבוד אב ואם ההמיר יעקב על עצמו גם לענין כבוד
הִמכְ  ,לא)כה(ממנו אלא מה שאירש מאבא היום ולכך חל הקנין וזהו מה שאמר קנה   מהבזותו הבכורה אמר אתה שואל בועשו  ַכּיFֹום ָר/

שאמר כיום  ולו מ"מ כיון שעל מהבכא היום הנה אנכי מוכרה לך לעולם ואע"פ שמשם ואילך לא היה מקום לחול הקנין בשאירש מא
מבואר דמהני המכירה מה  ].ב"מ טז[- בוהנה  .ע"כ ,שאמר ויעקבני שלא שאל אלא כיום כדי שיחול הקנין וזהוחל הקנין נתפס הקנין בכולו 

וזה בוודאי לא  ,אבל בלא"ה לא מהני ,ירושלמי ובראשונים ובטור סי' רי"אביו וכן משמע בך תכריכין של ארהיינו משום כבוד אביו לצושאירש מאבא היום 
מזה.  י בעשו היה כדי חייו התירו מדלא הזכיר כללוהכי נמ ,וא"ל דכוונתו להמבואר בגמ' שם מה שיעלה במצודתי היום היינו משום כדי חייו התירו .שייך כאן

סוף דבריו י"א דתקנתא היא משום כבוד אביו ומשום כדי חייו ומיהו לא פליג רבנן ונתנו רשות באיתי בשטמ"ק ב"מ שם שהגיא רו
ולפ"ז  .והוא דבר חדש בש"ע חו"מ סי' רי"א ולא נזכרה דעה זו .למכור אפילו לשאר דברים והכי דאיק לישנא וכן דעת רבינו ז"ל ע"כ

לולה שתי' ג"כ מאחר שאמר כיום היתה מועלת המכירה שמי בועי' במנחה  .כה"גבה רא היום אם ימות וחל המכיבי"ל דגם דעת הי"מ היא לשיטה זו והיינו שמכר מה שאירש מא
הקנה לאחד  ]מרדכי פ' מי שמת[- ב לה"ר לענין מה שנחלקו האחרונים בהא דמבוארוהנה מדברי הטור הנ"ל יש  .שאמר מה שאירש מאבא היום מכור לך דבריו קיימים ולא העיר מהנ"ל

קעות ומטלטלין ומעות דיש בזה ג' רואח"ז הביא בדין שהקנה בקנין סודר ק ,ל"ע מספקא ליה למורי אי שייך אותה המחלוקת דפליגי בקני את וחמורבדבר שבא לעולם עם דבר של

גבי מעות דכ' דאפילו לי"א  ]רמ"א חו"מ סי' ר"י ובסמ"ע שם סי' ר"ג[- ומובא ב ,וי"א דלא קנה כלום ,"א דקני מחצהוי ,שיטות די"א דקנה הכל ע"י מיגו
הביא דעת המר"מ קלעי  ]הל' מכירה פכ"ב שעה"מ[- וב .מיגו מודה בדשלבל"ע עם דבשבל"ע לא קניומטלטלין קנה הכל ע"י 

 ,יכיר ל"ל עיי"ש .]ב"ב קכז[-והשעה"מ הקשה מ .]ב"ב קנז[- והקשה ע"ז מ ,מיגובל"ע קנה לבדשב הו ה"גתשובה דלהי"א דגבי מעות ומטלטלין קנה במיב
רינן משלפנינו מבואר כמו שהבין המר"ם קלעי דגם בכה"ג א טורהומדברי  .עכת"ד ,וז"ב לא אמרינן מיגו קנה דשלבל"ע עם דשבל"עמשדלכ"ע בכה"ג  ]מ"ע[ס-וסיים דודאי דעת ה

וקא בכה"ג מה שאירש מאבא היום דהוה ג"כ דשלב"ל אלא דתקנת חכמים דמהני אמרינן מיגו שחל להיום חל אף דד ור לדבריהם דיש לחלקטן הכרח מדברי האידאמנם י"ל  .מיגו
לקנות דשלבל"ע כ"ש בקנין  וגיאם בקנין של תקנת חכמים אמרו מד יגו ויש גם סברא לומר להיפךמל"ע י"ל דלא מהני ע"י בלאחר זמן אבל במקנה דבר שבל"ע ממש עם דבר של

   .ואכמ"ל דאורייתא דקני מדין מיגו

 פה-לש מאבא או מי שמוכר מלוה ערלחבירו דבר שאין הקנין חל עליו כגון מה שאי מי שמוכר ל מדקדק מכאןל מדקדק מכאןל מדקדק מכאןל מדקדק מכאן""""זזזז ש"הרא א"אוווו )ה
שם מכר עליו כדחזינא אפילו  ועתו אלאבלא מיבעיא שכופין אותו לקיים ש ,חל רונשבע עליו שהמכת רם שאינה נמכישיש לו על אחר

ר ,לג)כה ' תול'בר((  הכא שכ'  ]רמב"ם פ"ו מהל' ערכין[-רי הבויש להביא ראיה לדברי הרא"ש מד .יל השבועהבדקרי ליה מכר בש )ַוִּיְמֹּכ/
והביא ראיה דרו נלענין נדרים דהדין דאין אדם מקדיש דשלבל"ע אם אמר הרי עלי להקדישו ה"ז חייב להקדישו כשיבא לעולם משום 

ומבואר רס"ל דיש ראיה מלשון נדר שקראה התורה וה"נ י"ל מלשון מכר  ,נדר לי מיעקב שאמר כל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך ונאמר אשר נדרת
 לנ"על קושיא ה םוציויש עוד תיר ).ש""ם ולא ראה את דברי הראבי הרמרשו"ר שהרא"מ מביא ג"כ הראיה מדב( ,קנין גמורשקראה התורה מוכח דבכה"ג יש לו דין 
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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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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;  

דהיה עיקר מכירת  ,לעיל מאמר רב )ב .מטעם שמסלק א"ע מדין ירושה וזה מהני ע"פ דין גבי בכור .מבואר לעיל מאמר רב )א
כורה היתה בדחלק  .ן מאמר רכאמלק )ג ,הבכורה על הארץ שהבטיח הקב"ה לזרעך נתתי והיה להם חלק בזה ויש בזה דין מכירה

דאם אמר שיקנה כשיהיה בעולם קנה אע"פ  .ר רבמלעיל מא )ד ,ם חלק בחיי אביהם ויש בזה דין מכירהמערת המכפלה שהיה לה
ר וידו נאמכורה מאחר שלא היה בכור וי"ל שגם הוא היה בכור שבכ' וא"ת מה הועיל ליעקב קנין ה ]קא"שטאמרי נועם לר"י דילי[' סוב[ .שעכשיו אינו בעולם

ראשו הרי הוא כילוד ולא  במבואר להיפך דרק כשיצא רו ]מ"ו גשנה נדה פ"[מ-ודבריו צ"ע כי ב .לידה כמו שמצינו במס' נדה אוחזת בעקב עשו ולידת היד נקרא
אמנם כל  ]מפורש הוציא את ידו אינו כילוד עיי"ש ]ת"כ שמיני פ"נ[-וב ]משנה חולין פ"ד מ"א[-וב, יצא ראשו ]משנה בכורות פ"ח מ"א[-בלידת יד וכן ב
 ."עלימא דקנין בכורה היה לענין דין ירושת בכור בנכסים י"ל דהועיל הקנין ולא הוי דבר שלבננ"ל הם רק ליישב אם התירוצים ה

ה שייך ע"ז , מדקניית הבכורה היה לפי שהעבודה בבכורות .אמר לעיל רטמאמנם לפי דברי ה ,ולענין כבוד י"ל דהוה כמחל על כבודו
ותי' למכירה זו לא היתה ש בכהונה מלתמוה מה הועילה לו מכירה וכי ישראל שקנה כהונתו של כהן יכול להשת ובס' מנחה בלולה והרא"ם כ' ויש ,קנין

וראה בס' [ ,דיעקב התחיל מקריב אחרי שקנה הבכורה מעשו .א .ובא לקמן להמר ב"עי"ש ולא הביאו מהמבואר במדרש במדאלא לבטל עשו מעבודה 
   ]מ"ש בפ' תולדות בענין זח )"טחבר ספרו ח"א קנ(ליפמאן  "יהנצחון לר

 .מאמר קפא ג.וראה לעיל פ" .טו ,כז מובא לקמן ."י תולדות יבנות .ואר בירושלמי מגלהבלבאר ענין זה עפי"מ דמ )[תורה שלמה](דעת  נ"ול

לא ה אז לפני מתן תורה ומבואר שם דהעבודה כבכורות שהי .מובא לעיל בבאור מאמר רט ד]מדב"ר פ"[בובמדרש  ס.פכ"ב מאמר ק .י"ד מאמר קזפ
מת נח ומסרן לשם וכי שם היה בכור והלא יפת היה בכור  )דאדה"ר היה לו בגדי כהונה גדולה(דאיתא שם  היה דווקא בבכור פטר רחם

כו' ומפני מה מסרן לשם מפני שצפה נח שלשלת האבות עומדת ממנו כו' מת שם ומסרה לאברהם וכי אברהם היה בכור אלא מפני 
עיי"ש ולפ"ז יעקב שהיה צדיק  ',כוור מפורש עמד יצחק ומסרה ליעקב "ושם במדרש במדב .נמסרה לו הבכורה וקירב שהיה צדיק

מתבאר לנו ע"פ תמים בוודאי דהיה לו דין בכור לענין זה ומותר היה לו להקריב ומה שהיה צריך לקנות הבכורה לענין הקרבה מעשו 
דאדה"ר היה לו בגדי כהונה גדולה שהיו הבכורות משתמשים בהם ומסירת הבכורה לענין כהונה  הנ"ל שציינתימדרש אחר בתנ"י תולדות שם עיי"ש במקומות 

שבלעדם  ויעקב כשקנה הבכורה היתה עיקר כונתו על אלה הבגדים ,ואברהם מסרן ליצחק ויצחק לעשו ,ועבודה בכל דור היתה ע"י אותם הבגדים
ומבואר במדרש שם כשעמד יעקב ולקח הבכורה מעשו אמרה  .הבגדים שוב לא יוכל עשו להקריבוע"י שימכור לו  .בילא היה לו רשות להקר

לקנות ממנו זכות הבכורה לענין רבקה הואיל שלקח יעקב את הבכורה מיד עשו בדין הוא שילבש הבגדים הללו ולפ"ז מבואר היטב קושיא הנ"ל דשפיר היה יכול 
ע"פ השיטות דע"י מכירת דבר שבא לעולם ע"י מיגו חל הקנין גם  ,ירושה הא הוי דשלב"לגם הקושיא לענין  ץובדרך זה מתור[ עבודה

ודה ע"י מיגו חל הקנין גם על דין ירושת ב"ל והקנין חל עליהם לענין בכורה לעבאלו היו דש א"כ י"ל כיון דבגדים ,על דבר שלב"ל
פיז י"ל דאין ראיה מהמאמר שלפנינו במדרה"ג נגד דברו הרא"ש די"ל דכוונתו דקניית וע .]ובזה נחתום תירוץ עשירי על קושיא הנ"לבכור שהוא דבר שלב"ל 

וכן  .לדין ירושה דבזה שפיר מועיל באופנים שונים ע"פ דין גם לאחר מתן תורה יירי לענין מכירהמהבכורה לענין כהונה ועבודה לא יועיל לאחר מתן תורה ולא 
  .עיי"ש .אסמבואר לעיל בבאור מאמר 

  

Xם ,לג)כה תול' 'בר( ב ִהָּׁש�ְבָעה ִּלי� ַּכּי� ֹ	אֶמר ַיֲעֹק1   קטן בתפקיד מידה כעין סתום שלא בא לסתום אלא לפרש. - רביע ... זקף – ַוּי

ע"פ [רש"י] עשו הוא לא ראשית אונו של יצחק אבל הוא בן ראשון פוטר רחם בלידה מאשה בקידושין, וזה הקובע בענין בכורה לנחלה. 
  ית אונו של יצחק אבל זה לא הקובע בענין בכורה לנחלה.יעקב הוא ראש

ב  ,לג)כה ' תול'בר( ֹ	אֶמר ַיֲעֹק1 Xםַוּי קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד - קטן, זקף- מהפך פשטא זקף – ִהָּׁש�ְבָעה ִּלי� ַּכּי�
 ,לג)כה ' תול'בר() [לקח טוב](כולל בתוכו  ]שכל טוב (בובר)[-מהות הקנין בין יעקב ועשו. כ )ימוד אל(מהלימודים יוצא מפשט הכתוב. 

Xם ב ִהָּׁש�ְבָעה ִּלי� ַּכּי� ֹ	אֶמר ַיֲעֹק1 באותו היום שתהא ראוי לנחול שלא תערער (ש)"ל אף על פי שאין אתה מאמין בכך השבעה לי . אַוּי
X עלי,  ע ל� בַוִּיְמֹּכ/ שלא יבקש חלק בארץ כלל אפילו כפשוט: ַוִּיָּׁשַב� X ְלַיֲעֹקֽ ' בר( . בדמי המאכל והמשתה, וכן הוא אומרר ֶאת־ְּבֹכָרת�

ֶרץ(מאיליו) [ַוֵּיֶ֣לU  )לו,ו לחשוי ב ָאִחֽיו:] ֶאל־ֶא֔ ֹ֥ י יֲַעק   :שנשבע לו על כל חלקו ִמְּפֵנ֖

  :אין רשע זה כדאי שיקריב להקב"הלפי שהעבודה בבכורות, אמר יעקב  -  ְּבֹכָרְת�8  ,לא)כה ' תול'בר( ]רש"י[יוצא מהפשט כפ'  )בלימוד (

ּות  ,לב)כה( ]ח ל"שפת[- ו [רש"י]: עשו היה רעב ובכל זאת ע"פ הערה בעניין מכירה בזול: סיכום י הXֵל�C ָלמ� Fה ָאֹנִכ/ אריכות הכתוב ִהֵּנ
 (על השם)] בי ברכות ז,בבל[- מעידה שהרעב לא מנע ממנו לבדוק מהי עבודת הבכורות והחליט שאינו חפץ בה. וכן שמעידה עליו לאה ב

 ; דאילו בן חמי, אף על גב דמדעתיה זבניה לבכירותיה)בן יצחק (עשו אמר רבי אלעזר: אמרה לאה: ראו מה בין בני לבן חמי - ראובן 
ב,לג) כה ' תול'בר( , דכתיב(בדעה צלולה מכר בכורתו) X ְלַיֲעֹקֽ ר ֶאת־ְּבֹכָרת� ב )כז,מא ' תול'בר( חזו מה כתיב ביה:, ַוִּיְמֹּכ/ ֹ֔ ם ֵעָׂש֙ו ֶאֽת־יֲַעק ֹ֤  ,ַוּיְִׂשט

  .)ואעפ"כ הדבר חרה לו והוסיף על לקיחת הברכה ע"י יעקב ורצה להיפרע ממנו (בדעה צלולה מכר בכורתו

(יעקב שיכנע את עשו למכור הבכורה, שלא יבזה מצות הקרבת קרבנות ושאר עבודת הבכורות, והנימוקים שהביא ע"פ [רש"י] (כה,לב)) 
אזהרות על מי שלא מקיימה כראוי, ושתעבור העבודה ללויים. וב[ב"ר תול' סג,לג] שהעבודה תעבור לכהנים. וע"פ [תורה שלמה רי ע"י ה

  והערה רי] מכירת הבכורה הייתה אפשרית רק קודם למתן תורה, אז מכל זה שווה לעשו למכור אותה.)

לעשו ע"י יצחק ועמם הזכות להקריב קרבנות, ואגב קנין של דבר שבא  מוצע לומר שיעקב קנה בגדי כהן גדול של אדם הראשון שנמסרו
ושלא יערער על תפיסת הארץ ע"י  שלא יבקש חלק בארץ כלל אפילו כפשוטלעולם קנה גם התחייבות בשבועה של עשו בחיי יצחק, 

  למעשה יפקיר חלקו.יעקב, 

ע  ,לג)כה ' תול'בר(  Xַוִּיָּׁשַב� זקת חפץ של קדושה בשעת שבועה כמו אצל עבד אברהם כאשר נשבע לאברהם טפחא בתפקיד שנוי, מהח – ל�

ב   ,לג)כה ' תול'בר( ]מדרש אגדה (בובר)[- כלפני צאתו לחרן, כי עשו לא האמין שכך יש לנהוג, אל שבועה בחיי יצחק  ֹ	אֶמר ַיֲעֹק1 ַוּי
  שביעו, אלא לא השביעו אלא בחיי אביו שהיה עשו אוהבו:והלא יעקב היה יודע באחיו שהוא רשע, במה היה מוגו'. ִהָּׁש�ְבָעה ִּלי� 

ע  ,לג)כה ' תול'בר( Xַוִּיָּׁשַב� טפחא בתפקיד רבוי, ליצחק היה קנין במערת המכפלה, זה דבר שבא לעולם. אבל לגבי עשו זה דבר שלא בא  – ל�
קריב קרבנות. הוא מכר את בגדי כהן גדול והזכות לעולם, אלא עם יצחק ימות ביום השבועה (תקנת חכמים). לעשו היו בגדי כהן גדול לה

  להקריב קרבנות, דבר שבא לעולם ואגב כך מכר דבר שלא בא לעולם וזה הזכות לנחלה בחלק עשו בארץ שיירש מיצחק.

ע  ,לג)כה ' תול'בר( Xַוִּיָּׁשַב� ב בירושת הארץ, כעין אתנח כמגביל, שבועה היא על פעולה. כאן שבועתו הייתה התחיבות לא להפריע ליעק – ל�
  , ולא ידע שחל על הכל.הגביל מכירה רק למה שאירש מאבא היום או שהיה נחוץ לו כדי חייועשו  [ב"מ טז,א]וע"פ הפקיר חלקו. 

ר  ,לג)כה ' תול'בר( X ַוִּיְמֹּכ/ ע ל� X ַוִּיָּׁשַב� בֶאת־ְּבֹכָרת�   עבודת הקרבנות מקף כבורר בין משמעות בכורה לנחלה ובין בכורה ל – ְלַיֲעֹקֽ

X  ,לג)כה ' תול'בר(  ע ל� X ַוִּיָּׁשַב� ר ֶאת־ְּבֹכָרת� בַוִּיְמֹּכ/ מרכא טפחא כקבוצת פרטים העשויה להתרחב, הבסיס הוא מכירת בגדי כהן גדול  – ְלַיֲעֹקֽ
ייב לקנותו כשיבוא לעולם , אבל אם התחע"י מיגו חל הקנין גם על דין ירושת בכור שהוא דבר שלב"לוהזכות להקריב קרבנות, ההרחבה 

  גדולה וכבוד שנותנים לבכור. לענין כבוד אח ][סה"מ להרמב"ם שרש ב'ועוד זכה בו כשיבוא. 

X  ,לג)כה ' תול'בר( ר ֶאת־ְּבֹכָרת� X ַוִּיְמֹּכ/ ע ל� בַוִּיָּׁשַב�  ]בבבלי ברכות ז,[- מאמר לאה אמנו בו (כה,לב) [רש"י]ע"פ סלוק מגביל מלמד ע"פ  – ְלַיֲעֹקֽ

זכות להקרבת קרבנות, ולא התכוין למכור זכות לרק כך מובן שכוונתו הייתה - וממעשיו אחר ,שעשו בדעה צלולה מכר מבכורתו ליעקב
ע  ,לג)כה ' תול'בר(- מכמסקנה כפי  , לנחלה Xַוִּיָּׁשַב�   שלא יפריע ליעקב בירושת הארץ. ל�
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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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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)  בראשית תולדת כה,יט 1.11

  

  :זכה,כ תולדתבראשית  ים:ַוֽ ב ֹאָהִלֽ ם ֹיֵׁש� ִיד ִא	יׁש ָׂשֶד�ה ְוַיֲעֹקב� ִא	יׁש ָּת� ַע ַצ� יׁש ֹיֵד/ Fו ִא י ֵעָׂש1 ים ַוְיִה	   ִּיְגְּדלּו� ַהְּנָעִר�
ים )כז,כה ' תול'בר( ]דעת זקנים מבעלי התוספות[  ִּיְגְּדלּו� ַהְּנָעִר� י"ג  . פירש"י כל זמן שהיו קטנים לא היו מעשיהן נכרין כיון שנעשו בניַוֽ

שנה זה פירש לבית המדרש וזה פירש לע"ז משל לנעצוצית והדס שהן גדלין זה עם זה כל זמן שהם קטנים אין אדם מבחין בין זה לזה 
ואי קשיא דפרש"י שעשו לא היה כי אם בן י"ג שנה כשפירש לע"ז שהרי הוא עצמו פי' ויזד יעקב נזיד . הגדילו זה ריחו וזה חוחו ב"ר

הם שלא יראה עשו בן בנו יוצא לתרבות רעה וזהו שיבה טובה שהבטיחו הקדוש ברוך הוא. ולפי זה שאמרנו שאותו יום מת אבר
שהוא בן י"ג שנה א"כ מרד בחיי אברהם ב' שנים שהרי אברהם חי קע"ה שנה ובן מאה שנה היה כשנולד יצחק ויצחק בן ששים שנה 

שהיה עשו בן ט"ו שנים כשמת אברהם א"כ מרד שתי שנים בחייו.  יש ט"ו שנים מכלל (של אברהם) כשנולד עשו ומשם עד קע"ה
  :בירושלמי פריך לה הכי ומשני שנתים מרד במטמוניות פי' בצנעה אבל לאחר מותו מרד בפרהסיא

גליונות האדר"ת  –[מן הגנזים (טט: לא מצאתי מקור שבו יאמר משהו הדומה אל "עשו שנתיים מרד במטמוניות" . לעומת זאת מצאתי 
לא ידעתי מקומו כעת, ואולי כוונתו על מדרש אחר, שכן דרך  (הרב תאומים) על בעלי התוספות על התורה ע' קל (אוצ"ה)]

.) ויש עוד המפרשים שיצחק נטמן שנתיים בגן עדן להתרפאות מהחתך שחתך בו אברהם הראשונים ז"ל לקרוא למדרשים ירושלמי
במות אברהם בן  13ובני  62בלידת הבנים, לכן עשו ויעקב נולדו כשהיה בן  60בן  בעקידה, ושנתיים אלו לא נחשבות כשנאמר שהיה
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ים )כז,כה ' תול'בר( ]בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדת פרשה סג סימן י[  ִּיְגְּדלּו� ַהְּנָעִר� רבי לוי אמר משל להדס ועצבונית שהיו , ַוֽ
כך כל י"ג שנה שניהם הולכים לבית הספר ושניהם באים מבית  תן ריחו וזה חוחוגדילים זה על גבי זה וכיון שהגדילו והפריחו זה נו

"ר אלעזר צריך אדם להטפל בבנו עד י"ג , אהספר, לאחר י"ג שנה זה היה הולך לבתי מדרשות וזה היה הולך לבתי עבודת כוכבים
. ובנושא "ברוך שפטרני" כתב נה למדרש ירושלמיהכוומציע ש [תו"ש קנב] ,ברוך שפטרני מעונשו של זה שנה מיכן ואילך צריך שיאמר
 ובד"מ או"ח סי' רכ"ה מביא בשם המרדכי דחייב לברך בשם. בא"י אמ"ה שפטרני מעונשו של זה...  בתשב"ץ קטן סי' ש"ץ כותב

ו נענש האב עכשי ד"א שם מביא מעונשו של זה פי' דעגובמ .בלא שם ומלכות ברךי' רכ"ד בהג"ה וטוב לס"מ ובשו"ע דומלכות וכ' ה
ופי' המחה"ש דהכונה שפטרני מענשו של זה  ,עון האבבובלבוש פי' איפכא דעד עתה הבן נענש  .שלא חנכו כשחטא הבן בשביל

. (טט: אם הבן נענש על חוסר חינוך ע"י האב אז האב לא עפ"מ דאמרינן כל שהבירו נענש ע"י אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה

ומובא בלשונה גם  . אסומדברי תשובת הגאונים בפ' מעשה הגאונים ענין קידושין  להיענש אז הבן לא נכנס) נכנס, אם הבן גורם לאב
יירי מדאמר חייב אדם ליטפל בבנו עד י"ג שנה מכאן ואילך מועוד ראיה אחרת דבקטן  כ'ש .בס' הפרדם לרש"י בענין קדושין פה

 .ומבואר דמפרש כפשוטו מענשו של אב .מכלל דעד השתא בחיוב עליומדפטור מכאן ואייך  ברוך שפטרני מעונשו של זה אומר

וכ"כ  מעונשו של בן זה עד י"ג שנה ובהגהות מביא דבלק"ט איתא בתורה ובמצות להעסיקו להטפל בבנוובלקח טוב כ' צריך אדם 
ו הובפי' ב"ר מפרש דיליף מדקרי ל.  שפטרני מענשו של זה "המקום"ברוך  זקוני ואומרחבהגהות לשכ"ט ולפנינו ליתא ואולי נשמט וב

יׁש- ו ְַיֲעֹקב� ִא	יׁש-ל בקרא Fו ִא   .י ר פרשה פ"ה"מכלל שהיו בני י"ג שנה עי' ב ֵעָׂש1

  

 ִּיְגְּדלּו�  )כז,כה ' תול'בר( יםַוֽ  ִּיְגְּדל )כז,כה ' תול'בר( ]ספר הזהר חלק א' דף קלט ע"א[- קטן בתפקיד שני למודים. כנלמד ב- זקף – ַהְּנָעִר� ּו� ַוֽ
ים ר  )יטח,יוירא  'בר( סייע לון הוא הוה מחנך לון במצות דכתיב וזכותיהדאברהם גרים לון לאתגדלא  סטרא ַהְּנָעִר� יו ְלַמַע֩ן ֲאֶׁש֨ י יְַדְעִּת֗ ִּכ֣

ה ֶאת־ָּבָנ֤יו של אברהם גרם  החסדצד  ,ויגדלו הנערים ]תרגום ללה"ק[ א שניאורסון ל"י סי' רד] –[ילקוט לוי יצחק על התורה  ו'וג יְַצֶּו֜
  ועוד כי הוא הוה מחנך לון במצות דכתיב כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וגו' ,היתה מסייעת אותםוזכותו להם להתגדל 

ים )כז,כה ' תול'בר(  ִּיְגְּדלּו� ַהְּנָעִר� קטן. פשטא בתפקיד של עוצר מדרגת שליש, כמעט בלתי מורגש כרמז לנאמר -פשטא זקף – ַוֽ
  " כמעט בלתי מורגש.שנתים מרד במטמוניות פי' בצנעהי "בירושלמ

ים )כז,כה ' תול'בר(  ִּיְגְּדלּו� ַהְּנָעִר� קטן בתפקיד שני למודים. על האב (אחד) לעשות שני דברים עם - פשטא בתפקיד הערך אחד, זקף – ַוֽ
הבן בשני דברים תורה ומצוות עד הגיעו לזמן לחנך את  בתורה ובמצות להעסיקו (ב)(לגדלו במזון בגדים בית)  להטפל בבנוהבן (א) 

  היותו איש בן י"ג שנה. 

  

ו )כז,כה ' תול'בר( י ֵעָׂש1 ִיד ִא	יׁש ָׂשֶד�ה מונח רביע מרמז ללמוד לפחות ארבעה למודים בכתוב – ַוְיִה	 ַע ַצ� יׁש ֹיֵד/ Fִא  

אמר  ולא קטלית מאן קטל עמך, ת מאן גנב עמךלא גנב, צד את הבריות בפיו ]בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדת פרשה סג סימן י[
  ,רבי חייא אמר הפקיר עצמו כשדה, בשדה היך מתקנין תבנא, בבית היך מתקנין מילחא, צד בשדה, צד בבית, צידני, שודני, רבי אבהו

ר ַעל־ֵּכן֙  ,ט)י נח 'בר(הה"ד ...  ,ב]בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לז[מפנה אל  [עץ יוסף] "צד את הבריות בפיו " להסבר  ֵיָֽאַמ֔

ד ֹ֛ יִד ִּגּ֥בֹור ְּכנְִמר צד  )ועוד שלשה בסעיף הבא (טט: עשואין כתיב כאן אלא כנמרוד גבור ציד מה זה צד את הבריות בפיהם אף זה  :'הֽ  ִלְפֵנ֥י ַצ֖
  (ראה הסבר להלן). את הבריות בפיהם, לא גניבת מן גנב עמך לא קטלת מן קטל עמך

יִד ִלְפֵנ֣י ֑ה' (טט: נמרוד) ,ט)י נח 'בר( ],גלז[שם  ֹֽר־ַצ֖ י  )כז,כה ' תול'בר(טט: אפשר כי (חמשה הוא לטובה וחמשה הוא לרעה, , הּוא־ָהָי֥ה גִּב ַוְיִה	
ו הוא היה  (טט: נמרוד) (למוד א) )לחמשה לרעה בעלי מעשים הדומים למעשי נמרוד מתחילתם ועד סופם, ונסמנם מונח רביע מרמז – ֵעָׂש1
   ,הוא אחשורוש )ה(למוד הוא המלך אחז,  )ד(למוד הוא דתן ואבירם,  )ג(למוד הוא עשו אבי אדום,  )ב(למוד ציד לפני ה',  גבור

  

ו )כז,כה ' תול'בר( י ֵעָׂש1 ִיד ִא	יׁש ָׂשֶד�ה מונח רביע מרמז ללמוד לפחות ארבעה למודים בכתוב – ַוְיִה	 ַע ַצ� יׁש ֹיֵד/ Fונסמנם בפירוש הבא. ִא  

שהיה צד  צד את הבריות  (למוד א) .נקרא כושלכן כל העושה כמעשיו גם כן ...  ומשום דנמרוד נקרא כוש...  ],בלזשם  וסף[עץ י
 .אבל מה שאנו שואלים לך מי היה בחברתך .בתנבתמיה וכי לא בנ לא גנבת .עה אותן עד שהיו מודים בפיהםטומ בפיוהאנשים 

ידה לנו גאבל ה ,בתגנפ"א בניחותא יודעים אנו שאתה לא  .אמין ונתפס בדבריו והודהוכשרואה שהדבר פשוט להם שהוא גנב היה מ
  ]]יפ"ת[=  יפה תואר[ ובשמעו כן היה מודה מי היה עמו בחשבו שהוא ימלט .מי היה עמך שהוא הגנב ולא אתה

ִיד  )כז,כה(צד את הבריות דריש מלת ] שם סג,י [עץ יוסף ַע ַצ� יׁש ֹיֵד/ Fִיד - ד שודני צידני .איש ציד או ציד לחודהמיותר דהול"ל ִא ַע ַצ� ֹיֵד/
ִיד- ו )ג(למוד  ,פירושו שודני ר"ל בקי בשדות ִא	יׁש ָׂשֶד�ה- ד )ב(למוד כל אחד מילתא באנפי נפשה  ִא	יׁש ָׂשֶד�ה ַע ַצ� צידני שהיה צד  ֹיֵד/

.  ]יפ"ת[ "כ בענין הצידג ִא	יׁש ָׂשֶד�הפ"ז יתפרש של .שהצידה רמז לרמאות ד"א ודריש )ד(למוד צד בבית צד בשדה הוא  .עופות וחיות
בבית היך מתקנין מלתא שהיה מרמה את אביו בענין הבית ששאל ממנו היאך מתקנין ומעשרין את המלח ומזה היה חושב יצחק 

אינן חייבין  והמלח והתבן .שהוא מדקדק במצות ובענין השדה רימה את אביו במה שהיה שואל ממנו איך מתקנין ומעשריי את התבן
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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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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;  

הפקיר עצמו  )ד(למוד  .במעשר אפי' מדרבנן ועם כל זה היה שואל היאך יעשרם והיה נראה שהיה מחמיר להוציא מעשר אפי' מאלו
  .[מתנות כהונה]מצאה  כשדה פרש"י כשדה זה שהכל זורעין בתוכו כך הפקיר עצמו להזנות עם הכל וכד"א אם בשדה

ַע  )כז,כה ' תול'בר( יׁש ֹיֵד/ Fִידִא . הקבוצה היא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל חלקם לא חל ענין מסוים או הלכה מסוימת – ַצ�

גידולי ארץ ישראל ומלח יכלל עמם כי כאשר מייבשים אותו במשרפות מלח בשמש, נדמה כאילו גדל מהארץ. אלא שעל מלח ותבן לא 
ִיד ] ],א, נט,א, כז,א[חולין טע"פ  )ג,זכ תול'(בר' [בעה"ט - מ חל חובת רבנן של הפרשת תרומות ומעשרות. ועוד כמסקנה צידה . ָצֽ

  . יצחק לימד לעשו ה"א סימני טהרה בעוף ובחיה והלכות שחיטה וזה ממעט את בעלי החיים הלא טהורים.כתיב ה"א יתירה

ות ומגביל את הגידולים מתאימים לפי טיב מונח מרבה אתנח מגביל. מרבה בקיאות בטיב אדמת שד – ִא	יׁש ָׂשֶד�ה  )כז,כה ' תול'בר( 
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן:  ]א,בבלי שבת פה[האדמה. כמו בני שעיר שהתישב בארצם אחרי חזרת יעקב מלבן. 

י ְבֵנֽי־ֵׂשִעיר֙  ֶּלהאֵ֤  )כ,לו ' וישלחבר( (מאי) דכתיב י ַהחִֹר֔ ֶרץ יְֹׁשֵב֖ אלא שהיו בקיאין בישובה של ? הואטו כולי עלמא יושבי רקיע נינ; ָהָא֑
אמר  - שמריחים את הארץ, וחוי  - לתאנים, וחורי  - לגפנים, מלא קנה זה  - לזית, מלא קנה זה  -ארץ שהיו אומרים: מלא קנה זה 

  .שנעשו בני חורין מנכסיהן - רב פפא: שהיו טועמין את הארץ כחויא. רב אחא בר יעקב אמר: חורי 

  

ֹ�  ה,לא:כ תולדת בראשית ב אֶמרַוּי ה ַיֲעֹק� י׃ ְּבֹכָרְת�8 -ֶאת ַכּיFֹום ִמְכָר/  ִלֽ
ה: :בכה,ל תולדתבראשית  י ְּבֹכָרֽ ּות ְוָלָּמה־ֶּז/ה ִל� י הXֵל�C ָלמ� Fה ָאֹנִכ/ ו ִהֵּנ ֹ	אֶמר ֵעָׂש�   ַוּי

X ַוִּיְמֹּכ/  :גכה,ל תולדתבראשית  ע ל� Xם ַוִּיָּׁשַב� ב ִהָּׁש�ְבָעה ִּלי� ַּכּי� ֹ	אֶמר ַיֲעֹק1 ב:ַוּי X ְלַיֲעֹקֽ   ר ֶאת־ְּבֹכָרת�
ב ),לגכה ' תול'בר(  ]אור החיים[  ֹ	אֶמר ַיֲעֹק1  (למוד א) [אור החיים], נסמנם בתוך פי'מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבעה למודים – ַוּי

והמעלה, שעליהם . טעם שהוצרך לשבועה. להיות כי יש בבכורה פרטים שהם דברים שאין בהם ממש, כמו הכבוד ִהָּׁש�ְבָעה ִּלי� 
אין אדם מקנה לא במכר ולא במתנה דבר שאין בו ממש הקפיד יעקב לעבודת בית אלהינו שהיא בבכורות, וכפי תורתינו הקדושה 

 יכ [שו"ע יו"ד סי' רלט] לזה נתחכם לזכות בדבר ע"י שבועה וכן הוא הסכמת פוסקי התורה ]רמב"ם הלכות מכירה פ' כ"ב[, כידוע
   ,דבר שיש בו ממש בין על דבר שאין בו ממשבין על שבועה חלה 

שבועה זו לא תספיק לקנין דבר שלא בא לעולם, כי טעם דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם היא לצד דלא  )למוד ב( ]אור החיים[
  , אבל אם היה דעתו סומכת היה נקנה ושבועה לא תועיל בזה ]מציעא דף י"ו[- סמכא דעתיה דלוקח וכו', וכן מוכח ב

ֹ�אֶמר ),לאכה ' תול'בר( ]אור החיים[ע"פ  .כמו שפירשתי ַכּיFֹום ),לאכה(ולכן הוצרך לטעם  )למוד ג( ב ַוּי ה ַיֲעֹק� מכר ...  וגו'. ַכּיFֹום ִמְכָר/
  .שהוא שיעור כדי חיי יום, המכר קיים(כאן בכורה עד מות אביו)  דבר שלא בא לעולם

לבטלה בלבו ועיקר השבועה צריכה להיות  (עשו)שזולת זה יכול  עתו של יעקבעל דשבועה זו צריכה להיות  )למוד ד( ]אור החיים[
ב  ),לגכה( האדם בשבועה שיהיה פיו ולבו שוים בשעת השבועה לזה אמר ]תו"כ פ' י"ב[ בלב כדאמר רבי עקיבא ֹ	אֶמר ַיֲעֹק1  ִהָּׁש�ְבָעה ִּלי� ַוּי

  :פי' לדעתי

הוא שיכול להתקיים מכר הבכורה בכל חלקיו אבל לא לזולת כי הזולת אינו בן קנייה אלא כי דוקא  ִּלי�  ),לגכה( גם דקדק לומר )למוד ה(
דברים שהם ממון אבל דברים שהם ירושה מעלות מאביהם כגון העבודה שבבית אלהים והכבוד אינם באיש נכרי ולאו כל כמיניה 

  :למכרם לזר

  

ם ִיְצָח�ק  כו,יז: תולדת בראשית /ֶלC ִמָּׁש� ם:        ַוֵּי /ֶׁשב ָׁשֽ ר ַוֵּי   ַוִּי/ַחן ְּבַנַֽחל־ְּגָר�

/ֶלC ִמָּׁש�ם )זיכו, 'תול 'בר(   (א) בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. רכא טפחא מ – ַוֵּי

שכל טוב [ (ב) בתפקיד סמוכים כעין מדה כ"ג מל"ב מדות כתוב המלמד על חבירו כאן אלפניו, ובמפרשפסוק חצי רכא טפחא בראש מ –

ם ִיְצָח�ק )זיכו, 'תול 'בר( ]בובר)( /ֶלC ִמָּׁש� הרחיק עצמו מן המחלוקת, ולא שנסתלק לגמרי מגבול גרר בשביל מה שאמר לו הקדוש . ַוֵּי
את )גכו, 'תול 'בר( ברוך הוא ֹ֔ ֶרץ ַהּז ם אלא, ּ֚גּור ָּבָא֣ /ֶׁשב ָׁשֽ ר ַוֵּי   :מיםמפני רוב מקניהו נתיישב על ה. ַוִּי/ַחן ְּבַנַֽחל־ְּגָר�

ר )זיכו, 'תול 'בר( ]רש"י[ דקשה לרש"י דהא אבימלך אמר לו לך מעמנו דהיינו מגרר, ולמה חנה  ]ח ו"שפת[ :מן העיר ורחוק – ַנַֽחל־ְּגָר�
  :בנחל גרר כיון שהוא קרוב לעיר

  .או שהנחל נמשך מגרר אל ארץ אחרת, שם מקוםנחל גרר  כי )זיכו, 'תול 'בר( ]ן"מבר[

ר ]29ע'  [בירך יצחק (אוצ"ח) שהיה הנחל של הכרך ואינו נידון ככרך הגרר עצמה שגירשוהו ממנה דכיון שחנה בנחל  ַוִּי/ַחן ְּבַנַֽחל־ְּגָר�
  שהוא עמוק ואינו נראה עם העיר אינו נידון ככרך , ומלבד החנייה גם שם קבע דירתו ומעתה אין לבני העיר גרר טענה עליו.

דדוקא בעיר יכולי' בני העיר לעכב אבל בכפרים  ]בכה"ג סי' קנ"ו בהגה' הטור אות ך'  הרב החבי"ב[צריכים אנו להקדים מ"ש  
אבל בשם  ]משפט צדק סי' מ"ו[- ו ]משפטי שמואל סי' ס' וכ"פ מהרי"ט אח"מ סי' מ"ג[וגבולותיה אין יכולים לעכב על בני עיר אחרת 

דבכפרים שהם מחוץ לתחום שבת של העיר אין  ]כתב בסי' הנ"זמהרי"ט ז"ל [- הרשב"א כתב דאפי' בכפרים וגבולותי' יכולים לעכב ו
לתחום ע"כ ומתלמד אני מדבריו לומר דה"ה חוץ כרך וכל הסמוך לו למעוטי  ]מגילה[בבלי - יכולים לעכב דחשיבי כחוץ לעיר כדאמרינן ב

  .כלומר שאינו נידון ככרך נמי שהעיר אשר בנחל שאין יכולים לעכב וכדאמרינן נמי התם וכל הנראה עמו פרט ליושב' בנחל

  

ר )כו,טז(טעם מקף שבין המלים  ]רש"י[ע"פ  גרר. ומפרש - בורר בין משמע של סביבות העיר גרר ובין מקום אחר ששמו נחל ַנַֽחל־ְּגָר�
אינו טעם מקף בורר בין משמע מקום שנחשב עם העיר וכפוף לתקנותיה ובין מקום ש] [בירך יצחקהמשמע הוא סביבות העיר גרר. ע"פ 

  נחשב עם העיר ולכן לא חלים עליו תקנות העיר.

ר )כו,טז(   מקף כמחבר בין המלים ולא כבורר ואז זה נוטה לשם מקום שאינו העיר גרר. – ַנַֽחל־ְּגָר�

ר )זיכו,( שית גרינוולד ברא –[ויגד יעקב (א) בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. כגון פי' רכא טפחא מ – ַוִּי/ַחן ְּבַנַֽחל־ְּגָר�

ומתחזקים בבטחון כמרומז בר"ת נח"ל נ'פשינו ח'כתה ...  כמו אחינו בני ישראל החייבים לישב מחוץ לעיר י"י ע' קכה (אוצ"ה)]
  ר. ומפרש אחר פירש שפתח מקום ישיבה ללמוד תורה שזה ענין נחל ומים.ל'ה' אף שנגרשים ממקומם והם נע ונד כמו נח"ל גר"

רַוִּי/ַחן ּבְ  )זיכו,( (ב) בתפקיד סמוכים כעין מדה כ"ג מל"ב מדות כתוב המלמד על חבירו כאן פסוק חצי רכא טפחא בראש מ – ַנַֽחל־ְּגָר�

אפשר שמלמד על הליכת יצחק מגרר ללא ויכוח לא רק משום רכושו אלא משום שלא הייתה שם אפשרות לקבוע עתים  אלפניו,
ר )זיכו,( וצ"ה)][נפש טובה, ירושלמי פ"נ ע' כ"ו א (א   לתורה. [ילקוט - כמו (בר' וישלח ) ויחן פני העיר דפי' ב – ַוִּי/ַחן ְּבַנַֽחל־ְּגָר�

שהתחיל משלח דורונות וד"א מוכר בזול ותיקן כמה דברים, אף כאן יצחק חנה ופייסם ונתן להם מתנות ולקח מהם חזקת  שמעוני ]
  המקום ואח"כ וישב שם.
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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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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)  בראשית תולדת כה,יט 1.12

  

ו׃ :הכה,כ תולדתראשית ב ֹו ֵעָׂשֽ ּו ְׁשמ� �ר ַוִּיְקְרא/ ֹו ְּכַאֶּד	ֶרת ֵׂשָע י ֻּכּל� ִראׁשֹון� ַאְדמֹוִנ�    ַוֵּיֵצ�א ָהֽ

י  ה)כה,כ 'תו 'בר( ]ר (וילנא) תולדת פרשה סג סימן ח"ב[ [תורה שלמה קכה] ִראׁשֹון� ַאְדמֹוִנ�  'וי( ר' חגאי בשם ר' יצחק בזכותַוֵּיֵצ�א ָהֽ

ם לָ  )מ,אמר כג ם ַּבּ֣יֹום ָהִראׁ֗שֹוןּוְלַקְחֶּת֨ זה עשו  ופורע לכם מן הראשון, ַאֲח֔רֹון ַוֲאִנ֣י ִראׁשֹון֙  יֲאנִ֤  ),ו(ישעיה מדשנאמר אני נגלה לכם ראשון,  ֶכ֜
ִראׁשֹון�  ה)כה,כ( דכתיב א ָכ֔בֹוד ָמ֖רֹום ֵמִֽראׁ֑שֹון  ),יב(ירמיה יז ובונה לכם ראשון זה בית המקדש דכתיב ביה, ַוֵּיֵצ�א ָהֽ נּו:ִּכֵּס֣ ואביא  ְמ֖קֹום ִמְקָּדֵׁשֽ

ר ֶאֵּתֽן: ),כז(ישעיה מא לכם ראשון זה מלך המשיח דכתיב ביה    ִראׁ֥שֹון ְלִצּ֖יֹון ִהֵּנ֣ה ִהָּנ֑ם ְוִלירּוָׁשַלִ֖ם ְמַבֵּׂש֥

י ה)כה,כ( ד"א ִראׁשֹון� ַאְדמֹוִנ� פרביטא שהוא משטף  למה יצא עשו תחלה כדי שיצא הוא ותצא סריותו עמו א"ר אבהו כהדין, ַוֵּיֵצ�א ָהֽ
מטרונא שאלה את רבי יוסי בן , את בית המרחץ ואח"כ מרחץ בנו של מלך, כך למה יצא עשו תחלה כדי שיצא הוא ותצא סריותו עמו

חלפתא אמרה ליה למה יצא עשו תחלה אמר לה טיפה ראשונה של יעקב היתה אמר לה משל אם תניחו שתי מרגליות בשפופרת אחת 
י, כך טיפה ראשונה של יעקב היתה, אשונה יוצאה אחרונהלא זו שאת נותנה ר , אמר רבי אבא בר כהנא כאלו שופך דמים, ַאְדמֹוִנ�

הּו֙  חַוּיְִׁשלַ֤  ),יב(שמואל א טזוכיון שראה שמואל את דוד אדמוני דכתיב  י ְו֣הּוא ַויְִביֵא֙ אמר לו , נתיירא ואמר אף זה שופך דמים כעשו ַאְדמֹונִ֔
יִם ִעם־יְֵפ֥ה ),יבמואל א טז(שא הקדוש ברוך הו ִאי ְו֣טֹוב ֵעיַנ֖ ֹ֑   ,עשו מדעת עצמו הוא הורג אבל זה מדעת סנהדרין הוא הורג, פ ר

  

ב ֶאֽת־ )ב,מלאכי א( ו ְלַיֲֽעקֹ֙ב נְֻאם־֔ה' ָואַֹה֖ ח ֵעָׂש֤ נּו ֲהלֹוא־ָא֨ ה ֲאַהְבָּת֑ ם ַּבָּמ֣ ר ֔ה' ַוֲאַמְרֶּת֖ ְבִּתי ֶאְתֶכ֙ם ָאַמ֣ ב: ָאַה֤ ֹֽ   יֲַעק

ו ְלַיֲֽעקֹב֙  )ב,מלאכי א( חזר ואמר להן...  ]מדרש תנחומא (בובר) פרשת תרומה סימן ז[ ח ֵעָׂש֤ נּו, ֲהלֹוא־ָא֨ ה ֲאַהְבָּת֑ ם ַּבָּמ֣ (במה מתבטאת ,ַוֲאַמְרֶּת֖

 'תו 'בר( עשו יצא תחילה, שנאמר, בנוהג שבעולם מי שיש לו בנים אחד בכור ואחד קטן מי נוטל הרבה הבכור ישראל)עמו אהבת ה' ל

י ה)כה,כ ִראׁשֹון� ַאְדמֹוִנ� העולם הזה והעולם , אלא יעקב נטל שני חלקים, ולא עשיתי כך, הוא היה ראוי ליטול שני חלקים, ַוֵּיֵצ�א ָהֽ
ה ְלנֶגְֶּדMֽ: יב),לג ' וישלח(בר כך עשו אמר ליעקב, הבא ָכה ְוֵאְלָכ֖ ה ְונֵֵל֑ אֶמר נְִסָע֣ ֹ֖ , קב טול עולמך ועבוראמר לו יע, נהלך שנינו בעולם ַוּי

גֶל הַ  )די,לג ' וישלח(בר שנאמר ה ֲאֶׁשר־ְלָפנַ֙י ּוְלֶר֣ גֶל ַהְּמָלאָכ֤ י ְלֶר֨ י ֶאְֽתנֲָהָל֣ה ְלִאִּט֗ י ִלְפֵנ֣י ַעְבּ֑דֹו ַוֲאנִ֞ י יֲַעָבר־ָנ֥א ֲאדִֹנ֖ א ֶאל־ֲאדִֹנ֖ ֹ֥ ד ֲאֶׁשר־ָאב ים ַע֛ יְָלִד֔
  ֵׂשִעֽיָרה:

  

י ד"א ... [מדרש הגדול] , שכולו מלא דמים ושהוא שונא דם ברית מילה ושהוא שונא את הדם שהוא עומד בגופו שלאדם .ַאְדמֹוִנ�

ם יְִרֲּדֶפMֽ:אִ  ו)(יחזקאל לה, שנאמר ם ָׂשֵנ֖אָת ְוָד֥ מטרונה אחת שאלה את ר' יוסי בן חלפתא אמרה לו לא אתם אומרין שיעקב הוא  ם־B֥א ָד֛
י שליעקב היתה אבל עשו נקפה משאר דמים לכך נאמר החביב למה יצא עשו תחלה, אמר לה טיפה ראשונה   . ַאְדמֹוִנ�

יד"א  [מדרש הגדול]  אמר ר' יהודה אם ראית אדם שפניו אדומין או רשע גמור כעשו או צדיק גמור כדוד. בעשו מהוא אומר. ַאְדמֹוִנ�

י ה)כה,כ 'תו 'בר( ִראׁשֹון� ַאְדמֹוִנ� י ּואְוה֣  (ש"א טז, יב) בדוד מהוא אומר. ַוֵּיֵצ�א ָהֽ יִם ִעם־יְֵפ֥ה ַאְדמֹונִ֔   .ֵעיַנ֖

ֹו  ה)כה,כ 'תו 'בר( ד"א [מדרש הגדול] �רֻּכּל� שעתיד לכלות בתי כנסיות ובתי כאדרת שער.  ד"א .שפשט ידו באדירי שער. ְּכַאֶּד	ֶרת ֵׂשָע
  .. שכל מי שמזכיר שמו עומדין שערותיו מן היראהכאדרת שער ד"א. מדרשות שמאדרין בהן שמו שלהקב"ה

ו ה)כה,כ 'ות 'בר( ֹו ֵעָׂשֽ ּו ְׁשמ� ו ד"א. שוא הוא בעולמו. ַוִּיְקְרא/ כשם שהבגד הזה שולט בו העש ואוכלו כך עשו הרשע , כתיב שין ֵעָׂשֽ
  .לישראל

י ה)כה,כ 'תו 'בר(  ִראׁשֹון� ַאְדמֹוִנ� קטן מרמז לשני למודים ומהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהם -קטן, זקף- מהפך פשטא זקף – ַוֵּיֵצ�א ָהֽ

ִראׁשֹון� על משמעות  (למוד א)מפשט הכתוב. יוצא  התגלות עשו בבריאה ולעומתו מהפך מהפשט (א) התגלות השכינה ביום הראשון  ָהֽ
של חג הסוכות; (ב) היפרעות ה' מעשו; (ג) בנין בית המקדש (ד) לעומת השלילה שבאדמוניות עשו, החיוביות של אדמוניות דוד 

שיח מבית דוד; (ה) מאהבת ה' את עמו ישראל מהפך מנוהג העולם לתת לבכור יותר בשירות ה' ולעתיד לבוא התגלות מלך המ
  מהנולדים אחריו ונתן ליעקב יותר מעשו גם עולם הזה וגם עולם הבא ואילו עשו נתן רק העולם הזה.

ֶרץ[כו, א] ] כי תבוא 'פר 'שפתי כהן דב[ (ג) הם כהביא –(ב)  ק  )יט,כה תצא 'דב( לפסוקסמך . ְוָהיָ֙ה ִּכֽי־ָת֣בֹוא ֶאל־ָהָא֔ ִּתְמֶח֙ה ֶאת־ֵזֶ֣כר ֲעָמֵל֔
יִם B֖א ִּתְׁשָּכֽח: פ ַחת ַהָּׁשָמ֑ ֶרץ [כו, א] ִמַּת֖ תניא רבי יהודה אומר שלושה  ]ב,סנהדרין כ[ רמז למה שאמרו ז"ל, ְוָהיָ֙ה ִּכֽי־ָת֣בֹוא ֶאל־ָהָא֔

ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית  להתגלות מלך המשיח)(ממנו אמור  להעמיד להם מלך, דברים נצטוו ישראל בכניסתן לארץ
  .הבחירה

ִראׁשֹון� על משמעות  )ב(למוד  י ָהֽ כמתאר את השלילי שבעשו בגוף ובנפש ובהתנהגות. הטלת אימה על העולם, פגיעה בגוף  ַאְדמֹוִנ�
  ישראלים.

  

ֹו ְּכַאֶּד	ֶרת ה)כה,כ 'תו 'בר( ]ר (וילנא) תולדת פרשה סג סימן ח"ב[ �ר ֻּכּל� בשם ר'  רבנן דרומאי, אמר רבי חנינה כולו ראוי לאדרת ֵׂשָע
 'תו 'בר( [מדרש הגדול]( אלכסנדרי ורחבה בשם ר' אבא בר כהנא אמר יצא כולו מפוזר ומפורד כאדרת לזרותו כמוץ וכקש מאדרא

�ר ה)כה,כ ֹו ְּכַאֶּד	ֶרת ֵׂשָע �ר ד"א. כלבוש שער. ֻּכּל� קּו  ),לה(דניאל ב הה"ד, )א שער כותשכמוץ שבגורן שהוא נקר. ְּכַאֶּד	ֶרת ֵׂשָע יִן ָּד֣ ֵּבאַד֣
א ִהּמֹו֙ן רּוחָ֔  יִט ּונְָׂש֤ א ַוֲהוֹ֙ו ְּכ֣עּור ִמן־ִאְּדֵרי־ַק֔ א ְוַדֲהָב֗ א ַּכְסָּפ֣ א נְָחָׁש֜ ה ַּפְרזְָל֩א ַחְסָּפ֨ א ֲהוָ֛ ַכֲחָד֡ ת ְלַצְלָמ֗ ח ְל֑הֹון ְוַאְבָנ֣א׀ ִּדֽי־ְמָח֣ ר ָלא־ִהְׁשֲּתַכ֣ ת א ְוָכל־ֲאַת֖

ב ּוְמָל֥ת ָּכל־ַאְרָעֽא: יִט ),לה(דניאל ב רבי חנינא בר יצחק אמר מי גרם להם להעשות ְל֥טּור ַר֖ , על שפשטו ידיהם באדירים ְּכ֣עּור ִמן־ִאְּדֵרי־ַק֔

ו ה)כה,כ 'תו 'בר( ֹו ֵעָׂשֽ ּו ְׁשמ�   ,הא שוא שבראתי בעולמי, ַוִּיְקְרא/

קּו ַכֲחדָ֡  ),לה(דניאל ב ]רש"י[ יִן ָּד֣ יִט :אז הודקו יחד כל מיני מתכות וחרס שהיה בו - ה ֵּבאַד֣   :והיו כמוץ מגרנו' הקיץ -  ַוֲהוֹ֙ו ְּכ֣עּור ִמן־ִאְּדֵרי־ַק֔

א א ִהּמֹו֙ן רּוָח֔ ר ָלא־ִהְׁשֲּתַכ֣ח ְל֑הֹון :ותשא אותם הרוח -  ּונְָׂש֤ ֲהָו֛ת  :הראשון ולא ניכר שהיו שם מעולם וכלומר לא נודע מקומ - ְוָכל־ֲאַת֖
בְל֥טּו   :נעשית הר גדול (שברי הפסל) – ר ַר֖

ֹו ה)כה,כ 'תו 'בר(   ללמד שמראה עשו בלידתו שונה ממראה תנוק שאך נולד. פקיד שנויתטפחא ב -  ֻּכּל�

ֹו  ה)כה,כ 'תו 'בר( ּו ְׁשמ� וַוִּיְקְרא/ ֹו  . אביו ואמו קראו לו שם זה [תנחומא שמות ד.] – ֵעָׂשֽ ּו ְׁשמ� מרכא טפחא בתפקיד כעין  - ַוִּיְקְרא/
לפי , הכל קראו לו כן )כה,כה( ]רש"י[ וצת פרטים העשויה להתרחב, כאן סיבות בשעת לידתו ועל שם העתיד לקריאת שמו עשו.קב

ד"א לשון עשב שהיה דומה לבהמה שהיא . שיצא עשו כאיש בעל שער[לקח טוב]  : שהיה נעשה ונגמר בשערו כבן שנים הרבה
. עשוי שלם כבוגר או כשדה מגודל, כולו ראוי לאדרת, מפוזר ומפורד ה עשביםד"א שהיה מלא שער כשדה שהיא מלא .אוכלת עשב

  .)כגון האומר זהב על אבן( כאדרת, הוא השוא שברא ה' בעולם

ֹו  ה)כה,כ 'תו 'בר( ּו ְׁשמ� וַוִּיְקְרא/   סלוק כמגביל את שליטת עשו בעולם, סופו להתפזר ולא יהיה ניכר שהיה בעולם.  – ֵעָׂשֽ
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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,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – חמונ֣ להגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  ֖חאטפ 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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 -תלישאאל; דר' ישמע 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;  

ב ְוִיְצָחFק ֶּבן- ְוַאֲחֵרי :כה,כו תולדתבראשית  ֹו ַיֲעֹק� א ְׁשמ� ו ַוִּיְקָר/ ב ֵעָׂש� �ֶזת� ַּבֲעֵק	 ֹו ֹאֶח �יו ְוָיד ן ָיָצ	א ָאִח1 ם׃-ֵכ" ים ָׁשָנ�ה ְּבֶל/ֶדת ֹאָתֽ   ִׁשִּׁש/

רי רבי יודן ורבי הונא תרויהון בשם רבי יוסי בן זימרא, רבי יודן אמר בכל מקום שנאמר אח ]ה 'מד סי 'בראשית רבה (וילנא) לך פר[
ן-ְוַאֲחֵרי )וכה,כ 'תו 'בר(. סמוך אחר מופלג, ור' הונא אמר בכל מקום שנאמר אחר סמוך אחרי מופלג מקף כבורר בין משמע סמוך  – ֵכ"

   [דרשות הר"ן]- ו [מהרש"א]"אחריו" כפשט ובין משמע מופלג בזמן כפי שמסבירים להלן 

יו -ְוַאֲחֵרי )וכה,כ 'תו 'בר( ן ָיָצ	א ָאִח1 מונח רביע בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל או ללמד על עצמו. אם ללמד על  גרשיים –ֵכ"
  הכלל אז יעקב ובניו קודם כנועים לפני עשו וברצות ה' עשו נכנע תחת יעקב ובניו. 

מאד,  שהוא דבר זר במנהגו של עולם, כי העובר חלוש הכח (תאום אל תאום) מצורף [דרשות הר"ן דרוש ב]- אם מלמד על עצמו כ
ואיך תאחז ידו בעקב אחיו. אבל היה זה לרמוז מה שיקרה באחרית הימים. וזה כי בהתם מלכות עשיו יתפוש יעקב מלכותו, 

  ונמצא זה אוחז בעקבו.

יו-ְוַאֲחֵרי )וכה,כ 'תו 'בר( ]תולדת פרשה סג[אלבק) -בראשית רבה (תיאודור[ ן ָיָצ	א ָאִח1 ית וגו' הגמון אחד שאל לחד מן אלין דב ֵכ"
ו-ְוַאֲחֵרי )וכה,כ 'תו 'בר( הביא נייר חלק נטל קולמוס וכתב עליו, מי תופס אחרינוסילנא אמר לו  ב ֵעָׂש� ֹו ֹאֶח�ֶזת� ַּבֲעֵק	 �יו ְוָיד ן ָיָצ	א ָאִח1 , ֵכ"

  אמרו ראו דברים ישנים מפי זקן חדש, להודיעך כמה צער היה מצטער אותו צדיק.
ד ֲאׁשֶ יֲַעָבר־ָנ֥א ֲאדֹנִ֖  )די,לג ' וישלח(בר ים ַע֛ גֶל ַהיְָלִד֔ ה ֲאֶׁשר־ְלָפנַ֙י ּוְלֶר֣ גֶל ַהְּמָלאָכ֤ י ְלֶר֨ י ֶאְֽתנֲָהָל֣ה ְלִאִּט֗ י ֵׂשִעֽיָרה:י ִלְפֵנ֣י ַעְבּ֑דֹו ַוֲאנִ֞ א ֶאל־ֲאדִֹנ֖ ֹ֥   ר־ָאב

   ]א,בבא בתרא עג בבלימהרש"א [חדושי אגדות] [

ה ְלנֶגְֶּדMֽ: יב),גל ' וישלח(ברע"פ מ"ש כי מעשה אבות סימן לבנים שאמר עשו  בתפקיד שנוי שאותה שעה רצה לסייע ליעקב, יהלן  (טפחא ְוֵאְלָכ֖
בא להשתתף עם יעקב לנצח היונים אך יעקב ראה  )מגביל את הרצון טוב שאפשר שהיה מסיבות של טובת עשו סלוק ילך בקצב הליכת יעקב,

ד ָצִעֽיר )גכה,כ 'תו 'בר( שיעבוד גמור כדכתיב שא"א כן ואסור להשתתף עם העובד כוכבים אלא כ"א ישעבד בחבירו ֹ֥ ב יֲַעב שאין לו : ְוַר֖
י ִלְפֵנ֣י ַעְבּ֑דֹו )די,לג ' וישלח(בר הכרע וע"כ אמר לעשו לפני בזמן שיהיה עשו קודם האדון ויעקב העבד ואח"כ יהיה יעקב  יֲַעָבר־ָנ֥א ֲאדִֹנ֖

יו-ְוַאֲחֵרי )וה,ככ(א"ל  מי תופס אחרינוהאדון ועשו העבד כדאמרינן בב"ר  ן ָיָצ	א ָאִח1 והוא שאמר דמעיקרא אזלינא באורחא בשוה  ֵכ"
ה ְלנֶגְֶּדMֽ: יב),לג ' וישלח(ברכמ"ש   )שנראה(דהיינו כדברי עשו עד דחזינן  )מכם אנו(של רומא לומר לנו אי מינייכו  (גלות) ודלינן גלא ְוֵאְלָכ֖

י ִלְפֵנ֣י ַעְבּ֑דֹו )די,לג לח' ויש(ברכו' הוא כפי שראה יעקב הגלות ואמר לו  וגו' ולא רצה לשתתף עם העובד כוכבים כי  יֲַעָבר־ָנ֥א ֲאדִֹנ֖
ד: )ב,עובדיה א( כי מזלו קטן שבקטנים כדכתיב )מפחיד כוכב (מזל) קטן(דכוכבא זוטא מרבעתיה  ֹֽ ה ְמא יM ַּבּגֹוִי֑ם ָּב֥זּוי ַאָּת֖ ן נְַתִּת֖ ֹ֛ אבל  ִהֵּנ֥ה ָקט

לפי חובות ישראל ראה מלכותו נמשכת והוה כי מבזר כו' דימה הצרות והגלות המפוזרין בכל דור ודור לאין מספר  שהוא קטן) למרות(
משלי (דחרדלא שהוא דבר מר לאכול כמו שהצדיקים זורעין צדקה כן הרשעים זורעין דבר מר בעולם כמ"ש  (גרגירי) לפיזור מ' גריוי

ְוָלה עַ זֹוֵר֣  )ח,כב מהבליה ח"ו היינו כלים בגלות כמ"ש בחורבן  (נשרפים) ואי הוה דלינן טפי לישתף עמהן הוה מקלינן ֶוןיקצור־יְִקָצר־אָ֑  ַע֭
בית שני שלא היו רוצין להיות נכנע ולהיות עבדים עי"ז נחרב הבית אבל בהיותינו אח"כ נכנע לעשו לעבד כדברי יעקב אבינו וכמ"ש 

  לטיטוס ובזה היה הצלה וריוח מעט בגלותינו זה המר: בריב"ז והרבה מחכמי ישראל שנתרצו להיות נכנעים

  

ב ְוִיְצָחFק ֶּבן- ְוַאֲחֵרי כה,כו: תולדתבראשית  ֹו ַיֲעֹק� א ְׁשמ� ו ַוִּיְקָר/ ב ֵעָׂש� �ֶזת� ַּבֲעֵק	 ֹו ֹאֶח �יו ְוָיד ן ָיָצ	א ָאִח1 ם׃-ֵכ" ים ָׁשָנ�ה ְּבֶל/ֶדת ֹאָתֽ   ִׁשִּׁש/
הורה על מה שיקרה אליהם כל עוד בחיים חייתם. וכן מה שקרה ליעקב ומכל מקום מה שקרה אליהם ברחם  ]דרשות הר"ן דרוש ב[

ו )וכה,כ 'תו 'בר(בגיחו מרחם, אות ומופת על אשר יקרה אותנו באחרית הימים, כי  ב ֵעָׂש� ֹו ֹאֶח�ֶזת� ַּבֲעֵק	 �יו ְוָיד ואין ספק כי לא , ָיָצ	א ָאִח1
ב ֶטןַּבּבֶ֖ ) ד,הושע יב( אמרכי בהוכיח השם את יעקב במה שנתחסד עמו , היה זה על צד המקרה יו ָעַק֣ ואילו היתה העקבה וגו',  ֶאת־ָאִח֑

שהוא דבר זר במנהגו של עולם, כי העובר חלוש הכח  תאום) חר(תאום א הזאת נופלת על דרך מקרה, מה יוכיח את יעקב בזה. מצורף
כי בהתם מלכות עשיו יתפוש יעקב מלכותו,  מאד, ואיך תאחז ידו בעקב אחיו. אבל היה זה לרמוז מה שיקרה באחרית הימים. וזה

ם ) יח,עובדיה א( ונמצא זה אוחז בעקבו. וכן יהיה בעתיד כמו שהתנבא ׁש ְוָדְל֥קּו ָבֶה֖ ית ֵעָׂש֙ו ְלַק֔ ה ּוֵב֤ ף ֶלָהָב֗ ית יֹוֵס֣ ׁש ּוֵב֧ ב ֵא֜ ֹ֨ ְוָהיָ֩ה ֵבית־יֲַעק
י ַוֲאָכ֑לּום ְוBֽא־ִיְֽהֶי֤ה ָׂשִרי֙ד ְלבֵ֣  ו ִּכ֥ ה ַלֽ֖ה' ַהְּמלּוָכֽה: )כא,עובדיה א( וכתיב אחריו, ֖ה' ִּדֵּבֽרית ֵעָׂש֔ ו ְוָהיְָת֥ ר ֵעָׂש֑ ט ֶאת־ַה֣ ֹ֖ ר ִצּ֔יֹון ִלְׁשּפ  ְוָע֤לּו ֽמֹוִׁשִעי֙ם ְּבַה֣

, מיד הביא מי תופס אחרינו מלכותשאל הגמון אחד את ר' מן אלין דבית מלכא (מדרש רבה בראשית עהכ"ש)  זהו שאמרו בברייתא
ֹו ֹאֶח�ֶזת� -ְוַאֲחֵרי )וכה,כ 'תו 'בר(ק וכתב עליו קלף חל �יו ְוָיד ן ָיָצ	א ָאִח1 וגו', אמר ראו דברים ישנים מפי זקן חדש. הנה מבואר כי מה  ֵכ"

 ...) ד,הושע יב(מה שעקב את אחיו, כמו שהזכיר  בתוכחותיו ליעקבשעקב אחיו בבטן היה מכוון לענין, לא מקרה. [ולזה] קורא השם 

ה ֹוּוְבאֹונ֖    :ֶאת־ֱאBִהֽים ָׂשָר֥
יו )וכה,כ 'תו 'בר( ו ההמשךשיש ללמוד ממונח רביע בתפקיד של לפחות ארבעה למודים  ָיָצ	א ָאִח1 ב ֵעָׂש� ֹו ֹאֶח�ֶזת� ַּבֲעֵק	 �   ְוָיד

בפעל ואולי זה נמשך למה שכתב הרמב"ן ז"ל (בראשית יב ו, מח כב), כי כאשר יעשה איזה דמיון  )]דרשות הר"ן דרוש ב[המשך (
דומה למה שראוי שיקרה בעתיד, יתקיים העתיד ההוא על כל פנים, ולכן יעשו הנביאים מעשה בנבואות, כמאמר ירמיה שצוה לברוך 

א ְּכַכjְ֣תM֔  ְוָהיָה֙  )נא סג '(ירמ ֹ֖ ֶפר ִלְקר ר ַהֶּז֑ה ֶאת־ַהֵּס֣ ֹ֤ ֶבן ָעָליו֙  ִּתְקׁש ת ֶאל־ּ֥תֹוU ֹוְׁשַלְכּ֖ת ְוהִ  ֶא֔ ָכה ְוָאַמְרָּת֗  )דנא ס '(ירמ  ְּפָרֽ ע ָּכ֠ ל ִּתְׁשַק֨   וגו'. ְוBֽא־ָתקּום֙  ָּבֶב֤
עם יעקב, כי החסד עמו, שבצע אמרתו והחליט גזירתו שיתפוס יעקב מלכות קיימת באחרית ימי  בתוכחותיוולכן אמר השם יתברך ... 

   , [משום ש]כבר תפסו לפני סופו (ועקבו) [בעקבו].בטרם זמנו פוסקמלכות עשו 

יו ְו֣הּוא  )ה,לז 'תה(- אורה משמע שעדיף היה שיעקב בעודנו עובר, לא יאחז בעקב עשו, ויקים הנאמר בלכ ָל֗ ח ָע֝ M ּוְבַט֥ ּ֣גֹול ַעל־֣ה' ַּדְרֶּכ֑
   יֲַעֶׂשֽה:

בכורת , אשר לקח יעקב ראשונה. ם המעשים אשר היו ביניהם, היו ראויים לסבב ביניהם שנאה וקנאהג )]דרשות הר"ן דרוש ב[המשך (
  .עשו בענין זר מאד צריך ישוב, כי איך היה מחק יעקב איש תם, לאמר לעשו שימכור אליו בכורתו בנזיד עדשים

איך יונהו לקחת ממנו בכורה נכבדה במחיר בזוי ושסוי, כי עם היות יסכים בזה עשו לסכלותו, כבר היה ראוי ליעקב לתקן  ושנית
  ליה.עותו, ולא יונהו אונאה מרובה אין ערוך א

כי אם שנניח שמכירת הבכורה לא היתה נוגעת לדבר ממון כלל, אבל לקיחת הבכור פי שנים הוא דבר חידשה אותו שלישית טט 
, עדין לא יראה לכבוד לבד שיכבד הצעיר הכבוד הראוי לבכורהתורה לא היה כן לעולמים, ושמכירת הבכורה לא היה דבר כי אם 

  ו בלא יועיל. שיאות ליעקב לאמר לעשו שימיר כבוד
ואם שנניח כדברי האומר שמכירת הבכורה לא היה נזיר עדשים אבל כסף רב כערכה, עדין יקשה הסדר והגלגול אשר בו ית טט רביע

נתגלגל דבר מכירת הבכורה, כי אם היה יעקב נותן עיניו בה, היה ראוי להיות(ם) מליץ ביניהם, מעורר עשו מצד יעקב [ש]יתן אליו 
א, אבל כשיבא עשו מצידו עיף מבקש ממנו אוכל להשיב נפשו, ושעל זה יתעורר יעקב לצוד את בכורתו לקחתה, זה כבודו בכסף מל
  .מאד צריך ישוב

ן -ְוַאֲחֵרי )וכה,כ 'תו 'בר( יו ֵכ" דרשות הר"ן דרוש [- מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבעה למודים שאפשר שהם כנלמד בגרשיים  –ָיָצ	א ָאִח1

ח  )ה,לז 'תה(-כך שהיה לו לקיים - לות יעקב שהבכורה תעבור מעשו אליו,ויש תמיהה רבה עלבקשר להשתד ]ב M ּוְבַט֥ ּ֣גֹול ַעל־֣ה' ַּדְרֶּכ֑
יו ְו֣הּוא יֲַעֶׂשֽה: ָל֗   ָע֝


