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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

  

  וישלח לב ד -בראשית  1.1

  
  :ג – ב,בראשית ויצא לב

ֹוב] [ ב ָהַל� ְלַדְרּכ� ים׃-ַוִּיְפְּגעּו  ְוַיֲעֹק� ֹו ַמְלֲאֵכ$י ֱא!ִהֽ   ב�
�ה[ג]  ים ֶז ם ַמֲחֵנ$ה ֱא!ִה� 0ֹאֶמר ַיֲֽעֹקב/ ַּכֲאֶׁש�ר ָרָא- ם  ַוּי א ֵׁשֽ  ִים׃ פ-ַוִּיְקָר1 ּוא ַמֲחָנֽ ֹום ַהה�   ַהָּמק$

שתי מחנות של חוצה לארץ שבאו עמו עד  ....ַמֲחָנֽ ִים )בלב,(: ישראל באו לקראתו ללוותו לארץ-של ארץים כמלא )ב(בר' ויצא לב, ]רש"י[
  :כאן. ושל ארץ ישראל שבאו לקראתו

  וסמוך לאלו שלעיל פתח פרשת וישלח כדלהלן :טט

  

יו ֶאל  :ד,וישלח לב בראשית ב ַמְלָאִכים/ ְלָפָנ- ח ַיֲעֹק0 יו-ַוִּיְׁשַל֨ ו ָאִח� ה ֱאֽדֹום׃ַא$        ֵעָׂש� יר ְׂשֵד$   ְרָצה ֵׂשִע�
ב ַמְלָאִכים/  )דלב, ש'(בר' וי ח ַיֲעֹק0 תבנית טעמים בתפקיד כעין המידות כ"א וכ"ב מל"ב מידות של ראבריה"ג, קדמא מהפך פשטא,  - ַוִּיְׁשַל֨

, )דלב, ש'(בר' וימלמד על ג)-ב,(בר' ויצא לב כתוב שלפניוכאן ה (כב) מדבר שחבירו מוכיח עליו, (כג) מדבר שהוא מוכיח על חבירו, 

יו  כן- לא-דאם מסביר ח"שפת ועיקר, ממש מלאכים ]י"רש['כפ יו  ופירוש. ממש לי. לכן פירש מלאכים למהְלָפָנ- יו  שהיו אותןְלָפָנ- ְלָפָנ-
י ֱא?ִהֽים-ַוּיְִפְּגעּו ג)- (בר' ויצא לב,ב שנאמר   .שלח אותם ::::֖בֹו ַמְלֲאֵכ֥

יו  ב בפסוקים הקודמים והעומדים עתהשלח המלאכים שהוזכרו בכתוב שכתו – טט   . לידוהנמצאים  היינוְלָפָנ-

(כב) מדבר שחבירו כעין המידות כ"א וכ"ב מל"ב מידות של ראבריה"ג, בעלת לפחות התפקידים הבאים: קדמא מהפך פשטא, התבנית 
  טעמא דקרא שלפניו.ותפקיד כעין , מוכיח עליו, (כג) מדבר שהוא מוכיח על חבירו,

  
  :וישלח לב,ית שיראב

  ַוּיֹאֶמר8 ַיֲעֹקב7 
י ִיְצָח�ק   י ָאִב� ם ֵוא!ֵה� י ַאְבָרָה-   ֱא!ֵהי/ ָאִב�
׃ 'ה9  יָבה ִעָּמֽ ּוב ְלַאְרְצ>1 ּוְלמֹוַלְדְּת>� ְוֵאיִט$ י ׁש<   ָהֹאֵמ�ר ֵאַל?

, ע"פ רש"י יעקב יעקב על יעקבף מהמדובר בו. כאן גורע ומוסי ענייןהמוסיף עניין מלפעמים גורע לפעמים זרקא סגול,  –ַוּיֹאֶמר8 ַיֲעֹקב7 

שאחת מהן הובטחה בשם המיוחד לבדו. יעקב מבקש לעורר רחמי ה'  בזכות שתי הבטחות אלו .מזכיר לפני ה' שתי הבטחות ה' להגן אליו
  לגרוע ממנו מידת הדין אף אם חטא או שגג רק במחשבתו (ראב"ע) ולהוסיף עליו רחמים.

  

' ׀ ַעל ),ותשא לד' שמ(-ואפשר כי דומה ל ר ה$ . ה' עובר מכסא דין לכסא רחמיםלכתחילה דין, בפועל זרקא סגול,  –ָּפָניו8 ַוִּיְקָרא7 -ַוַּיֲעֹב֨

  גריעת דין והוספת דרכי בקשת סליחה, העברת דין והוספה ברחמים.

י  ),יבבא יב 'שמ( - וגם דומה ל ֶרץ־ִמְצַרִיםB ְוָעַבְרִּת� �ְיָלה ַהֶּזה7  ְבֶאֽ מישראל והוספתו על פשעי מצרים והוספת  העברת (גריעת) דין ַּבַּל
  חסד ורחמים לישראל בהגנת הקב"ה בעצמו מפני המשחית שניתנה לו רשות לפגוע בארץ מצרים.

  

י  'ה9  , כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו וזהו הזכרת שם ה' המיוחד לעורר רחמי ה', גרשיים מונח רביע - ָהֹאֵמ�ר ֵאַל?

  , בשם המיוחד לבדוב מזכיר לפני ה' את הבטחת הגנתו ע"פ רש"י יעק
וגו'?! אלא כך אמר יעקב לפני הקדוש ברוך  האומר שוב לארצךהאומר שוב לארצךהאומר שוב לארצךהאומר שוב לארצךועוד: מהו שחזר והזכיר שם המיוחד, היה לו לכתוב: ... . ]י"רש[

ג), ושם אמרת לי: הוא: שתי הבטחות הבטחתני: אחת ביציאתי מבית אבא אמרת לי: "אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק" (בר' כח,י
"ושמרתיך בכל אשר תלך" (בר' כח,טו). ובבית לבן אמרת לי: "שוב אל ארץ אבותיך" וגו' (בר' לא,ג), ושם נגלית לי בשם המיוחד 

   לבדו, שנאמר "ויאמר ה' אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך" וגו' (בר' לא,ג); בשתי הבטחות הללו אני בא לפניך

כנגד העושה; על כן העון הקל, לגדול ִיָקֵרא 'גדול'; ויעקב פחד, שמא חטא או  -, כי כל עון קטן וגדול ועוד ידענו:...  ]ראב"ע קצר[
שגג במחשבתו, ובעבור זה לא יהיה השם עמו. ואל תתמה, כי הנה משה, שאין למעלה ממנו, והוא שלחו להוציא את ישראל 

  ממצרים, ובעבור שגגתו שלח מלאך להמיתו (ראה שמ' ד,כד).

  
  :ראשית וישלח לב,ידב

ּוא �ְיָלה ַהה� ם ַּבַּל $ֶלן ָׁש�   ַוָּי
ח ִמן  יו׃-ַוִּיַּק9 ו ָאִחֽ ה ְלֵעָׂש$ ֹו ִמְנָח�   ַהָּב<א ְבָיד1

ח ִמן ֹו - ַוִּיַּק9   יצא להקל ולהחמיר כענינוגרשיים דרגא תביר, כעין יצא לידון בענין אחר שלא  - ַהָּב<א ְבָיד1

ֹו ]י"רש[   החולין שנטל מעשר וכו'.  מן אחר דברמרגליות. ... אבנים טובות ו אומ"...  ַהָּב<א ְבָיד1

  ולהינצל לפייס להקלמעשר לפני מתן המתנה,  ליטול החמיר -  טט

ה-ִמן  ֹו ִמְנָח� דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים קשורים לנושא מסוים, שעל כל אחד חל הענין או ההלכה, כאן שימוש בכל  ַהָּב<א ְבָיד1
יו׃בם  הקנינים ונקיטת כל אמצעי הגנה לפייס ו ָאִחֽ מרמז  ]רד"ק[מהקניינים,  ]רלב"ג[אתנח ממעט אותו מאחווה מלאה, ע"פ  – ְלֵעָׂש$

וזה להודיע, כי האדם, כשיהיה בעת צרה, אִפלו יהיה צדיק, מהשוואת מלת בידו למלת בידו של עבד אברהם לומר כל אשר יש לו, ועוד 
     ;בכל אשר יוכללא יסמוך על הנס, אלא ישמור עצמו 

  

ֹו...  ]רד"ק[ ֹו ואמר "עזים" וגו' (להלן,טו).  ,,,,ְבָיד1 ברשותו, וכן "כל אשר יש לו נתן בידו" (ראה בר' לט,ד,ח). ולא בא לו המלאך  -ְבָיד1
שהיה תשובת תפלתו, עד שהכין המנחה ושלחה לפניו; וזה להודיע, כי האדם, כשיהיה בעת צרה, אִפלו יהיה צדיק, לא יסמוך על 

  מו בכל אשר יוכל;הנס, אלא ישמור עצ
יו-ִמן ו ָאִחֽ ה ְלֵעָׂש$ ֹו ִמְנָח� בדומה לאליהו בהר הכרמל שנתן הפר בידו לנביאי הבעל כי הפר סרב ללכת מעצמו, וכך פירש גם  – ַהָּב<א ְבָיד1
  . כך גם בעלי החיים של יעקב סירבו ללכת מעצמם. ויש המפרש שהפיל גורל.]שפת אמת[- ה
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

 ,לג:    לבבראשית וישלח 
ן-ַעל Jל-ְבֵנֽי יֹאְכ֨לּו-לֹא ֵּכ Kה ִּג�יד-ֶאת ִיְׂשָרֵא  ַּכ�ף-ַעל ֲאֶׁשר/  ַהָּנֶׁש? �ה ַהּי�ֹום ַע�ד ַהָּיֵר-  ַהֶּז

י  � ֶר-ְּבַכף ָנַגע/  ִּכ0 ב ֶי ה׃ ְּבִג�יד ַיֲעֹק-  ַהָּנֶׁשֽ
  !הלכותזה הוא מקור לשתי  פסוק

  יםהטהורת והעופות (נדיר אבל קיים) בחיות (תיב"ע), בהמוגיד הנשה  לאכוללא תעשה לא  מצוותי הוז עניןשל  לגופו' א

הלכות תלמוד תורה להורות למנוע מישראל  עשו" פע" חר ואם צריך לענינו. לענינו זהו לעיל, דרשהו לענין אחרא לענין דרשהו' ב
  ופוסקים סלא ללמוד תורת הנסתר קודם למילוי כרסו בש" בנסתרותהחקירה 

  יםהטהורבחיות, בהמות והעופות (נדיר אבל קיים) ד הנשה גי לאכוללא תעשה לא  מצוות עניןשל  לגופו' א

  בחיות, בהמות והעופות הטהורים. אכילת גיד הנשהלאיסור  כעין כלל ופרט וכלל להיותהפסוק עשויה  תבנית

ן  פרט קדמאה מכעיןהכלל ראשון מורכב  הסבר בדרך כלל ופרט וכלל: Jיֹאְכ֨לּו-לֹא  כללפזר,  –ַעל־ֵּכ  Kקדמא ואזלא  -  לְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא  

ה -  פרטהם:  הכלל קדמאה פרטי ), 2(א) גיד פנימי, גיד חיצוני (סה"כ  ארבעעם קשר לערך  שני ענינים(מונח רביע, כעין  ֶאת־ִּג�יד ַהָּנֶׁש?

ג) (ט"ז יורה דעה סימן ק ס"ק ג ) ומרמז למה שרבנן ריבו עליו הקנוקנות והשומנים שסביבם להרחקה מעבירה; (ב) 4בכל ירך (סה"כ 
1זה בשור הגדול ובכבש (קטן) [גדול] ב' אצבעות כ"כ או"ה שם: -כרוחב ד' אצבעות. 

ֲאֶׁשר/  בבעל חיים  מקומו ומפרט והולך) 
 �ה  זמנווקטן בתפקיד של שתיים) - (מחלוקת האם ימין או שמאל ונפסק ששניהם, מתאים לזקף ַעל־ַּכ�ף ַהָּיֵר- (מחלוקת האם  ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז

  ינו או ממתן תורה והאם גם חל על בני נח כי בימי יעקב היו עדיין בכלל בני נח). החל מיעקב אב

  

לא ללמוד תורת הנסתר קודם למילוי כרסו  בנסתרותהלכות תלמוד תורה להורות למנוע מישראל החקירה  עשו" פע" חרא לענין דרשהו' ב
  ופוסקים סבש"

זו להורות למנוע  במצוהורמז נו לשובעמוקים שהשגתם קשה.  לדבריםהוא משל  שהוא קשה ואין בו טעםהנשה  גיד ]יקר כלי[ ע''פ -  טט
''ם ובשו''ע יו''ד הלכות לימוד תורה,  רמב[- ב כנראה הכלי יקר מכוון לאמור. לך עסק בנסתרות איןמישראל החקירה בנסתרות כמ''ש 

''ך סק''ו ד''ה אבל לא בלימוד ש, ''ד מהלכות יסודי התורהפס, הגהות הרמ''א ... פרדס ... רמב''ם ספר מדע   בסיפא ]' רמ''ו סע' ד'סי
  שאר החכמות. ... 

 ....  אדם לשלש למודו...ויפנה כל ימיו לתלמוד בלבד לפי רוחב לבו וישוב דעתו. חייב ]ד "קערוך יורה דעה סימן רמו ס שולחן[
רק לאחר קרא בין החכמים טיול בפרדס. ואין לאדם לטייל בפרדס נ וזהומותר ללמוד באקראי בשאר חכמות, ובלבד שלא יהיו ספרי מינים,  מומ"

  התורה).  יסודיד' מהל'  פסוף מדע ס" ם(רמב" , והוא לידע איסור והיתר ודיני המצותוייןשמלא כריסו בשר 
מים קוראים אותו הם שחכ מרכבהמהל' יסודי התורה שעניני מעשה בראשית ומעשה  דכתב בספ" ם"שהרמב ]ו קיורה דעה סימן רמו ס" ך"ש[

 פשאע" ם"הרמבשאמרו ד' נכנסו לפרדס והוא חקירה עיונית אלהיית ואפי' אזה כתב  דע" ל"רשפרדס  ל(בפ' אין דורשין) ... ונ" שפרדס כמ"
 תחכמ...גם המקובלים ושאר האחרונים הפליגו בדבר שלא ללמוד  לעכ" סוש" ממשנהלא ילמדנו רק אחר שמילא כריסו  מהן מ" סשבכלל הש"

בן ארבעים לבינה בשגם שצריך קדושה  ששנה כמ" ארבעיםויש שכתבו שלא ללמוד קבלה עד שיהא בן  סהקבלה עד אחר שמילא כריסו מהש"
  האמת: חכמיכל זה בד'  שהמתפרצים לעלות בחכמה זו קודם הזמן הראוי קומטו בלא עת כמ" ורובוטהרה וזריזות ונקיות לזה 

  

ה ֲאֶׁש0ר ָנָֽטה-ֶאת ַוִּיKֶקן :יט,וישלח לג אשיתבר ת ַהָּׂשֶד? $ד ְּבֵנֽי-ֶחְלַק� ֹו ִמַּי י ְׁשֶכ�ם-ָׁשם/ ָאֳהל- ֹור ֲאִב� ה׃      ֲחמ� ה ְקִׂשיָטֽ   ְּבֵמָא�
ה-ַוִּיKֶקן ֶאת ת ַהָּׂשֶד?   , כעין יצא מן הכלל ללמד על על הכלל כולו, מונח רביעגרש - אזלא – ֶחְלַק�

... יעקב אבינו קנה מקום ראשון של חניה  177ע'  ליקוטי שיחות כה (א) אף על פי שהקב"ה העניק את ארץ ישראל לעם ישראל, ע"פ
  ושלם עליה במטבעות חשובות המשמשות כתכשיטים. ... מתוך חיבת ארץ הקדשישראל - בארץ

$י -ַוִּי�ַחן ֶאת ח)י,וישלח לג 'בר((ב)  יר׃ְּפֵנ ה-ַוִּיKֶקן ֶאת ט)י,וישלח לג 'בר( ָהִעֽ ת ַהָּׂשֶד?   ה ובסידור אחר-ח- א- ו- ה ירָהעִֽ ר"ת החל ממלת  ֶחְלַק�

ה, כעין רמז לשמונה פעמים שם הפלאים שבין היתר מבטא של קישור שמים וארץ. שמונה מרמז לענין שמעל לגדר הטבע. -ו-ה-ח' א 
א מי שיש לו בה (בא"י) חלק חשוב הו -  ראב"עפי' גרש בראש פסוק מרמז לעניני גאולה. וזה מתאים ל- ולרב יצחק גינצבורג הי"ו, אזלא

רצה שתהיה תחילת ביאתו בארץ בתוך שלו ... והמעשה הזה היה רמז כי המקום יכבש לפניו  רש"י ורמב"ן, וע"פ כחלק עולם הבא
   תחילה

כאן  יצא לידון בענין אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר, כעין תבנית גרש ... מהפך פשטא-אזלא -  ָׁשם/ -ֲאֶׁש0ר ָנָֽטה ...  ַוִּיKֶקן אם נלמד(ג) 
לא רצה להיות בשאילתות דרב אחאי בר"י,  - ערב שבת היה  רש"י ורמב"ןע"פ ,  להליכת תחום שבת מחוץ לעיר קל בקביעת תחום שבתלה

 וקבע... ורבותינו אמרו נכנס עם דמדומי חמה אכסנאי בעיר, אבל רצה שתהיה תחילת ביאתו בארץ בתוך שלו ... והמעשה הזה היה רמז כי המקום יכבש לפניו תחילה
  .לו תחומין

ה ֲאֶׁש0ר ָנָֽטה (בר' וישלח לג,יט)(ד)  ֹו-ַהָּׂשֶד? וזה קשור לזכות עם קטן כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש, -רביע ... זקף - ָׁשם/ ָאֳהל-
  ישראל התחתונה והעליונה.- ישראל לארץ

ה-ַוִּיKֶקן ֶאת (בר' וישלח לג,יט)  ת ַהָּׂשֶד?   לקנין מערת המכפלה  דומה גרש מונח רביע,- אזלא -  ֶחְלַק�

ֶסף ַהָּׂשֶדה֙  )יג,ש כגי"ח(בר'  • ִּתי ֶּכ֤ , (א) קניית השדה בנוסף על המערה להקל גרש מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר- אזלא -  נַָת֜

נתתי לך  והלואי... מוכן הוא אצלי  י"רש .מחששות עפרון (ב) להקל על אברהם ובניו לעתיד שלא ישאר טענה לעפרון בשדה ובמערה
  כבר.

  דוד המלך. יישראל, והשלישי הוא קנין גרן ארונה ע"- קניני אבות בארץ שני •

  

ם ִמְזֵּב�חַ -ַוַּיֶּצב :כ,וישלח לג אשיתבר ְקָרא       ָׁש� ל׃ ס -ַוִּי֨ י ִיְׂשָרֵאֽ ל ֱא!ֵה$ ֹו ֵא�   ל-
ְקָרא ל -ַוִּי֨ ֹו ֵא�   קטן (שני טעמים בתבה אחת) טפחא-קדמא זקף - ל-

ל׃  י ִיְׂשָרֵאֽ והוקשה לו דמ"ש ויקרא לו אל אלקי ישראל הרי שיחד ...  פ"פ סי"חר"ב פירוש מהרז"ו מרכא סלוק פר' סגורה  - ֱא!ֵה$
ויקרא  מדה ל"אהקב"ה שמו על יעקב בחייו ואין הקב"ה מיחד שמו על הצדיקים בחייהם כמ"ש לקמן פצ"ד ססי"ה ע"כ דורש ע"פ 

  נים:ישראל לו אל אלקי שהש"י הוא אלקי העליונים והתחתו
ְקָרא ֹו -ַוִּי֨   . לתבנית זאת יש אופני פעולה נוספים.מוקדם שהוא מאוחר בענין - לרבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי מדה ל"א כעין ל-

                                                           
אלא על הכף בלבד, יג] והוא <ג> כרוחב ד' אצבעות, ואם הוא שלם מקרי בריה. (בארוך כלל כ' הגה: יב] ועיקר גיד הנשה אינו  שו"ע יו"ד ק1

   [יב] ועיקר גיד כו'. חולין צ"ו א' ב':ביאור הגר"א  כ"ח).
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

  
  :יב –,יא וישלח לו אשיתבר

ם ּוְקַנֽז׃[יא]   ֹו ְוַגְעָּת� ר ְצפ$ �י ֱאִליָפ�ז ֵּתיָמ�ן אֹוָמ-   ַוִּיְהי�ּו ְּבֵנ
�ע׀ ָהְיָת�ה ִפיֶל? [יב]   ֱאִליַפז/ ֶּבןְוִתְמַנ ז ֶאת-ֶגׁש ֶלֽ ֶלד ֶלֱאִליַפ� ו ַוֵּת$   ֲעָמֵל�ק-ֵעָׂש-

ו׃  ֶׁשת ֵעָׂשֽ ה ֵא$ $י ָעָד� ֶּלה ְּבֵנ Tֵא  
�ע׀וְ המילה    מונח פסק)'. לבאר זאת נביא כמה מקורות.-מוטעמת בטעם 'מונח לגרמיה ( ִתְמַנ

ֶגׁש ב)י,(לו ]רמב"ן[- כתב ה �ע׀ ָהְיָת�ה ִפיֶל? ש לחשוב בו, כי תמנע פילגש אליפז אחרי לידתה את עמלק ילדה ועל דרך הפשט י...  - �ְוִתְמַנ
  בן, ותקש בלדתה ותמת, ותקרא את שמו תמנע בעבור הזכיר שמה. ואביו אליפז קרא לו קרח,

סדור היה ראוי להיות שהאגדה נדרשת, אמרו ) מדה יא( ואני עוד סובר בכתוב הזה מה שאמרו רבותינו בשלושים ושתים מדות... 
ם ּוְקַנֽז׃ )יא,(לו ... וגם רודפי הפשט יאמרו כן בפסוקים אחרים, וכן זה יאמר קאלא שנחל ֹו ְוַגְעָּת� ר ְצפ$ �י ֱאִליָפ�ז ֵּתיָמ�ן אֹוָמ-  ַוִּיְהי�ּו ְּבֵנ

�ע׀ )בי,לו((טט סלוק)  גֶ  וחזר ואמר. ְוִתְמַנ  ... והיא הסבה שלא הזכיר שמה, כי לא רצה לאמר שני פעמים ותמנע לזכרׁשָהְיָת�ה ִפיֶל?
  ולנקבה.
ֶגׁש  [רשב"ם] �ע׀ ָהְיָת�ה ִפיֶל? �ע׀  [שוחר טוב]-ראיתי בְוִתְמַנ ז יְּבנֵ֖  )לודהי"א א,(- שכן ב מחובר גם לפסוק העליוןְוִתְמַנ ן ֱאִליָפ֑ י ְואֹוָמר֙  ֵּתיָמ֤  ְצִפ֣

ם ז ְוגְַעָּת֔ ֶגׁש ...  ס: ַוֲעָמֵלֽק ְוִתְמָנ֥ע ְקַנ֖ �ע׀ ָהְיָת�ה ִפיֶל?   נקבה. בבראשית)טט: ( זכר מבני אליפז והשני בדברי הימים)(טט: הראשון  ְוִתְמַנ

�ע׀ כתב ויש מפרש  [לקח טוב]- ב...  [תורה שלמה [יח]] �ע׀[פי' מלה נפרדת] כי הפרידו הכתוב וכתב  לגרמיה,על פירוש ְוִתְמַנ , כי ְוִתְמַנ
מנע עולה לכאן ולכאן כי היה תמנע זכר בנו של בא להורות כי ת הקו המפסיקכי  [שכל טוב]- וביתר ביאור בוגו' ... תמנע זכר הוא 

  וגו'אליפז ותמנע נקבה 

�ע׀סובר כי  [רמב"ן] סיכום:  [שוחר טוב]ע"פ  [רשב"ם] ,סדור שנחלק –מל"ב מידות של רבי אלעזר ברבי יוסי הגלילי  מידה י"אהוא  ְוִתְמַנ

�ע׀מלמד כי  �ע׀ְותִ מלמד כי  [לקח טוב]מחובר גם לפסוק שלפניו,  ְוִתְמַנ וביתר (טט: וזהו טעם מונח לגרמיה)  לגרמיה [פי' מלה נפרדת] ְמַנ
  בא להורות כי תמנע עולה לכאן ולכאן (טט: טעם פסק) הקו המפסיקכי  [שכל טוב]- ביאור ב

�ע׀ ב)י,לובר' וישלח (- ב )פסקמונח -(כי הטעם מונח לגרמיה  מתקבלת התוצאה ב)י,לובר' וישלח (-בע"פ סברת רמב"ן  מופע של  ואוגו' ה ְוִתְמַנ
זוהה, כאן  .סדור היה ראוי להיות אלא שנחלקובארוכה  סדור שנחלקמידה י"א מל"ב מידות שהתורה והאגדה נדרשת בהם, מידת 

קשר בין תבנית טעמי מקרא ומידת דרשת תורה. בפירושי הראשונים (רשב"ם ע"פ שוחר טוב, תורה שלמה [יח] ע"פ לקח טוב, שכל טוב) 
יש ללמוד למקומות אחרים בעלי אותה תבנית טעמים בצורה דומה. למידה י"א יש מופעים ע"פ תוכן כדוגמאות המובאות ואפשר שמכאן 
  מדרש רבה.לפירוש  הקדמהע"י המהרז"ו ב

  תמנע (הנקבה) היתה פילגש וגו' ללא פסק וזהו שם הזכר תמנע, קריאה את המלה בראש הפסוק לפסוק שלפניו מחבר עם פסקקריאה 
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

  שית וישלח לב,דברא 1.2

  
  :בראשית וישלח לב,יא

ֲחָסִדים/ ּוִמָּכל ל ַהֽ ְנִּתי ִמֹּכ0 Kיָת ֶאת-ָקֹט ר ָעִׂש� ת ֲאֶׁש$   ַעְבֶּד�>-ָה�ֱאֶמ-
י ָעַב/ְרִּתי/ ֶאת  י ְבַמְקִל? $י ַמֲחֽנֹות׃-ִּכ� יִתי ִלְׁשֵנ ה ָהִי� ה ְוַעָּת$   ַהַּיְרֵּד�ן ַהֶּז-

י  י ְבַמְקִל? . לבדומקלי (ד) ולא מקנה אלא (ג) ולא זהב (ב) לא כסף (א) היה עמי  לא י"רש, ענינים קשורים ארבעמונח רביע, לפחות  - ִּכ�
  וגו'

  
 , התרנ"ו (ע"פ אוצר החכמה)143} ע' 3מועדים וחדשי השנה חסידות { אמרי נועם, הרב הורוויץ מאיר בן אליעזר,

בקטנות. ועיין בתקון חד ועשרין דף נ"ה ע"א זק"ף גדו"ל זק"ף קט"ן עולה יסו"ד מלכו"ת כי בחי' דכר נקרא גדול ובחי' נוקבא הוא 
ֲחָסִדים/ ּוִמָּכל שופר מהופך זקף קטן ההוא אתמר בי' " ל ַהֽ ְנִּתי ִמֹּכ0 Kת -ָקֹט (מדת ", אזדקיף ואיקרי זקף גדול כו' ומהפכין מה"ד ָה�ֱאֶמ-

  ע"ש. (מדת הרחמים)למדה"ר  הדין)
ב) תה' פא,התהפך ע"י השופר וזהו (וזהו תקע"ו בשופר, תקע"ו עולה זק"ף קט"ן זק"ף גדו"ל שי  י ַיֲעֹקֽ ט ֵלא!ֵה$ ְׁשָּפ? Kדייקא שנאמר  ִמ

  בו קטנתי עיין בתקונים ד"ס ע"ב
ְנִּתי גרסת כתר ומגנס Kתיקוני הזוהר ע"פ  אמרי נעםגרש מהפך פשטא, תבנית טעמים כעין יצא להקל ולא להחמיר כמאמר - אזלא -  ָקֹט

 ר (מדת הרחמים) ע"ש.ומהפכין מה"ד (מדת הדין) למדה" תקון כא

   גרש מהפך פשטא-אזלא, מהפךראה 

  

  עולה גי' תקע"ו ) 576) (סה"כ 496) מלכו"ת (80) עולה (שווה) גי' יסו"ד (576) (סה"כ 346"ף קט"ן (קי' זג) 230ף גדו"ל (ק"' זגי

ד אחד כפשוטו (כאן כנראה בחי' קטן, ויש בו לימו-קטן בד"כ מטועם מהפך פשטא (מונח) זקף- שופר מהופך הוא טעם מהפך, מהפך זקף
) למדה"ר (מדת ןידה"ד (מדת המואיקרי זקף גדול כו' ומהפכין  יףדקנוקבא הוא בקטנות) ולימוד אחר היוצא מפשוטו (כאן כנראה אז

  .)הרחמים) ע"ש

  ההיפוך מבחי' קטנות לבחי' גדלות ממדת הדין למדת הרחמים מושג ע"י התעוררות בתשובה בתקיעת השופר

ֶדׁש ׁשֹוָפ�ר) תה' פא,ד(קע"ו בשופר מהפסוק ת הווז ּו ַבֹח� ) שיתהפך 576קט"ן זק"ף גדו"ל (גי'  ק"ףז) עולה (שווה) 576, תקע"ו (גי' ִּתְקע�

ב) תה' פא,ה(ע"י תקיעת השופר תוצאת  י ַיֲעֹקֽ ט ֵלא!ֵה$ ְׁשָּפ? Kממאמר(מר בו אדייקא שנ (למדת הרחמים)למדה"ר  (ממדת הדין)ממה"ד  ִמ 

ְנִּתי) מידת קטנות, וכן בית יעקב אלו בנות ישראל על עצמו,יעקב  Kעיין בתקונים ד"ס ע"ב ָקֹט  

  

ֶדׁש ׁשֹוָפ�רפא ם ליתה ּו ַבֹח� ֶסה ְלי�ֹום ַחֵּגֽנּו׃  [ד] ִּתְקע� ֵּכ? Kּוא ַּב ק ְלִיְׂשָרֵא�ל ה� י ֹח� ב׃  [ה] ִּכ0 י ַיֲעֹקֽ ט ֵלא!ֵה$ ְׁשָּפ? Kִמ  
  

 אמרי נעםכבמאמר עניין יעקב. יעקב על עניין או גורע מזרקא סגול, מוסיף  –ֲעֹקב7 ַוּיֹאֶמר8 יַ ) ' וישלח לב,יבר( הפסוק הפותח בתפילת יעקב

הזדקפות יעקב בתפילה מהפכת אותו מקטנות לגדלות ומהפכין מה"ד (מדת הדין) למדה"ר (מדת הרחמים). ו' כ ולואיקרי זקף גד יףדקאז
  הדין למדת הרחמים.מהפכת מדת ע"י שגורע ממידת הדין ומוסיף על מידת הרחמים, והתוצאה 

' ׀ ַעל ,ותשא לד-שמות כי-ואפשר כי דומה ל ר ה$ ה' עובר מכסא דין לכסא לכתחילה דין בפועל זרקא סגול,  –ָּפָניו8 ַוִּיְקָרא7 -ַוַּיֲעֹב֨
  . גריעת דין והוספת דרכי בקשת סליחה, העברת דין והוספה ברחמים.רחמים

י  ,יבבא יב שמות - וגם דומה ל ֶר ְוָעַבְרִּת� �ְיָלה ַהֶּזה7  ץ־ִמְצַרִיםB ְבֶאֽ העברת (גריעת) דין מישראל והוספתו על פשעי מצרים  ַּבַּל
  והוספת חסד ורחמים לישראל בהגנת הקב"ה בעצמו מפני המשחית שניתנה לו רשות לפגוע בארץ מצרים.

  

ְנִּתיגרסת קורן  ֲחָסִדים/ ּוִמָּכלרביע, ואחריו  – ָקֹט? ל ַהֽ ת-ִמֹּכ0 קטן עשויה - קטן, תבנית טעמים רביע ... זקף- מהפך פשטא זקף – ָה�ֱאֶמ-
...  רמב"ןלהורות על כעין מדה ל"ד למהרז"ו כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש. רביע בתפקיד של רובץ עליו הרבה דברים ופי' 

ֲחָסִדים תמכל צרותיו, ועשה פעמים רבות  הצלתו אשר הצילו ַהֽ   (ג)ועושר (ב)ים ובנות בנ (א)כל הטוב הזה שהיה לו, כי נתן לו  - ֱאֶמ-
ֲחָסִדים/ (ע"פ קה' ו,ב). והנכון בעיני, כי  ודוכב (ד)ונכסים  תהקיימים יקראו  ַהֽ ן ֵּביְת>< כי הוא מגזרת 'אמנה', כטעם  ,,,,ֱאֶמ- ְוֶנְאַמ֨

ְמַלְכְּת>1 ַעד ים), ענין קיום; שמואל ב ז,טז(עֹוָל�ם -ּוַמֽ יו ֶנֱאָמִנֽ ן ֵמיָמ� ֹו ִנָּת- ִים כאשר אמר ); יש' לג,טז( ַלְחמ� ב ַמ� ֹו ַאְכָז- ָה֨יֹו ִתְהֶי$ה ִלי/ ְּכמ�
נּו א ֶנֱאָמֽ $ֹ   ). יר' טו,יח( ל

  
  :בראשית וישלח לב,לג

ן-ַעל Jל-ְבֵנֽי יֹאְכ֨לּו-לֹא ֵּכ Kה ִּג�יד-ֶאת ִיְׂשָרֵא  ַּכ�ף-ַעל ֲאֶׁשר/  ַהָּנֶׁש? �ה ַהּי�ֹום ַע�ד ַהָּיֵר- י ַהֶּז � ֶר-ְּבַכף ָנַגע/  ִּכ0 ב ֶי ה ְּבִג�יד ַיֲעֹק-   ׃ַהָּנֶׁשֽ
  ו,א,בצ - ה,ב צבבלי חולין 

תורה אוסרת בשם תואר או בשם עצם. בכל דבר שהתורה האם ההאומרים יסוד והגדרה ,  לקט ראשונים מאורות הדף מ' קובלסקיהרב 
  כללי עינב בודד פחות משיעור)באופן יש שיעור אכילה, כגון ערלה, טבל, נבלה (ערלה  -אסרה בתואר 

ן-ַעל לכןכגון גיד הנשה, שרץ, אבר מן החי (כגון עצם הקטן מכזית),   ,יש בריה בכל דבר שהתורה אסרה בשם עצם Jפזר ללא טעם  – ֵּכ
  .אל שרץ ואבר מן החיילמד שנאמר בשם עצם וממנו  ,בבריהרמז לאיסור שאינו נמדד בשיעור אלא מתלישא (גדולה או קטנה אחריו) 

  
  :ז –,ו וישלח לג בראשית

<ְׁשןָ ַהְּׁשָפח1  [ו]   יןָ׃ַוִּתַּג ְׁשַּתֲחֶוֽ ן ַוִּתֽ ָּנה ְוַיְלֵדיֶה�   ֹות ֵה$
<ׁש ַּגם[ז]    ְׁשַּתֲחֽוּו׃-ַוִּתַּג ל ַוִּיֽ ר ִנַּג$ׁש יֹוֵס1ף ְוָרֵח� ּו ְוַאַח? ְׁשַּתֲחו� יָה ַוִּיֽ   ֵלָא1ה ִויָלֶד�

ן ָּנה ְוַיְלֵדיֶה� ֹות ֵה$ <ְׁשןָ ַהְּׁשָפח1 ו ענין שווה לפרטיה. עם הלכה אטפחא, קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים מרכא דרגא תביר  – [ו] ַוִּתַּג

ןתבנית - אבל התת ָּנה ְוַיְלֵדיֶה� ֹות ֵה$ שההלכה או הענין לא קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים מלמדת על טפחא, מרכא תביר  – ַהְּׁשָפח1
ת, כי בני השפחות לא השתחוו; נותן טעם לדבר, כי כשראו אמותם משתחוו רבי יוסף בכור שורוזה מתאים לפי' , חל על חלק מפרטיה

ָ וטעם סלוק של מלת  אמרו: אמותינו משתחוות כי כן דרכן להשתחוות לכל, אבל אנו לא נשתחווה; ין ְׁשַּתֲחֶוֽ רבי יוסף מגביל כפי'  ַוִּתֽ
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

ָ ולכך כתב בהן  בכור שור ין ְׁשַּתֲחֶוֽ   שרק הן השתחוו ולא בניהם. ַוִּתֽ

<ׁש ַּגם[ז]    יהָ -ַוִּתַּג כולם  , כאןבעלי הלכה או ענין שווה לפרטיהם הקשורים לנושא מסוים דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטי – ֵלָא1ה ִויָלֶד�

ּו  ְׁשַּתֲחו�   בקבוצה זאת כולם השתחוו  ַוִּיֽ

ר ל רביע, כאן – ְוַאַח? , עם הלכה או ענין לא שווה לפרטיהמרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים  – ִנַּג$ׁש יֹוֵס1ף ְוָרֵח�

ְׁשַּתֲחֽוּו׃כאן  לכאורה תבנית הטעמים . אעמוד כנגדה ואעכבנו מלהסתכל בה רש"יא השתחוה כדי להסתיר את רחל אמו כפי' יוסף ל – ַוִּיֽ
הייתה צ"ל תביר מרכא טפחא. שרק רחל השתחוותה. ולכן אפשר שיוסף עמד בין עשו ובין רחל כאשר הוא מכופף מעט או פורש ידיו או 

ּובגדו וזה נראה כמשתחווה.  ְׁשַּתֲחו� ְׁשַּתֲחֽוּותפקיד מגביל, אתנח ב -  ַוִּיֽ סלוק בתפקיד מגביל, אפשר שלא השתחוו בפישוט ידים ורגלים  -  ַוִּיֽ
 אלא בכפיפה עמוקה

אעמוד כנגדה לפניה; אמר: אמי יפת תואר, שמא יתלה בה עיניו אותו רשע,  -  נגש יוסףנגש יוסףנגש יוסףנגש יוסף -בכולן האמהות נגשות לפני הבנים, אבל רחל  - נגש יוסף ורחלנגש יוסף ורחלנגש יוסף ורחלנגש יוסף ורחל(ז)  רש"י
  [מכאן זכה יוסף לברכה: "עלי עין" (בר' מט,כב; ראה ב"ר עח,י)].[מכאן זכה יוסף לברכה: "עלי עין" (בר' מט,כב; ראה ב"ר עח,י)].[מכאן זכה יוסף לברכה: "עלי עין" (בר' מט,כב; ראה ב"ר עח,י)].[מכאן זכה יוסף לברכה: "עלי עין" (בר' מט,כב; ראה ב"ר עח,י)].. תכל בהואעכבנו מלהס

כי  ראב"ע שנמסר לתלמיד. וגם לא עם פי' נראה דכולם השתחוו,האומר  רבי יוסף בכור שורפי'  הסיפא של והסבר זה מתואם עם –טט 
  פרט לבני השפחות שהיו בעלי נפש גבוהה משל נפש בני הגבירות כולם השתחוו.

כי בני השפחות לא השתחוו; נותן טעם לדבר, כי כשראו אמותם משתחוות, אמרו: אמותינו משתחוות כי כן דרכן להשתחוות לכל, אבל  יוסף בכור שור רבי

ו, נראה דכולם השתחוו, דאם לא נשתחו  אבל בני הגבירות, שראו אמותם משתחוות, השתחוו גם הם, ... ותשתחוין;ותשתחוין;ותשתחוין;ותשתחוין;אנו לא נשתחווה; ולכך כתב בהן 
  למה נגשו?

 

י ְל>1 ָּכל :ח,וישלח לג בראשית אֶמר ִמ$ Tֹ �ְׁשִּתי-ַוּי   ַהַּמֲחֶנ$ה ַהֶּז�ה ֲאֶׁש�ר ָּפָג
אֶמר ִלְמצֹא  Tֹ י׃-ַוּי $י ֲאֹדִנֽ ן ְּבֵעיֵנ   ֵח�

אֶמר  Tֹ , שתיים על ספיגת מכות ממלאכים כי לא השגיחו ביחוס עשו גדול, שלוש נקודות שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר- זקף - ַוּי

י ְל>1 ָּכל י"רש'פל. אפשר שמכוון אברהם וליצחק, ושלישית על הפסקת המכות ביחוס עשו להיות אחי ליעקבל ...  .ַהַּמֲחֶנ$ה ַהֶּז�ה-ִמ$

להם של מי אתם? והם אומרים להם: משל עשו. והם  אומריםכתות של מלאכים פגע, שהיו דוחפין אותו ואת אנשיו, וומדרשו 
  ים: אומרים: הכו, הכו! ואלו אומר

   ,ןבנו של יצחק הוא, ולא היו משגיחי הניחו א'-  טט

  היו משגיחים עליו, ולאבנו של אברהם הוא,  בן ב'- טט

  :אם כן משלנו אתם להםאומרים ואילו של יעקב הוא,  אחיו ג'- טט

  

י ְל>1 ָּכל   חל ענין / הלכה מסוים.מרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים שלא על כולם  – ַהַּמֲחֶנ$ה ַהֶּז�ה-ִמ$

�ְׁשִּתי-ְל>1 ָּכלאו יהיה פירושו: מה יבקשו  רלב"ג ביאור מילות קבוצת הפרטים הם  - והם מוליכי המנחה  - ַהַּמֲחֶנ$ה ַהֶּז�ה ֲאֶׁש�ר ָּפָג
 )(כולהשתהיה המנחה  עשוכאלו לא היה מאמין מוליכי המנחה והמנחה שנשלחו מחנה מחנה, והענין שלא חל על כולם הוא שעשו 

  .  שלוחה לו, להפלגתה

אֶמר  Tֹ נשלב פי' רבי יוסף בכור שור עם פי' רמב"ן גדול, שלוש נקודות שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר. - זקף - בקרא  שניה פעם -ַוּי
י יעקב ונאמר נקודה באופן אחד היא שיעקב אומר שאין המנחה שלו כי כבר שלחה ממנו, ושתי הנקודות באופן אחר הן תוארו של עשו בפ

  (האיש) הגדול והאדון בעיני יעקב 

אֶמר ִלְמצֹא רבי יוסף בכור שור Tֹ י- ַוּי $י ֲאֹדִנֽ ן ְּבֵעיֵנ ן-ִלְמצֹאכלומר: אינו שלי, אלא ששלחתיו  -  ֵח�   בעיניך. ֵח�

י ְל>1 ָּכלוטעם  רמב"ן תשלח לו כל אלה? שתשלח לו כל אלה, כלומר: מי הוא הגדול אצלך ש לךלךלךלךזה  מימימימיכלומר:  - ַהַּמֲחֶנ$ה ַהֶּז�ה-ִמ$
י-ִלְמצֹאוהוא ענהו:  $י ֲאֹדִנֽ ן ְּבֵעיֵנ   כי אתה הוא הגדול והאדון בעיני. ,,,,ֵח�

  

ב ַאל :י,וישלח לג בראשית ֹ�אֶמר ַיֲעֹק? י-ָנא/ ִאם-ַוּי י ִמָּיִד� י> ְוָלַקְחָּת$ ִמְנָחִת� א ָמָצ0אִתי ֵחן/ ְּבֵעיֶנ-   ָנ֨
י ַעל  $י-ִּכ� ת ְּפֵנ י> ִּכְרֹא1 יִתי ָפֶנ? ן ָרִא� ִני׃ ֵּכ9 ים ַוִּתְרֵצֽ   ֱא!ִה�

ב ַאל )י,וישלח לג 'בר( א -ָנא/ ִאם-ַיֲעֹק?   , כאן רק שני מופעים כאלה בתורה. קדמא ללא אזלא  רביע פשטא –ָנ֨

'  )שמות ד,יד(- וב Wף ה ַחר־ַא֨ אַוִּיֽ ֹ֨ ֹ/אֶמר/ ֲהל ה ַוּי י  ְּבֹמֶׁש? ן ָאִח/י>/ ַהֵּלִו-   ַאֲהֹר0
  

ינָ֨ -ִאםתאמר לי כן. ָנא/ -ַאל(י)  י"רש י ִמָּיִד� י> ְוָלַקְחָּת$ ִמְנָחִת� י ַעל א ָמָצ0אִתי ֵחן/ ְּבֵעיֶנ- יִתי -ִּכ� ן ָרִא�  שתקבלכדיי והגון לך  כיכיכיכי -ֵּכ9
י י> על אשר ִמְנָחִת� יִתי ָפֶנ? והן חשובין לי כראיית פני המלאך שראיתי, שר שלך; ועוד שנתרצית לי למחול על סורחני. ולמה  ,,,,ָרִא�

ִני). סוטה מא,בדי שיתירא ממנו ויאמר: ָרָאה מלאכים וניצול, איני יכול לו מעתה (ראה הזכיר לו ראיית המלאך? כ נתפייסת  - ַוִּתְרֵצֽ
הקרבנות באים לרצות ולפייס; "שפתי צדיק ידעון  - ) וי' כב,כלי, וכן כל 'רצון' שבמקרא לשון 'פיוס': "כי לא לרצון יהיה לכם" (

    ס.יודעים לרצות ולפיי -) מש' י,לברצון" (

ב ַאל ֹ�אֶמר ַיֲעֹק? י>-ָנא/ ִאם-ַוּי א ָמָצ0אִתי ֵחן/ ְּבֵעיֶנ- קטן, כעין מידה ל"ד למהרז"ו אם כל המידות, סתום שלא בא לסתום -רביע ... זקף – ָנ֨
י> י"רשאלא לפרש כפי'  יִתי ָפֶנ? ולמה רחני. ; ועוד שנתרצית לי למחול על סושראיתי, שר שלךוהן חשובין לי כראיית פני המלאך  ,,,,ָרִא�

    ).  סוטה מא,ב(ראה  שיתירא ממנו ויאמר: ָרָאה מלאכים וניצול, איני יכול לו מעתה? כדי הזכיר לו ראיית המלאך

  

ְקָרא-ַוַּיֶּצב: כ,וישלח לג אשיתבר ם ִמְזֵּב�ַח  ַוִּי֨ ל׃ ס -ָׁש� י ִיְׂשָרֵאֽ ל ֱא!ֵה$ ֹו ֵא�   ל-
ְקָרא ל -ַוִּי֨ ֹו ֵא� ל׃  אחת) טפחאקטן (שני טעמים בתבה -קדמא זקף - ל- י ִיְׂשָרֵאֽ   מרכא סלוק פר' סגורה  - ֱא!ֵה$

ְקָראוהוקשה לו דמ"ש ...  פ"פ סי"חב"ר מהרז"ו  ל-ַוִּי֨ י ִיְׂשָרֵאֽ ל ֱא!ֵה$ ֹו ֵא� הרי שיחד הקב"ה שמו על יעקב בחייו ואין הקב"ה מיחד  ל-
ְקָרא מדה ל"אשמו על הצדיקים בחייהם כמ"ש לקמן פצ"ד ססי"ה ע"כ דורש ע"פ  ל ַוִּי֨ י  ִיְׂשָרֵאֽ ל ֱא!ֵה$ ֹו ֵא� שהש"י הוא אלקי ל-

ְקָרא העליונים והתחתונים: ֹו-ַוִּי֨  ובמקרא הזה ,מוקדם שהוא מאוחר בעניןקדמא זקף קטן במלים מוקפות, הוא מופע של מידה ל"א  -  ל-

   לתבנית זאת יש אופני פעולה נוספים.מעביר את מלת ישראל מלהיות מאוחרת ללהיות מוקדמת. 
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

  וישלח לב,דבראשית  1.3
  :ח,יוישלח לג אשיתבר

ֹו ִמַּפַּד�ן ֲאָר�ם ַען ְּבבֹא� ם ֲאֶׁשר/ ְּבֶא�ֶרץ ְּכַנ- ם ִע�יר ְׁשֶכ? Kב ָׁשֵל X ַיֲעֹק֨   ַוָּיבֹא
יר-ַוִּי�ַחן ֶאת  $י ָהִעֽ   ְּפֵנ

יר-ַוִּי�ַחן ֶאתד"א ,ו בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עטוכן  בבלי שבת לג,ב $י ָהִעֽ מדומי חמה , נכנס בערב שבת עם דְּפֵנ
  מבעוד יום וקבע תחומין מבעוד יום הדא אמרת ששמר יעקב את השבת קודם שניתן.

  

 X   , בתפקיד שיעור לתחומין ושיעור לזמן דמדומי חמה. קטנה- תלישא –ַוָּיבֹא

  

  ?מהו הזמן של דמדומי חמה
  מוסאפיה (ליק) סימן נא  -תשובות הגאונים 
באיזו ברכה שמרגיש בה כי בא השמש משמע שהתחיל ועדיין לא בא השמש  וממה שאמרתם פוסק דמדומי חמהדמדומי חמהדמדומי חמהדמדומי חמהממה שאמרתם עם 
. ובזמן שמתחיל ש"צ בשעה שיש דמדומי חמה ועדיין לא בא מבא השמש עד עונת ק"ש ערבית יש רוח לומר י"חולא יפה הוא זה כי 

נן כדאתרמי דוחק העת אבל אין אף על פי שבא השמש משלים. והכין מנהגא דרב (לא השלימה שקיעתה מתחת לאופק ואח"כ)השמש 
נופלים על פניהם אחריה. ואנו אומרים כי בודאי אם אפשר לעשות עושין כן ואם אי אפשר וחלה שבת או יום טוב אין לך דוחק גדול 

תך. מזה ומתפלל הביננו. ואם דוחק העת שאפי' להביננו אין בו שהות בודאי יש לו לעשות כן ולומר אבות וגבורות וקדושת השם וחו
  .כל זה בהכנסת שבת וי"ט דאיכא שתי תפילות משונות זו מזו אבל בימי החול לא צריכינן לכולי האי אלא גומר והולך אפי' בלילה

  
בודאי בין השמשות הוא  רבע שעה קודם צאת הכוכבים[יז] לאו דוקא דערך  - דהיינו עד צאת הכוכבים  משנה ברורה סימן רלג (יד)

משמע דלדידן דנוהגים  שמהמחבר והרמ"או זמן אלא ר"ל סמוך לזה וכן אי' בד"מ ברל"ב. ודע דאף לכו"ע ואין להתפלל באות
עד סמוך לצ"ה [יח] יש פוסקים רבים שחולקים בזה ודעתם  מותר להתפלל מנחה אפי' אחר שקיעהלהתפלל מעריב אחר צה"כ 

להתפלל קודם שקיעת החמה דוקא דהיינו שיגמור שתפלת המנחה הוא רק קודם שקיעת החמה ולכן לכתחלה צריך כל אדם ליזהר 
ומוטב להתפלל בזמנה ביחידות מלהתפלל אח"כ בצבור ובדיעבד יוכל לסמוך על דעת  מעינינו בעוד שלא נתכסה השמשתפלתו 

ן [אך כל מה שיכול להקדים מחוייב להקדים כדי שלא יכנס בספק בי רבע שעה קודם צה"כהמקילים להתפלל אחר שקיעה עד [יט] 
השמשות אכן אם כבר נראו [כ] כוכבים כבר עבר זמן מנחה בודאי דזהו סימן ללילה כמבואר כ"ז בסימן רצ"ג ע"ש במ"ב ובה"ל] אך 

כ"ז [כא] בדיעבד ושעת הדחק גדול אבל לכתחלה בודאי אין לאחר זמן המנחה עד אחר שקיעה וכ"ש שיש ליזהר מאד שלא לאחר עד 
  במערבא לייטי אמאן דמצלי עם דמדומי חמה דלמא מטרפא ליה שעתא:סמוך לצאת הכוכבים וכבר אחז"ל 

  
מטילין אותו לחומר שני  -תנו רבנן: בין השמשות ספק מן היום ומן הלילה, ספק כולו מן היום, ספק כולו מן הלילה ב ,בבלי שבת לד

בין השמשות, הכסיף  - לא הכסיף העליון משתשקע החמה כל זמן שפני מזרח מאדימין, הכסיף התחתון ו - ואיזהו בין השמשותימים. 
(רש"י  שיעור אורך  חצי מילזהו לילה, דברי רבי יהודה. רבי נחמיה אומר: כדי שיהלך אדם משתשקע החמה  -העליון והשוה לתחתון 

זה נכנס   ולא בחזקה)(רש"י כשיעור קריצת עין ברפיון  ,כהרף עין. רבי יוסי אומר: בין השמשות  בין השמשות, ולאחר חצי מיל הוי לילה)
  .וזה יוצא, ואי אפשר לעמוד עליו

דהא ביה"ש הוי לכל הפחות חצי מיל דהוו אלף אמה דשיעור מיל הוי אלפים אמה כדפי' רש"י בפרק שני שעירים (יומא ...  תוספות
שיעורי רבי נחמיה,  2( י טבילות ושני סיפוגיןשהם שתואמר בפרק ד' מיתות (סנהדרין דף סג.) ראה אחת מרובה כג' שהיא כמגדיון לשילה דף סז. ושם) 

  ק' אמהובתוספתא בריש מסכת זבין משמע היינו שיעור  הרי זה זב גמור אמה) 2000היינו מיל = 
אמר רבי חנינא: הרוצה לידע שיעורו של רבי נחמיה  - משתשקע החמה חצי מילרבי נחמיה אומר כדי שיהלך אדם א ,בבלי שבת לה

  , וזהו שיעורו של רבי נחמיה. (רש"י הוי לילה) מל, וירד ויטבול בים ויעלהיניח חמה בראש הכר
  

? אמר רבה אמר רב יהודה אמר שמואל: שלשה חלקי מיל. מאי שלשה חלקי שיעור בין השמשות בכמהדאיתמר:  ב,בבלי שבת לד
א: תלתא ריבעי מילא. ורב יוסף אמר רב נימא מיל! אל - נימא מיל ומחצה! אלא תלתא תילתי מילא  - מיל? אילימא תלתא פלגי מילא 

לימא חצי מיל!  - לימא מיל! ואלא תרי רבעי מילא  - יהודה אמר שמואל: שני חלקי מיל. מאי שני חלקי מיל? אילימא תרי פלגי מילא 
  משיעור הילוך מיל) 12חלקי  1( איכא בינייהו פלגא דדנקא. - תרי תילתי מיל. מאי בינייהו? ) א,לה אלא

  
   מהמהמהמהדמדומי חדמדומי חדמדומי חדמדומי ח

. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: מצוה להתפלל עם דמדומי חמהדמדומי חמהדמדומי חמהדמדומי חמהאמר רבי יוסי: יהא חלקי ממתפללים עם ב ,בבלי שבת קיח
  ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. )תהלים עב( –דמדומי חמה. אמר רבי זירא: מאי קרא 

עם  -  עם שמשעם שמשעם שמשעם שמש במקום.  ר"ןוכן פי'  מה, וערבית סמוך לשקיעתה.כשהיא אדומה, שחרית אחרי הנצה מיד היא אדו - דמדומי חמהדמדומי חמהדמדומי חמהדמדומי חמהרש"י 
   .בעוד השמש לא שקעהקודם אור הירח,  - ולפני ירחולפני ירחולפני ירחולפני ירח זריחתה.

עם דמדומי עם דמדומי עם דמדומי עם דמדומי ב ,ברכות כט בבלירש"י  . אבל לפיעם דמדומי חמה ... ועם משמע או לפניו או לאחריו הרא"ש בבלי ברכות פ"א סימן י
על מי שמשהה תפלת  -  לייטי במערבאלייטי במערבאלייטי במערבאלייטי במערבא .מנחהזו  -  ולפני ירחולפני ירחולפני ירחולפני ירח זו תפלת יוצר. - ייראוך עם שמשייראוך עם שמשייראוך עם שמשייראוך עם שמש     .המנחה עם שקיעת החמהתפלת  חמהחמהחמהחמה

  המנחה עד דמדומי חמה, שמא תטרף לו השעה על ידי אונס ועבר הזמן.
  וקרוב לערב ממש: עם דמדומי חמה שמתחלת לשקועוא"כ של בין הערבים הוא זמן שקיעת החמה וזהו ה "פסחים פירו' פני משה 

האם המשמעות תהיה בין השמשות, היינו   , שפירושו הזמן המעורב מיום ולילה,דמדומי חמהדמדומי חמהדמדומי חמהדמדומי חמה ... ח הערה יט"רה תמימה דברים פתו
  דקות אחרי שקיעה שהיו קהילות באירופה שאחרו תפילת מנחה מאד.   72-אחרי שקיעה. ואולי מרמז לזמן רבינו תם כ

דובר על חזרת הש"צ של תפילת מנחה שהתחיל בה ועדיין לא בא השמש, כלומר לא ממוסאפיה (ליק) סימן נא  -תשובות הגאונים  - ב
לכתחלה צריך כל אדם ליזהר להתפלל קודם שקיעת החמה דוקא דהיינו   משנה ברורה סימן רלג (יד)-נעלמה מתחת לאופק, כתב ב

  .  מעינינו בעוד שלא נתכסה השמששיגמור תפלתו 

ע )בר' ויצא כח,יא( ה סח יבראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרש ֹום ַוִּיְפַּג֨ K0ֶלן ַּבָּמק , בקש לעבור נעשה העולם כולו כמין כותל  ָׁשם/  ַוָּי

ֶמׁש ָב�א-ִּכילפניו,  רבנן אמרי כיבא השמש, מלמד שהשקיע הקדוש ברוך הוא גלגל חמה שלא בעונתה בשביל לדבר עם יעקב אבינו בצינעה, משל , ַהֶּׁש-

אמר המלך כיבו את הנרות כיבו הפנסין שאני מבקש לדבר עם אוהבי בצינעה, כך השקיע הקדוש ברוך הוא גלגל חמה שלא  לאוהבו של מלך שבא אצלו לפרקים

ֶמׁש ָב�אר' פנחס בשם רבי חנין דציפורן אמר שמע קולן של מלאכי השרת אומרים  בעונתה בשביל לדבר עם יעקב אבינו בצינעה,  ָב�א ַהֶּׁש-
ֶמׁש <ה )בר' וישב לז,ט(א, בשעה שאמר יוסף , אתא שימשא, אתא שימשַהֶּׁש- חַ  ַהֶּׁש�ֶמׁש ְוִהֵּנ   ,שמששמששמששמשאמר יעקב מי גלה לו ששמי  ְוַהָּיֵר?
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

  מרומז בפסוק  רש"י בבלי שבת קיח,בבנץ ובשקיעה כפ'  דמדומי חמהזמן 

ֹו ִמַּפַּד�ן ֲאָר�ם ַען ְּבבֹא�   שקיעה) אחרי –נ"ם (זמן בשכבך  - ס"ת צ נ ו נ ם היינו  צ"נ = נ"ץ ו – ְּבֶא�ֶרץ ְּכַנ-

  

  מכל המקורות ביחד עלה הרעיון לבדוק מהו הזמן בין נגיעת עיגול השמש באופק ובין היעלמות השמש מתחת לאופק. 

ם )בר' וישלח לג,יח(הקרא  Kב ָׁשֵל X ַיֲעֹק֨ ֶמׁש ָב�א-ִּכי )בר' ויצא כח,יא( על הקרא ב"ר פר' סח,י(ע"פ  שמשבשמו  יעקבבהחלפת שם  ַוָּיבֹא  ַהֶּׁש-

X  )בר' וישלח לג,יח(שוב שיעור לשקיעת או זריחת השמש בשלימותה  יתקבל רמז לחי ֶמׁשַוָּיבֹא ם ַהֶּׁש- Kָׁשֵל    

  בין אם זה שיעור למצוות תורה ובין אם זה לא שיעור למצוות מתקבלת תוצאה אמונית שהתורה היא תכנית בריאת העולם. 

 X   , בתפקיד חישוב שיעור מהמלה עצמה.  קטנה- תלישא –ַוָּיבֹא

בין תחילת שקיעה כאשר דיסק השמש נוגע באופק ובין סוף שקיעה כאשר עיגול השמש נעלם? הקב"ה קבע בבריאה שעיגול מהו הזמן 
2מעלות) 0.54מעלות מקשת כפת השמים (הירח  0.52- השמש יהיה במרחק כזה שיראה לנו כתופס כ

. בימי התקופות ניסן ותשרי השמש 

) 180:  12שעות של שעונינו. לכן בשעה ביום תקופה השמש מהלכת ( 12- יות השוות לשעות זמנ 12-מעלות ב 180עוברת מנץ לשקיעה 

שניות של שעונינו, אז הכפל של קשת זוית השמש  240דקות יש  4-דקות. ב 4) = 60:  15(- מעלות . לכן היא עוברת כל מעלה ב 15= 
מעלות בשמים. בקו המשוה, זה  0.52שבו השמש נעה  שניות שהוא אורך הזמן 124.8=  240*  0.52דקות מניב  4- במספר השניות ב

  יהיה הזמן כגון מרגע שהשמש נגעה באופק ועד שנעלמה. 

  שניות . 3.3333)  3600:  1080חלקים, כל חלק בשעונינו שווה ( 1080שניות, שעה של תורה בת  3600שעה של שעונינו בת 

 38- חלקים. אם נעגל זאת ל 37.44) =  124.8:  3.3333ם של תורה  (נחשב זמן שקיעה מנגיעת השמש באופק ועד היעלמותה בחלקי 

X תתקבל התוצאה של פעמיים הגימטריה של    !!!  שהוא אורך זמן שקיעת חצי עיגול השמש מתחת לאופק 19 – ַוָּיבֹא

  

 2דקות, שליש זה  6ה כתב צריך "שליש עישור שעה" עישור שעה ז ]משנה ברורה הלכות הנץ, סימן נח סעיף א סק"ט וביאור הגר"א[

X דקות, שזה ערך מעוגל של שתי פעמים  דקות. (הפניית הרב שנדורפי יגאל  2- שניות שהם כ 124.8חלקים שהם  38- היינו כ 19 – ַוָּיבֹא
  הי"ו ראש ישיבת נחליאל)

  

ם 'ַוהJ שמות בשלח יג,כא:  Kם יֹוָמ [זמנים ישראל. - לנץ האמיתי בארץתרסא, אפשר שיעור זמן לשקיעה ו – ֹהֵלX ...  ֹהֵלX ִלְפֵניֶה֨

: בא"י בגלל רפרקצית השמש (שבירת קרני האור באויר) השמש נראית זורחת ושוקעת כאשר השמש  ]3בהלכה, הרב ח"פ בניש הי"ו ע' 

רם ) מתחת לאופק. במדע האסטרונומיה מיקומם ותנועתם של גרמי שמים נקבע לפי מרכז קוט 31/  60האמיתית נמצאת כמחצית מעלה ( 
וללא תלות בתנאים משתנים. בהלכה הנץ חמה מוגדר כזריחת שפתה העליונה של השמש והשקיעה מוגדרת כשקיעת שפתה העליונה כפי 

  ראות עינינו.

מעלה לרפרקציה  0.52=  0.78 - מעלה (כ 3/  4- לכן הנץ והשקיעה ההילכתית מוקדם או מאוחר מהנץ והשקיעה האמיתיים במעט יותר מ
  לזריחת חצי גוף).מעלה  0.26 - ו

 Xם )ח,יוישלח לג 'בר(-חלקים. ב 1080. נניח כי מספר החלקים בשעה של  55גי'  – ֹהֵל Kב ָׁשֵל X ַיֲעֹק֨ חלקי שעה עגול  19 - מצאנו כי ב ַוָּיבֹא
לעינינו  חלקי שעה עגול השמש עובר מלוא קוטרו כפי שנראה 38 - מעלה). ב 0.26 - השמש עובר מחצית קוטרו כפי שנראה לעינינו (כ

שניות בשעון זמנינו.  6.666 - . ההפרש בין שני המספרים הוא כ 55גי'  – ֹהֵלX חלקים קרוב למספר  57=  38+  19מעלה).  0.52 - (כ

םלפי זה אפשר להסביר  Kם יֹוָמ הנץ והשקיעה ההילכתית מוקדם או מאוחר מהנץ  זמנים בהלכהקדמא ואזלא בלשון  – ֹהֵלX ִלְפֵניֶה֨
  חלקי שעה.  57או  55מעלה שזה בהתאמה  3/  4- אמיתיים במעט יותר מוהשקיעה ה

  

  דקות להעלם לגמרי מתחת לאופק 2- דקות לפני שעיגול השמש יגע באופק כי אורך לו עוד כ 7 - בראש הכרמל יהיה פחות מ –טט 

  חלקים 1080ה בת חלקי שע 16.2שניות =  54דקות =  0.9 –אמה  100דקות,  9 –אמה  1000דקות,  18 –אמה  2000

  הכוונה בהר ]91[מידות ושיעורי תורה, הרב ח"פ בניש, ע'  מהלך מיל שתי חומשי שעה, ע"פ [רמב"ם]

  חלקים 1080חלקי שעה בת  21.6שניות =  72דקות =  1.2 –אמה  100דקות,  12 –אמה  1000דקות,  24 –אמה  2000

. אם נחשב בין השמשות מהמספר ק' אמה  ק' אמהמשמע היינו שיעור ובתוספתא בריש מסכת זבין ...  ]ב,בבלי שבת לד[תוספות 

  כשווה לזמן תנועת חצי עיגול שמש אז מהלך מיל יהיה

  ד' 20.8- אמה ב 2000-דקות ו 10.4- אמה ב 1000דקות וזה מהלך ק' אמה. אז  1.04שניות =  62.4=  1080חלקי שעה בת  19.0

  

ם   רמז הוא לחישוב ברבעים של יחידת זמן כגון זמן הליכת מיל.מונח רביע, אפשר כי כאן ה – ִע�יר ְׁשֶכ?

  דקות)  3דקות שהם חצי מששית מיל ( 1.5דקות. הפרש ביניהם  12דקות, שני שליש מיל  13.5דקות, שלושה רבעי מיל  18מיל 

  דקות) 4מששית מיל ( דקות שהם חצי 2.0דקות. הפרש ביניהם  16.0דקות, שני שליש מיל  18.0דקות, שלושה רבעי מיל  24מיל 

  אורך זמן שקיעת עיגול השמש מתחת לאופק- דקות זה זמן מעוגל ל 2.0 

ק"מ, המרחק  149,598,023] מרחק ממוצע של כדור הארץ מהשמש [לוח דבר בעתו, הרב מ' גנוטהחישוב הבא מוצג רק לרעיון: 
  ק"מ 152,097,062ק"מ. המרחק הרחוק ביותר  147,098,444הקרוב ביותר 

םפלה המכ Kם*  ִע�יר*  ָׁשֵל   מיל לפרסה יניב 4- אם נניח שזה מספר פרסאות אזי הכפל ב 37,296,000=  360*  280*  370=  ְׁשֶכ?

  ק"מ) 0.96מיל =  1ק"מ ( 143,216,640מיל, שזה  149,184,000=  4*  37,296,000

ֶמׁש ָב�א )בר' ויצא כח,יא( נאמר ב"ר פר' סח,י- בגלל שב ֶמׁש ָב�א ַהֶּׁש-   וצגת המכפלה הבאהמ ַהֶּׁש-

ֶמׁשהמכפלה  ֶמׁש * *  ַהֶּׁש- ם ַהֶּׁש- Kק"מ 147,772,080 - שאם זה במיל אז זה שווה ל 153,929,250=  370*  645*  645=  ָׁשֵל  

  

? היות והיה לו מקנה רב אז איפה חנה המקנה האם בשדה שקנה (שלפי אמה) 2000איזה תחומין קבע יעקב האם של י"ב מיל או של מיל (

  ן) או מחוץ ולא קרא לבהמות בשבת. או היה שדה גדול ורבוע לעיר.שכם היה קט

ַען)לג,יח( ם ֲאֶׁשר/ ְּבֶא�ֶרץ ְּכַנ- קטן כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש, וכאן מפרש קבע לו תחומין  -רביע ... זקף – ִע�יר ְׁשֶכ?

םבשיעור שעשוי להיות מחושב כך  ם ִע�יר ְׁשֶכ? Kאותיות  ָׁשֵל Kמיל. 12מרומז כאן שלש פרס השווים גי' ס,  ם ֶכ? ,  רגי' פ,  ִע�י, שלש – ׁשְ  ָׁשֵל  
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

  :דרשות אחרות מהפסוקים

ם ם ִע�יר ְׁשֶכ? Kב ָׁשֵל X ַיֲעֹק֨ המדרש מונה ארבע שלמויות ביעקב, אפשר כי נסמך על  בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עט  ַוָּיבֹא

ם תבנית הטעמים של     פקיד של לפחות ארבע.מונח רביע, בת –ִע�יר ְׁשֶכ?

םה  Kב ָׁשֵל X ַיֲעֹק֨ לפי שכתוב  שלם בבניולפי שכתוב (שם /בראשית/ לב) והוא צולע על ירכו ברם הכא שלם בגופו,  שלם בגופו, ַוָּיבֹא
, אף על גב דא"ר שלם בממונובו (שם /בראשית ל"ב/) אם יבא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה ברם הכא שלם בבניו, 

, שלם בתלמודושם ר' אחא תשע שנים היה מכבד אבינו יעקב את עשו באותו הדורון ברם הכא שלם בממונו, ר' יוחנן אמר אבון ב
  אבל יוסף שכח, שנאמר (שם /בראשית/ מא) כי נשני אלהים את כל עמלי, ולהלן הוא אומר (משלי טז) נפש עמל עמלה לו.

  

ת ַהּׂשָ -ַוִּיKֶקן ֶאת: יט,וישלח לג אשיתבר ה ֲאֶׁש0ר ָנָֽטהֶחְלַק� $ד ְּבֵנֽי-ֶד? ֹו ִמַּי י ְׁשֶכ�ם-ָׁשם/ ָאֳהל- ֹור ֲאִב�   ֲחמ�
ה׃  ה ְקִׂשיָטֽ   ְּבֵמָא�

יר-ֶאת ַוִּי�ַחןאפשר כי יעקב עצמו חנה במרחק המאפשר לראות  $י ָהִעֽ מיל. האם הוא קנה  12אבל בשביל כל מקנהו היה תחום של  ְּפֵנ
  אם זה היה שטח הפקר.תחום זה כדי שמקנהו לא יאכל משדות של אחרים, או ה

בשאילתות דרב אחאי בר"י, לא רצה להיות אכסנאי בעיר, אבל רצה שתהיה תחילת ביאתו בארץ בתוך  - ערב שבת היה ) לג,יח( רמב"ן
  .וקבע לו תחומיןשלו ... והמעשה הזה היה רמז כי המקום יכבש לפניו תחילה... ורבותינו אמרו נכנס עם דמדומי חמה 

  

ם ַיֲעקֹ֨  )לג,יח(  Kֶקן  )לג,יט(... קדמא אזלא  –ב ָׁשֵלKה-ֶאתַוִּי ת ַהָּׂשֶד?   ,מונח רביעגרש - אזלא – ֶחְלַק�

  תבנית טעמים בשני פסוקים או חצאי פסוקים סמוכים העשויה ללמד על מלמד ועל נלמד שעולה על המלמד. 

  

נים (קושיה איך תשע שנים, כאשר במחניים קנין הארץ היה כנראה יותר יקר מהדורון שכבד בו את עשו במשך תשע ש הצעת פתרון (א)
ה )לג,יט(חדש).  20-וסוכות שהה רק כ ה ְקִׂשיָטֽ ע"פ ת"א מאה חורפן (מטבעות חריפים שחשובים למסחר בכל מקום), רש"י בחומש  ְּבֵמָא�

הוהאדמו"ר מ"מ שניאורסאהן פירשו  ה ְקִׂשיָטֽ אם שקלים אלו הם לא  הם מאה מעות, היינו חמשה שקלים, סכום לא גדול, אלא ְּבֵמָא�
...  בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה פבמובן הרגיל ואז זה יהיה כדברי שכם לדינה שאביה שלם סכום גדול מערך השדה. 

  אביך בשביל שדה אחד ראה כמה בזבז וכמה ממון הכריע אני שיש לי ליתן לך כמה נטעים וכמה שדה בית זרע (שכם לדינה)אמר לה 

  

יעקב אבינו לא החשיב את העושר שעשה מלבן, אלא היה לו מקור פרנסה אחר שהיה צנוע אבל חשוב בעיני יעקב מכל  (ב) הצעת פתרון
  עבודתו עם צאן לבן. ממקור זה קנה את חלקת השדה. 

  

ה-ַוִּיKֶקן ֶאת הצעת פתרון (ג) ת ַהָּׂשֶד? אפשר שעשיית הכלל כולו,  , כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או עלמונח רביעגרש - אזלא – ֶחְלַק�
 ראב"עישראל שנגאלה מידי הטומאה ונתקדשה היה חשוב בעיני יעקב אבינו יותר מכל הדורון שכבד בו את עשו. כפי' - שבת קודש בארץ

רצה שתהיה תחילת ביאתו בארץ בתוך שלו ... והמעשה  רש"י ורמב"ן וע"פ, מי שיש לו בה (בא"י) חלק חשוב הוא כחלק עולם הבא - 
   ה היה רמז כי המקום יכבש לפניו תחילההז

אפשר כי לכן מדרש רבה מביא במקום את סיפור טיהורה של טבריה ע"י רבי שמעון. אמנם זה מובא ללמד שאכסנאי יעשה טובה למקום 
  המארח אבל אגב כך למדנו על טהרת הארץ.

  

  בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יא נדרש אפשר כי הנלמד על יעקב שיורש את העולם שלא במידה, יותר מאברהם אבינו כ
ז ר' יוחנן בשם ר' יוסי בר חלפתא אמר אברהם שאין כתוב בו שמירת שבת ירש את העולם במדה שנאמר (בראשית יג) קום התהלך 

ם דמדומי חמה, בארץ לארכה ולרחבה וגו', אבל יעקב שכתוב בו שמירת שבת, שנאמר (שם /בראשית/ לג) ויחן את פני העיר, נכנס ע
  וקבע תחומין מבעוד יום, ירש את העולם שלא במדה שנאמר (שם /בראשית/ כח) והיה זרעך כעפר הארץ וגו'.

  
, שכן מצינו ביעקב אבינו,  (את השבת) ר' יוסי ביר' חלפתא אומ', אף הבאין בדרך חייבין לזכרו 363משנת רבי אליעזר פרשה כ עמוד 

םחוץ לעיר, שנ'  ושם אהלו דמדומי חמהדמדומי חמהדמדומי חמהדמדומי חמהשנכנס עם  ם ִע�יר ְׁשֶכ? Kב ָׁשֵל X ַיֲעֹק֨ יר-ַוִּי�ַחן ֶאת ..., ַוָּיבֹא $י ָהִעֽ . ולמה לא נכנס לעיר, אלא ְּפֵנ
 מלמד, שנכנס עם דמדומי חמה. לפיכך זכה ונתברך שבע פעמים, כנגד השבת שהוא שביעי. ראשונה, ועודנו במעי אמו, שנ' ויאמר

תן לך האלהים. שלישית, ואל שדי יברך אותך. רביעית, והנה ייי נצב עליו. חמישית, שוב אל ארץ יי לה שני גיים. שנייה, וי) 364ע' (
אבותיך. ששית, ויאמר לו אלהים שמך יעקב. שביעית, ויאמר אלהים לישראל במראות הלילה. אף מי שהוא מענג את השבת זוכה 

  בדו, מפני שנתפרשה שמירת שבת. לכל הברכות הללו, שנאמר אז התענג אל ייי. מפני מה נתפרש יעקב ל
  ד"א זכור, עד שלא יכנס, להוסיף עליו מן החול בתחלתו. שמור משיכנס, להוסיף עליו מן החול בצאתו.

  
  אפשר כי הנלמד על יעקב אשר זכה ונתברך שבע פעמים (היינו בתגבור רב) בזכות שמירת שבת. 363משנת רבי אליעזר פרשה כ עמוד 

  

יר-ַוִּי�ַחן ֶאת ו,פרשת וישלח פרשה עטבראשית רבה (וילנא)  $י ָהִעֽ ַוִּי�ַחן , חנן את הפנים שבעיר התחיל משלח להם דורונות, ד"א ְּפֵנ
יר-ֶאת $י ָהִעֽ , התחיל מעמיד הטליסין ומוכר בזול, הדא אמרת שאדם צריך להחזיק טובה למקום שיש לו הנאה ממנו, ר' שמעון בן ְּפֵנ

והיו אוכלין חרובין של גרודא עד שהעלה גופן חלודה, לסוף שלש עשרה שנין נפק יתיב במערתא י"ג שנה ביומי דשמדא  יוחאי ור' אלעזר בריה הוו טמירין
דה אמרת ספקולא הות מתצדה ונלכעל תרע מערתא חמא חד צייד קאים וצייד ציפורין, וכד הוה שמע ר' שמעון ברת קלא אמרה מן שמיא דימוס דימוס פסגא, וכד הוה שמע ברת קלא 

נפק ואשכח מיליא משדכן ונתבטלה הגזירה אתון ואסחון בהדא בי בני דבית  אמר ציפור מבלעדי שמיא לא מתצדא על אחת כמה וכמה נפש דבר נש,
מוקד דטבריא א"ל בריה כל הדא טבתא עבדת לן טבריא ולית אנן מדכן יתה מן קטוליא, אמר צריכים אנו לעשות טובה כדרך שהיו 

יו עושים איטלוסין ומוכרין בזול אמר צריכין אנו לדכיא טבריא, מה עבד נסב תרמוסא והוה מקצץ תרמוסא ושדי אבותינו עושים שה
קצוצתיה ומקלק בשוק וכל אתרא דהוה קטילא סליק ואינון מפקון, ונפקין וכל מקום שלא היתה שמה טומאה תורמסא עומדת, והוא 

  יתה מן קטיליא.מציין איזה מקום טומאה ומקום טהרה עד זמן דדכי 
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

  

  בראשית וישלח לב,ד 1.4

  
  :כו,וישלח לב אשיתבר

ֹו ַוִּיַּג�ע ְּבַכף / ל- א ָיֹכל 0ֹ י ל ְרא ִּכ� ֹו -ַוַּי?   ְיֵרכ�
ֹו ִעּֽמֹו׃-ַוֵּת/ַקע/ ַּכף  ָאְבק� ב ְּבֵהֽ � ֶר ַיֲעֹק-   ֶי

ְרא  ֹו רביע  - ַוַּי? / ל- א ָיֹכל 0ֹ י ל ֹו -ַוִּיַּג�ע ְּבַכףקטן - ףמונח מהפך פשטא זק - ִּכ�   אתנחטפחא  -ְיֵרכ�

ב -ַוֵּת/ַקע/ ַּכף � ֶר ַיֲעֹק- ֹו ִעּֽמֹו קטן-קףפשטא מונח ז –ֶי ָאְבק�   טפחא סלוק -  ְּבֵהֽ

  

ֹו- ְּבַכף נגע בצדיקים  רמב"ןמלת ביצתן)  ש"ירמשמעות (א) כף הירך, (ב) רמז לקשר למצוות זיווג (- מצב, רב-מקף, בתפקיד רב -  ְיֵרכ�
ֹו -ַוִּיַּג�ע ְּבַכף ...    ))))כוכוכוכו(((( רד"ק שהם עתידים לצאת ממנו; זה דורו של שמד. רמז לו, שֵעָשו לא יוכל לו, אבל הוא יכאב מצד אחד,  - ְיֵרכ�

ֹומצד  ' לשון נקבה. כף, כי 'ְּבַכף). לפיכך נגע בבר' לד, ראה, והוא בתו שנבעלה לכנעני (ירכוירכוירכוירכומיוצאי רמז לו בזה, שיכאב מאחד  ;;;;ְיֵרכ�
  וכל זה הבין יעקב ממעשה המלאך;

 דעת לחסירי אם כי ספק בו ואין). א,צא חולין( ל"ז קדמונינו העתיקו כאשר, ידוע, הנשההנשההנשההנשה בגידבגידבגידבגיד         ))))לגלגלגלג((((אב"ע ר וראב"ע דוחה קשר לזיווג
  '.נשים' מגזרת - הנשההנשההנשההנשה ויפרשו; האבר שהוא, שאמרו, ותולדת לשון

  

י ִאם[כז]  ֵּלֲח>- ִּכ� א ֲאַׁשֽ �ֹ ֹ/אֶמר/ ל י ָעָל�ה ַהָּׁש�ַחר ַוּי ִני ִּכ$ ֹ�אֶמר ַׁשְּלֵח- ִני׃-ַוּי   ֵּבַרְכָּתֽ

ִני-םאִ  ), שהודה לו על כל הברכות שם בעח, רב" ראהוהקרוב מה שאמרו רבותינו (...  (ל) ןב"רממקף בתפקיד רב מצב, (א)  – ֵּבַרְכָּתֽ
ם(ב) ובנוסף הוסיף לו ברכה  במקום ההוא על כרחו, ֹו ָׁשֽ ֶר ֹאת�   ַוְיָב$

י ִאם[כט]  ר עֹו֙ד ִׁשְמM֔ ִּכ֖ אֶמר ֤?א ַיֲֽעקֹ֙ב יֵָאֵמ֥ ֹ֗ יָת ִעם-ל ִּכֽייְִׂשָראֵ֑ -ַוּי ים ְוִעם- ָׂשִר֧ ים ַוּתּוָכֽל׃- ֱא?ִה֛ ֶרS אֹ֖תֹו ָׁשֽם׃ ...] ל[ ֲאנִָׁש֖   ַויְָב֥

ֶרS אֹֽתֹו: )לה ' וישלחבר( ם ַויְָב֖ ן ֲאָר֑ ים ֶאֽל־יֲַעקֹ֙ב ֔עֹוד ְּבבֹ֖אֹו ִמַּפַּד֣ א ֱא?ִה֤   (ט) ַוּיֵָר֨

ב ֽ?א־יִָּקרֵ  ֹ֑ ים ִׁשְמM֣ יֲַעק א ֶאת־ ְׁש֖מֹו יְִׂשָרֵאֽל:(י) ַוּיֹֽאֶמר־֥לֹו ֱא?ִה֖ M ַוּיְִקָר֥ י ִאם־יְִׂשָרֵאל֙ יְִהֶי֣ה ְׁשֶמ֔ ב ִּכ֤ ֹ֗   ֩א ִׁשְמM֨ ֜עֹוד יֲַעק

אֶמר         )ב,כטל ' וישלחבר( רד"ק ֹ֗ ר עֹו֙ד ִׁשְמM֔  ....יש רשות למלאך להוסיף על שליחותו כפי אשר יראה,  ....ַוּי בשורה היא  - ֤?א ַיֲֽעקֹ֙ב יֵָאֵמ֥
א ֶאת־ ְׁש֖מֹו יְִׂשָרֵאֽל: ),ילה ' וישלחבר(רוך הוא יקרא שמו ישראל; וכן עשה בבית אל. לפיכך אמר שם שבשרו, שהקדוש ב  ' וישלחבר(, ַוּיְִקָר֥

ֶרS אֹ֖תֹו ָׁשֽם  .... )ב,לל יתָ - ִּכֽי ...[כט] , שהוא לענין ברכה: יְִׂשָרֵאֽלמלבד שקראו  –ַויְָב֥ ים ְוִעם-ִעם ָׂשִר֧ ים-ֱא?ִה֛  ברכו ברכה אחרת, עוד ֲאנִָׁש֖
ֶרS אֹֽתֹו ),טלה ' וישלחבר( ראה, לפי שעתיד לברכו עוד בבית אל (ָׁשֽם] ל[ואמר  ....ָׁשֽם ] ל[   )ַויְָב֖

  
  ,לג:לבבראשית וישלח 

ן-ַעל Jל-ְבֵנֽי יֹאְכ֨לּו-לֹא ֵּכ Kה ִּג�יד-ֶאת ִיְׂשָרֵא  ַּכ�ף-ַעל ֲאֶׁשר/  ַהָּנֶׁש? �ה ַהּי�ֹום ַע�ד ַהָּיֵר-  ַהֶּז
י  � -ְּבַכף ָנַגע/  ִּכ0 ב ֶרֶי ה׃ ְּבִג�יד ַיֲעֹק-   ַהָּנֶׁשֽ

ן-ַעלתבנית הרישא של הפסוק  Jל-ְבֵנֽי יֹאְכ֨לּו-לֹא תחומי- המלמד כי הפסוק רב פרט קדמאה – ֵּכ Kלכל תחום שהפסוק  כללכעין  – ִיְׂשָרֵא

ה ִּג�יד-ֶאת מלמד עליו היתר ואיסור מאכל  . משלושה תחומים מתקבל לימוד בנושא שלכללהממלא תוכן לפרט בתראה,  –וגו'  ַהָּנֶׁש?
  ונאמנות בכשרות

ן-ַעל Jתחומי.- ובא ללמד כי הפזר מלמד באופן רב, צבמ- מקף בתפקיד רבפזר מלמד לדרוש לענין אחר ואם צריך גם לענינו,  – ֵּכ  

ה ִּג�יד-ֶאת   לפחות הלכות ארבעזה הוא מקור ל פסוק ַהָּנֶׁש?

  יםהטהוריות (תיב"ע), בהמות והעופות (נדיר אבל קיים) בחגיד הנשה  לאכוללא תעשה לא  מצוותי הוז עניןשל  לגופו' א

הלכות תלמוד תורה להורות למנוע מישראל  עשו" פע" חר ואם צריך לענינו. לענינו זהו לעיל, דרשהו לענין אחרא לענין דרשהו' ב
  ופוסקים סלא ללמוד תורת הנסתר קודם למילוי כרסו בש" בנסתרותהחקירה 

  הג' דרוש מה אינו נחשב אכיל

  בבריהד' איסור שאינו נמדד בשיעור אלא 

  יםהטהורבחיות, בהמות והעופות (נדיר אבל קיים) גיד הנשה  לאכוללא תעשה לא  מצוות עניןשל  לגופו' א

  בחיות, בהמות והעופות הטהורים. אכילת גיד הנשהלאיסור  כעין כלל ופרט וכלל להיותהפסוק עשויה  תבנית

ן  פרט קדמאה מכעיןל ראשון מורכב הכל הסבר בדרך כלל ופרט וכלל: Jל יֹאְכ֨לּו-לֹא  כללפזר,  –ַעל־ֵּכ Kקדמא ואזלא  -  ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא  

ה -  פרטהם:  הכלל קדמאה פרטי ), 2(א) גיד פנימי, גיד חיצוני (סה"כ  ארבעעם קשר לערך  שני ענינים(מונח רביע, כעין  ֶאת־ִּג�יד ַהָּנֶׁש?

(ג) ט"ז יורה דעה סימן ק ס"ק ג יבו עליו הקנוקנות והשומנים שסביבם להרחקה מעבירה; (ב) ) ומרמז למה שרבנן ר4בכל ירך (סה"כ 
3זה בשור הגדול ובכבש (קטן) [גדול] ב' אצבעות כ"כ או"ה שם: -כרוחב ד' אצבעות. 

ֲאֶׁשר/  בבעל חיים  מקומו ומפרט והולך) 
 �ה  זמנווקטן בתפקיד של שתיים) - אים לזקף(מחלוקת האם ימין או שמאל ונפסק ששניהם, מת ַעל־ַּכ�ף ַהָּיֵר- (מחלוקת האם  ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּז

  החל מיעקב אבינו או ממתן תורה והאם גם חל על בני נח כי בימי יעקב היו עדיין בכלל בני נח). 

  

קודם למילוי כרסו  לא ללמוד תורת הנסתר בנסתרותהלכות תלמוד תורה להורות למנוע מישראל החקירה  עשו" פע" חרא לענין דרשהו' ב
  ופוסקים סבש"

זו להורות למנוע  במצוהורמז נו לשובעמוקים שהשגתם קשה.  לדבריםהוא משל שהוא קשה ואין בו טעם הנשה  גיד יקר כלי ע''פ -  טט
תורה,  ''ם ובשו''ע יו''ד הלכות לימוד ברמב כנראה הכלי יקר מכוון לאמור. לך עסק בנסתרות איןמישראל החקירה בנסתרות כמ''ש 

''ך סק''ו ד''ה אבל לא בלימוד ש, ''ד מהלכות יסודי התורהספ, הגהות הרמ''א ... פרדס ... רמב''ם ספר מדע   בסיפא ' רמ''ו סע' ד'סי
  שאר החכמות. ... 

 מומ" ... . אדם לשלש למודו...ויפנה כל ימיו לתלמוד בלבד לפי רוחב לבו וישוב דעתו. חייבד  "קערוך יורה דעה סימן רמו ס שולחן

                                                           
הנשה אינו אלא על הכף בלבד, יג] והוא <ג> כרוחב ד' אצבעות, ואם הוא שלם מקרי בריה. (בארוך  הגה: יב] ועיקר גיד שו"ע יו"ד ק3

   [יב] ועיקר גיד כו'. חולין צ"ו א' ב':ביאור הגר"א  כלל כ' כ"ח).
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

רק נקרא בין החכמים טיול בפרדס. ואין לאדם לטייל בפרדס  וזהומותר ללמוד באקראי בשאר חכמות, ובלבד שלא יהיו ספרי מינים, 
  התורה).  יסודיד' מהל'  פסוף מדע ס" ם(רמב" , והוא לידע איסור והיתר ודיני המצותוייןלאחר שמלא כריסו בשר 

הם שחכמים  מרכבהמהל' יסודי התורה שעניני מעשה בראשית ומעשה  דכתב בספ" ם"הרמבשו  קיורה דעה סימן רמו ס" ך"ש
שאמרו ד' נכנסו לפרדס והוא חקירה עיונית אלהיית ואפי' אזה  דע" ל"רשפרדס  ל(בפ' אין דורשין) ... ונ" שקוראים אותו פרדס כמ"

...גם המקובלים ושאר האחרונים  לעכ" סוש" ממשנה לא ילמדנו רק אחר שמילא כריסו מהן מ" סשבכלל הש" פשאע" ם"הרמבכתב 
שנה  ארבעיםויש שכתבו שלא ללמוד קבלה עד שיהא בן  סהקבלה עד אחר שמילא כריסו מהש" חכמתהפליגו בדבר שלא ללמוד 

וי קומטו המתפרצים לעלות בחכמה זו קודם הזמן הרא ורובבן ארבעים לבינה בשגם שצריך קדושה וטהרה וזריזות ונקיות לזה  שכמ"
  האמת: חכמיכל זה בד'  שבלא עת כמ"

  
  ג' דרוש מה אינו נחשב אכילה

  ו,א,בצ - ה,ב צבבלי חולין 

ן-ַעל Jל-ְבֵנֽי יֹאְכ֨לּו-לֹא ֵּכ Kה ִּג�יד-ֶאת ִיְׂשָרֵא גיד הנשה עצמו אינו ראוי לאכילה ולולא גזירת הכתוב שאסור לאכלו, האוכלו כאילו  ַהָּנֶׁש?
ראוי לאכילה כגון עצמות, פרסות, קרניים למשל מנבלות, מבעלי חיים טמאים, אולי אף ממוקדשין,  לא אכל, כך כל דבר אחר שאינו

  אכילה ביוה"כ האוכלם אינו עובר על איסור.

  

  בבריהד' איסור שאינו נמדד בשיעור אלא 

ם עצם. בכל דבר שהתורה תורה אוסרת בשם תואר או בשהאם ההאומרים יסוד והגדרה ,  לקט ראשונים מאורות הדף מ' קובלסקיהרב 
  כללי עינב בודד פחות משיעור)באופן יש שיעור אכילה, כגון ערלה, טבל, נבלה (ערלה  -אסרה בתואר 

ן-ַעל לכןכגון גיד הנשה, שרץ, אבר מן החי (כגון עצם הקטן מכזית),   ,בכל דבר שהתורה אסרה בשם עצם יש בריה Jפזר ללא טעם  – ֵּכ
  .אל שרץ ואבר מן החיילמד שנאמר בשם עצם וממנו  ,בבריהרמז לאיסור שאינו נמדד בשיעור אלא מו) תלישא (גדולה או קטנה אחרי

  

  כף הירך היזק בדבר בלתי נחשב אצלנו. בנגיעתשיהיה היזק אשר הורע  כדי - ספורנו ברמת דרש
 ולא השאיר רושם בבניו מידליעקב אבינו עבר חולין אין טעם, היינו דבר בלתי נחשב. בא הפזר להעיד שההיזק  בבלילגיד הנשה ע''פ  -  טט

  . (ההיזק התפזר ונעלם)

  
, ואסרה הבורא כי הוא נטמאהפי' לצד שנזדעזע הגיד ממקור הקדושה ושלט בו הקליפה בחינה זו בכל מקום שהיא  - החיים אור

שנעקרה קדושה ממנו  כיון אין בה טעם כי הקליפהלבחינת  )סימן או סיבה(' סי והוא זה אין בו טעם גידהיודע. ותמצא סוד בזה כי 
  בזה פשטים לומר אלא שהעיקר כמו שכתבתי.  ויש

  
מצינו לרז''ל שדברים עמוקים שהשגתם קשה נמשלו לגידין כמו שפירש''י בפר' יתרו על הפסוק ''ותגד לבני  -  כלי יקר

רה הנסתרת מעין כל חי מביא פסוק ''אכול ישראל''וההשגה נקראת בלשון אכילה כמו שמצינו בארבעה שנכנסו לפרדס, שעל החקי
  (טט כנראה מרכב השני פסוקים כמוצג:) דבש דייך''.

ׁש ]ז[ט ׃,כזמשלי כה טז ָצאתָ  ְּדַב֣ ל ָמ֭ ֹ֣ ּנּו-ֶּפן ַּדֶּיָּ֑ך  ֱאכ ְׂשָּבֶע֗ ל ]כז[....  ַוֲהֵקאֽתֹו׃ ִּת֝ ֹ֤ כ ׁש ָא֮ ֶקר ֑טֹוב-?א ַהְרּ֣בֹות ְּדַב֣ ם ְוֵח֖   ָּכֽבֹוד׃ ְּכבָֹד֣
, פן יהרסו שכלם ויבואו לידי מינותכמ''ש אין לך עסק בנסתרותכי יש לחוש  למנוע מישראל החקירה בנסתרותלהורות במצוה זו ורמז 

על מתכונתם מצד היות שכלם עובר בעמק העכור, כי הבלי העה''ז וחמדותיו מבלבלין שכל  כי לא רבים יחכמו להבין כל הסודות
בין עיניהם כי מנע ה' מהם פרי עץ הדעת, שלא יאכילו את שכלם דברים האדם. ורמז במניעת אכילת הגיד לדורות להיות לזכרון 

קשים כגידין, כי נגע בכף ירך יעקב. ואם ליעקב השלם קרה מכשול זה לפי שעה כשנטה קצת מהדרך, השווי מה יעשו אזובי הקיר, 
גולי הדור כרשב''י ודוגמתו אשר קצו אשר רוב עסקיהם בהבלי העה''ז וחמודותיו, ע''כ לא יהיה להם עסק בנסתרות כ''א יחידי ס

ומאסו בהבלי העה''ז כיעקב. כ''א לפי שעה קרה זה ליעקב על שנותר לבדו בלי ספק שאחר שקרה לו ענין התאבקות של סמאל 
קח ודרשו רז''ל שלם בתורתו. ופי' זה יקר הערך והמשכיל ישמע וי ''ויבא יעקב שלם''''ויבא יעקב שלם''''ויבא יעקב שלם''''ויבא יעקב שלם''הרגיש בחטאו וסר מן הדרך ההוא וראיה שנא' 

  לקח.
  

נעקרה קדושה ממנו והוא  כיהנשה אין טעם  בגיד החיים אורהנשה הוא משל לדברים עמוקים שהשגתם קשה. ע''פ  גיד יקר כלי ע''פ -  טט
  משל לבחינת הקליפה שאין בה טעם.   - סימן 

  

. כנראה הכלי יקר מכוון תבמצוה זו להורות למנוע מישראל החקירה בנסתרות כמ''ש אין לך עסק בנסתרו הכלי יקר ורמזכלשון 
  סי' רמ''ו סע' ד' , יו''ד הלכות לימוד תורה רמב''ם ובשו''עב לאמור

  בסיפא , הגהות הרמ''א ... פרדס ... רמב''ם ספר מדע  ספ''ד מהלכות יסודי התורה
  ש''ך סק''ו ד''ה אבל לא בלימוד שאר החכמות. ... 

 
  שולחן ערוך יורה דעה סימן רמו סעיף ד 

לשלש למודו...ויפנה כל ימיו לתלמוד בלבד לפי רוחב לבו וישוב דעתו. הגה: ה וי"א שבתלמוד בבלי שהוא בלול במקרא,  חייב אדם
במשנה וגמרא, אדם יוצא ידי חובתו בשביל הכל. (טור בשם ר"ת וע"פ ע"ל סי' רמ"ה ס"ו). ואין לאדם ללמוד כי אם מקרא, משנה 

יקנה העולם הזה והעולם הבא, ו אבל לא בלמוד (ד) שאר חכמות. (ריב"ש סימן מ"ה וגמרא והפוסקים הנמשכים אחריהם, ובזה 
ותלמידי רשב"א) ומ"מ מותר ללמוד באקראי בשאר חכמות, ובלבד שלא יהיו ספרי מינים, וזהו נקרא בין החכמים טיול בפרדס. ואין 

ודיני המצות (רמב"ם סוף מדע ס"פ ד' מהל' יסודי לאדם לטייל בפרדס רק לאחר שמלא כריסו בשר ויין, והוא לידע איסור והיתר 
  התורה). 

  
  ש"ך יורה דעה סימן רמו ס"ק ו 

שהרמב"ם כתב בספ"ד מהל' יסודי התורה שעניני מעשה בראשית ומעשה מרכבה הם שחכמים קוראים אותו פרדס כמ"ש (בפ' אין 
ונית אלהיית ואפי' אזה כתב הרמב"ם שאע"פ שבכלל הש"ס דורשין) ... ונ"ל שפרדס ר"ל ע"ד שאמרו ד' נכנסו לפרדס והוא חקירה עי

הן מ"מ לא ילמדנו רק אחר שמילא כריסו ממשנה וש"ס עכ"ל ...גם המקובלים ושאר האחרונים הפליגו בדבר שלא ללמוד חכמת 
בשגם  הקבלה עד אחר שמילא כריסו מהש"ס ויש שכתבו שלא ללמוד קבלה עד שיהא בן ארבעים שנה כמ"ש בן ארבעים לבינה
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

שצריך קדושה וטהרה וזריזות ונקיות לזה ורוב המתפרצים לעלות בחכמה זו קודם הזמן הראוי קומטו בלא עת כמ"ש כל זה בד' חכמי 
  האמת:

  
  ,לג:לבבראשית וישלח 

ן-ַעל Jל-ְבֵנֽי יֹאְכ֨לּו-לֹא ֵּכ Kה ִּג�יד-ֶאת ִיְׂשָרֵא  ַּכ�ף-ַעל ֲאֶׁשר/  ַהָּנֶׁש? �ה ַהּי�ֹום ַע�ד ַהָּיֵר-  ַהֶּז
� ֶר-ְּבַכף ָנַגע/  יִּכ0   ב ֶי ה׃ ְּבִג�יד ַיֲעֹק-   ַהָּנֶׁשֽ

בלאו של אכילת גיד הנשה, (א) הגיד פחות מכזית האוכלו חייב משום בריה, (ב) גיד הגדול  מקף בתפקיד של מספר מצבים – יֹאְכ֨לּו-לֹא
אכל בהעלם אחד גיד ימין וגיד שמאל  , אבל40מכזית האוכל כזית ממנו לוקה מפני שיעור איסור (ג) אכל בהעלם אחד יותר מכזית לוקה 

מלקות); (ד) גיד פנימי שעל הכף לוקה  80מלקות) וכן אכל שני גידים והם בסה"כ פחות מכזית לוקה שניים ( 80לוקה שניים (
  .מדאורייתא, אכל משאר הגיד וחלבו או אכל גיד חיצון לוקה מרבנן, בחיה טהורה שחלבה מותר, יהיה אסור מרבנן משום שרך גיד

  
  ח"רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פ

גיד הנשה נוהג בבהמה וחיה הטהורין ואפילו בנבלות וטרפות שלהן, ונוהג בשליל ובמוקדשין בין קדשים הנאכלים בין  הלכה א
קדשים שאינן נאכלין, ונוהג בירך של ימין ובירך של שמאל, ואין אסור מן התורה אלא שעל כף א הירך בלבד שנאמר אשר על כף 

הירך, אבל שאר הגיד שלמעלה מן הכף ושלמטה עד סופו, וכן חלב שעל הגיד אינו אסור אלא מדברי סופרים, ושני גידין ב הן 
  הפנימי, הסמוך לעצם אסור מן התורה ג והעליון כולו אסור מדבריהם. 

או מכל החיצון מכין אותו מכת  האוכל מגיד הנשה הפנימי ממקום שעל הכף לוקה, ואם אכל מחלבו או משאר הגיד הפנימי הלכה ב
  מרדות, וכמה שיעור אכילה כזית, ואם אכל הגיד שעל הכף כולו אף על פי שאין בו כזית לוקה מפני שהוא ד כבריה בפני עצמה. 

וא אכל כזית מגיד של ימין וכזית מגיד של שמאל, או שאכל שני גידים כולן אף על פי שאין בהן כזית לוקה שמונים, (וכן ה הלכה ג
  לוקה על כל גיד וגיד). 

  

ל-ְבֵנֽי Kבנאמנותם של בני ישראל על גיד הנשה ועל שאר עניני כשרות מקף בתפקיד של מספר מצבים –  ִיְׂשָרֵא  

  רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ח 
ל החלב, ואין הנוטל גיד הנשה צריך לחטט אחריו עד שלא ישאיר ממנו כלום, ונאמן הטבח על גיד הנשה כשם שנאמן ע הלכה ז

  לוקחין בשר מכל טבח אלא אם היה אדם כשר ומוחזק בכשרות הוא ששוחט לעצמו ומוכר ונאמן. 
  במה דברים אמורים בחוצה לארץ אבל בארץ ישראל בזמן שכולה לישראל לוקחין מכל אדם.  הלכה ח
את הדמים לבעלים ומשמתין אותו טבח הנאמן למכור בשר ונמצא בשר נבלה או בשר טריפה יוצא מתחת ידו, מחזיר  הלכה ט

ומעבירין אותו ואין לו תקנה לעולם ליקח ממנו בשר עד שילך למקום שאין מכירין אותו ויחזיר אבדה בדבר חשוב או ישחוט לעצמו 
  ויוציא טרפה לעצמו בממון חשוב שודאי עשה תשובה בלא הערמה. 

יו, ואף על פי שאינו מוחזק בכשרות אין חוששין לו שמא יחליף, הלוקח בשר ושלחו ביד אחד מעמי הארץ הרי זה נאמן על הלכה י
  ואפילו עבדי ישראל ואמהותיהן נאמנין בדבר זה אבל לא לעכו"ם שמא יחליף. 

עשר חנויות תשע מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת נבלות ולקח בשר מאחת מהן ואינו יודע מאיזה מהן לקח הרי זה אסור  הלכה יא
מחצה דמי, אבל בשר הנמצא מושלך בשוק הלך אחר הרוב דכל ה דפריש מרובא פריש, אם היו רוב המוכרים  שכל קבוע כמחצה על

  עכו"ם אסור, ואם היו רוב המוכרים ישראל מותר. 
  

  מקף בתפקיד של מספר מצבים: יש גיד שאינו גיד הנשה מפני שאין כף ירך ויש גיד שהוא גיד הנשה מפני שיש כף ירך  – ִּג�יד-ֶאת

  ע"פ רמב"ם   מקף בתפקיד של מספר מצבים של כף – ַּכ�ף-ַעל... . 

  לוקים, כאשר אין כף, הגיד אסור אבל אין לוקים עליו –(א) בבהמה כשרה, כאשר יש כף 

  פטור לפי שנוהג רק בבהמה שכולה מותרת. –(ב) בהמה וחיה טמאה 

  ל אין לוקים עליו.(ג) בעוף כשר, כאשר אין כף וכאשר יש כף. כאשר יש כף הגיד אסור אב
  ח"רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פ

העוף אין בו משום גיד הנשה מפני שאין לו כף ירך אלא יריכו ארוך, ואם נמצא עוף שירכו כירך הבהמה שיש לו כף גיד  הלכה ה
  . הנשה שלו אסור ואין לוקין עליו, וכן בהמה שכף ירכה ארוך כשל עוף גיד הנשה שלה אסור ואין לוקין עליו

האוכל גיד הנשה מבהמה וחיה הטמאים פטור לפי שאינו נוהג בטמאה אלא בבהמה שכולה מותרת, ואינו כאוכל משאר גופה  והלכה 
  . שאין הגידים מכלל הבשר כמו שביארנו, ואם אכל מחלב שעל הגיד הרי זה כאוכל מבשרה

  

 -ֲאֶׁשר/ ַעל... (לג)  ק"דר בלבד, אבל לא שלמעלה ממנו ושלמטה ממנו. וכן גיד ַּכ�ף -ֲאֶׁשר/ ַעלא אינו אסור מן התורה אל - ַּכ�ף ַהָּיֵר-
שיעקב  פהחיצון כלו, אינו אסור אלא מדברי סופרים. ונוהג בבהמה ובחיה, ונוהג בשליל. ונוהג בירך של ימין ובירך של שמאל, אע"

ֹו-ַוִּיַּג�ע ְּבַכףאבינו לא לקה אלא באחת, שנאמר  ): רבי יהודה אומר: באחת מהם ועח, ר"ב( לרבותינו ז",כו). ומחלוקת בין לעיל( ְיֵרכ�
 ת"משנגע, ואחת מהם נאסרה. רבי יוסי אומר: באחת מהן נגע, ושתיהן נאסרו. והלכה כר' יוסי. וחלב הגיד אסור מדברי סופרים (

  ).  אמאכלות אסורות ח, (משנה תורה)
  

ֹו-ַוִּיַּג�ע ְּבַכף ֹו-ַוִּיַּג�ע ְּבַכףפי' רד"ק  מצב, אתנח מגביל וזה- מקף בתפקיד רב -  ְיֵרכ� ֹו-ְּבַכףבלבד, אבל  ְיֵרכ� לא מצב, - מקף בתפקיד רב - ְיֵרכ�
  ושלמטה ממנו. ירכו)-(מכף שלמעלה ממנו
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

  

  בראשית וישלח לב,ד 1.5

ה ֲאֶׁש0ר ָנָֽטה-ַוִּיKֶקן ֶאת: יט,וישלח לג אשיתבר ת ַהָּׂשֶד? $ד ְּבֵנֽי-ֶחְלַק� ֹו ִמַּי י ְׁשֶכ�ם-ָׁשם/ ָאֳהל- ֹור ֲאִב�   ֲחמ�
ה׃ְּבֵמָא�     ה ְקִׂשיָטֽ

ה-ַוִּיKֶקן ֶאת ת ַהָּׂשֶד?   , כעין יצא מן הכלל ללמד על על הכלל כולו, מונח רביעגרש - אזלא – ֶחְלַק�

... יעקב אבינו קנה מקום ראשון של חניה  177ע'  ליקוטי שיחות כה(א) אף על פי שהקב"ה העניק את ארץ ישראל לעם ישראל, ע"פ 
  ושלם עליה במטבעות חשובות המשמשות כתכשיטים. מתוך חיבת ארץ הקדש ...ישראל - בארץ

$י -ַוִּי�ַחן ֶאת )חי,וישלח לג 'בר((ב)  יר׃ְּפֵנ ה-ַוִּיKֶקן ֶאת )טי,וישלח לג 'בר( ָהִעֽ ת ַהָּׂשֶד? ירר"ת החל ממלת  ֶחְלַק�   ה ובסידור אחר-ח- א- ו- ה ָהִעֽ

שמים וארץ. שמונה מרמז לענין שמעל לגדר הטבע. ה, כעין רמז לשמונה פעמים שם הפלאים שבין היתר מבטא של קישור -ו-ה-ח' א 
מי שיש לו בה (בא"י) חלק חשוב הוא  -  ראב"עגרש בראש פסוק מרמז לעניני גאולה. וזה מתאים לפי' - ולרב יצחק גינצבורג הי"ו, אזלא

המקום יכבש לפניו  רצה שתהיה תחילת ביאתו בארץ בתוך שלו ... והמעשה הזה היה רמז כי רש"י ורמב"ן, וע"פ כחלק עולם הבא
   תחילה

כאן  יצא לידון בענין אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר, כעין תבנית גרש ... מהפך פשטא-אזלא -  ָׁשם/ -ֲאֶׁש0ר ָנָֽטה ...  ַוִּיKֶקן (ג) אם נלמד
לא רצה להיות בר"י, בשאילתות דרב אחאי  - ערב שבת היה  רש"י ורמב"ןע"פ ,  להליכת תחום שבת מחוץ לעיר להקל בקביעת תחום שבת

וקבע ... ורבותינו אמרו נכנס עם דמדומי חמה אכסנאי בעיר, אבל רצה שתהיה תחילת ביאתו בארץ בתוך שלו ... והמעשה הזה היה רמז כי המקום יכבש לפניו תחילה
  .לו תחומין

ה ֲאֶׁש0ר ָנָֽטה) בר' וישלח לג,יט((ד)  ֹו-ַהָּׂשֶד? תוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש, וזה קשור לזכות עם קטן כעין כ- רביע ... זקף -  ָׁשם/ ָאֳהל-
  ישראל התחתונה והעליונה.- ישראל לארץ

ה-ַוִּיKֶקן ֶאת )בר' וישלח לג,יט( ת ַהָּׂשֶד?   לקנין מערת המכפלה דומה  גרש מונח רביע,- אזלא -  ֶחְלַק�

ֶסף ַהָּׂשֶדה֙  )יג,ש כגי"חבר' ( • ִּתי ֶּכ֤ , (א) קניית השדה בנוסף על המערה להקל להקל ולא להחמיר גרש מהפך פשטא, כעין יצא- אזלא -  נַָת֜

נתתי לך  והלואי... מוכן הוא אצלי  י"רש .מחששות עפרון (ב) להקל על אברהם ובניו לעתיד שלא ישאר טענה לעפרון בשדה ובמערה
  כבר.

  דוד המלך. יישראל, והשלישי הוא קנין גרן ארונה ע"- קניני אבות בארץ שני •

  
  ד,א: וישלח ל אשיתבר

ב-ַוֵּתֵצ0א ִדיָנה/ ַּבת ה ְלַיֲעֹק� ר ָיְלָד� ה ֲאֶׁש$ ֶרץ׃  ֵלָא- ֹות ִּבְבנ$ֹות ָהָאֽ   ִלְרא�
ה -ַוֵּתֵצ0א ִדיָנה/ ַּבת ה  קטן- מהפך פשטא זקף –ֵלָא- ר ָיְלָד� ב מרכא טפחא –ֲאֶׁש$   אתנח – ְלַיֲעֹק�

ֶרץ ֹות ִּבְבנ$ֹות ָהָאֽ   טפחא מרכא סלוק – ִלְרא�

ה בתחתונים. ר' הונא בשם ריש לקיש - ה בעליונים ואני אלו- יש לקיש ... אמר (יעקב) אתה אלואמר ר - בראשית רבא פרשה עט ח
-ַוֵּתֵצ0א ִדיָנה/ ַּבתאמר אפילו חזן הכנסת אינו נוטל שררה לעצמו ואתה היית נוטל שררה לעצמך מחר בתך יוצאה ומתענה. הה"ד 

ה  לפיכך -ה וגו' ... הה"ד ותצא וגו' - אני ישראל גם אנכי נקרא אלואלקי ישראל דרש כאלו אמר  - ה -ואני אלומתנות כהונה . ֵלָא-
  לו ותצא דינה וגו'. סמך

יעקב  נטל. ... ואיך אינו נוטל שררה אפילו חזן הכנסת ב"ר פע"ט,חאמנם מהרז"ו מוצא דרך זכות ליעקב אבל הדרש עדיין נשאר במקומו 
  .נענש בדינהו וגו'א ִדיָנה/ ַוֵּתֵצ0 לו  סמךמתנות כהונה ע"פ וע"כ  .שררה כזאתלעצמו 

ה-ַוֵּתֵצ0א ִדיָנה/ ַּבתתבנית הטעמים של אפשר כי  כפשוטו שלא מלמדת לדרוש הכתוב  , שתי דרשות: (א)קטן- מהפך פשטא מונח זקף – ֵלָא-
ות הערמה (כמו הנחש בבר' פ"ג) שעשה שכם בן חמור ששלח את בנות הארץ המתופפות והמשחקיצאה בגלל לא יצאה מעצמה, אלא ש

  רה שלא אמור היה לעשות זאת.רונדרשת שלא כפשוטו שיצאה כדי להעניש את יעקב על נטילת שליד בית יעקב (ע"פ פדר"א פל"ז), (ב) 

   , (לג,כ)- הסבר משולב ב(ב) -(לד,יג,כא), ל- (א) הסבר משולב ב- לראה 

  

ב ֶאת-ַוַּיֲע֨נּו ְבֵנֽי[יג]  :ג, כאי,וישלח לד בראשית Kם ְוֶאת-ַיֲעֹק ם׃-ְׁשֶכ֨ ת ִּדיָנ$ה ֲאֹחָתֽ א ֵא� ה ַוְיַדֵּב�רּו ֲאֶׁש�ר ִטֵּמ- יו ְּבִמְרָמ� ֹור ָאִב1   ֲחמ$
ֲחַבת[כא]   ּה ְוָהָא1ֶרץ ִהֵּנ$ה ַרֽ ּו ֹאָת- ּו ָבָא/ֶרץ/ ְוִיְסֲחר� נּו ְוֵיְׁשב0 ים ֵה�ם ִאָּת? ֵלִמ< ֶּלה ְׁשֽ Kים ָהֵא ִים ִלְפֵניֶה�ם -ָהֲאָנִׁש֨   ָיַד�

ח-ֶאת ים ְוֶאת-ְּבֹנָתם/ ִנַּקֽ �נּו ְלָנִׁש- ם׃-ָל ן ָלֶהֽ ינּו ִנֵּת$   ְּבֹנֵת�
ב ֶאת- ְבֵנֽיַוַּיֲע֨נּו [יג]   Kם ְוֶאת-ַיֲעֹק יו- ְׁשֶכ֨ ֹור ָאִב1 ה  ֲחמ$ נּו ... [כא] ְּבִמְרָמ� ים ֵה�ם ִאָּת? ֵלִמ< דרגא מונח רביע, יצר רע הגורם להטעית דעת. מענה  -  ְׁשֽ

רו שלו. ולכן הטעיתם את אנשי שכם הייתה בני יעקב היה בחכמה ששכנעה את את שכם וחמור אביו באופן מלא, כל אחד מסיבת יצ
י )בר' ג,ו(-(כמו ב ואי זה הוא הנחשנאמר  פדר"א פרק ל"ז- במשכנוע מלא.  יִם ֣הּוא-ַתֲֽאָוה ְוִכ֧  זה שכם בן חמור) דרגא מונח רביע – ָלֵעינַ֗

   שבערמה גרם לדינה לצאת לראות בבנות הארץ.

ם ְוֶאת-[יג]  ֶאת יו ְּבִמְרָמ� -ְׁשֶכ֨ ֹור ָאִב1 קדמא מרכא תביר טפחא, מרכא תביר טפחא כעין קבוצת פרטים שלא על כל אחד חל  – הֲחמ$

נּו [כא] הנושא או הלכה באופן שווה. דבר זה מתבטא במאמרם  ים ֵה�ם ִאָּת? ֵלִמ< דרגא מונח רביע, שכם וחמור אביו כל אחד השתכנע  - ְׁשֽ
וות כבוד וכסף. הם משכנעים את אנשי שכם לתנאי בני יעקב המביא ממענה בני יעקב מסיבה יצרו שלו. שכם בתאוות עריות, חמור בתא

[כא]  רבי חנינא בן תרדיון (ר"ת  –למילתם שלא ברצון ופורענויות שבאו מכך. אבל יש כאן הכנה להוצאת ניצוץ הקדושה השבוי בשכם 
ֲחַבת   .מאור ושמש) והוא אחד מעשרת הרוגי המלכות כנזכר ע"י  ַרֽ

  
 :בראשית וישלח לד,כה

ּו ְׁשֵנֽי ים ַוִּיְקח� ְהיֹוָת�ם ֹּכֲאִב? י ִּבֽ Kַבּ֨יֹום ַהְּׁשִליִׁש X אּו ַעל-ְבֵני-ַוְיִהי ֹו ַוָּיֹב$ Kי ֲאֵח0י ִדיָנה/ ִא�יׁש ַחְרּב- ֲעֹקב ִׁשְמ֨עֹון ְוֵלִו יר ֶּב�ַטח -ַי\   ָהִע�
ר׃-ַוַּיַהְרג�ּו ָּכל   ָזָכֽ

בבן י"ג יהא קרוי איש בפחות מבן י"ג שנה, אבל לא מצינו בכל התורה ש -שמעון ולוי וגו' איש חרבו תורה תמימה בראשית לד,כה 
  [נזיר כ"ט ב' ברש"י]: ט), כדכתיב שמעון ולוי וגו' איש חרבו, וגמירי דההיא שעתא בני י"ג שנה הוומצינו שקראו הכתוב איש

וב שעלו בהריון לשלשת האחים, אחר ב' שנים בקירט) כי כשתחשוב י"ג שנה שעשה יעקב עם לבן אחר שנשא את לאה וילדה לו  )תורה תמימה הערה ט
כשיצאו משם, הוסיף עליהם ו' חדשים שעשו בדרך וי"ח חדשים שעשה בסכות, קיץ  לוי בן י"א שנהלחשבון שבעה חדשים לכל אחד, נמצא  ראובן שמעון ולוי,

ומכאן ילפינן דבן י"ג שנה  -ונקרא איש, וע' בסדר עולם.  [ע"ל ל"ג י"ז], הרי לוי בן י"ג שנים בלכתו לשכם [תוי"ט פ"ה מכ"א דאבות], שהם ב' שניםוחורף וקיץ, 
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

וכן נעשה בר מצוה להתחייב בכל שנדריו נדר והקדשו הקדש, ויתבאר אי"ה לפנינו בפ' בחקתי ובפ' נשא ובפ' מטות למקומותם לעניניהם,  נחשב לאיש בר דעת
טעם בדבר במ"ש בשבת פ"ט ב' דב"ד של מעלה אין עונשין בפחות מבן עשרים,  יען דכתיב (פ' נשא) איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם, וצריך המצות,

ה כשהיא בת י"ב שנה, ובמקום אחר בארנו ענין זה [ע"ל בפ' לך, י"ז י"ד]. ודע דשיעור זה דוקא בזכר, אבל נקבה נקראת אשה לענין נדרים ועוד ענינים השייכים ב
ן ה' את הצלע בדרשא דנדה מ"ה ב', ועוד יתבאר אי"ה בפ' מטות בפ' נדרים ובפ' עקב בפסוק ולמדתם אותם את ונתבאר מענין זה לפנינו בפ' בראשית בפסוק ויב

  בניכם: 
  

ֲעֹקב - ְבֵני-ְׁשֵנֽי גדולה, בעלת תפקיד ללמד משהו לפניה ומשהו לאחריה, ואפשר כי לאחריה באה ללמד שיעור גיל איש, כלומר - תלישא –ַי\
לאיש. כי שמעון נולד בתום השנה השמינית של יעקב אצל לבן, ולוי חצי שנה עד שנה אחריו, אם כך ממתי אדם יצא מקטנות ונהיה 

 13שנים בדרך, סה"כ  2שנים לעבודת יעקב לפרנסתו,  6שנים עד סיום העבודה עבור רחל,  5לחישוב גילו של לוי הצעיר משמעון נותרו 

היה באותו זמן בן י"ג שנה, דהוא מדויק מיום ליום. מיום שנשא יעקב את  שלויזצוק"ל מחשב  האדמו"ר מ"מ שניאורסאהןשנה ללוי. 
לאה עד המאורע בשכם עברו י"ד שנה וששה חדשים וכ' יום. לאחר שנשא את לאה, חיכה ז' ימים ונשא את רחל, ואח"כ עבד שבע 

בר' ויש' לא,כג) , לן לילה אחד במעבר יבוק  שנים ברחל, ועוד שש שנים ללבן, הרי י"ג שנה וז' ימים. אח"כ ברח מלבן ז' ימים (רש"י
. (דבר מלכות וישלח התשע"ד ע"פ כג), ונסע לסוכות ושהה שם י"ח חדש (רש"י לג,יז), הרי לנו י"ד שנה, ו' חדשים וט"ו ימים- (לב,כב

  רשימת חוברת כ"א)

  אם כן תלישא בתפקיד שיעור וכל השיעורין הם להלכה למשה מסיני.   

  בן סורר ומורה מיום י"ג שנה ויום אחד ועד שלושה חדשים אח"כ כי אם עיבר אז העובר ניכר. כא –כא, כ  תצא-כי דבריםראה 

  

  בדרך דרש ולא לענין שיעורין

ּו ְׁשֵנֽי...  ֲעֹקב -ְבֵני-ַוִּיְקח�  , פעמיים היתלשות גדולהגגדולה, כאילו פעמיים ת"- תלישאמונח  –ַי\

  צמן שמעון ולוי כשאר אנשים שאינם בניו כן נהגו ע- פי- על- היו, ואף בניו' א י"רש 
  ' שלא נטלו עצה ממנו.ב
  

ב ֶאללד,ל: וישלחבראשית  Kאֶמר ַיֲעֹק ֹ֨ ֹון ְוֶאל-ַוּי   ֵלִוי8 ֲעַכְרֶּת�ם ֹאִתי7 -ִׁשְמע�
ּו ּו ָעַלי/ ְוִהּכ- ר ְוֶנֶאְספ0 ֲאִני/ ְמֵת�י ִמְסָּפ- �י ַוֽ ְּכַנֲעִנ�י ּוַבְּפִרִּז ֶרץ ַּבֽ י׃ְלַהְבִאיֵׁש/ִני/ ְּבֹיֵׁש�ב ָהָא- י ֲאִנ$י ּוֵביִתֽ   ִני ְוִנְׁשַמְדִּת�

ב Kאֶמר ַיֲעֹק ֹ֨ ֹון ְוֶאל-ֶאלקדמא ואזלא, כעין כלל מלמד על  – ַוּי מונח זרקא מונח סגול, כאילו מספר לימודי ז"ס  – ֵלִוי8 ֲעַכְרֶּת�ם ֹאִתי7 -ִׁשְמע�
ן מצרים, שע"פ אלשיך בפר' מקץ ראה וביניהם בתפקיד הרחבת העכירה ביחסים עם הגוים למעבר ליושבי הארץ אל גוים רחוקים, כגו

  ).ב"ר עה,זע"פ  אלשיך(מב,יט) ארץ כנען היתה ממלכות או חסות מצרים בימים ההם (- הסברנו ב
הוא היה אומר אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר מ"ג ד "משנה מסכת אבות פ

  שאין לו מקום:
יאמר: לכל אדם אי אפשר שלא תהיה עת כלשהי שבה יוכל להזיק או להועיל, ולו בקל ג "ד מ"רמב"ם מסכת אבות פפירוש המשנה ל

  יצערך זה הצער המועט. -ובפחות שבדברים, ואם זלזלת בו 
  

  שאר האחים.וכאשר בא הרעב היו צריכים לרדת למצרים ושמעון ולוי עלולים היו להיתפס למלכות על הריסת העיר שכם, וגם לסכן את 

ּוִני ּו ָעַלי/ ְוִהּכ- ר ְוֶנֶאְספ0 ֲאִני/ ְמֵת�י ִמְסָּפ- קטן בתפקיד דבר החוזר וקורה לעם ישראל בדורות שונים וצריך להיעזר - קטן ... זקף- ... זקף – ַוֽ
  שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום:בגוים שונים ולכן לא צריך להתגרות באומות. 

  

ה ֶאת ,לא:לד וישלח בראשית ה ַיֲעֶׂש� Tּו ַהְכזֹוָנ נּו׃ פ-ַוּיֹאְמר�   ֲאחֹוֵתֽ
ּו   ללא טפחא בין סלוק ובין אתנח . טפחא משמשת כמשנה משמעות באופנים שונים, ללא טפחא זאת אמירה שלא מותירה מקום  -  ַוּיֹאְמר�

  לא,פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת וישלח לדלשנוי (א) 
ה Tּו ַהְכזֹוָנ   , ללמדך שאנוסה היתה, ולא נתרצה בו:תשובה נצחתהשיבוהו . ַוּיֹאְמר�

ה(ב)   Tּו ַהְכזֹוָנ   כשם שעשו את דינה הפקר כך יראו את בני ישראל הפקר להרגם ללא דין, לכן אין מקום לויתור כלשהו. – ַוּיֹאְמר�

ה שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וישלח פרק לד לא)  ה ַיֲעֶׂש� Tּו ַהְכזֹוָנ מה, כמו הכמכת מכהו (ישעי' כז ז). האם . לשון תיַוּיֹאְמר�
יחרוש, וכל דומיהן, אמר הכל יודעין שאנס את אחותינו ואם הנחנוהו חי, הרי נתרצית לו כזונה, ומעתה יהיו הכל נוהגין בנו כבני אדם 

  :של הפקר, וזו היא תשובה נצחת

ם בלבד כי גם ידם היה במעל הזה ולא מחו ולא דנו (ב) ללא טפחא זאת אמירה שלא מותירה מקום למעט את זכרי שכם ולהרוג את שכ
ר׃ - ַוַּיַהְרג�ּו ָּכל )כה,לד וישלח 'בר(אותו למיתה. כי נאמר  ּו (לא) רלב"ג ביאור הפרשה ופירש  ָזָכֽ ה - - - - ששששלו: האם ראוי ַוּיֹאְמר� -ֶאתשכם ַיֲעֶׂש�

נּו , כי אם יהרגוהו לבדו, ינקמו אם לא בזה האופןם שלא יהיה בן נח נהרג עליה? והנה לא היה אפשר להרוג שכ ,,,,ְכזֹוָנTה...  ֲאחֹוֵתֽ
שלא השתדלו לו לעשות זה הפועל המגונה, או מפני  כי היה בידם למחותנקמתו אביו וכל יושבי עירו. וידם גם כן היה במעל הזה, 

  ולזה הרגו כולם.עליה כמשפט;  שיהיה נהרג
  

ה Tאחרי  בבלי יבמותראל על ישראלית שלא לשם קידושין היא ביאת זנות, (ב) גדול, שלושה מצבי זנות (א) כל ביאה של יש- זקף – ַהְכזֹוָנ
ובר  שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וישלח פרק לד תקנת רבנן שאין קידושי ביאה, אז אם יבוא עליה גזרו רבנן שזאת ביאת זנות (ג) 

י בה קידושין, ואי מגייר גויה או משתחררת שפחה לא ולא תפס זנות הוא (ואף שהוא התכוין לקידושין)ישראל הבא על הגויה ועל השפחה 
  .צריכא גיטא מיני' [גויה מנלן] דכתיב ואחר כן תבא אליה ובעלתה וגו' (דברים כא יג), מכלל דמעיקרא לית הוייה בגויה

  
  :,אוישלח לה בראשית

ל 0ֹאֶמר ֱא!ִהים/ ֶאֽ ית-ַוּי ּום ֲעֵל$ה ֵבֽ ב ק1 ל ְוֶׁשב-ַיֲעֹק-   ָׁש�ם-ֵא�
י>׃ָׁש� -ַוֲעֵׂשה  ו ָאִחֽ �י ֵעָׂש$ ְרֲח>- ִמְּפֵנ י> ְּבָב֨ / ַהִּנְרֶא�ה ֵאֶל- ַח ָלֵאל   ם ִמְזֵּב-

ְרֲח>- -ַוֲעֵׂשה י> ְּבָב֨ / ַהִּנְרֶא�ה ֵאֶל- ַח ָלֵאל   קטן, תוקף אי קיום הנדר- פעמים זקף שלוש –ָׁש�ם ִמְזֵּב-

 ספר ...בלבך נכנסדר לא היה פחד האומות  איחור הנ חטא.. ואילולי . ח"שפת מבתךלך זאת  הובא ,שאחרת נידרך נעשת לפי י"רש
  של עשו, מעשה דינה,  שרותוקף אי קיום הנדר: רדיפת לבן, נגזר מות על רחל,  -  הפרשיות הרב כיטוב
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

  (התשע"ו) ד,וישלח לב -בראשית  1.6

  
  ט:     -בראשית וישלח לה,ח 

י [ח]  ַחת ְלֵבֽ ה ַוִּתָּקֵב1ר ִמַּת$ � ֶקת ִרְבָק- ֹון ָּבֽכּות׃ פ-תַוָּת0ָמת ְּדֹבָרה/ ֵמיֶנ ֹו ַאּל$ א ְׁשמ� ֹון ַוִּיְקָר$ ל ַּת�ַחת ָהַאּל�   ֵא�
ל[ט]    ים ֶאֽ א ֱא!ִה0 ֶר ֹאֽתֹו׃[ַ -ַוֵּיָר֨ ֹו ִמַּפַּד�ן ֲאָר�ם ַוְיָב� ֹוד ְּבבֹא�   ַיֲעֹקב/ ע-
  / י ִאם־ִיְׂשָרֵאל ב ִּכ0 ^ד ַיֲעֹק? Wִׁשְמ֨> ע Xא־ִיָּקֵרא ֹֽ ב ל ים ִׁשְמ>� ַיֲעֹק� ^ ֱא!ִה� אֶמר־ל$ ֹֽ ל:(י) ַוּי ^ ִיְׂשָרֵאֽ א ֶאת־ ְׁשמ� > ַוִּיְקָר$ �ה ְׁשֶמ-   ִיְהֶי

ים  �ה ִמֶּמ�ָּך ּוְמָלִכ� ל ּג^ִי�ם ִיְהֶי ה ּג1^י ּוְקַה$ י ֵא0ל ַׁשַּדי/ ְּפֵר�ה ּוְרֵב- ים ֲאִנ֨ W֨ל^ ֱא!ִה Xאּו:(יא) ַוּיֹאֶמר י> ֵיֵצֽ   ֵמֲחָלֶצ$
אלא לפי שאמרה רבקה אל יעקב: "ושלחתי ולקחתיך משם" (בר' כז,מה), שלחה דבורה אצלו לפדן  יעקב? מה עניין דבורה אצל בית - ַוָּת0ָמת ְּדֹבָרה/  (ח)  רש"י

"בשיפולי משרא" (ת"א), שהיה  - תחת האלוןתחת האלוןתחת האלוןתחת האלוןהעיר יושבת בהר, והיא נקברה ברגלי ההר.  - אלאלאלאל    מתחת לביתמתחת לביתמתחת לביתמתחת לבית). 311ארם לצאת משם. מדברי רבי משה הדרשן למדתיה (בר' רבתי ע' 

ֵשיִני, שהוגד לו על  ומדרש אגדה (ב"ר פא,ה): שם נתבשר באבל בשיפוע ההר, והקבורה מלמטה, והמישור של ביתאל היו קורין לו 'אלון'.המישור מלמעלה 
אמו שמתה, ו'אלון' בלשון ְיָוִני: ַאֵחר. ולפי שהעלימו את יום מותה, שלא יקללו הבריות כרס שיצא ממנו עשו, אף הכתוב לא פירסמה 

ֹוד תצא ד).  (ט) (ראה תנח' כי  ֶר ֹאֽתֹופעם שיני במקום הזה: אחד בלכתו ואחד בשובו.  - ע-   .  ברכת אבלים (ראה ב"ר פא,ה) -  ַוְיָב�

ל[ט]   ים ֶאֽ א ֱא!ִה0 דורש כי יעקב נתבשר על  )לה,ח(על  ]ב"ר פא,ה[קדמא מהפך פשטא, כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו.  -  ַיֲעֹקב/ - ַוֵּיָר֨

למסופר כי  )לה,ט(-בומות אמו רבקה  ים ֶאֽ א ֱא!ִה0 ֶר ֹאֽתֹו לב"ר יש בסיס ללמוד כי ולכןַיֲעֹקב/ -ַוֵּיָר֨ לנחמו, כמו  ברכת אבליםזאת  - ַוְיָב�
ק ְּב֑נֹו )יא,כהחי"ש  'בר(- ב ים ֶאת־יְִצָח֣ ֶרS ֱא?ִה֖ ם ַויְָב֥ י ַאֲחֵר֙י ֣מֹות ַאְבָרָה֔   אבינו.   ליצחק לנחמו במות אברהםלקים - א תגלוהת ַויְִה֗

  

ב  בראשית וישלח לה,י:  ים ִׁשְמ>� ַיֲעֹק� ^ ֱא!ִה� אֶמר־ל$ ֹֽ   ַוּי
ל: ^ ִיְׂשָרֵאֽ א ֶאת־ ְׁשמ� > ַוִּיְקָר$ �ה ְׁשֶמ- / ִיְהֶי י ִאם־ִיְׂשָרֵאל ב ִּכ0 ^ד ַיֲעֹק? Wִׁשְמ֨> ע Xא־ִיָּקֵרא ֹֽ   ל

ים  ^ ֱא!ִה� אֶמר־ל$ ֹֽ ב מרכא טפחא  –ַוּי   אתנח,מונח  –ִׁשְמ>� ַיֲעֹק�

 Xא־ִיָּקֵרא ֹֽ ^ד קטנה - תלישא –ל Wקדמא ואזלא  –ִׁשְמ֨> ע < �ה ְׁשֶמ- / ִיְהֶי י ִאם־ִיְׂשָרֵאל ב ִּכ0 קטן כעין סתום שלא בא -... זקף רביע –ַיֲעֹק?

ב לסתום אלא לפרש >  רביע - ַיֲעֹק? �ה ְׁשֶמ- / ִיְהֶי י ִאם־ִיְׂשָרֵאל   קטן- מהפך פשטא מונח זקף –ִּכ0

א אֶ  לַוִּיְקָר$ ^ ִיְׂשָרֵאֽ   מרכא טפחא סלוק – ת־ ְׁשמ�

לא שיעקר שם יעקב ממקומו אלא [יעקב מוסיף על ישראל] ישראל עיקר ויעקב טפל וכו'. כל  [ברכות יג,א]ע"פ  תורה שלמה [נא]
ֹ֨  )ו,בבר' ויגש מ(הקורא לאברהם אברם עובר בעשה כו', אלא מעתה הקורא ליעקב יעקב ה"נ שאני התם הדר אהדריה קרא דכתיב   אֶמרַוּי

ים׀ ת ְליְִׂשָרֵאל֙  ֱא?ִה֤ ֹ֣ יְָלה ְּבַמְרא אֶמר ַהַּל֔ ֹ֖ ב׀ ַוּי ֹ֣ ב יֲַעק ֹ֑ ויש להעיר מדברי הב"י אע"ז סוס"י  קכ"ט מביא בשם מדרש  בהערות מובא ....  יֲַעק
מות כי כן מצינו ביעקב הר' מנחם מלוניש שכ' מי שנשתנה שמו והוקבע לו שם שני ונשתקע ממנו שם ראשון צריך לכתוב בגט ב' ש

א־ִיָּקֵראX שנא'  ֹֽ   וגו' (בשם הרב יצחק אריאלי) ל

 Xא־ִיָּקֵרא ֹֽ לענין כתיבת גט יש אלא שעקירת שם ראשון של אדם ושימוש בשם אחר,  של מקור (ראשון) וגם  קטנה, בתפקיד- תלישא – ל
    תורה שלמה בהערה נאשני השמות, כפי שמביא בגט לכתוב 

א־ִיָּקֵראX יש לומר כי תבנית הפסוק הוא כעין פרט וכלל ופרט,  ורה שלמהלפי ההסבר בת –טט  ֹֽ , פרט קדמאה המלמד על קטנה-תלישא –ל

^ד  עקירת שם,  Wמלמד על כעין כלל, כדי שנדרוש בפרט וכלל ופרט,קדמא ואזלא –ִׁשְמ֨> ע ,  < �ה ְׁשֶמ- / ִיְהֶי י ִאם־ִיְׂשָרֵאל ב ִּכ0 פרט  –ַיֲעֹק?
, ומלמד לענין כתיבת מוסיף על שם יעקב את השם ישראל ולא מחליפועל בפרט קדמאה שרק אמר על עקירת שם, כאן בתראה המרחיב 

  .גט שגם אם נשתקע השם הראשון (המקורי) בגט יש לכתוב שם זה וגם כינויים של האדם

  

י ֵא0ל ַׁשַּדי/ ְּפֵר�ה ּוְרֵב- בראשית וישלח לה,יא:  ים ֲאִנ֨ W֨ל^ ֱא!ִה Xאּו:ַוּיֹאֶמר י> ֵיֵצֽ ים ֵמֲחָלֶצ$ �ה ִמֶּמ�ָּך ּוְמָלִכ� ל ּג^ִי�ם ִיְהֶי   ה ּג1^י ּוְקַה$
 Xקטנה, בתפקיד מחיצה וגבול, המתאים להסבר (א) או בתפקיד שיעור המתאים להסבר (ב):- תלישא –ַוּיֹאֶמר  

  .י הוא שאמרתי לעולם דידי, אנ-ל ש-אמר ר"ל מאי דכתיב אני א דידידידי- - - - ל של של של ש- - - - אאאא חגיגה יב,א בשםתורה שלמה [נד] (א) 

בישרו שבניו עתידין להיות נעשין כגוים מה הגוים שבעים אף בניך  גוי וקהל גוים תורהגוי וקהל גוים תורהגוי וקהל גוים תורהגוי וקהל גוים תורה תנ"י וישלח ל,אבשם תורה שלמה [נט] (ב) 
  )במד' יא,טז( שבעים סנהדרין שנאמר אספה לי שבעים איש

  
  :,טוידיג,בראשית וישלח לה,

ים ּבַ  יו ֱא?ִה֑ ר ִאּֽתֹו:(יג) ַוַּיַ֥על ֵמָעָל֖   ָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥

 ֹ֥ ֶסS ַוּיִצ S ָעֶל֙יָה֙ נֶ֔ ֶבן ַוּיֵַּס֤ ֶבת ָא֑ ר ִאּ֖תֹו ַמֶּצ֣ קֹום ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ ה ַּבָּמ֛ ב ַמֵּצָב֗ ֹ֜ ב יֲַעק ֶמן:(יד) ַוּיֵַּצ֨ יָה ָׁשֽ   ק ָעֶל֖

ר ִאּ֥תֹו ָׁש֛  ם ַהָּמ֗קֹום ֲאֶׁש֩ר ִּדֶּב֨ ב ֶאת־ֵׁש֣ ֹ֜ א יֲַעק ים ֵּבֽית־ֵאֽל:(טו) ַוּיְִקָר֨   ם ֱא?ִה֖
  בראשית וישלח לה,יד:    

ֹום ֲאֶׁשר[יד]    ׃  ה ַּבָּמק1 ב ַמֵּצָב? Kב ַיֲעֹק ֶמן׃-ַוַּיֵּצ֨ ק ָעֶל�יָה ָׁשֽ ֶס ַוִּיֹצ$ יָה/ ֶנ- ֹו ַמֶּצ�ֶבת ָא�ֶבן ַוַּיֵּס0 ָעֶל֨ ר ִאּת�   ִּדֶּב$
ֹום  ֹו -ֲאֶׁשרתביר  -  ַּבָּמק1 ר ִאּת� מלמד ששני פעמים נגלה אליו  לקח טובבשם  מה [סט]תורה שלמרכא טפחא, יתור לרבות ע"פ  - ִּדֶּב$

בבית אל, אחרי שובו מפדן ארם חוץ מפעם הראשונה, בברחו מפני אחיו (בר' לה,ז), לכך נאמר במקום אשר דבר אתו, הוא המקום 
  הראשון אשר דבר אתו.

  
   ;במראה, ונראה אליו עכשיו וםבחלבהלכו לחרן  במקום אשר דבר אתובמקום אשר דבר אתובמקום אשר דבר אתובמקום אשר דבר אתוכלומר:  - במקום אשר דבר אתובמקום אשר דבר אתובמקום אשר דבר אתובמקום אשר דבר אתו רבי יוסף בכור שור

  [(תר"ש:) ואני אומר: קובע מקום לתפילתו בא ללמדנו; לכך שנה ושילש.][(תר"ש:) ואני אומר: קובע מקום לתפילתו בא ללמדנו; לכך שנה ושילש.][(תר"ש:) ואני אומר: קובע מקום לתפילתו בא ללמדנו; לכך שנה ושילש.][(תר"ש:) ואני אומר: קובע מקום לתפילתו בא ללמדנו; לכך שנה ושילש.]איני יודע מה מלמדינו  - במקום אשר דבר אתובמקום אשר דבר אתובמקום אשר דבר אתובמקום אשר דבר אתו(יג)    רש"י
  אמנם מפורש על פסוק י"ג, אבל מתאים לי"ד בענין של פעמים נפרדות?טט: 

ר ִאּת֥ (טו)  רשב"ם ים ֹו ַהָּמ֗קֹום ֲאֶׁש֩ר ִּדֶּב֨ ם ֱא?ִה֖ יד), לפי שהיה המקום באמצע - כמה פעמים נאמר לשון זה בפרשה זו (ראה לעיל,יג - ָׁש֛
  הדרכים ואין שם עיר.

ר ִאּֽתֹו(יג) (יג) (יג) (יג)  רד"ק להודיע, כי אותו המקום היה מקום ִקּבּול השכינה ומקום הנבואה, ובאותו המקום דבר עמו  - ַּבָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥
ה. זהו אותו המקום הנבחר, שאמר המלאך "ושם ידבר עמנו" (הו' יב,ה), ושם הציב יעקב אבינו מצבה בראשונה בראשונה ובשני

  (ראה בר' כח,יח) ובשניה (ראה להלן,יד). ו
  

ים(יג) שכל טוב (בובר) בראשית פרק לה  $ַעל ֵמָעָל�יו ֱא!ִה� ר ִאּֽתֹו ַוַּי $ַעל האבות הן המרכבה, שנ'  א"ר שמעון בן לקיש :ַּבָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ ַוַּי
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

ים , והנה ה' נצב עליו (שם כח יג), אשריהן לצדיקים ששכינה למעלה מן ראשיהן, זהו שדרשנו בתחלת שכל טוב, על דבר הקודש הנגלה לנביאי ֵמָעָל�יו ֱא!ִה�

ו רבותינו אסור לאדם להלך בקומה זקופה ששכינה מכאן אמרישראל כשהוא לאוט במראות הכבוד, כענין שנאמר לשכון כבוד בארצנו (תהלים פה י), 
ר ִאּֽת^: (יג)למעלה מראשו, ואסור להלך ארבע אמות בראש פרוע, שנ' מלא כל הארץ כבודו (ישעיה ו ג'):  ^ם ֲאֶׁשר־ִּדֶּב$ שלמעלה  ַּבָּמק�

ים אַוֵּיָר֨  ),טלה ' וישלחבר(מזה הענין כתיב כי שם נגלו אליו האלהים (פסוק ז), וסמוך לו  ל־ַיֲעֹקב/  ֱא!ִה0 ^ד ֶאֽ   :ע-
  פנים יפות בראשית פרק לה 

ר ִאּֽתֹו: ים ַּבָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ יו ֱא?ִה֑ ה  (יג) ַוַּיַ֥על ֵמָעָל֖ ב ַמֵּצָב֗ ֹ֜ ב יֲַעק ר ִאּ֖תֹווגו'. יש לומר (יד) ַוּיֵַּצ֨ קֹום ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ היינו מפני שאמר יעקב [לקמן כח, יז]  ַּבָּמ֛

וכדאיתא במדרש [ב"ר נה, ז] שמקום מזבח של עקידת יצחק היה ר השמים והוא מקום היכל וקדשי קדשים שהוא מכוון נגד שער שמים, וזה שע
, והוא במקום שהציב המצבה כי המזבח שבנה בבואו בתחלה לבית אל היה במקום מזבח החיצון במקום מזבח הקטורת הפנימי

ר (טו) ... ד שער השמים, וזהו שרמז הכתוב שעליית השכינה היה מכוון נגד להקריב עליו קרבנות וזה אינו מכוון נג ַהָּמ֗קֹום ֲאֶׁש֩ר ִּדֶּב֨
  [לקמן כח, כב] והאבן הזאת יהיה בית אלהים והוא מקום ההיכל וקדשי קדשים: שהיה שער השמים ושם הציב המצבה, כמו שאמר בתחלהִאּ֥תֹו 

ה  )יד,לה ' וישלחבר( ֹוםאמה ארכו אמה רחבו אמתיים קומתו, בשהיה רבוע למזבח הפנימי  רביע, רמז – ַמֵּצָב? תביר, למעט או לא  – ַּבָּמק1
  ., שהוא מקום המזבח החיצון לקרבנותממש במקום של המזבח אשר בנה בבואו בתחילה לבית אל

  

ח ֶאת )יחכח, ויצא 'בר( ֶקר ַוּיִַּק֤ ֹ֗ ב ַּבּב ֹ֝ ם יֲַעק ֶב֙ן ֲאֶׁשר- ַוּיְַׁשֵּכ֨ ֹ -ָהֶא֙ ֲאׁש ם ְמַרֽ ֶמן ַעלָׂש֣ ק ֶׁש֖ ֹ֥ ה ַוּיִצ ּה ַמֵּצָב֑ יו ַוָּיֶׂ֥שם אָֹת֖   רֹאָׁשּֽה׃- ָת֔

את ֲאֶׁשר )כבכח, ויצא 'בר(  ֹ֗ ֶבן ַהּז ר ִּתֶּתן- ְוָהֶא֣ ים ְוכֹל֙ ֲאֶׁש֣ ית ֱא?ִה֑ ה יְִהֶי֖ה ֵּב֣ ּנּו ָלSֽ׃- ַׂשְ֙מִּת֙י ַמֵּצָב֔ ר ֲאַעְּׂשֶר֥ י ַעֵּׂש֖   ִל֔

את )כח,כב( ֹ֗ ֶבן ַהּז האבנים ששם  ארבענס שני  (מובא בלשון הקדש) ]תרגום יונתן (כח,י,יא)[- כב מונח רביע, במשמע של ארבע ללמד – ְוָהֶא֣
  .למראשותיו מצא אותם בבוקר לאבן אחת

  
  שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן נז 

ֹום ֲאֶׁשר  )יד,לה ' וישלחבר( בקיום נדרו...  ה ַּבָּמק1 ב ַמֵּצָב? Kב ַיֲעֹק ֹו ַמֶּצ�ֶבת ָא�ֶבן -ַוַּיֵּצ֨ ר ִאּת� לא שהיתה מאבנים הרבה, אלא ו שפירוש ִּדֶּב$
את ֲאֶׁשר )כבכח, ויצא 'בר(. וכדאיתא בר"פ ויצא במעשה נדרו, אחתַמֶּצ�ֶבת ָא�ֶבן דוקא  ֹ֗ ֶבן ַהּז ה- ְוָהֶא֣ ְמִּת֙י ַמֵּצָב֔ , והיתה רק אבן אחת, ַׂש֙

ֶקר  )יחכח, ויצא 'בר(כדכתיב  ֹ֗ ב ַּבּב ֹ֝ ם יֲַעק ח ֶאתַוּיְַׁשֵּכ֨ ֶב֙ן ֲאֶׁשר- ַוּיִַּק֤ ם ְמַרֽ -ָהֶא֙ הָׂש֣ ּה ַמֵּצָב֑ יו ַוָּיֶׂ֥שם אָֹת֖ ה  )יד,לה ' וישלחבר(. ופירש הכתוב כי ֲאׁשָֹת֔ זו  ַמֵּצָב?
 -, שלקח את האבן אשר שם מראשתיו. שגם עתה בשובו שקיים נדרו אז שהיתה אותה המצבהשהקים כאשר קיים את נדרו היתה 

  , וקיים עתה נדרו.ששם אותה אז מצבהשעבד את השי"ת עוד הפעם על האבן 

  

ֹוםּבַ    תביר, למעט או לא ממש הציב מצבה כי היתה אותה מצבה שהקים בשעה שיצא לחרן.   – ָּמק1

  מצבה מאבנים רבות. רבוי והגבלה, אתנחמונח  – ַמֶּצ�ֶבת ָא�ֶבן

ים(טו)  ם ֱא?ִה֖ -ירושים בע"פ הפקבוצת פרטים קשורים לנושא, והשונים בהלכותיהם או יחסם אל הנושא. מרכא תביר טפחא,  – ִאּ֥תֹו ָׁש֛

(לה,יד) פרטים קשורים הם התגלויות ה' ליעקב במקום נבחר, אבל יש הבדל בין ההתגלויות. בראשונה זה בחלום סתום ונבואה, באחרונה 

  זה במראה ברור.

  

ם ִּבְׁשֹמָת�ם :מב – מ,וישלח לו אשיתבר ם ִלְמֹקֹמָת� ֹות ַאּלּוֵפ0י ֵעָׂשו/ ְלִמְׁשְּפֹחָת- ֵאֶּלה ְׁשמ9 1      ְו\ ּוף ִּתְמָנ ת׃ַאּל$ ּוף ְיֵתֽ ְלָו�ה ַאּל$ ּוף ַעֽ   ע ַאּל$
ן׃ [מא]   ּוף ִּפיֹנֽ ּוף ֵאָל�ה ַאּל$ ּוף ָאֳהִליָבָמ1ה ַאּל$ ר׃[מב]    ַאּל< ּוף ִמְבָצֽ ן ַאּל$ ּוף ֵּתיָמ� 1ז ַאּל$ ּוף ְקַנ   ַאּל$

  לאחר שמת הדר ופסקה מהם מלכות וגו' רש"י
ֵאֶּלה     כנבחר, , כמחיצה,כשיעור , בתפקיד ללמד אלפניה, וללמד לאחריה. בתפקידי תלישאגדולה- תלישא - ְו\

שבע ספירות או מידות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות (כעין כל אחת לט) עוסקים ב –בפנימיות התורה פסוקים (לו,לא 
 דברים הקשוריםמלמדים על מג)  –פסוקים (לו,מ ה. אפשר כי גם אצילות  – עולם התיקון, ומעבר מהם אל עולם התוהובמחיצתה) של 

  לעולם התיקון .

רמזים לי"א מיש אחד עשר שמות. אפשר כי אלו חוץ משמו של עשו (שבפנימיות התורה נשמתו מעולם התוהו) מג)  –בפסוקים (לו,מ 
י"א אלו פרודים, מחולקים זה מזה, לעומת מידות שיש לתקן, כי זה לעומת זה ברא האלקים. (ספירות) של קליפת נגה כעין תיקונים 

  שה שמאוחדים זה בזה. ספירות דקדו

י"א מידות אלו באות לבחון את ישראל ומהוות עבורו מבחן הבחירה החפשית שיבחר בטוב ובחיים ולא ברע ובמוות. ועוד י"א אלו הם 
הם שרי מלכויות שנבחרו לתקן את ישראל ע"י השתעבדות בישראל, שאין ישראל ניתנים אלא שרשים של עמים ומדינות, שמצד אחד 

  .ששעבדו את ישראל תמרמז לארבע המלכויומובחרות ו למלכויות

ישראל, יש להם מקום אחר לגלות אליו בהקב"ה מכין תרופה למכה וכאשר מלכות אחת משתעבדת מצד אחר היות והם מפורדים, כך 
   ולחיות בו.

ֹות    לתקנם. בישראל שיעבוד -שי"ן קמוצה  - מות אלא שָ  'י"ן בשואשְ  -אל תקרא שמות - טט  - גרשיים  - ְׁשמ9

ם ֹות ַאּלּוֵפ0י ֵעָׂשו/ ְלִמְׁשְּפֹחָת- ֹות קטן מלמד על שני לימודים. אחד מהם בתבנית המלים - קטן. זקף- זקף גרשיים מהפך פשטא – ְׁשמ9 ְׁשמ9
  . ולא להחמיר יצא להקלכעין בתפקיד , גרשיים מהפך פשטא – ַאּלּוֵפ0י ֵעָׂשו/ 

  עבדת הישראל, יש להם מקום אחר לגלות אליו ולחיות בו.דרך הסבר (א) שהקב"ה מכין תרופה למכה וכאשר מלכות אחת משת

1ע((מ) תביר טעם מופיע בכולם מב)  –(לו,מ  דרך הסבר (ב)  כיון שבפסוקים 1ז(מב)  ָאֳהִליָבָמ1ה(מא)  ִּתְמָנ כמו רמז שכי מאפשר ) ְקַנ
כך גם (מג) מעל ישראל שיעבודם  ששיעבדו את ישראל) נשברו ובטלשלוש מלכויות ראשונות  כל אחד מהם נשבר וביניהם שלטוןש

ל  ּוף ַמְגִּדיֵא� תפסק בביאת , וטעמי הכתוב מרכא טפחא כעין יתור לרבות אורך זמן שילטונם, עדיין נמשכתשמלכות אדום המרמז לַאּל$
  .נוימשיח צדקנו במהרה בימ

  

ּוף ִעיָר�ם :,מגוישלח לו אשיתבר ל ַאּל� ּוף ַמְגִּדיֵא�   ַאּל$
ֹום ְלמֹֽ   י ֱאֽדֹום׃ פֵא�ֶּלה׀ ַאּלּוֵפ�י ֱאד? ו ֲאִב$ ּוא ֵעָׂש� ם ה$   ְׁשֹבָתם/ ְּבֶא�ֶרץ ֲאֻחָּזָת-

ל ּוף ַמְגִּדיֵא�   שנקראו על שם מדינותיהם - )מ,לו(רש"י  ַאּל$
  (ממ"ש) שבא זה וגילה על זה... לכך מביא ראיה ממגדיאל שהוא שם מקום לכן יש לומר שכולם נקראו על מדינותיהם,  שפת"ח

ּוף ַמְגִּדיֵא�ל   .יתור לרבות זמן שילטונם ,מרכא טפחא -  ַאּל$
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

  )ז(התשע" ד,וישלח לב -בראשית  1.7

  

ֲחָסִדים/ ּוִמָּכל בראשית וישלח לב,יא: ל ַהֽ ְנִּתי ִמֹּכ0 Kיָת ֶאת-ָקֹט ר ָעִׂש� ת ֲאֶׁש$   ַעְבֶּד�>-ָה�ֱאֶמ-

י ָעַב/ְרִּתי/ ֶאת  י ְבַמְקִל? $י ַמֲחֽנֹות׃-ִּכ� יִתי ִלְׁשֵנ ה ָהִי� ה ְוַעָּת$   ַהַּיְרֵּד�ן ַהֶּז-

  לתפילתם של צדיקים כדי לעורר רחמים רבים ממנו להקל על עם ישראל.הקב"ה מתאווה 

לפני ה' על הניצוץ  רחמים רביםהנה הוא על ידי שיעורר ? אך איזה הדרך שיזכה האדם לאמת ה'...  תניא איגרת הקודש פרק ו
(עוברת ומשתזרת מדת ה מטה מבריח מהקצה אל הקצה דהיינו מרום המעלות עד למט (מדת הרחמים)שבנפשו שהיא מדתו של יעקב 

ב-ִּכֽי) מיכה ז,ח(להמשיך אמת ה' לעולם השפל הזה החשוך וכמ"ש  הרחמים של יעקב שיש בכוחה) ֶׁשS ֵאֵׁש֣ ֹ֔ י )תה' קיז,ב( וזהו֥אֹור ִלֽי׃  'ה֖  ַּבח  ִּכ֥

ר ַב֤ ינּו׀ גָ֮ ם ַהְֽללּו 'ה֥ -ֶוֱאֶמת - ( טט  כו'ַחְסּ֗דֹו  ָעֵל֨ לפני ה' צ"ל ג"כ באמת וגם כשהוא באמת  מים רבים)חר(=ר"ר . אך התעוררות )ָיּֽה׃-ְלעֹוָל֗
   .שלו איך יוכל על ידי אמת שלו לעורר רחמים עליונים מאמת ה'

ד ַּבֲחַצ0ר ֵּבית )ה,א אסתר( ַּתֲעֹמ9 גרש מלרעית) מהפך פשטא, כעין יצא להקל, אסתר סבורה שכלו כל -גרשיים (=אזלא – ַהֶּמ/ֶל/ -ַוֽ
, אבל הקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים כדי לעורר רחמים רבים ממנו להקל על עם ישראל הנסתלקה הימנה שכינזכויותיה ולכן 

   :]בבלי מגילה טו,ב[ומעורר אותה לשאת תפילה שהקב"ה יעשה עבור עם ישראל לפנים משורת הדין. וזה מהלך 

נִי )תה' כב,ב(אמרה:  ה ֲעזְַבָּת֑ ִלי ָלָמ֣ י ֵא֭  )תה' כב,כא(ל אונס כרצון? או שמא על שקראתיו כלב, שנאמר , שמא אתה דן על שוגג כמזיד ועֵאִל֣

י ִמּיַד ֶרב נְַפִׁש֑ יָלה ֵמֶח֣ ֶלב יְִחיָדִתֽי- ַהִּצ֣ י ַאְרֵי֑ה  )תה' כב,כב(. חזרה וקראתו אריה, שנאמר ֶּכ֝   .֭הֹוִׁשיֵענִי ִמִּפ֣
 ו (ע"פ אוצר החכמה), התרנ"143} ע' 3מועדים וחדשי השנה חסידות { אמרי נועם, הרב הורוויץ מאיר בן אליעזר,

זק"ף גדו"ל זק"ף קט"ן עולה יסו"ד מלכו"ת כי בחי' דכר נקרא גדול ובחי' נוקבא הוא בקטנות. ועיין בתקון חד ועשרין דף נ"ה ע"א 
ֲחָסִדים/ ּוִמָּכל שופר מהופך זקף קטן ההוא אתמר בי' " ל ַהֽ ְנִּתי ִמֹּכ0 Kת -ָקֹט (מדת ן מה"ד ", אזדקיף ואיקרי זקף גדול כו' ומהפכיָה�ֱאֶמ-

גדול?, גירסת קורן ברביע!, רד"ק ומנחת שי לא מעירים על -קטנתי בזקף –(האם לאמרי נועם הייתה גירסה  ע"ש. (מדת הרחמים)למדה"ר  הדין)

י ַיֲעקֹֽ ) תה' פא,הוזהו תקע"ו בשופר, תקע"ו עולה זק"ף קט"ן זק"ף גדו"ל שיתהפך ע"י השופר וזהו ( .    כך) ט ֵלא!ֵה$ ְׁשָּפ? Kדייקא  בִמ
  שנאמר בו קטנתי עיין בתקונים ד"ס ע"ב

ל ַהֲֽחָסִדים֙  )לב,יא וישלח 'בר( גרסת כתר ומגנס ֹ֤ נְִּתי ִמּכ ֹ֝ גרש מהפך פשטא, כעין יצא להקל, יעקב אבינו סבור שכלו כל - אזלא – ָקט
ומעורר אותה לשאת תפילה  זכויותיו, אבל הקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים כדי לעורר רחמים רבים ממנו להקל על עם ישראל

ומהפכין מה"ד (מדת הדין)  ]תיקוני הזוהר תקון כא[ע"פ  ]אמרי נעם[כמאמר שהקב"ה יעשה עבור עם ישראל לפנים משורת הדין. 
 למדה"ר (מדת הרחמים) ע"ש.

  
  :בל –בראשית וישלח לב,כו 

ֹו ַוִּיַּג�ע ְּבַכף[כו]  / ל- א ָיֹכל 0ֹ י ל ְרא ִּכ� ֹו ַוֵּת/ַקע/ ּכַ - ַוַּי? ֹו ִעּֽמֹו׃ -ףְיֵרכ� ָאְבק� ב ְּבֵהֽ � ֶר ַיֲעֹק-   ֶי
י ִאם[כט]  ר עֹוד/ ִׁשְמ>- ִּכ� א ַיֲֽעֹקב/ ֵיָאֵמ$ 0ֹ אֶמר ל ?ֹ י-ַוּי יָת ִעם-ִיְׂשָרֵא�ל ִּכֽ ים ְוִעם- ָׂשִר< ל׃ -ֱא!ִה1 ים ַוּתּוָכֽ   ֲאָנִׁש�
יָדה[ל]  ֹ/אֶמר/ ַהִּגֽ ב ַוּי אֶמר ָל$ָּמה ֶּז�ה ִּתְׁשַא�ל-ַוִּיְׁשַא�ל ַיֲעֹק? Tֹ > ַוּי �א ְׁשֶמ- ם׃  ָּנ ֹו ָׁשֽ ֶר ֹאת� י ַוְיָב$   ִלְׁשִמ�

י ִאם :כט,וישלח לב אשיתבר ר עֹוד/ ִׁשְמ>- ִּכ� א ַיֲֽעֹקב/ ֵיָאֵמ$ 0ֹ אֶמר ל ?ֹ   ִיְׂשָרֵא�ל-ַוּי
י  יָת ִעם-ִּכֽ ים ְוִעם-ָׂשִר< ל׃-ֱא!ִה1 ים ַוּתּוָכֽ   ֲאָנִׁש�
  :ם גובריא ויכילתאואמר לא יעקב יתאמר עוד שמך אלהין ישראל ארי רב את קדם יי וע(כט)  ]תרגום אונקלוס[

  ַריָא ִויְָכְלְּת ְלהֹום:(כט) ַוֲאַמר ָלא יֲַעקֹב ִאיְתַאַמר עֹוד ְׁשָמS ֱאָלֵהן יְִׂשָרֵאל ֲארּום ִאְתַרְבַרְבְּת ִעם ַמְלָאַכיָא ַדיְיָ ְוִעם גּובְ  ]תרגום המיוחס ליונתן[

  עם מלאכים של יי ועם אנשים ויכלת להם: (כט) ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך אלא ישראל כי ִהתרברבת ]כתר יונתן[

י )טכ,לב(  )כט,לב(נפתח בהסברת הסיפא של  יָת ִעם-ִּכֽ ים ְוִעם-ָׂשִר< ל-ֱא!ִה1 ים ַוּתּוָכֽ    ֲאָנִׁש�

י יתָ - ִּכֽ יתָ  משמעות מלת- מקף כרב – ָׂשִר<  כפי' שרנעשית (ב)  נשתררה ונתגברה [שכל טוב], רבת, לחמתנתגוששתה,  [שכל טוב](א)  ָׂשִר<

ע"פ [כלי יקר] שתי המשמעויות  .וזהו ישראל ישר אל כי ע''י כושר מפעלך תהיה שר ונגיד עם אלקים ואנשים ותוכל...  ]יקר כלי[
  ישראל - מתמזגות לשם ישר אל 

ים-ִעם ים משמעות מלת-מקף כרב –  ֱא!ִה1   לאך ה'.מ . כאן התורה ממשיכה עם המשמעות (ב) מלאך ה' (ג) דיין(ב)  ה' אלקינו(א)   ֱא!ִה1

ים-ְוִעם ים משמעות מלת- מקף כרב –  ֲאָנִׁש� אמר  ]א,בבלי חולין צב[(ב)  אלו עשו ולבן, שהם אנשים גדולים שבדור [שכל טוב](א)  ֲאָנִׁש�
  (ג) צדיקים שבכל דור ראש גולה שבבבל, ונשיא שבארץ ישראל, - רבה: רמז רמז לו שעתידים שני שרים לצאת ממנו 

י יָת ִעם- ִּכֽ ים -ים ְוִעםֱא!ִה1 -ָׂשִר< , כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא, כאן מאבקי יעקב, ועל כל אחד חלה תביר טפחאדרגא  –ֲאָנִׁש�

שרו כגון בסולם יעקב, כגון מלאכים אחדים נאבקו עם יעקב , גובריא-מלאכיא דה' ועם- עם )כט,לב( ]ת''י[- כ אותה הלכה או חל אותו ענין. 
  .כולם ניסו להכשיל את יעקב וכולם נכנעו מפניועשו ולבן. וכן אנשים , ו, שרו של עששל לבן

  

ל המכשילה כפי על שרו של עשו שיודה על ברכותיו של יצחק, אבל לא העבירו לגמרי מפעילותו סלוק, מגביל התגברות יעקב  – ַוּתּוָכֽ
  [כלי יקר]- וה מאור ושמש)](בחומש  אביקת המלאך עם יעקב[שמפרשים 

אם  היא על תנאיהשר של עשו בא לעזור את עשו לבטל הברכות מיעקב. הלא ידוע שברכת יעקב .. . ]אביקת המלאך עם יעקב[
ישמור תורת ה', ואם לאו יחולו הברכות על עשו. והשר של עשו הוא השטן הוא יצר הרע. וידוע כי יש לשטן רשות לירד למטה 

ֹו ַוִּיַּג�ע ) וכ,לב(...  כמו שמצינו באיוב ולהתלבש באיזה צורה שירצה להחטיא את האדם, ולהכותו בכל מכה שירצה / ל- א ָיֹכל 0ֹ י ל ְרא ִּכ� ַוַּי?
ֹו- ְּבַכף והראה לו השטן כי בזה חטא בנשאו שתי אחיות... אבל השטן לא היה יכול להענישו על זה ולא ליקח הברכות כי בעת  ְיֵרכ�

לא ניתן רשות לעכב את יעקב ... אך יעקב היה ירא  לעת עתההזאת היה קודם למתן תורה, רק עתידה התורה לאסור. ... וכיון שראה ש
י ִאם) זכ,לב(יום אחר יום לנסותו כאשר עשה לאיוב ... ע''כ אמר לו יעקב  )השטן(לנפשו שאם יבוא  ֵּלֲח>- ִּכ� א ֲאַׁשֽ �ֹ ִני-ל שתאמר  ֵּבַרְכָּתֽ

ֹו-ַוִּיַּג�ע ְּבַכף) כו,לב( עוד נוכל לומרבפה מלא שהברכות שלי המה ולא תתבע אותם ממני ולא תנסני עוד. ...  בניו ר''ל שרמז לו על  ְיֵרכ�
ּוא ֹצֵל�ַע ַעל ),לבלב( . ע''כבשלמותהברכות  לא יתקיימו יוצאי ירכו שאצלם ר''ל היה מצטער עבור בניו. ובאכילת גיד הנשה  ְיֵרֽכֹו-ְוה$

יו פרושים ומובדלים מכל תאוה של בהמה יתרבה באדם כח תאות המשגל ע''כ אסרה התורה אכילת גיד הנשה של בהמה שישראל יה
  .ויצר ויהיו קדושים לאלהיהם

כי ע''י כושר מפעלך תהיה שר ונגיד עם אלקים ואנשים ותוכל וזהו ישראל ישר אל מישור הנראה גם בעיני האל ...  ]כלי יקר[
 .ה- הביאו לידי הכחשת אלויתברך.... ע''י זריחת השמש באה לו הרפואה על המכה אשר הכה סמאל להכותו והוא לעור עיני שכלו 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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

אהני מעשיו לכך נאמר לו לצרכו כי זרחה עליו שמש צדקה ומרפא בכנפיה ובסבת זריחתה מלך ביופיו תחזינה עיניו. אבל מכל מקום 
מבוא לבא בסוד ה' ליראיו כל זמן היות עינו על ממונו לבלתי היות לו סמאל לעשותו צולע על יריכו ולסגור בעדו שערי בינה של 

  יותו להוט אחר בולמוס קניני העה''ז.וה
 

יבמלת דרגא פירושים אלה אפשר כי טעם  ע"פ יָת -ִּכֽ ֹו )כו,לב(אל  )טכ,לב(עהירה את ההגבלה שבסיפא מָׂשִר< / ל- א ָיֹכל 0ֹ י ל ְרא ִּכ� ַוִּיַּג�ע  ַוַּי?
ֹו ַוֵּת/ַקע/ ַּכף- ְּבַכף ֹו ִעּֽמֹו׃-ְיֵרכ� ָאְבק� ב ְּבֵהֽ � ֶר ַיֲעֹק- ֹו ַוֵּת/ַקע/ ַּכף-ְּבַכףליח לנגוע ומסבירה מדוע המלאך הצ ֶי ב-ְיֵרכ� � ֶר ַיֲעֹק- שלא לומר  ֶי

  בכלל.  ישראלה ולעם - בני יעקב שבטי יל שרו של עשו ועל האנשים הפועלים בשליחותו להזיקלגמרי גבר על 

  

  )כט,וישלח לב בר'(נעבור להסברת הרישא של 

/ ) כו,לב(  א ָיֹכל 0ֹ א ַיֲֽעֹקב/  )כט,לב(- ומהפך פשטא  – ל 0ֹ שמלאך לא מפשוטו יוצא אין דרך האדם להאבק במלאך ו כפשוטו כי ,מהפך פשטא – ל
  שמלאך לא יוכל לאדםותרבה הפליאה  יוכל לאדם

  שאליו מפנים המפרשים לתיאור כיצד זכה יעקב ששרו של עשו יודה לו על ברכות יצחק. )ה – ד,הושע יב(- נשווה ל

ב ֶאת[ד]  ֶטן ָעַק֣ יו ּוְבאֹו֖נֹו ׂשָ - ַּבֶּב֖ ה ֶאתָאִח֑ ה ַוּיְִתַחּנֶן- ַוָּיַׂ֤שר ֶאל[ה] ֱא?ִהֽים׃ - ָר֥ ל ָּבָכ֖ ר ִעָּמֽנּו׃- ֑לֹו ֵּבֽית- ַמְלָאS֙ ַוּיָֻכ֔ ם יְַדֵּב֥ ּנּו ְוָׁש֖   ֵאל֙ יְִמָצֶא֔

ב ֶאת[ד]  ֶטן ָעַק֣ יו - ַּבֶּב֖   הטעם תחתון טעמים כמו בראשית ברא אלקים, אנכי ה' אלקיך ה תבניתאות –מונח אתנח  טפחא –ָאִח֑

, ויחד עמו זה לעומת זה, כדי שיהיה שכר לישראל בהתגברות על בשביל ישראל נברא העולםמז במעשי בראשית, שהמאבק הזה מרו
ועוד שהמלאך הזה מאז ימי בראשית הצליח להכשיל ולכן לא אמר שירה, אבל נכשל בהכשלת יעקב ולכן היום  מצוות לא תעשה.
  יאמר שירה לה'.

אֶמר  )ל,לב( Tֹ > ַוּי א ַיֲֽעֹקב/  )כט,לב( י"רש(א)  גדול, חוזר וקורה:- קףקטן ז- זקף -ְׁשֶמ- 0ֹ נגלה עליך בבית אל ומחליף  הוסופך שהקב"...  ל
  משמע שיפגשו שוב טט  לך עליהם ואודהשם אהיה  ואנישמך ושם הוא מברכך 

ה ַוּיְִתַחּנֶן-ַוָּיַׂ֤שר ֶאל ), ההושע יב(שכתוב  וזה...  ]ירש"[ המשך) ב( ל ָּבָכ֖   ונתחנן לו וגו' המלאךבכה ֹו ל֑ -ַמְלָאS֙ ַוּיָֻכ֔
  ויתחנן.מלת גי' כמספר בובקש  שחזר משה ויתחנן הפועל נתחנן כבר אומר ענין של חזרה, כדוגמת -  טט

אֶמר  )ל,לב( , גי' המליםו"תקעעולה (ראה להלן)  דולג-קףז קטן- קףז' הטעמים גי ) ג( Tֹ > ַוּי אבות דרבי  פרקי[ , לפיםא" ותקע" עולהְׁשֶמ-

  בסדום חמישים צדיקים וחזר ובקש גו'  יש" אם נםתחינה כמו אצל אברהם אבינו ש" פירושו "אם, "]נתן

   , פרסמו על תחינת המלאך, וכמסקנה שכך עתיד עשו להתחנןםא" ותקע" -  טט

  

יָדה ,ל:לבבראשית וישלח  ֹ/אֶמר/ ַהִּגֽ ב ַוּי אֶמר ָל$ָּמה ֶּז�ה ִּתְׁשַא�ל ִלׁשְ -ַוִּיְׁשַא�ל ַיֲעֹק? Tֹ > ַוּי �א ְׁשֶמ- ם׃ ָּנ ֹו ָׁשֽ ֶר ֹאת� י ַוְיָב$   ִמ�
י  )ל,וישלח לב בר'( רמב"ן  שמ' מש' (ע"פ אמר: אין לך בידיעת שמי תועלת, כי אין הכח והיכולת, בלתי לה' לבדו  - ָל$ָּמה ֶּז�ה ִּתְׁשַא�ל ִלְׁשִמ�

; ולא פירש ֻצֵּוֽיִתי׃ ֵכ�ן-ִּכי )לה,חצו וי'  ( ), אבל עתה אברך אותך,(טט לא נמצא בתנ"ך , אם תקראני לא אענך ומצרתך לא אושיעך)כב,יט
), שהודה לו על כל הברכות שם במקום ההוא על כרחו, כי לא רצה יעקב בעח, רב" ראההכתוב הברכה. והקרוב מה שאמרו רבותינו (

ל וְ  )יט,כח ' ויצאבר(והיא לוז כנאמר להמתין לו עד בית אל.   א ֶאת־ֵׁשֽם־ַהָּמ֥קֹום ַה֖הּוא ֵּבֽית־ֵא֑ יר ָלִראׁשָֹנֽהַוּיְִקָר֛   :אּוָל֛ם ֖לּוז ֵׁשם־ָהִע֖

נחזור לענין, סמאל עושה רושם למטה על ידי האומה שלו המושלת על ישראל מפני חטאינו, ועושה  ],השל"ה פרשת וישלח תורה אור[
כה, ו) שם פגם למעלה, כי אחיזתו היא למעלה, נאחז בקדושה כמו שכתבתי בפרשת חיי שרה (אות י) בענין 'פלגשים' (בראשית 

טומאה (סנהדרין צא א), ו'פלגשם' חסר כתיב (בראשית רבה פס"א ס"ד), כי הוא פלג שם, למטה משתלשל ממנו הטומאה, אבל 
בשרשו הוא שם. וכן שם 'סמאל' מחציו ולמטה הוא 'סם מות', ומצד שרשו חותמו 'אל', זהו 'סמאל'. וכן מלאך מות, 'מות' הוא רע 

ודש. ובזה יתבאר בפרק גיד הנשה (חולין צא א) רבי שמואל בר נחמני אמר, כעובד כוכבים נדמה לו. רב וטומאה, אבל 'מלאך' הוא ק
שמואל בר אחא אמר, כתלמיד חכם נדמה לו. ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי, ושניהם אמת, כי מצד הטומאה המתפשט 

  .א כן עשו חקוק בסמאלבעשו נדמה כעובד כוכבים הוא עשו הרשע, כי כמו שיעקב חקוק בכס

יָדה �א-ַהִּגֽ   מצב (א) האם אתה שייך לקדושה (נ"א שער קדושה) (ב) או אתה שייך לטומאה-מקף כרב – ָּנ

אל, וזה מלאך המות. ומלאך המות מסר רז חיים למשה. - עשו חקוק בסמ ]של"ה וישלח,ה[המלאך הנאבק ביעקב, נקרא שר של עשו, ע"פ 
  כהסבר להלן. אפשר כי רז זה כבר נמסר ליעקב

אֶמר Tֹ אֶמר ָל$ָּמה ֶּז�ה  )ל,וישלח לב בר'(= י"א מו"ר, י"א תיקונים בקטורת לי"א ספירות דנגה, וכך מתקנים ממות לחיים הרמוז בר"ת  ַוּי Tֹ  ַוּי

אף ...  ]בבלי שבת פט,א[- , שם העיר של חיי נצח (היא בית אל), כמו שמלאך המות גילה למשה שהקטורת מבטלת מגפה כנדרש בלו"ז
ר ַעל־ָהָעֽם:...  ),יביז ' קרחבמ( דבר, שנאמר (למשה) מלאך המות מסר לו ֶרת ַויְַכֵּפ֖ ֹ֔ ר  ַוּיִֵּת֙ן ֶאֽת־ַהְּקט ין ַהַֽחִּי֑ים ַוֵּתָעַצ֖ ים ּוֵב֣ ד ֵּבֽין־ַהֵּמִת֖ ֹ֥ (יג) ַוּיֲַעמ

  מי הוה ידע? - , אי לאו דאמר ליה ַהַּמֵּגָפֽה:

אֶמר Tֹ גלויים: (א) כפ'רש"י אין לנו שם קבוע אלא משתנה לפי השליחות (ב) מצליח בשליחות משמע  בתפקיד שלושה ,דולג- קףז – ַוּי
הכשלת האדם הנבחן בעבירה, אז שמו קשור לטומאה וסם מות; (ג) נכשל בשליחות, משמע האדם הנבחן לא עבר עבירה, אז שמו קשור 

רת" כהן גדול ראוי יוצא חי מקדש הקדשים אחרי הקטרת הקטורת לקדושה וסם חיים. ולשני האחרונים יש בטוי ב"כי בענן אראה על הכפ
  של יום הכפורים בקדש הקדשים ומכפר על בני ישראל, כ"ג שאינו ראוי מת.

  

 < אֶמרְׁשֶמ- Tֹ - קףזת"ר טו"ב, הפרש בין גי' מלות התוכן ובין גי' המלים  617=  257+  360ות התוכן עולה , גי' מלדולג- קףז קטן- קףז – ַוּי

  א"ם 41=  617 – 576דול ג- ףקז קטן

(לשמרך בכל דרכיך) (תהלים  ךל היצו ומלאכי יא"מ עולה יוה"ך (שם מסוגל לשמירה) והוא ס"ת כ :שמירהרזי המלאך גילה 

 רבים (אגרא דפרקא אות כ"א)כלכה הרבים וחיד יצ"א) ור"ת 

אֶמר Tֹ > ַוּי   רץ ויראו מגשת אליך, אלו תפילין שבראש)וירא"ת, אל"ו תפילי"ן (וראו כל עמי הארז"י ת'(ורה),  – ְׁשֶמ-

 < אֶמר ְׁשֶמ- Tֹ   עולה תרי"ז עולה שי"ר על"ז,  617=  257+  360גדול, גי' -קטן זקף- זקף - ַוּי

  א"ם , אל"י 41=  617 -  576הפרש מתקע"ו 

  כאילו נאמר שי"ר על"ז (ל)אל"י. או ע'ל ז'ה ל'אמר שי"ר (ל)אל"י. 

וכיון שלא הצליח להכשיל את יעקב הגיע זמנו להגיד  ,לא אמר שירה לה' עד עתהלשלחו כי מעולם התחנן תומך במדרש כי המלאך  סיכום
  שירה לה'

  דול, בתפקיד דבר החוזר וקורה)ג- קףז קטן- קףז( להתחנן, פרסמו על תחינת המלאך, וכמסקנה שכך עתיד עשו םא" ותקע" -  טט
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

  (התשע"ח) ד,וישלח לב -בראשית  1.8

ים ִלׁשְ ַוּיִ  ח:ת וישלח לב,שיראב ר ְוַהְּגַמִּל� אן ְוֶאת־ַהָּבָק1 >ֹ ^ ְוֶאת־ַהּצ �ם ֲאֶׁשר־ִאּת? ַחץ ֶאת־ָהָע Wַוַּי ^ �ֶצר ל� ד ַוֵּי ב ְמֹא� א ַיֲעֹק1 $י ַמֲחֽנ^ת:יָר<   ֵנ

1ה ַהַּמֲחֶנ$ה ַהּנִ  ט:ת וישלח לב,שיראב ת ְוִהָּכ�הּו ְוָהָי ^א ֵעָׂש1ו ֶאל־ַהַּמֲחֶנ$ה ָהַאַח� אֶמר ִאם־ָיב$ Tֹ ה:ַוּי ר ִלְפֵליָטֽ   ְׁשָא�
  ,ח,ט)וישלח לב' בר( ]שכל טוב (בובר)[

ב ,ח)לב( א ַיֲעֹק1 . שמא יגרום החטא, ואף על פי שהבטיחו הקדוש ברוך הוא ירא מאוד יותר ממה שנתיירא קודם ששלחתו אמו ַוִּייָר<
^ל נשיו ועל בניו: לחרן כשהיה עשו מתנחם להרגו, שהרי אותו שעה היה ירא על גופו לבד, ועכשיו על גופו וע �ֶצר ל� . לשון צרה, ַוֵּי

וכל דומיהן, א"ר יהודה ב"ר עלאי ולא היא יראה, , כו),ש"ב א, צר לי עליך אחי (יב),(דה"ב לגר] לו , [וכהצב),(ש"ב יג, ויצר לאמנון ודומה לו
א ולא היא צרה, אלא ^ , שלא יהרוג ַוִּייָר< �ֶצר ל� הוא יושב בארץ ישראל שמא הוא בא עלי מכח שלא יהרג. אמר כל השנים הללו ַוֵּי

 יְֵמי֙  יְִקְרבּו֙  כז מא) ' תול'(ברישיבת ארץ ישראל, כל השנים הללו הוא מכבד את אביו, ושמא יבא עלי בכיבוד אב ואם, ונוסף לזה שאמר 

ֶבל י ֵא֣ ב ְוַאַֽהְרָג֖ה ָאִב֔ ֹ֥   :שמא מת אותו הזקן :ָאִחֽי ֶאת־יֲַעק

ַחץ ,ח)לב( Wוכל דומיהן, ְוָח֣צּו ֶאת־ַּכְסּ֔פֹו )כא,להמש'  'שמ(, חלוקה, ודומה לדברלשון . ַוַּי :^ �ם ֲאֶׁשר־ִאּת? : אלו העבדים והשפחות. ֶאת־ָהָע

ים ר ְוַהְּגַמִּל� אן ְוֶאת־ַהָּבָק1 >ֹ $י ַמֲחֽנ^ת: . כמשמעוְוֶאת־ַהּצ   :מחצה למחנה אחד לכתובת לאה ומחצה למחנה שנייה לכתובת רחל. ִלְׁשֵנ

^א ֵעָׂש1ו ֶאל־ַהַּמֲחֶנ$ה ט),לב( : אשר במחנה (טט: הנכסים) כלומר והכה את היקום. ְוִהָּכ�הּו: שחיציתי לכתובת האחת רחל או לאה. ִאם־ָיב$

ה ר ִלְפֵליָטֽ $ה ַהִּנְׁשָא� 1ה ַהַּמֲחֶנ   :לכתובת שנייה. ְוָהָי

ד ,ח)לב( ב ְמֹא� א ַיֲעֹק1 ים הקשורים לנושא פקוח נפש, שעל כל אחד חלה אותה הלכה. ע"פ דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרט – ַוִּייָר<
על עצמו לא נתירא כי כבר הובטח  ,יב)לב( [כלי יקר]. וע"פ ועל בניו )ג(טט: ועל נשיו  )ב(טט: גופו  (טט: א) עליעקב ירא  ]שכל טוב[

נִי  ,יב)לב( השמירה, זולת שהיה ירא ם  (טט: א)ֶּפן־יָ֣בֹוא ְוִהַּכ֔ . וכך גם מובא בשם כי המה לא הובטחו בשמירה, ַעל־ָּבִנֽים )ב (טט:ֵא֖
  [תו"ש [מו]]- הרא"ש ב

ד ,ח)לב(ועוד דרך להסביר תבנית הטעמים של  ב ְמֹא� א ַיֲעֹק1 דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא פקוח נפש,  – ַוִּייָר<
מיעוט מעשיהן הרעים  כו'הצדיקים א"ר אליעזר כו' ...  "ש [מו]][תושכולם מצטרפים לאותו ענין כאן יראת יעקב מפני עשו. ע"פ 

^ ,ח)לב(בעיניהן חמור ביותר שכן הוא אומר  �ֶצר ל� ד ַוֵּי ב ְמֹא� א ַיֲעֹק1  ,קא סבר שמא יש עליו חטא קל ביותר ויגרום לו מיתה ַוִּייָר<
^ ,ח)לב( וב][לקט ט- וב (טט: בעיני אחרים)בעיניהם כחמורות  (טט: בעיני אחרים)שהקלות  �ֶצר ל� ד ַוֵּי ב ְמֹא� א ַיֲעֹק1 אע"פ שהבטיח  ַוִּייָר<

נתיירא, שמא יגרום החטא, לימדה תורה דרך ארץ שיהא אדם יירא וחרד ולא ימנע מן הרחמים. ובפי' התוס' בדעת זקנים והדר זקנים 
^ ,ח)לב( �ֶצר ל� . ובפי' )מיצר על שהוא ירא למרות הבטחת הקב"ה: (טט מיצר היה יעקכ על שהיה ירא מעשו מאחר שהבטיחו הקב"ה ַוֵּי

א ָאנִֹכ֙י אֹ֔תֹו ,יב)לב( משהבטיחו היה לבדו אבל עתה היו לו בנים וכעין זה בפי' התוס' שם בפסוק חרא"ש דהיה ירא שמא   ִּכֽי־יֵָר֤

  

^ - תוצאת יראת יעקב מצטרפת לסיבות, שלדעתו מגבילות את הבטחת ה' לשמירתו ב �ֶצר ל�   לן.כלה ַוֵּי

^ �ֶצר ל� חטא במה  (טט: א)מונח מרבה, אתנח מגביל, ביחד כעין רבוי הגבלות, היינו רבוי סיבות להגבלת הבטחת השמירה עליו,  – ַוֵּי
אמר ר' אלעזר כל המחניף לחבירו לסוף נופל בידו וכו', וכמו  ]סוטה מא ב[ שאמרו חז"ל...  ,יב)לב( ]כלי יקר[שהחניף לעשו כפי' 

 בא עלי מכח ישיבת ארץ ישראל (עשו)שמא הוא  )ב(טט:  ]שכל טוב[; ע"פ הרגיש בעצמו שחטא בזה שהחניף לרשעכן כאן יעקב 

וללא זכותו  )יצחק( שמא מת אותו הזקן )ד(טט:  )שיעקב בגלות (כל השנים בכיבוד אב (עשו)שמא יבא עלי  )ג(טט:  (ויעקב היה בגלות)
  אין הגנה ליעקב ועשו יממש מחשבתו הרעה.

^ ,ח)לב(  �ם ֲאֶׁשר־ִאּת? ַחץ ֶאת־ָהָע Wגרש מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו. כאן ללמד על הכלל - אזלא – ַוַּי

�ם  ,ח)לב(,ג] בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עו[- כולו יצא כנדרש ב ַחץ ֶאת־ָהָע Wַוַּי^ לימדך תורה דרך ארץ שלא  ֲאֶׁשר־ִאּת?
�ם  ,ח)לב( א אדם נותן כל ממונו בזוית אחד ממי אתה למד מיעקב, שנאמריה ַחץ ֶאת־ָהָע Wוגו',ַוַּי  

ה )מל"א יח,ד( וכן הוא אומר (המשך המדרש רבה הנ"ל)  ים ִאיׁ֙ש ַּבְּמָעָר֔ ם ֲחִמִּׁש֥ אֶמר  ,ט)וישלח לב' בר( ,(טט: בכל מערה חמישים איש) ַוּֽיְַחִּביֵא֞ Tֹ ַוּי
^א ֵעָׂש1  ת ְוִהָּכ�הּוִאם־ָיב$ ה:, אלו אחינו שבדרום, ו ֶאל־ַהַּמֲחֶנ$ה ָהַאַח� ר ִלְפֵליָטֽ 1ה ַהַּמֲחֶנ$ה ַהִּנְׁשָא� א"ר , אלו אחינו שבגלות, ְוָהָי

  .הושעיה אף על פי שנשארו לפליטה מתענים היו עלינו בשני ובחמישי

  

ַחץ ֶאת־הָ באותה שעה  )ח,וישלח לב' בר(] מדרש תנחומא (בובר)[ Wַוַּי^ �ם ֲאֶׁשר־ִאּת? , מה עשה, זיינן מבפנים והלבישן לבנים מבחוץ, ָע
  והתקין עצמו לשלשה דברים, לתפלה ולדורון ולמלחמה, 

אֶמר ,ט)וישלח לב' בר( Tֹ יעקב חשב שמלבד נשיאתו שתי אחיות (למעשה ארבע כי גם השפחות היו אחיות  גדול בתפקיד שלוש,- זקף – ַוּי
אמר כל השנים (טט: א)  [שכל טוב]- סיבות שלא קשורות ביעקב העשויות לסייע לעשו נגדו, כנדרש במאותו אבא לבן) היו שלוש 

כל השנים הללו הוא מכבד את אביו, ושמא יבא ) ב(טט: הללו הוא יושב בארץ ישראל שמא הוא בא עלי מכח ישיבת ארץ ישראל, 
ֶבל יְֵמי֙  יְִקְרבּו֙  כז מא) ' תול'(ברונוסף לזה שאמר  ) ג(טט:  עלי בכיבוד אב ואם, י ֵא֣ ב ְוַאַֽהְרָג֖ה ָאִב֔ ֹ֥ (תמה  שמא מת אותו הזקן :ָאִחֽי ֶאת־יֲַעק

  :מחשבתו הרעה) להגן על יעקב, עשו יבצע זכות יצחק

אֶמר ,ט)וישלח לב' בר( כנגד שלוש סיבות אלה Tֹ ה חיבר עשר כוחות נפשו לשלושהיינו התקין עצמו  יעקב גדול בתפקיד שלוש,- זקף – ַוּי
לשלשה דברים, לתפלה ולדורון ולמלחמה,  דברים מחשבה דיבור ומעשה, כלומר בחציית המחנה הוציא את המחשבה דיבור ומעשה

  (טט: בכל מחנה)

ֹ֥  )לב,כב ' וישלחבר(לדורון מנין,  ה רַוַּתֲעב יו ַהִּמנְָח֖ Tֹ  ,ט)לב(, למלחמה מנין, :ַּבַּֽמֲחֶנֽה ַּבַּלֽיְָלה־ַה֖הּוא ןּוא לָ֥ ְוה֛  ַעל־ָּפָנ֑ ^א אֶמרַוּי וגו',  ֵעָׂש1ו ִאם־ָיב$

י ֱא?ֵהי֙  יֲַעקֹב֒  ַוּיֹאֶמר֘  )י,לב(לתפלה מנין,  ם ָאִב֣ י ַאְבָרָה֔ י ֵוא?ֵה֖ ק ָאִב֣ ר' ֞ה  יְִצָח֑ י ָהאֵֹמ֣ יָבה ּוְלמֹוַלְדְּתM֖  ְלַאְרְצM֛  ׁ֧שּוב ֵאַל֗    :ִעָּמSֽ ְוֵאיִט֥
  למדים על דמיון לתפילת שמונה עשרהעיון בתוכן ותבנית הטעמים המ  )י,לב(ראה 

ֲחָסִדים/ ּוִמָּכל )יא,לב(מה כתיב אחריו  ל ַהֽ ְנִּתי ִמֹּכ0 Kת -ָקֹט �ד ֵעָׂש�ו )יב,לב(וגו', ָה�ֱאֶמ- י ִמַּי $ד ָאִח� 1א ִמַּי ִני ָנ , א"ל הקדוש ברוך הוא ַהִּציֵל$
ְקָרֵאנִי ּואה֣  )פט,כז 'תה(אתה קראת אותי, חייך שאני מצילך, שנאמר  ָּתה ִביאָ֣  יִ֭ י ָא֑ ִל֗   :.יְׁשּוָעִתֽי ְו֣צּור ֵא֝

  

ֹו )ישלח לב,כה' ובר( ][ז] פר' וישלח מדרש תנחומא (בובר)[ ב ְלַבּד� ר ַיֲעֹק� ד ,ח)לב( מה כתיב למעלה מן הענין, ַוִּיָּוֵת$ ב ְמֹא� א ַיֲעֹק1 וגו',  ַוִּייָר<
  ,כתות של מלאכים לעשות מלחמה עם עשו כל הלילה עארבכיון שראה הקדוש ברוך הוא היאך היה יעקב מיצר, אמר ר' ברכיה שלח 

ַחץ  ,ח)לב(על בסיס מדרש זה נסביר  Wםַוַּי� ^משמע העם (א) האנשים (ב) המלאכים - מקף כרב – ֶאת־ָהָע משמע - מקף כרב –  ֲאֶׁשר־ִאּת?
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

ח מעל לדרך הטבע ארבע אתו" (א) אשר עם יעקב (ב) אשר עם הקב"ה. יעקב חוצה על דרך הטבע לשני מחנות, הקב"ה שול- "אשר
^ ,ח)לב(מחנות מתוך רבוי מחנות מלאכים, והדבר מרומז בתבנית הטעמים מונח רביע של  �ם ֲאֶׁשר־ִאּת?   בתפקיד לפחות ארבע. ֶאת־ָהָע

  

ים ,ח)לב(- נעיין ב ר ְוַהְּגַמִּל� אן ְוֶאת־ַהָּבָק1 >ֹ ן כתובת אשה, ושעל דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא, כא – ְוֶאת־ַהּצ
לגבות מכולם את שווי  ]ח,מ"ח[משנה כתובות פ"כל אחד חלה אותה הלכה או שהם מצטרפים, כאן שכל נכסיו אחראין לכתובה 

  . ]א,מ"ה[משנה כתובות פ"והתוספת כתובה  ]ז[משנה כתובות פ"ד,מ" הכתובה שהוא תנאי בית דין

אן ְוֶאת־ַהָּבָק1  ]שכל טוב (בובר)[ >ֹ יםְוֶאת־ַהּצ $י ַמֲחֽנ^ת כמשמעו:. ר ְוַהְּגַמִּל� מחצה למחנה אחד לכתובת לאה ומחצה למחנה . ִלְׁשֵנ
   שנייה לכתובת רחל:

^א ֵעָׂש1ו ֶאל־ַהַּמֲחֶנ$ה ,ט)לב( : אשר במחנה (טט: הנכסים) כלומר והכה את היקום. ְוִהָּכ�הּו: שחציתי לכתובת האחת רחל או לאה. ִאם־ָיב$

 $ 1ה ַהַּמֲחֶנ הְוָהָי ר ִלְפֵליָטֽ   הכתוב הוא אסמכתא למצוה מדרבנן,  ]שכל טוב[כתובת אשה היא מדרבנן. לפי  :לכתובת שנייה. ה ַהִּנְׁשָא�

שנה  14לשיטת הכותב (טט) אפשר שטעמי הכתוב מלמדים על מצות כתובה. כאשר יעקב נשא את לאה ורחל כל משכורתו של  ולכן
. אפשר שרק לפני ]ז[משנה כתובות פ"ד,מ"נתן כתובות עד כאן אז בתולה גובה מאתים  נתן בכסף הקידושין של שתיהן. אם יעקב לא

ַחץ- המפגש עם עשו נתן כתובות לנשיו וגיבה אותן ב Wבאופן שווהחצי חצי היינו  ַוַּי ^ �ם ֲאֶׁשר־ִאּת? אן עבדים ושפחות  ֶאת־ָהָע >ֹ ְוֶאת־ַהּצ
$י ַמֲחנֽ  ים ִלְׁשֵנ ר ְוַהְּגַמִּל� בעת הזאת לא היה ברשותו קרקעות שהם נכסים הראויים יותר לגבוי כתובה, כי  :בעלי החיים ^תְוֶאת־ַהָּבָק1

ה גַם (בר' ויצא ל,ל)לא כלים. מוצע לומר כי  י ֶאֱעֶׂש֥ ה ָמַת֛ י ְלֵביִתֽי- ְוַעָּת֗   מלמד על רצון יעקב לתת כתובות ללאה ורחל. ָאנִֹכ֖

$י ַמֲחֽנ^תמתבנית הטעמים של  פקיד רבוי סלוק בתפקיד הגבלה יש ללמוד על הגבלות אחדות במימוש הכתובה ע"י מרכא בת – ִלְׁשֵנ
האלמנה תיזון בבית הבעל, אבל היו דעות שאם ירצו ההיורשין יוציאו כתובתה ופוטרין אותה  [משנה כתובות פ"ד,מי"ב]הנשים. כגון 

  ות של נשים אחדות.נידונות ההגבלות בחלוקת נכסים המגבים כתוב ]י[משנה כתובות פ"- מהבית. וב

  

שמפני שהן אחיות אולי תהיה שליטה לעשו על אחת מהן. וכל אחת  שני המחנות הם מחנה לאה ומחנה רחל ]שכל טוב (בובר)[לפי 
  מהן נשאה בעול שפחתה וילדיה.  אבל לפי הזוהר שלהלן, לאה ורחל היו מחנה אחד, יעקב והשפחות היו מחנה שני. 

ת  ר' וישלח לב,ט)ב( וישלח [המתחיל בדף קסה עמוד ב]זוהר כרך א (בראשית) פרשת  ^א ֵעָׂש1ו ֶאל־ַהַּמֲחֶנ$ה ָהַאַח� אֶמר ִאם־ָיב$ Tֹ ַוּי
ה: ר ִלְפֵליָטֽ 1ה ַהַּמֲחֶנ$ה ַהִּנְׁשָא� אן ְוֶאת־ַהָּבָק1  )חר' וישלח לב,ב( ת"ח מה כתיב  ְוִהָּכ�הּו ְוָהָי >ֹ ^ ְוֶאת־ַהּצ �ם ֲאֶׁשר־ִאּת? ַחץ ֶאת־ָהָע Wר ַוַּי

$י ַמֲחֽנ^ת ים ִלְׁשֵנ ר בגין דאמר  ִלְׁשֵנ$י ַמֲחֽנ^ת, אמאי ְוַהְּגַמִּל� 1ה ַהַּמֲחֶנ$ה ַהִּנְׁשָא� �הּו ְוָהָי ת ְוִהָּכ $ה ָהַאַח� ^א ֵעָׂש1ו ֶאל־ַהַּמֲחֶנ ִִאם־ָיב$
ה: לון לאלין מן קודשא בריך הוא מאהל לאה ומאהל רחל אמר יעקב ידענא דהא נטירו  (לא זזה)תא חזי שכינתא לא עדיאת  ִלְפֵליָטֽ

֧  ,ב)לג ' וישלחבר(מה עבד  )טט: אני יודע שיש ללאה ולרחל שמירת הקב"ה( ן ֶאת־ַהְּׁשָפ֛חֹות ֶׂשםַוָּי אׁשָֹנ֑ה ְוֶאת־יְַלֵדיֶה֖ אמר אם יקטיל עשו לאלין  ִרֽ
ה:הון ועל דא בגין דשכינתא עמ (טט: לאה ורחל אינן פוחדות ממנו) יקטיל אבל אלין לא מסתפינא מנייהו ר ִלְפֵליָטֽ 1ה ַהַּמֲחֶנ$ה ַהִּנְׁשָא�  ְוָהָי

ן ֶאת־ַהְּׁשָפ֛חֹות(כיון ששם  כיון דעביד האי אתקין צלותיה עלייהו אׁשָֹנ֑ה ְוֶאת־יְַלֵדיֶה֖ [מדרש זוהר לקט שמואל, -וב עמד והתפלל עליהם) ִרֽ

מלובלין זצ"ל כי אם היה בא אליו איש לבקש רחמים על מבעל חידושי הרי"ם כי ראה אצל רבו כהרר"י ציטט   תורה אור ע' רצ]
עצמו ואם ראה שהאיש דינים שולטים עליו היה מעמידו אצלו בשעת התפילה למען שזכותו יגן עליו ונתקבל תפלתו של האיש ופה 

אׁשָֹנ֑ההרי יעקב עבר לפניהם לכן העמיד את השפחות וילדיהן  ובעל הסולם פירש ערך . שיהיו סמוכים אליו שזכותו יגן עליהן ִרֽ
  ַוּיֹאֶמר8 ַיֲעֹקב7 הוא התפילה על השפחות וילדיהן  )יר' וישלח לב,ב(תפךלתו עליהם על השפחות וילדיהן ולכן הנאמר בפסוק הבא 

י ִיְצָח�ק  י ָאִב� ם ֵוא!ֵה� י ַאְבָרָה- תפקיד הוספה מיוחדת זרקא סגול תהיה ב ַוּיֹאֶמר8 ַיֲעֹקב7 וגו'. בדרך זו תבנית הטעמים של  ֱא!ֵהי/ ָאִב�
מביא בשם כנראה  [ילקוט עבודת ישראל: הופשטיין ישראל, ע' קצז (אוצר החכמה)]בתפילת יעקב להצלת השפחות וילדיהן מעשו. 

כי על רחל ולאה ובניהם שהיו נשמרים מהקב"ה בעצמו לא היה צריך לפרוש עליהם תפילה חזקה מדברי הרב המגיד מקאזמיץ זצל"ה 
מאחר שאין סומכין על נס העמיד אותם באחרונה אבל על השפחות ובניהם שלא היו תחת השמירה הגדולה כל כך כל כך אע"פ כן 

  .לפניו בשעת התפילה היה צריך תמיד להתפלל עליהם בחזקה משום הכי העמיד אתם בראשונה כדי שיהיו תמיד

  

       ַוּיֹאֶמר8 ַיֲעֹקב7 ת וישלח לב,י: שיראב
י ַאְבָר   י ִיְצָח�ק ֱא!ֵהי/ ָאִב� י ָאִב� ם ֵוא!ֵה� ׃ה9       ָה- יָבה ִעָּמֽ ּוב ְלַאְרְצ>1 ּוְלמֹוַלְדְּת>� ְוֵאיִט$ י ׁש<   ' ָהֹאֵמ�ר ֵאַל?

, ע"פ רש"י יעקב יעקב על יעקבהמדובר בו. כאן גורע ומוסיף מ ענייןהמוסיף עניין מלפעמים גורע לפעמים זרקא סגול,  –ַוּיֹאֶמר8 ַיֲעֹקב7 

שאחת מהן הובטחה בשם המיוחד לבדו. יעקב מבקש לעורר רחמי ה'  בזכות שתי הבטחות אלו .הבטחות ה' להגן אליומזכיר לפני ה' שתי 
לגרוע ממנו מידת הדין אף אם חטא או שגג רק במחשבתו (ראב"ע) ולהוסיף עליו רחמים. ע"פ ראב"ע עון קל לאדם גדול יקרא גדול וה' 

  מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. 

יְָלה ַהּזֶה֒  ,יב)בא יב שמות(והוספתו על מצרים רת דין מישראל העבסגולת  י ְבֶאֶֽרץ־ִמְצַריִ֮ם ַּבַּל֣ מונח זרקא מונח סגול, כעין מוסיף  – ְוָעַבְרִּת֣
  מצרים בלילה הזה, או מוסיף מענין הלילה הזה על ארץ מצרים. - ארץמענין 

ר ֥ה' ׀ ַעל )ו,א לדכי תש שמות(העברת דין מישראל ובתבנית טעמים סגולת לו  ודומה ֹ֨ יִם -ַוּיֲַעב ֶרS ַאַּפ֖ ל ַר֖חּום ְוַחּ֑נּון ֶא֥ ָּפנָי֘ו ַוּיְִקָר֒א ֣ה' ׀ ֔ה' ֵא֥
ֶסד ֶוֱאֶמֽת׃- ְוַרב ר ֥ה' ׀ ַעל      ֶח֥ ֹ֨ . גריעת דין ה' עובר מכסא דין לכסא רחמיםלכתחילה דין, בפועל זרקא סגול.  – ָּפנָי֘ו ַוּיְִקָרא֒ - ַוּיֲַעב

  מעביר פנים של זעם ומביא פנים של רחמים. ההקב"רכי בקשת סליחה, העברת דין והוספה ברחמים. והקב"ה מוסיף לישראל ד

  

ם )לב,י ' וישלחבר( ]ספורנו[ י ַאְבָרָה- . הקדים בסדר שבחי המקום וחסדיו ובהזכיר זכות אבות כסדר אנשי כנסת הגדולה ֱא!ֵהי/ ָאִב�
הגדולה סידרו את פתיחת הברכה הראשונה של תפילת שמונה עשרה לפי פסוקים אנשי כנסת  [טור או"ח קיג]לפי  בתחלת י"ח ברכות:

י ֱא!ֵהי/ אחרים ויעקב כיוון לדעתם באומרו  י ָאִב� ם ֵוא!ֵה� י ַאְבָרָה- ופותחים ...  ]טור אורח חיים הלכות תפלה סימן קיג[.  ִיְצָח�קָאִב�
 ָּג֔דֹול ֹויג֣ לְ  ְוֶאֶֽעְׂשM֙  ,ב)יב ' לךבר(באלהי אברהם דאמר ריש לקיש 

ֶרְכM֔ זה שאומרים אלהי אברהם  [(בית יוסף פרק ערבי פסחים (קיז:)] ב)  ַוֲאָב֣

הזה שאומרים אלהי יצחק  M ַוֲאגְַּדָל֖   זה שאומרים אלהי יעקב ְׁשֶמ֑

י ַא ,ו)שמות ג( הפסוקים הבאים דומים ממש לנוסח ברכת האבות יM ֱא?ֵה֧ י ָאִב֔ אֶמר ָאנִֹכ֙י ֱא?ֵה֣ ֹ֗ בַוּי ֹ֑ י יֲַעק ק ֵוא?ֵה֣ י יְִצָח֖ ם ֱא?ֵה֥  )ז,טשמות ג( וגו' ְבָרָה֛

י ַאְבָרהָ֛  י ֱא?ֵה֧ ה ֵאַל֔ ֵתיֶכ֙ם נְִרָא֣ ֹֽ י ֲאב ל ְוָאַמְרָּת֤ ֲאֵלֶה֙ם ֞ה' ֱא?ֵה֤ S ְוָאַֽסְפָּת֞ ֶאת־זְִקֵנ֣י יְִׂשָרֵא֗ רֵל֣ ֹ֑ ב ֵלאמ ֹ֖ ק ְויֲַעק   וגו' ם יְִצָח֥

יעקב על יעקב, היינו שכמו שיעקב פתח תפילתו עניין ממוסיף כעין זרקא סגול,  – ַוּיֹאֶמר8 ַיֲעֹקב7  י)וישלח לב,' רב(אפשר שיש לומר כי 
  בשבח לבורא הדומה לברכת אבות בתפילת שמונה עשרה, כך יעשו בני יעקב לכל הדורות.
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

  (התשע"ט) ד,וישלח לב -בראשית  1.9

  

ה תֹאמְ ,ה: לבוישלח בראשית  ר ֹּכ� אֹדִנ�י ְלֵעָׂש�ו ַוְיַצ0ו ֹאָתם/ ֵלאֹמ- ּון ַלֽ   ר-
ָּתה: ר ַעד־ָעֽ ְרִּתי ָוֵאַח� ב ִעם־ָלָב�ן ַּג- ה ָאַמר/ ַעְבְּד>� ַיֲעֹק-   ֹּכ0

אֹדִנ�י ְלֵעָׂש�ו )הלב,(] ה,עהבראשית רבה (וילנא) וישלח [ ּון ַלֽ ה תֹאְמר- ר ֹּכ� רבינו אמר לרבי אפס כתוב חד אגרא מן , ַוְיַצ0ו ֹאָתם/ ֵלאֹמ-
אנטונינוס, קם וכתב מן יהודה נשיאה למרן מלכא אנטונינוס, נסבה וקרייה וקרעיה, אמר ליה כתוב מן עבדך יהודה שמי למרן מלכא 

ה ָאַמר/ מה אנא טב מן סבי לא כך אמר (רבינו)למרן מלכא אנטונינוס, אמר ליה רבי מפני מה אתה מבזה על כבודך, אמר ליה  ֹּכ0
ב ְרּתִ , ַעְבְּד>� ַיֲעֹק- נתתיו בבית ידי (רש"י: בבית  הרב על כל הרמאים מתנות כהונה:( דרמאי יהיבתיה בחפתי , לבן דהוא רבהוןיִעם־ָלָב�ן ַּג-

ָּתהעל אחת כמה וכמה, ולמה  )לעשו( לההוא גברא )חיקי) כלומר נצחתיו ר ַעד־ ָעֽ ְרִּתי ָוֵאַח� , שעדיין לא נולד שטנו של אותו ִעם־ָלָב�ן ַּג-
, דא"ר פנחס בשם רבי שמואל בר נחמן מסורת הוא שאין עשו ), ראה (לב,ו)(יוסף ד שטנו של אותו האישאבל עכשיו נול(עשו)  האיש 

י יְִסָחבּום֙  אִאם־?֤  )ירמיהו מט,כ(נופל אלא ביד בניה של רחל, הה"ד  ֹ֔ הַ  ְצִעיֵר֣   ., ולמה קורא אותן צעירי הצאן שהם צעיריהם של שבטיםאןּצ

ה ָאַמר/ ַעְבְּד>�  )הלב,( ְרִּתי ֹּכ0 ב ִעם־ָלָב�ן ַּג- קטן בין שני קיסרים בתפקיד דבר חוזר או הקש יעקב מרמז - קטן ... זקף- זקף - ַיֲעֹק-
  שניצח את לבן וכך ינצח את עשו, ומזה הקש שישראל בדרך של התבטלות מנצחים את אויביהם.

חייך שאני מעמיד לעשו אדוני ח' פעמים באותה שעה שקרא יעקב לעשו אדוני א"ל הקב"ה אתה השפלת עצמך וקראת  ]יא,ב"ר עה[
ולפ"ר רבינו גרם בזה גלות לבניו והאומות היו  [פירוש רבינוביץ תאומים על בעל הטורים] .שמונה מלכים מבניו קודם לבניך

  . זה ירמוז כי אנחנו התחלנו נפילתנו ביד אדום "ן פסוק ד ועל דעתי גםבלאדוניהם והיינו מדה כנגד מדה וכ"ה ברמ

ר )הלב,(  קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשט מרמז שלפחות אחד מן הלימודים יוצא - קטן. זקף-מהפך פשטא זקף – ַוְיַצ0ו ֹאָתם/ ֵלאֹמ-
מהפשט. לימוד (א) בפשט יעקב השפיל עצמו לפני עשו ונענש על כך, וגם גרם גלות לבניו. לימוד (ב) יוצא מהפשט, יעקב מזהיר את 

כי כבר גילה כוחו בהתגברו על לבן רבנם של הרמאים, כך יגבר על עשו וחבורת המוכסים שלו במפגש  עשו ברמז לא לתקוף אותו,
  המיידי ולדורות.

ב )הלב,( ה ָאַמר/ ַעְבְּד>� ַיֲעֹק- קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן -קטן. זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ֹּכ0
  הלימודים יוצא מהפשט. 

ב )הלב,( ה ָאַמר/ ַעְבְּד>� ַיֲעֹק- ְרִּתיאפשר שכאן שני הלימודים יוצאים מהפשט. ואפשר ששניהם ממשיכים במלים  – ֹּכ0    ִעם־ָלָב�ן ַּג-

שטעם מקף מברר בין אפשרות של התדרדרות יעקב  ובין התעלות  ִעם־ָלָב�ןהמדרשים ב"ר ותנחומא מדגישים שלמרות הישיבה 

ְרּתִ יעקב וממשיך במלת  אלא גם במידה של שנוי סדר אותיות (מוסיפין וגורעין) וגימטריה תרי"ג מצוות, המתפרש לא רק כפשט  – יַּג-
  היינו יעקב התעלה בבית לבן, מכאן שה' משגיח עליו וכך מירא את עשו מלתוקפו.

רמאותו לא פגע ביעקב זכה  מונח מרבה על לבן את עשו. אם עשו לא יפגע ביעקב הוא יוכל להתקן, כמו שלבן שלמרות – ִעם־ָלָב�ן
  לתיקון כלשהו ע"י יעקב.

  מובא כאן מאמר חסידות המסביר את פנימיות דברי יעקב בשני לימודים על אופני פעולת הבירור והתיקון. 
אף שיעקב נענש על כך שקרא לעשו אדני, אין זה חטא כפשוטו חס  ]68[דבר מלכות וישלח התשע"ח, ליקוטי שיחות כרך א ע' 

(מלמעלה למטה) נהמברר  בירור בדרך "גלוי אור".(א) שני אופנים –בבירור ותיקון הרע אלא כוונתו היתה לברר את עשו. ושלום 
משרה על המתברר גלוי אור נעלה, ואור זה דוחה את החושך והרע. בדרך זו הבירור אינו גורם למברר ירידה והשפלה. (ב) בירור 

ידי ההתעסקות עמו מהפך הרע - יורד אל המתברר, "מתלבש בלבושי המתברר" ועל המברר –בדרך "התלבשות" (מלמטה למעלה) 
אותו  מהפךהיינו טט: ( לטוב. עבודת הבירורים בדרך זו גורמת ירידה למברר.... אבל הדבר מביא לכך שהמתברר חדל מלהיות מנגד 

הודה לו " (לג,ט)] רש"י[וא עבדו של יעקב, כפירש . וזו הדרך שבה יעקב בירר את עשו ועשו הודה ואישר שה.ממצב ההתנגדות לקדושה)
  .הברכה "הוי גביר לאחיך"ל כול "על הברכות

  , כך יפעל בתיקון עשואותו ממצב ההתנגדות לקדושה מהפךתיקון לבן מניצוצות הקדושה שהיו בו וברכושו 

  

ֹו  וישלח לב,כה: בראשית ב ְלַבּד� ר ַיֲעֹק� ֹו      ַוִּיָּוֵת$ ק ִאיׁש/ ִעּמ- ַחר׃ַוֵּיָאֵב$ ֹות ַהָּׁשֽ   ַע�ד ֲעל$
המקפים מלמדים על  – ֶאת־ֲאֶׁשר־ֽל^ :נוטל מכאן ומניח כאן יהבהמות והמטלטלין, עשה עצמו כגשר, -  ֶאת־ֲאֶׁשר־ֽל^(כד)  ]רש"י[

  (לב,כה)- אפשרות בחירה, הסלוק מגביל לומר שלא לקח את כל אשר לו, ואילו הפכים הקטנים כמתפרש ב

ב (כה)  ר ַיֲעֹק� ֹוַוִּיָּוֵת$   :וחזר עליהם כשכח פכים קטנים - ְלַבּד�

  

ב  ר ַיֲעֹק� (סלוק) מרכא טפחא בתפקיד מידת סמוכין, שמשהו מהכתוב לפניו מעורב בכתוב הנוכחי, וזהו שמתוך שהעביר את מחנהו  –ַוִּיָּוֵת$

  מצד אחד של הנחל לעברו השני נותרו פכים קטנים במקום חנייתם הקודמת, וחזר לקחת אותם.

  

ק ֹו ַוֵּיָאֵב$ שכח פכים קטן, אפשרות ללימוד אלפני לפניו אל פסוק (לב,כד) , מלמדנו שכיוון שיעקב -(אתנח) מרכא פשטא זקף -  ִאיׁש/ ִעּמ-
�ַחל  (לב,כד)- לקחתם ממקום שלקח את הדברים האחרים כמסופר ב וחזר עליהם כקטנים ם ֶאת־ַהָּנ ם ַוַּיֲֽעִבֵר� הרי חזר למעבר לנחל ַוִּיָּקֵח-

שיעקב פרץ גדרו קצת ביציאה זו, כי חנן אותו אלהים ונתן לו את כל ורוב מפרש   [כלי יקר]נותר שם איש ממחנהו, כאשר כבר לא 
אבל בספרי חסידות מוסבר שיעקב חזר ליטול פכים קטנים כדי שלא יהיה לס"מ  עושר ונכסים וכבוד ויעקב יצא מגדר ההסתפקות קצת,

  אחיזה במשהו השייך לצדיק וע"י כך  

ֹוַוּיֵ  ק ִאיׁש/ ִעּמ- וכאשר ראה סמאל, כי לא יכול לו לסמא עין ...  )לב,כה ' וישלחבר( ]כלי יקר[קטן, בתפקיד שני שלבי מאבק כפי' - זקף -  ָאֵב$
אז השתדל בתחבולה אחרת לסמא קצת עין שכלו לכל הפחות  במאבק) בשלב  תחילת(טט: זה , (טט: זה סיום שלב א במאבק) שכלו מכל וכל
  ירךאות בסתרי התורה ובדברים נעלמים המכונים בלשלא יוכל לר

  

ֹות ִא�יׁשלג,א:  וישלחבראשית  ע ֵמא� ֹו ַאְרַּב$ Tא ְוִעּמ �ה ֵעָׂש�ו ָּב- יו ַוַּיְרא/ ְוִהֵּנ ב ֵעיָנ? Kא ַיֲעֹק   ַוִּיָּׂש֨
�ַחץ ֶאת  ים ַעל-ַוַּי י ַהְּׁשָפֽחֹות׃-ֵלָאה/ ְוַעל-ַהְיָלִד? ל ְוַע�ל ְׁשֵּת$   ָרֵח-
א  לב,ח)בר' וישלח (נאמר שם וזהו ש ]ב,דף על הדף מנחות פז[ ד ַוִּייָר< ב ְמֹא� ^ַיֲעֹק1 �ֶצר ל� , פירש"י שמא יהרג ושמא יהרוג את האחרים, ַוֵּי

דנירון קיסר רומי שהוא עשו נתגייר ויצא  ד. כלמורבי מאירמאיר, וכמ"ד מאן אחרים א יהרוג את ר' והמרומז בזה שה תובוכבר כ
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

  .ממנו רבי מאיר

אמרו משמת רבי מאיר בטלו מושלי משלים, כי  ']ד, צמח צדק ... בבלי סוטה מ"ט איף תיך מצוות מילה סעדרך מצו[ - ועוד איתא ב
  וגו' צריך חכמה יתירה לכון המשל שימצא כוונת המושכל

  וגו' כמה מיני לבושים זה מעלים יותר מזה...  שיש משל דק שאינו מעלים הנמשל כל כך ויש שמעלימו יותר ...

  מז המס"כ, היינו לבושי המשל שר'מאיר היה אחרון מושלי המשלים . אפשר כי לכך מר

ת  )ויצא לא,א 'בר( ועוד ב ֵא� ח ַיֲעֹק- ר ָלַק�   (בשם אליהו שגב)תרדיון -חנינה בן רבי שהוא נוטריקון תרחב" תס" - ֵלאֹמ-

ֹו )א,גלח בר' וישל(רבי חנינא בן תרדיון, אבא של ברוריה אשת ר'מאיר,  -  רחב"תיעקב מביא עמו מחרן  Tא ְוִעּמ   ר'מאיר  ֵעָׂש�ו ָּב-

ֹו  Tא ְוִעּמ   עולה קכ"ה עולה המס"כ עולה ג"ב צ"ל עולה ב"א בצ"ל,  125=  122+  3 המלים המוטעמות  גדול, גי'-קטן זקף- זקף - ָּב-

  ) 576( תקע"ו גדו"ל העולה- קט"ן זק"ף- גי' המלים המוטעמות מגי' שמות הטעמים זק"ף הפרש

  251+  200תנ"א עולה ר'מאי"ר = עולה  451=  576 - 125 

א  לב,ח)בר' וישלח ( ד ַוִּייָר< ב ְמֹא� ^ַיֲעֹק1 �ֶצר ל� ֹו )א,גלבר' וישלח (- שמא בפגעו בעשו יפגע גם ב ַוֵּי Tא ְוִעּמ   (עשו) ב"א בצ"ל ר'מאירתנ"א  ָּב-

  
  ]אוצר החכמה) ע"פ( 15רי פינחס בן זכריה, תנ"ך ע' 'גמה, אור התור[

םקרא שם אדם וזהו ו צמלעכל הבריות וגם ון קרא שמות לאדם הראש Tשגם לעצמו קרא שם וגם להקב"ה גדול- עמו זקףוט ּוְלָאָד ,
םגדול שעל גבי -קרא שם ונרמז בזק"ף Tות)יפל"ה (מדרש תי. שפי' שם הוי"ה כ"ו שהם ב' נקודות והוי"ו גי' הוּוְלָאָד  

   ]דרוש ראשון -של"ה מסכת פסחים מצה עשירה [

אמר (שם שם, כו) 'נעשה אדם בצלמנו', המוכן לדבק בידו"ד, 'אדם' עולה מ"ה, כ'ידו"ד' במלואו. כי אדם וחוה אחדות שעליו נ - הנה, אדם 
רשום כמנין שם כ"ו,  - אחד, ומילוי האיש הוא האשה. וכן מילוי של 'ידו"ד', עולה י"ט, כמנין 'חוה', וזכר ונקבה ביחד נקראו 'אדם', והוא 

ֹות'אדם'. כיצד,  - ל ביחד בגימטריא י"ט, והכ -והיא  ם ֵׁשמ? Kא ָהָאָד כו' (בראשית ב, כ), ואמרו רבותינו ז"ל (בראשית רבה פי"ז ס"ד)  ַוִּיְקָר֨
שאמר הקדוש ברוך הוא, מה שם אתה קורא לי כו'. וקשה, היאך רמוז זה, בזה הפסוק. ובקונטרס דהאר"י ז"ל איתא (ראה עשרה מאמרות, 

םתיב בזה הקרא שקרא שמות, ולאדם, ועל תיבת מאמר אם כל חי ח"ב סימן לג), דכ Tיש זקף גדול, שהוא קו ושתי נקודות, שהם ו'  ּוְלָאָד
  ושני יודי"ן, עולה כ"ו, כמנין ידו"ד. ורומז על דמות אדם שהוא על הכסא.

ֹו Tֹואפשר כי  ]דרוש ראשון -של"ה מסכת פסחים מצה עשירה [גדול, ע"פ -זקף -  ְוִעּמ Tלכך שיעקב ראה השכינה גדול מרמז - זקף -  ְוִעּמ
  מעל עשו   

  (לג,ג)-ע"פ רבי משה קורדוברו שבע ההשתחוויות (בר' וישלח לג,ג) של יעקב היו לקב"ה ולא לעשו. ראה המשך ב

  

ּוא ָעַב�ר ִלְפֵניֶה�ם [ג]  :ד – ג,וישלח לג בראשית ים ַעד         ְוה� /ְרָצה/ ֶׁש�ַבע ְּפָעִמ- ֹו ַעד-ַוִּיְׁשַּת0חּו ַא יו-ִּגְׁשּת�   ׃ָאִחֽ
ל ַעל[ד]   הּו ַוִּיֹּפ$  ְיַחְּבֵק- ָרץ ֵעָׂש0ו ִלְקָראתֹו/ ַוֽ הּו-ַוָּי֨ ו ַוִּיָּׁשֵק�   ַוִּיְבּֽכּו׃        ַצָּואָר�

*  7 - (גי' שם הוי"ה) ו 26=  376עשו גי'  מהפך פשטא, מוציא מפשט הכתוב ללמד שהשתחווה לקב"ה ולא לעשו. – ַוִּיְׁשַּת0חּו ַא/ְרָצה/  )ג(

ים ) 50* "טמא" גי'  7היינו ( 50 קטן כהזדקף יעקב מפני שבכל השתחוויה הסיר מעשו "טמא" - פה מתאים מאד לדרוש זקף – ֶׁש�ַבע ְּפָעִמ-
שנותר  26עוד (גי' שם הוי"ה) ו 26*  7=  182ב גי' "יעק-) אחד ולאחר שבע השתחוויות נותר רק שם הוי"ה ואז עשו היה אח ל50(גי' 

  זצ"ל) רבי לוי יצחק שניאורסאהןטבע. (בשם היינו יצח"ק, מעל ל 208עולה  26*  8מעשו עולה 

ָרץ ֵעָׂש0ו ִלְקָראתֹו/ ' ד הּו י"רש-שחבירו שלפניו מלמד עליו, כ כתובקדמא מהפך פשטא,  -  ַוָּי֨  ְיַחְּבֵק- של עשו)  -(טט  רחמיו נתגלגלו. . . . ַוֽ
  שלפניו)  בקרא(הכתובות  משתחוה כל ההשתחואות הללואת יעקב)  - (טט  כשראהו

  
כי הא דרב יעקב בריה דרב אחא בר יעקב שדריה אבוה לקמיה דאביי, כי אתא חזייה דלא הוה מיחדדין  ], בבבלי קידושין כט[

שמעתיה, א"ל: אנא עדיפא מינך, תוב את דאיזיל אנא. שמע אביי דקא הוה אתי, הוה ההוא מזיק בי רבנן דאביי, דכי הוו עיילי בתרין 
ה אינש אושפיזא, אפשר דמתרחיש ניסא. על, בת בההוא בי רבנן, אידמי ליה כתנינא אפי' ביממא הוו מיתזקי, אמר להו: לא ליתיב לי

  דשבעה רישוותיה, כל כריעה דכרע נתר חד רישיה. אמר להו למחר: אי לא איתרחיש ניסא, סכינתין

א ועל כרחו ילין בבית לרב אח - לא ליתיב ליה אינש אושפיזא  בהמ"ד רחוק מן היישוב הוה. - בי רבנן  ]ב ,רש"י מסכת קידושין כט[
  שהיו לו שבע גולגלות. -כתנינא דשבע רישיה  מזיק. - אידמי ליה  לן. -בת  המדרש ומתוך חסידותו יעשה לו נס ויהרוג את המזיק.

  סכנתם אותי.  - סכינתין  רב אחא מתפלל על אותו מזיק נתר חד רישא. - כל כריעה דכרע 
  ]ב ,קידושין כטמהרש"א חידושי אגדות מסכת [

אפשר דאתרחש ניסא כו' ק"ק דהיאך דחה אביי אותו למקום סכנה על הספק דשמא יתרחש ניסא וגם אם יתרחש ניסא יהיו מנכין לו 
מזכיותיו כדאמר בעלמא וי"ל דודאי סמך אביי על חסידותו ושמתוך תפלתו לא יהיה ניזוק ויהרוג את המזיק ואין זה מקרי נס אלא שאמר 

א וינכו לו מזכיותיו ומשום ספק זה אין למנוע הודאי שיהרוג אותו ולזה יתיישב דא"ל למחר אי לא איתרחש דשמא קודם תפלה יתרחש ניס
  ניסא כו' שהיה מתרעם עליהם שלא תלה הדבר בתפלתו אלא בניסא והבאתם אותי לידי מדה זו שמנכין לי מזכיותי ודו"ק:

"ק שדרו של אדם לאחר ע' שנה נעשה נחש והוא דלא כרע במודים וכתבו כתנינא דז' רישוותא כל כריעה דכרע נתר כו' ע"פ מ"ש פ"ק דב

התוס' שם משום דבכריעה אמרינן כי זקיף זקיף כי חויא ולזה אמר הכא כיון דכרע זה החסיד כדינו נתר ונפל אותו כח של הנחש וז' הרישין 
  דתנינא הם הז' כוחות הטומאה שהביא הנחש הקדמוני לעולם:

  ]ב ,קידושין כט ר"לחידושי אגדות למה[

אדמי ליה כתנינא דשבעה רישא. והטעם הזה ידוע למבינים למה כתנינא של שבעה ראשים, כי הוא כח השד היותר עליון שיש לו שבעה 
ראשים. ודע כי השבעה תמצא תמיד על מספר הרבוי, כמו בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים ינוסו (דברי' כ"ח), וכן כל מקום, והשדים 

ם הרבוי כי הם הפך האחדות, שכן אמרו (ברכות ה' א') כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקים בדלים ממנו, והם שולטים על הזוגות כוח
  דוקא. 

וכאשר היה כורע היה נופל חד (וחד) מן הראשים, הבן הדבר הזה כי הכריעות למקום אשר אין שד שולט, והוא ידוע כי אנו כורעין לאחד 
ים [מודים] משתיקים אותו כאלו אמר שמע שמע, וכאשר היה כורע היה דבק באותה מדריגה והיה מבטל את כח השד לכך האומר מוד

בכריעות אשר לפני ה' הוא האלקים אין עוד, ושם אין זולת הקדוש ברוך הוא וכח השד בטל. וכבר רמזו חכמים ז"ל דבר זה (ב"ק ט"ז א') 
מ דלא כרע במודים שנמצא לפי זה כי שדרו של אדם נעשה [נחש] אחר ז' שנים, ואם כרע שדרו של אדם לאחר ז' שנים נעשה נחש וה"

במודים נצול מן הנחש, כי הכריעה במקום הודאה בוודאי ושם המזיקים בטלים ולא ידעתי אם הך אדמי לי', ר"ל בחלום שכך משמע שהיה 
  נדמה לו או שכך ראה בכח המדמה שלו ביום והכל אחד הוא. 
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

  (התש"פ) ד,וישלח לב -בראשית  1.10

ל ַעל :ד,וישלח לג בראשית הּו ַוִּיֹּפ$  ְיַחְּבֵק- ָרץ ֵעָׂש0ו ִלְקָראתֹו/ ַוֽ הּו-ַוָּי֨ ו ַוִּיָּׁשֵק�   (המשך מהתשע"ט) ַוִּיְבּֽכּו׃        ַצָּואָר�

הּו )ד,וישלח לג 'בר(   שנוי משמעות. סלוק, ואין טפחא לפניו. משמע, אין כאן  - ַוִּיְבּֽכּו׃אתנח,  - ַוִּיָּׁשֵק�

הּווַ  ]רש"י[ זו לומר שלא נשקו בכל לבו  )שפת"ח פראה ( נקוד עליו. ויש חולקין בדבר הזה בברייתא  דספרי יש שדרשו נקודה - ִּיָּׁשֵק�
  (ב"ר). אר"ש בן יוחאי הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב אלא שנכמרו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל לבו (ב"ר).

הּור"ל מלת .שפת"ח פ   בדעתו לנשכו. השבו אינה נקודה והוי כאילו כתיב ויקה"ו הקהה את שיניו שהינקוד לבד השי"ן  ַוִּיָּׁשֵק�

  .בבכי, ולכן נשקו בכל לבו ע"פ רשב"י, נכמרו רחמיו  והיה רבוי - טט  •

  .אפשר גם לתרץ שהיה רבוי בבכי בגלל הכאב שנגרם לו מהקהית שיניו •

ה, הזאב בוכה שלא יכול לעשות לו כלום, והאיל בוכה שלא יחזור ויהרגהו, אף זאב תקע שניו בקרני איל,... זה בוכה וזה בוכ...  תורה שלמה טז][
  כך עשו ויעקב, עשו בוכה על שנעשה צואר יעקב כשיש ויעקב בוכה שמא יחזור עשו וינשכנו וגו' ...

  כ"ה במדרש אגדה]במסכת כלה רבתי פ"ג ... (ראה פכ"ט מד.) ... באותה שעה נעשו שניו כדונג [ובלק"ט ושיניו של עשו כשעוה ו

ובשכל טוב זה בכה על צער צוארו שנתקשה כברזל לפי שעה וזה בכה על צער שניו ששלח הקב"ה מכה בלחייו לפי שעה והיו ...  תורה שלמה יז][
  .שיניו מתמזמזין כשעוה וראה בגנזי שכטר ח"א צד רלב

הּו    בכה ללא המעטה מפני הסיבות המובאות במדרשים., ללא טפחא לפניו, אפשר שכל אחד סלוק - ַוִּיְבּֽכּו׃אתנח  - ַוִּיָּׁשֵק�

  ללא המעטה מפני הזמן הרב. כמשפט האחים שעמדו זמן רב שלא ראה איש את אחיו. ,,,,ַוִּיְבּֽכּו  ]רלב"ג[

  אפשר כי ממכת שניו שנתרככו, נתירא מיעקב וכבדו ללא המעטה, ויעקב הדגיש כי גם ילדיו כמוהו ועל עשו לכבדם ללא המעטה.

  

0 ְרא ֶאת-ַוִּיָּׂש�א ֶאת ,ה:לח לגויש בראשית יו ַוַּי ֹ�אֶמר ִמי- ַהָּנִׁשים/ ְוֶאת-ֵעיָנ? ים ַוּי   ֵא�ֶּלה ָּל�-ַהְיָלִד-
ים ֲאֶׁשר  Tר ַהְיָלִד Tים ֶאת-ַוּיֹאַמ $ ן ֱא!ִה� >׃-ָחַנ   בנ"ך. עיון בן עמודים אחדים.  23ועוד  מופעים 7פסוקים  7 גדול-גדול זקף-זקףראה  ַעְבֶּדֽ

ֹ�אֶמר ִמי ,ה)וישלח לג 'בר( ]שפתי כהן[ להיות שלך?ֵא�ֶּלה - ִמי - ֶּלה ָּל�ֵא� -ִמי(ה)   [רש"י] שמא קדישא, (מי אלה הם אותיות  ֵא�ֶּלה ָּל�-ַוּי
ויאמר מי אלה לך. ] בלק 'במדבר פר - הסולם לזוהר' פי[,אלהים, וכוונתו לומר שאלהים הוא בעזרו כמו ששאל והיה אלהים עמדי)

- אותיות א – ֵא�ֶּלה-ִמי - ר' ארביב בשם רבי נחמן מברסלב  ך, המצטרף מן אותיות מי אלה, הם לך, לישראל.דהיינו שם הקדוש, אלקים ל

ים ֲאֶׁשרלהים, שלא על הסדר שעשו רצה למשכם לטומאת ע"ז, וענהו יעקב  Tר ַהְיָלִד Tים ֶאת-ַוּיֹאַמ $ ן ֱא!ִה� >-ָחַנ להים על -ומלת א ַעְבֶּדֽ
�eהַ בנקוד אחר נקראת  ֵא�ֶּלהלמאמר רבי נחמן הוא בכך שמלת הסבר  –הסדר, היינו בקדושה. טט  , ַלֵּׁשִדי֙ם ֣?א ֱא֔?ּהַ  ,יז)לב ' הא'דב(כמו  ֱא

  וכן פורש במגילת איכה ע"י הרב סנדר ארלנגר הי"ו. 

ים  Tר ַהְיָלִד Tכד,כו 'תו 'בר(-, מצאנו תבנית דומה בגדול-גדול זקף-זקף - ַוּיֹאַמ ( � א ֵאָל0יו ה/' ַּבַּל י ַוֵּיָר֨ י ֱא!ֵה� Tאֶמר ָאֹנִכ Tֹ ּוא ַוּי ְיָלה ַהה-
י>  ושם תבנית הטעמים רמזה לגלויים נעלים בתורת הסוד, ולכן אפשר כי גם כאן התבנית רומזת לדברים נעלים ולהשגחה ַאְבָרָה�ם ָאִב�

 כל הנשים שפחות ]שכל טוב (בובר)[- במקף כברור בין שתי אפשרויות.כנלמד  – ֵא�ֶּלה-ִמי ,ה)וישלח לג 'בר(פרטית מיוחדת מפני כוונותיו. 
  ,הן או נשיך, והילדים בניך הן או עבדים

  

ב ַאל: י,וישלח לג בראשית ֹ�אֶמר ַיֲעֹק? י-ָנא/ ִאם-ַוּי י ִמָּיִד� י> ְוָלַקְחָּת$ ִמְנָחִת� א ָמָצ0אִתי ֵחן/ ְּבֵעיֶנ-   ָנ֨
י ַעל  ים ַוִּתְרצֵֽ -ִּכ� $י ֱא!ִה� ת ְּפֵנ י> ִּכְרֹא1 יִתי ָפֶנ? ן ָרִא�   ִני׃ֵּכ9
 )ישעיהו לב, ה(, שנאמר: מותר להחניף לרשעים בעולם הזהדרש ר' יהודה בר מערבא, ואיתימא ר' שמעון בן פזי:  ]בבלי סוטה מא,ב[

ל ֛עֹוד אֽ?א־יִָּקֵר֥  יב ְלנָָב֖ י נִָד֑ ר ֥?א ּוְלִכיַל֕  ' וישלחבר(ר, מהכא: . ר' שמעון בן לקיש אמדבעולם הזה שרי, מכלל (טט: זה בעולם הבא) ֽׁשֹועַ  ֵיָֽאֵמ֖

ִני )לג,י ים ַוִּתְרֵצֽ $י ֱא!ִה� ת ְּפֵנ י> ִּכְרֹא1 יִתי ָפֶנ? . ופליגא דרבי לוי, דאמר רבי לוי: משל של יעקב ועשו, למה הדבר דומה? לאדם ָרִא�
את  מפחידמוזמן ה(טט:  שזימן את חבירו והכיר בו שמבקש להורגו, אמר לו: טעם תבשיל זה שאני טועם כתבשיל שטעמתי בבית המלך

ואם יפגע במוזמן המלכות תעניש את המזמין,  מקורב למלכות(המזמין אומר לעצמו שהמוזמן  , אמר: ידע ליה מלכא, מיסתפי ולא קטיל ליההמזמין)
  . )לכן פוחד ולא הורג את המוזמן

וגו' פליגא אדרבי לוי דאמר לא להחניפו נתכוין  הא דריש לקיש דאמר להחניפו לעשו נתכוון לומר לו ראיתי פניך כראות פני -ופליגא : רש"י(
  )אלא לאיים עליו ולהודיעו שהוא רגיל לראות מלאכים.

  : האם מותר להחניף לרשעים בעולם הזה?הסוגיה

ל ֛עֹוד אֽ?א־יִָּקֵר֥  )ישעיהו לב,ה(מותר ע"י הסקה  -  דרש ר' יהודה בר מערבא, ואיתימא ר' שמעון בן פזי: יב ְלנָָב֖ יּולְ  נִָד֑ ר ֥?א ִכיַל֕ (טט:  ֽׁשֹועַ  ֵיָֽאֵמ֖

  דבעולם הזה שרי, מכלל זה בעולם הבא)

ִני )לג,י ' וישלחבר(מהכא: מותר  - ר' שמעון בן לקיש אמר,  ים ַוִּתְרֵצֽ $י ֱא!ִה� ת ְּפֵנ י> ִּכְרֹא1 יִתי ָפֶנ?   .ָרִא�

  אסור - אמר רבי לוי 

ִני )לג,י ישלח' ובר(ר' שמעון בן לקיש אמר, מהכא:  נתבונן במאמר הבא: ים ַוִּתְרֵצֽ $י ֱא!ִה� ת ְּפֵנ י> ִּכְרֹא1 יִתי ָפֶנ?   .ָרִא�

ִני )לג,י ' וישלחבר(נתבונן בהרחבה של הסיפא של הפסוק  ים ַוִּתְרֵצֽ $י ֱא!ִה� ת ְּפֵנ י> ִּכְרֹא1 יִתי ָפֶנ? ן ָרִא� י ַעל־ֵּכ9   .ִּכ�

ן )לג,י וישלח 'בר( ה: (א) מצב של אונס שיתיר חנופה (ב) מצב שאינו של אונס שיאסור מצב של שימוש בחנופ- מקף, כרב – ַעל־ֵּכ9
  חנופה (ג) הרב זילבר בשם רבנו יונה במצב שאינו אונס נתינת כבוד כגון בקימה אבל לא בדבור. 

י>  )לג,י וישלח 'בר( יִתי ָפֶנ? ן ָרִא� ס החנופה הכרחית גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל. כאן במצב אונ –ַעל־ֵּכ9

י>  )לג,י וישלח 'בר( לרשע, מכאן ללמד שלא להחניף אחרת. יִתי ָפֶנ? ן ָרִא� י ַעל־ֵּכ9 מונח גרשיים מונח רביע, מונח מרבה המשמע של  –ִּכ�
  התבנית הבאה ליותר מדרשה אחת מאותו סוג. 

  

ֹו-ַיֲעָבר: יד,וישלח לג בראשית �י ַעְבּד�   ָנ$א ֲאֹדִנ�י ִלְפֵנ
י אֶֽ   ֶגל ַהְּמָלאָכ0ה ֲאֶׁשרַוֲאִנ9 י ְלֶר֨ ים ַע1ד ֲאֶׁשר-ְתָנֲהָל�ה ְלִאִּט? א ֶאל-ְלָפַני/ ּוְלֶר�ֶגל ַהְיָלִד- $ֹ יָרה׃-ָאב   ֲאֹדִנ�י ֵׂשִעֽ

ֶגל ַהְּמָלאָכ0ה ֲאֶׁשר ים-ְלֶר֨ קטן מרמז לשני לימודים, אחד מהם עשוי - קטן, זקף- מונח זקף קדמא מהפך פשטא –  ְלָפַני/ ּוְלֶר�ֶגל ַהְיָלִד-
ֶגל ַהְּמָלאָכ0ה ֲאֶׁשרת להיו ְתָנֲהָל�ה כעין טעמא דקרא לכתוב  , כעין כתוב המלמד על הכתוב לפניוקדמא מהפך פשטא – ְלָפַני/ -ְלֶר֨ י ֶאֽ ַוֲאִנ9

י , כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו. אפשר שבא ללמד מהמרחק שהילדים גרשיים מונח רביע, שתבנית טעמיו היא ְלִאִּט?

  מות הצעירות יכולין להלך אל הילוך בעלים בהמתיו וכליו על ידי עירוב בשבת. והבה
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

יםזו נהילות המניקות והטלאים לשאת ולקבץ בזרוע:  )יד,וישלח לג 'בר( ]שכל טוב (בובר)[-כמובא ב . כמו שרגלי אלה ּוְלֶר�ֶגל ַהְיָלִד-
דומה לדבר כדברי רבותינו במס' שבת, הבהמה והכלים כרגלי הבעלים, יכולין להלוך, כך אני מתנהל, ו )הבהמות(ילדי ואלה  (ילדי יעקב)

  :כלומר למקום שרגלי הבעלים יכולין להלך על ידי עירוב לשם, בהמה וכלים שלו מותרין להוליכן לשם

א ֶאל-ַע1ד ֲאֶׁשר )יד,וישלח לג 'בר( $ֹ יָרה-ָאב אמרו מותר אלא מכאן  ?לו היכן חזר [מדרש הגדול] ע"פ ]מח[תורה שלמה וישלח  ֲאֹדִנ�י ֵׂשִעֽ
אֶמר  "א טז,ב)ו(שמ שנאמר ,וםלר' נתן אומר מצוה לשנות כדברי ש , שלום בדברילשנות  ֹ֣ נִי ס ַוּי ע ָׁש֖אּול ַוֲהָרָג֑ S ְוָׁשַמ֥ יS ֵאֵל֔ אֶמר ְׁשמּוֵאל֙ ֵא֣ ֹ֤ ַוּי

ַח ַלֽ֖ה' ָּבֽ  ֹ֥ ַמְרָּת֔ ִלזְּב M ְוָא֣ ח ְּביֶָד֔ א-ַע1ד ֲאֶׁשרובשם [כתב יד נר השכלים]  אִתי:֗ה' ֶעגְַל֤ת ָּבָק֙ר ִּתַּק֣ $ֹ ללמדך שאינו הולך אליו  (חולם) אבא חסר, ָאב
  . מותר לשנות בדברי שלום

א ֶאל-ַע1ד ֲאֶׁשר )יד,וישלח לג 'בר( $ֹ יָרה-ָאב א-ֲאֶׁשר )יד,לג(   ֲאֹדִנ�י ֵׂשִעֽ $ֹ   בורר בין הגעה בזמן קרוב ובין הגעה בזמן רחוק.מקף  – ָאב

  מקף בורר בין פניה בהכנעה לפני אדם אדון שליט מפני דרכי שלום ובין פניה בענוה לה' אדון עולם  – ֲאֹדִנ�י-ֶאל )יד,וישלח לג 'בר(

א ֶאל-ַע1ד ֲאֶׁשר )יד,וישלח לג 'בר( $ֹ תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, שעל חלק מהם לא חל ענין  –ֲאֹדִנ�י -ָאב
  ום (סכנה לנפש) לא חלה חובת אמירת אמת ור' נתן אומר שמצוה לשנות.מסוים. כאן בנושא דברי של

  

א ֶאל-ַע1ד ֲאֶׁשר )יד,וישלח לג 'בר( ]שכל טוב (בובר)[ $ֹ כלומר לשעיר, ושם אהיה עמך, א"ר אבהו חזרנו בכל התורה ולא מצאנו . ֲאֹדִנ�י-ָאב
ְוָע֤לּו  )עובדיה א,כא( אימת בא אצלו לעתיד הוא בא, שנא' שהלך יעקב מימיו אצל עשו לשעיר, אפשר יעקב אמתי והיה מרמה בו, אלא

ה ַלֽ֖ה' ַהְּמלּוָכֽה: ו ְוָהיְָת֥ ר ֵעָׂש֑ ט ֶאת־ַה֣ ֹ֖ ר ִצּ֔יֹון ִלְׁשּפ   ,וזה מדרש, אלא כך דרש הפשט שמפני דרכי שלום הפליגו בדברים, ֽמֹוִׁשִעי֙ם ְּבַה֣

  

יָגה :טו,וישלח לג בראשית ו ַאִּצֽ ֹ�אֶמר ֵעָׂש- �א-ַוּי י- ִעְּמ>- ִמן ָּנ ה ֶאְמָצא        ָהָע�ם ֲאֶׁש�ר ִאִּת� �ָּמה ֶּז- ֹ/אֶמר/ ָל י׃-ַוּי $י ֲאֹדִנֽ ן ְּבֵעיֵנ   ֵח�
ו  )ו,טוישלח לג 'בר( ֹ�אֶמר ֵעָׂש- יָגה קטן- מונח זקף –ַוּי �א ִעְּמ>- -ַאִּצֽ   קטן- מונח זקף –ָּנ

 עליושעשו שונא לישראל וחוזר ומנסה להשתלט  אפשר שבידועבתפקיד כעין דבר החוזר וקורה, קטן בין שני קיסרים, -זקף פעמיים

נשמטו מעם עשו (ראה  400עם עשו באו ארבע מאות שרים וכל אחד משל על עם רב, ואותם  ]נג[תורה שלמה וישלח  בדרכי ערמה.
יָגהלג,טז) וקבוצות האנשים של השרים (העם) נשארו לכך  ו ַאִּצֽ ֹ�אֶמר ֵעָׂש- �א ִעְּמ>- ִמן-ַוּי   יעקב עם פשוטי העם. לכוד את אולי י ָהָע�ם-ָּנ

טפחא בתפקיד שנוי שלא ינהלו  – ָהָע�ם-ִמןמקף בורר בין השרים ובין פשוטי העם. כאן פשוטי העם.  – ָהָע�ם-ִמן )ו,טוישלח לג 'בר(
י )ו,טוישלח לג 'בר(מאבק ביעקב אלא ישמעו לו  [שכל טובמגביל, עשו מציע ליעקב את פשוטי העם  אתנח מרבה מונח – ֲאֶׁש�ר ִאִּת�

  וגם עשו יגביל ויתאים עצמו לקצב מחנה יעקב. שיעמדו מתון ללוותך ]לג,טו

ה  )ו,טוישלח לג 'בר(  �ָּמה ֶּז- ֹ/אֶמר/ ָל ה  -  רש"י, קטן- פשטא מונח זקף –ַוּי �ָּמה ֶּז-   תעשה לי טובה זו שאיני צריך לה –ָל
ה ֶאְמָצאדקשה לרש"י דפסוק  -  שפת"ח �ָּמה ֶּז- ֹ/אֶמר/ ָל ן -ַוּי שלא רצה למצוא חן, והוא שלח לו מנחה גדולה כדי למצוא חן  משמעֵח�

ה בעיניו, ועל זה פירש  �ָּמה ֶּז- ן -ֶאְמָצא - , ו תציג עמי מן העם אשר אתך) –(טט  תעשה וכו'ָל ובעיקר  בעיניך מאמר בפני עצמו הוא.ֵח�

  כתוב שזה על פי הטעמים שפת"ח

ה המלים  ויאמרללא מלת  –טט  �ָּמה ֶּז- י-ֶאְמָצאלים הן תאור והמָל $י ֲאֹדִנֽ ן ְּבֵעיֵנ הן פעולה. כאשר התיאור בתבנית (אתנח) פשטא מונח  ֵח�
  כיוונית, אלפניה ולאחריה.- ולאחריו, ולפי' רש"י השאלה היא דו ללימוד אלפניוהיא טעמים הבנית קטן, אפשר כי ת- זקף

  

^ :זט,וישלח לג בראשית ּוא ֵעָׂש1ו ְלַדְרּכ� יָרה: ַוָּיָׁשבX ַּבּ֨י^ם ַהה$    ֵׂשִעֽ

^  ,טז)וישלח לג 'בר( ]רש"י[ ּוא ֵעָׂש1ו ְלַדְרּכ� כעשו לבדו וארבע מאות איש שהלכו עמו נשמטו מאצלו אחד אחד. - ַוָּיָׁשבX ַּבּ֨י^ם ַהה$
   

ד ואם תאמר והלא אף על גב דכתיב עשו לחו] כ שפת"ח[ .נשמטו כל אחד ואחד הלך לדרכו [בראשית רבה (וילנא) וישלח עח,טו]
ָתה   ,יז)וישלח לג 'בר(בקרא אנשיו נמי במשמע, כדכתיב בסמוך  הוא הדין נמי נשיו ובניו ועבדיו, אלא שנקט העיקר, הוא הדין הכי ְוַיֲעֹקב/ ָנַס�ע ֻסֹּכ-

יָגה  ,טו)וישלח לג 'בר(עשו  נמי, ויש לומר מפני שאמר �א ִעְּמ>- - ַאִּצֽ לו לכתוב בהדיא שהלכו י היה וגו', ונטעה לומר שנשארו גבי יעקב, משום הכָּנ
  נשמטו מעשו קודם שובו לדרכו שעירה.ַּבּ֨י^ם טט: לפי הסבר ע"פ טעם קדמא במלת  עמו, (רא"ם).

^ ,טז)וישלח לג 'בר( ּוא ֵעָׂש1ו ְלַדְרּכ�   נסביר תבניות הטעמים בסדר הבא – ַוָּיָׁשבX ַּבּ֨י^ם ַהה$

^ַהה$ ַוָּיָׁשבX ַּבּ֨י^ם  ,טז)וישלח לג 'בר( מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים ביניהם ביחס  – ּוא ֵעָׂש1ו ְלַדְרּכ�
  לנושא. השוני בין הפרטים מוסבר כלהלן:

ללמד  ]נג[תורה שלמה וישלח (עם עשו) (א)  ארבע מאות איש שהלכו עמותרסא בתפקיד שעור ומחיצה   – ַוָּיָׁשבX  ,טז)וישלח לג 'בר(
עשו עצמם לארבע  [ב"ר]ים (ראשי גייסות) בכעין מחיצה לעצמם (ב) שעשו עצמם כמחיצה לעצמם כשנשמטו מעשו ולפי שהיו שר

  מאות מחיצות כי כל אחד הלך לדרכו.
ּוא ,טז)וישלח לג 'בר( ]שכל טוב (בובר)[ ישוב לבו לחזור שהלך מהלך כמה ימים מבית אל לשעיר, וקפצה לו הדרך, כדי שלא . ַוָּיָׁשבX ַּבּ֨י^ם ַהה$

ּואמלת  .להרע ליעקב: לדרכו הם אותיות שם הפלאים אור הגנוז של התורה שבין היתר מרמז לשם קפיצת הדרך להרחיק עשו  ַהה$

  מרמזת לשיעור קפיצת הדרך שנעשה לעשו. ַוָּיָׁשבX מיעקב ושלא ישוב להזיק לו. ולהסבר זה אפשר כי תרסא של מלת 

היו כל בני שעיר החורי. והיו בשבעה  340מהם היו בניו וכל בני ביתו של עשו.  60פ ספר הישר ע" [תורה שלמה וישלח מד]לפי 
  ראשים לתקוף אבל כולם הוכו בידי מלאכים ועשו לא תקף לכן יובן כשנשמטו כדי לא להתעבר על ריב לא להם. 

  שובו לדרכו שעירה. קודםשמטו מעשו קדמא ללמד שהאנשים שהלכו עם עשו נ – ַּבּ֨י^םַוָּיָׁשבX  ,טז)וישלח לג 'בר(

יָרה ,טז)וישלח לג 'בר( ובקה"ר פ"ט כה. וקהלת זוטא ט. יח. וישב ביום ההוא עשו  [תורה שלמה וישלח נג]סלוק כמגביל.  – ֵׂשִעֽ
ישראל -ארץ(טט: של ברית בין הבתרים שכדי לזכות ב שעירה כו' ר"א מפני שטר חוב (טט: עשו הגביל עצמו לשוב)לדרכו שעירה ולמה 

ושתי הדעות כתובים  [משנה שכיר פר' וישלח] . כתבשמכר בכורתו ורש"א מפני הבושה ארץ לא להם)בלאל ולהתענות אמורים לגלות 
. לכן מגביל עצמו להיות בקרבת יעקב. אבל בתרגום יונתן מבואר שעשה זאת מפני המורא שהיה לו מיעקב. [ב"ר פד,ב] במדרש

ָׁשיו ְוֶאת־ָּבָנ֣יו ְוֶאת־ְּבנָֹתי֘ו ְוֶאת־ָּכל־נְַפׁ֣שֹות ֵּביתֹ֒ו ְוֶאת־ִמְקֵנ֣הּו ְוֶאת־ָּכל( ז] –[לו,ו  ובסוף הסדרא ו ֶאת־נָ֠ ח ֵעָׂש֡ ־ְּבֶהְמּ֗תֹו ְוֵא֙ת ָּכל־ִקנְיָ֔נֹו ו) ַוּיִַּק֣
ב ָאִחֽיו: ֹ֥ י יֲַעק ֶרץ ִמְּפֵנ֖ ַען ַוֵּיֶ֣לS ֶאל־ֶא֔ ֶרץ ְּכָנ֑ ׁש ְּבֶא֣ ר ָרַכ֖ ֽ  ֲאֶׁש֥ י (ז) ִּכ ם ִמְּפֵנ֖ את אָֹת֔ ֶרץ ְמגּֽוֵריֶה֙ם ָלֵׂש֣ ה ֶא֤ ו ְו֨?א ָיְֽכָל֜ ֶבת יְַחָּד֑ ב ִמֶּׁש֣ ם ָר֖ י־ָהָי֧ה ְרכּוָׁש֛

ֶרץ ורש"י פירש  ִמְקנֵיֶהֽם: היינו שהלך לחפש לו ארץ באשר ימצא, הרי דבעת שהיה המקום מצער לשניהם לגור באשר ימצא, ַוֵּיֶ֣לS ֶאל־ֶא֔
(רבי לוי יצחק שניאורסהאן זצוק"ל) ועשו  טומאות 7עשו יעקב העביר מ .וב את הארץ בעבור יעקב ולא יעקב בעבור עשומוכרח היה לעשו לעז

^שב  יָרהטפחא בתפקיד שנוי, חזר מהשנוי שתוקן בו למצב  – ְלַדְרּכ�  נשאר בעבודת שעירים ושדים. [תורה שלמה וישלח נג]סלוק כמגביל,  – ֵׂשִעֽ

ם ַהּיֹֽום:ְואַ  ,ד)ד' וא' דב( ם ַחִּי֥ים ֻּכְּלֶכ֖ ים ַּב֖ה' ֱא?ֵהיֶכ֑   ֶּת֙ם ַהְּדֵבִק֔
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

  (התשפ"א) ד,וישלח לב -בראשית  1.11
  

ן ְּבֵעיֶנֽי>:,ו: לבוישלח בראשית  י ִלְמצֹא־ֵח� אֹדִנ- �ֶבד ְוִׁשְפָח�ה ָוֶֽאְׁשְלָחה/ ְלַהִּג�יד ַלֽ אן ְוֶע �ֹ ^ר צ ^ר ַוֲחמ-  ְיִהי־ִלי/ ׁש�   ַוֽ
^ר , משנת דרבי אליעזר][ב"ר עה,ה (וגשל)  ְיִהי־ִלי/ ׁש�   (של עשו) שעתה נולד לי יוסף שנקרא שור והוא שטנו – ַוֽ

^ר  )ולב,( ]וה,עבראשית רבה (וילנא) וישלח [ ^ר ַוֲחמ-  ְיִהי־ִלי/ ׁש� וגו', ר' יהודה ור' נחמיה ורבנן, ר' יהודה אומר משור אחד יצאו ַוֽ
קוראין הרבה  ]שכל טוב[( הרבה, ר' נחמיה אמר לישנהון דברייתא היא חמורתא גמלתאשוורים הרבה, ומחמור אחד יצאו חמורים 

ר ׁשֹו֜רֹו ֹורְּבכ֨  ),יז(דברים לג, רבנן אמרי שור זה משוח מלחמה, שנאמר בלשון מועט, כאדם המצניע נכסיו מפני הרשות) , חמור, זה מלך ֗לֹו ָהָד֣
ב ָענִי֙ ...  ַמְלֵּכS֙  ),ט(זכריה טהמשיח, שנאמר  אןוגו',  ַעל־ֲח֔מֹור ְורֵֹכ֣ �ֹ אן צֹאִנ֛י ןְוַאּתֵ֥  ),לא(יחזקאל לד, אלו ישראל, שנאמר צ ֹ֥ י צ   ,ַמְרִעיִת֖

�ֶבד  )ולב,(  ים ְכֵעיֵנ֢י הִהּנֵ֨  ),בקכג '(תה, זו אביגיל) [מדרש אגדה]זו רות  ומא]ח[תנ(ְוִׁשְפָח�ה  זה דוד) [מדרש אגדה]] זה משה, ומאח[תנ(ְוֶע  ֲעָבִד֡

ם ־ַי֤דֶאל דֹונֵיֶה֗ fּה ֶאל־ַי֪ד ִׁשְפָחה֘  יְּכֵעינֵ֣  א ְרָּת֥ נּו' ה֣  נּוָחּנֵ֣  ),גקכ"ג '(תה, ְּגִב֫ ב ָחֵּנ֑ ֗ ְענּו ִּכֽי־ַר֝   .:ֽבּוז ָׂשַב֥

יעקב ועשו  וכל זה היו מקובלים. [במדבר רבה פ' י"ד]- שור זה משוח מלחמה. שלעתיד לבוא שהוא מבני אפרים כדיליף ב [עץ יוסף]
ואברהם, שיעמוד מזרע אברהם משוח מלחמה ומשיח בן דוד ועם ישורון. ולכן כשגלה יעקב לעשו בדברים אלו הבין עשו מיצחק 

  . כוונתו שזכה יעקב לאלה

ן ְּבֵעיֶנֽי>  )ולב,( [לקח טוב]ובהמשך  י ִלְמצֹא־ֵח� אֹדִנ- ֶאְׁשְלָחה/ ְלַהִּג�יד ַלֽ חתי כלום לא לק. שלח לו דע כי כל הברכות שברכני אבא, ָוֽ
, ברכני מטל השמים ומשמני הארץ, כשם שירד על ארצי כן ירד על ארצך, ולא בא לידי אלא בהמות ועבדים ושפחות, מה יותר ממך

י )ולב,( , לכך נאמרשלא ברכני אבא אֹדִנ- "אמרו  [תו"ש יא: מדרש הבאור]אליו  אבל עשו לא נרגע מפיוס בחנופה :ָוֶֽאְׁשְלָחה/ ְלַהִּג�יד ַלֽ
 [תו"ש לד], שור זה משיח בן יוסף [שכל טוב]-ולא נרתע מאיום מרומז (משוח מלחמה, וב ם מחנפין לרשע מפני דרכי שלום"חכמי

יהושע בן בנו של יוסף עומד לכלות את עמלק בן בנו של עשו, חמור זה בניו של יששכר היודעים מה הקב"ה עושה בעולמו, חמור זה 
) והזכיר הצאן באחרונה שלא להזכיר לעשו שני גדיי עזים שעל ידם נתרוקן עשו מן הברכות מלך משיח, צאן אלו זכותן של שבטים,

ב  )זלב,( [מדרש אגדה] ל־ַיֲעֹק� ים ֶאֽ   :אתה נוהג עמו כאח, והוא נוהג עמך כעשווגו', ַוָּיֻׁש/בּו/ ַהַּמְלָאִכ-

  

^ר )ולב,( ^ר ַוֲחמ-  ְיִהי־ִלי/ ׁש� רמז לשני לימודים, פשטא מרמז ששני הלימודים הם בפשט הכתוב. קטן מ- קטן, זקף-פשטא מונח זקף – ַוֽ

^רבמלת  אפשר כי טעם מונח, ר' יהודה אומר משור אחד יצאו שוורים הרבה, ומחמור אחד יצאו חמורים הרבה לימוד א)( מרבה  ׁש�
ר' נחמיה אמר  )בלימוד (, בעיתכונה בלימוד זה לומר שבשש שנים מאז שיעקב עשה לביתו רבו השוורים והחמורים מעל השיעור הט

    , קוראין הרבה בלשון מועט, כאדם המצניע נכסיו מפני הרשות) ]שכל טוב[( לישנהון דברייתא היא חמורתא גמלתא

 )ולב,( פחד שמא יקחו מקנהו לכך אמר )ויעקב(תה מגפה במקנה כל הארצות הי כי [ילקוט כת"י אלביתאני]- מביא מ [תורה שלמה לז]
 ְיִהי־לִ  ^רַוֽ ^ר ַוֲחמ- ן ְּבֵעיֶנֽי> )ולב,( ן יחיד, למעט נכסיו)ו(בלש י/ ׁש�   .ִלְמצֹא־ֵח�

^ר )ולב,(לרבנן  ^ר ַוֲחמ-  ְיִהי־ִלי/ ׁש� חמור, זה מלך  )(לימוד ב שור זה משוח מלחמה, לימוד א)(לימודים אחרים שני ל הוא משל ַוֽ
אן )ולב,( המשל ממשיך אל המשיח, �ֹ אן והנמשל הוא עם ישראל, צ �ֹ , מיחיד לרבים מבהמות טפחא לא מרכא בתפקיד רבוי ושנוי – צ

  לבני אדם. מברכות יצחק שלא יצטרך מקבל הברכות לעמול לפרנסה להתעסקות מתמדת בפרנסה.

�ֶבד ְוִׁשְפָח�ה )ולב,( המשל ממשיך אל  �ֶבד מונח מרבה, אתנח מגביל, ב – ְוֶע   שראל, מתרבים גבורים שליחי ה' להושיע את עם י ְוֶע

אתנח מגביל, מלת נקבה היא משל לכח חלש. אפשר רוצה לומר שמנהיגי ישראל הנאמנים לה' יחלישו את עשו. ע"פ  – ְוִׁשְפָח�ה )ולב,(
לפירוש שזו רות בת עגלון מלך מואב, רות הגבילה עצמה מלהיות גברת ומלכה במואב. ואחרי בואה לחסות תחת כנפי  [תנחומא]

  למלכות דוד שיגביל את אדום.השכינה היא נעשתה אם 

י  )ולב,( אֹדִנ- ֶאְׁשְלָחה/ ְלַהִּג�יד ַלֽ קטן מרמז לשני לימודים, פשטא מרמז ששני הלימודים הם בפשט - קטן, זקף- פשטא מונח זקף – ָוֽ
  ,לא לקחתי כלום יותר ממךשלח לו דע כי כל הברכות שברכני אבא,  לימוד א)(הכתוב. 

שאני בצער ומלאכת צער בידי, אולי תעזרני  ][רמב"ן ,שלא ברכני אבאמות ועבדים ושפחות, מה ולא בא לידי אלא בה )בלימוד (
  .ותרחם עלי

ן   )ולב,(   מקף בורר מציאת חן מתוך פיוס וחנופה ובין מציאת חן מתקיפות שאין לצד השני אלא לקבלך. – .ְּבֵעיֶנֽי>ִלְמצֹא־ֵח�

ן  )ולב,( ילקוט שמעוני תורה פרשת [. שאני שלם עמך, ומבקש אהבתך [רש"י] פיוספיוס לתקיפות. טפחא, בתפקיד שנוי מ – ִלְמצֹא־ֵח�

ואם למלחמה  )תקיפותוהלאה עד כאן פיוס מכאן (אם לשלום אתה מתוקן אני כנגדך  (יעקב לעשו)אמר ליה ...  (לב,ה)]על  ,וישלח רמז קל
ה יוְרצֹון־יְֵראָ֥  ,יט)קמה 'תה(וא דבר והוא עושה שנאמר אני כנגדך יש לי גבורים ובעלי מלחמה ואומר לפני הקדוש ברוך ה   :יֲַעֶׂש֑

ן ְּבֵעיֶנֽי>  )ולב,( ](בובר) שכל טוב[   :שלא תשטימני עוד על הברכה. ִלְמצֹא־ֵח�

 ר ממ"ש], אדמו" 552[דבר מלכות, וישלח התש"פ ע' סא, ליקוטי שיחות כרך טו, ע' כלפי עשו.  מתוך התבטלות לה' מגיע התוקף הסבר הבאב
אן )ולב,( �ֹ ^ר )ולב,(רומז להתבטלות,  צ   , מתוך התבטלות לה', ה' נותן לו זכויות וכוחות נעלים ותוקף דקדושה.לתוקףרומז  ׁש�

-סלוק מגביל היינו יעקב מגביל עצמו לעיני עשו והיה לו להגביל עצמו לפני ה' והיות ולא אמר זאת כאן נדרש ב – ְּבֵעיֶנֽי> )ולב,(

י לַֽ  )ה,ולב,( באותה שעה שקרא יעקב אבינו לעשו ]עוני תורה פרשת וישלח רמז קלילקוט שמ[ א"ל הקדוש ברוך הוא אתה השפלת את אֹדִנ-
ים  ),לאלו ' וישלחבר( עצמך לפני אחיך וקראת אותו אדון שמונה פעמים אני מעמיד ממנו שמונה מלכים קודם לבניך דכתיב ֶּל֙ה ַהְּמָלִכ֔ ְוֵא֙

ר ָמְל֖כּו ֶלS ִלְבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל: ֲאֶׁש֥ ֶרץ ֱא֑דֹום ִלְפֵנ֥י ְמָלS־ֶמ֖    ְּבֶא֣

סלוק מגביל היינו יעקב מגביל עצמו לעיני עשו שיניח ליעקב מנטילת ברכת יצחק, שלמרות הברכה נכסיו מועטים  – ְּבֵעיֶנֽי> )ולב,(
[כתב יד נר - וכן הוא ב [תו"ש לו], קים ממעטין עצמןצדי [תנחומא]- (אבל כשידע שעשו הולך לקראתו נאלץ לתת לו דורון מרובה. וב

בני בכל תפלתך שים עצמך עני ואביון לפני  ]ים המיוחס לר"א בן הורקנוס אות ל[אורחות חי. ובספר  אל יתגאה אדם לפני מלךהשכלים] 
י ְוֶאְב֣יֹון ָאֽנִיַהֵּטֽה־֣ה' ָאזְנMְ֣ ֲענֵ֑  ,א)פו 'תה(בוראך, כי כמה הם מקטרגים עליך... ודוד המלך ע"ה אמר     :נִי ִּכֽי־ָעִנ֖

  

ן ְּבֵעיֶנֽי>  )ולב,( י ִלְמצֹא־ֵח� אֹדִנ- ֶאְׁשְלָחה/ ְלַהִּג�ידַ[ֽ   "אמרו חכמים מחנפין לרשע מפני דרכי שלום" [תו"ש יא: מדרש הבאור] .ָוֽ

כל  ]ב,סוטה מ בבליתוספות [יהרוג; , בשביל שלא מפני דרכי שלוםבעולם הזה  יםפין לרשעימחנ פל"ז]או  פל"ו[פרקי דרבי אליעזר 
יש לפרש שלא במקום סכנה אבל במקום סכנה מותר כי ההיא דפרק ארבעה נדרים (דף כב.) עולא אזל לארעא  -המחניף לחבירו 

כן) (אמר ליה אין  )אם עשיתי טוב?ה הרוצחשאל (לעולא יאות עבדי  אמר ליה .דישראל לוו בהדיה תרי בני חוזאי קם חד שחטיה לחבריה
א"ל רבי יוחנן לקמיה דרבי יוחנן אמר ליה דלמא ח"ו אחזקית ידי עוברי עבירה  )עולא(כי אתא  )חתך עוד (הרוצחופרע לו בית השחיטה 
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

מחניפין לרשעים מפני  ]]רפדמדור התשובות חלק י סימן [ –מפתח ענינים  3615משנה הלכות [קליין, מנשה] / [ .נפשך הצלתה
"מחניפות ... להתרחק ... שזהו שקר.  פליג על זה, ]א"ש באורחות חייםררבינו ה[וש לחשש סכנה, אי דרכי שלום במקום שיש לח

 ,מ"ח]משנה גיטין פ"ה[נראה דחולק על זה.  (ספר חסידים? ספר חרדים?) וגם בס"ח (טט: אבל לא מתיחס לשעת סכנה) ומ"דבר שקר תרחק" 

אין מחזיקין ידי עוברי עבירה וכולן לא אמרו אלא מפני דרכי שלום ומחזיקין ידי . ..] משנה ט[ ... ואלו דברים אמרו מפני דרכי שלום
  :(אין התיחסות לשעת סכנה) גוים בשביעית אבל לא ידי ישראל ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום

  

ר,ז: לבוישלח בראשית  ב ֵלאֹמ� ל־ַיֲעֹק� ים ֶאֽ   ַוָּיֻׁש/בּו/ ַהַּמְלָאִכ-
יׁש ִעּֽמ^:ָּב0אנּו ֶאל־ָאִח/י>/   ^ת ִא� אְת>- ְוַאְרַּבע־ֵמא$ ו ְוַגם/ ֹהֵל� ִלְקָרֽ   ֶאל־ֵעָׂש-

ר  )זלב,( ]וה,עבראשית רבה (וילנא) וישלח [ ב ֵלאֹמ� ל־ַיֲעֹק� ים ֶאֽ ו ַוָּיֻׁש/בּו/ ַהַּמְלָאִכ- שאת נוהג בו כאח והוא , ָּב0אנּו ֶאל־ָאִח/י>/ ֶאל־ֵעָׂש-
יׁש ִעּֽמ^:ְוַגם/ ֹהֵל� ִלקְ , נוהג בך כעשו ^ת ִא� אְת>- ְוַאְרַּבע־ֵמא$ מה הוא שהוא  ), בגבורהלו הדוממת"כ: כ( ִעּֽמ^-כ ִעּֽמ^ ריש לקיש אמר ָרֽ

 [מהרז"ו](גבור ויכול לעמוד כנגד ארבע מאות איש כך כל אחד ואחד מהן עשוי על ארבע מאות איש, רבי לוי אמר הלך ונטל אגרומי 

 אין יכילנא ליה )(עשו, אמר ם)צריממם הולך גף כאן וא םממצרי םש המט, ללו גםורש גז"ש ו: ד[מהרז"ו]( ממצרים מקבלי מכס, טט: שהיו קשים)
 (לפתע) אנא קאים עליו (ומתוך כך)ומגו כן  תביא מכס)(ידרוש)  ]עץ יוסף[( הא טב אם לאו אנא אימא ליה אייתא מכסא (אם הם יכולים לו)

  .וקטילנא ליה
ארבע מאות מלכים קושרי כתרים ויש אומרין ארבע מאות מיני איפרכין ... ורבי ינאי אמר ארבע מאות ראשי  א"ר שמואל בר נחמני

ד (לב,ח) ועל זהגייסות וגו'  ב ְמֹא� א ַיֲעֹק1   וגו' ַוִּייָר<

וכי אחין אחרנין הוו   )יעקבשעשו אחי ( לא ידענו דאיהו עשו )(האםָּב0אנּו ֶאל־ָאִח/י>/  )זלב,(כיון דאמר  :ובזח"א קסז [תו"ש הערה מא]
ְוַגם/  )זלב,( .לאו הכי אלא עשו הרשע כדמעיקרא ,מתקנא חאורבהדר בתשובה ואזיל דא מואי תיָּב0אנּו ֶאל־ָאִח/י>/  )זלב,(אלא  ?ליעקב
כת"י [-יכות ובבאר ]פר הישר[ס-כאן וב ]רש"י[ועי'  .ת נוהג בו אהוה והוא עשו שתדע רשעתוא אמרו לו ]מדרש הגדול[- וב. ֹהֵל�

ו ]מדרש הבאור שו מתאחה בך עאלא אמרו לו אתה סבור ש ,מעשו ץוחוכי תעלה על דעתך שיש ליעקב אח אחר  ֶאל־ָאִח/י>/ ֶאל־ֵעָׂש-
באו  ]כת"י אור האפלה[-ב ]מב[תו"ש הערה  .ה יודע בו בתחלתו כך הוא בסופותכמו שאתה מתאחה בו אלא הוא עשו מה שא

להלין על לבן שלח את בנו בעור אל עשו  ]פר הישר[ס(טט:  קודם שיבאו אליוְוַגם/  )זלב,(זדרז לקראת יעקב שנאמר עשו מ(מצאו)המלאכים ו

ְוַגם/  )זלב,(ל "מה ת ]שכ"ט[-וב .בעקבות כך יצא לפגוע ביעקב)התנהגות יעקב שכביכול פגע בלבן ברמיה שהזכירה לעשו נטילת הברכות בערמה. 
  .ח ובמדרשי התורה לאשתרוק ז"ל"וברב .ראה לעיל אות יב .ון שבישרוהו הלך כנגדושהיה הולך לדרכו וכי דמלמ

  

  מקף בורר בין אוחז באחוה ובין אוחז בהתנכלות לאחיו – ֶאל־ָאִח/י>/ ָּב0אנּו  )זלב,(

ו )זלב,( (את שהיה צד אותו  ה,כח)(בר' תול' כ ]רש"י[-מקף בורר בהתנהגות עשו בכלל האם הוא ישר או האם הוא רמאי כמו ב – ֶאל־ֵעָׂש-

    ומענה...  היה עשו צד )לד,ו(בר' תול' כ ]רש"י[- . בומרמהו בדבריו יצחק)

אְת>-  )זלב,( ו ְוַגם/ ֹהֵל� ִלְקָרֽ קטן בין שני קיסרים (כאן בין אתנח וסלוק), בתפקיד כעין - קטן ... זקף-... זקף -  ָּב0אנּו ֶאל־ָאִח/י>/ ֶאל־ֵעָׂש-
  .ה יודע בו בתחלתו כך הוא בסופותהוא עשו מה שא ]כת"י מדרש הבאור[- ו ]פר הישר[ס ]רש"י[קורה כפירשו היקש, דבר החוזר ו

  

ו )זלב,( . מהפך פשטא רומז שלפחות אחד מהלימודים יוצא רומז לשני לימודים קטן- קטן, זקף- מהפך פשטא זקף – ָּב0אנּו ֶאל־ָאִח/י>/ ֶאל־ֵעָׂש-

ו )זלב,( ]רשב"ם[ .ת נוהג בו אהוה והוא עשו שתדע רשעתוא אמרו לו ]מדרש הגדול[ לימוד א)( מהפשט  -  ָּב0אנּו ֶאל־ָאִח/י>/ ֶאל־ֵעָׂש-

אְת>- ומצאת חן בעיניו כאשר אמרת, וגם הנה הוא מתוך ששמח בביאתך ובאהבתו אותך,  יׁש ִעּֽמ^ ֹהֵל� ִלְקָרֽ ^ת ִא�  ְוַאְרַּבע־ֵמא$
  .לכבודך. זהו עיקר פשוטו

ב   )חלב,( ]רשב"ם[ א ַיֲעֹק1 לא האמין שמחשבת  )קבעי(מתכוין, הוא  )ל יעקב(שלשלוחים כי לכבודו  (עשו) בלבו, שאעפ"י שהראה - ַוִּייָר<
  :עשו לטובה אלא לרעה

מוצגים לעשו שני סיפורים הפוכים על מי רימה את מי. בעור בן לבן ספר לעשו על איך יעקב אסף רכוש רב  ]פר הישר[סלפי  )(לימוד ב
ברמיה מלבן, מלאכי יעקב סיפרו לעשו איך לבן רימה את יעקב, ושכל הקנינים של יעקב באו מעבודה קשה ולא מברכת יצחק. ושלכן 

  מבקש רחמים מעשו.

  

אְת>-  )זלב,(   ִלְקָרֽ�    מוד א)לי( . פשטא רומז ששני הלימודים הם כפשטרומז לשני לימודים קטן- קטן, זקף- ... פשטא מונח זקף -  ְוַגם/ ֹהֵל

לבן שלח את  ]פר הישר[ס(טט:  קודם שיבאו אליוְוַגם/  )זלב,(עשו מזדרז לקראת יעקב שנאמר (מצאו)באו המלאכים ו ]כת"י אור האפלה[- 

   .בעקבות כך יצא לפגוע ביעקב)להלין על התנהגות יעקב שכביכול פגע בלבן ברמיה שהזכירה לעשו נטילת הברכות בערמה. בנו בעור אל עשו 
ומשני הלימודים עולה כי מתעלם  .שהיה הולך לדרכו וכיון שבישרוהו הלך כנגדו דמלמְוַגם/  )זלב,(ל "מה ת ]שכ"ט[- וב )בוד לימ(

  .(לב,ו)- מהתוקף המרומז בדברי יעקב שב

  

אְת>-  )זלב,( [פלאי התביר, הרב עמרם קורח הי"ו] . הסבר בורה ביחדרומז למידת חסד וג [תיקוני הזהר חלק? דף?]קטן , - זקף – ִלְקָרֽ

  .בא כביכול באחוה וחסד, ולמעשה יש פה גבורה שרוצה להרגךהרב ע' קורח: 

אְת>-  )זלב,(   .רומז למידת חסד וגבורה ביחד [תיקוני הזהר חלק? דף?]קטן , בתפקיד שני דברים ע"פ -זקף – ִלְקָרֽ

  

יׁש )זלב,(  ^ת ִא� מאות - שויה להתרחב, אלו אלפי החיילים שבפיקוד כל אחד מארבעמרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטים הע – ְוַאְרַּבע־ֵמא$
  הראשים שבכתוב.
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

  (התשפ"ב) ד,וישלח לב -בראשית  1.12

  

ים: ,יב:לב וישלח בראשית ם ַעל־ָּבִנֽ ִני ֵא� ^א ְוִהַּכ- ^ ֶּפן־ָיב� א ָאֹנִכי/ ֹאת- י־ָיֵר0 �ד ֵעָׂש�ו ִּכֽ י ִמַּי $ד ָאִח� 1א ִמַּי ִני ָנ   ַהִּציֵל$
. ונדרש בו שאחד משלושה הדברים תפילת שמונה עשרהתבנית כללית של וקצת מתבניות הטעמים שלו מלמדים על   ב,י)(לתוכן פסוק 

ק(לב,י) לתפלה מנין, שיעקב הכין את עצמו למפגש עם עשו היה  י יְִצָח֑ י ָאִב֣ ם ֵוא?ֵה֖ י ַאְבָרָה֔ י ׁ֧שּוב  ַוּיֹאֶמ֘ר יֲַעקֹ֒ב ֱא?ֵה֙י ָאִב֣ ר ֵאַל֗ ֞ה' ָהאֵֹמ֣
:Sֽיָבה ִעָּמ ם(בר' וישלח לב,י) [ספורנו] וכפי'  ְלַאְרְצM֛ ּוְלמֹוַלְדְּתM֖ ְוֵאיִט֥ י ַאְבָרָה- . הקדים בסדר שבחי המקום וחסדיו ובהזכיר זכות ֱא!ֵהי/ ָאִב�

  [טור או"ח הל' תפלה סי' קיג]אבות כסדר אנשי כנסת הגדולה בתחלת י"ח ברכות: 

זרקא סגול, בתפקיד כעין מוסיף מעניין יעקב על יעקב, היינו שכמו שיעקב פתח  –ַוּיֹאֶמר8 ַיֲעֹקב7  ב,י)(בר' וישלח לאפשר שיש לומר כי 
 תפילתו בשבח לבורא הדומה לברכת אבות בתפילת שמונה עשרה, כך יעשו בני יעקב לכל הדורות. אחרי השבח יבואו הבקשות.

ֲחָסִדים/ (לב,יא) מה כתיב אחריו  ל ַהֽ ְנִּתי ִמֹּכ0 Kת -ּוִמָּכל ָקֹט �ד ֵעָׂש�ו(לב,יב) וגו', ָה�ֱאֶמ- י ִמַּי $ד ָאִח� 1א ִמַּי ִני ָנ , א"ל הקדוש ברוך הוא ַהִּציֵל$
י ְו֣צּור יְׁשּוָעִתֽי:. (תה' פט,כז)אתה קראת אותי, חייך שאני מצילך, שנאמר  ִל֗ ָּתה ֵא֝ ִבי ָא֑ ְקָרֵאנִי ָא֣   ֣הּוא יִ֭

א ָאֹנִכי/  (לב,יב) י־ָיֵר0 ^ ִּכֽ ^אּפֶ ֹאת- ִני ן־ָיב�   קטן בין שני קיסרים בתפקיד כעין הקש, דבר חוזר וקורה, בנין אב.- קטן ... זקף- זקף – ְוִהַּכ-

 –קטן תומכת ברעיון שפסוקים (בר' וישלח לב,י - קטן ... זקף-המכילה תבנית ... זקף (לב,יב)הסיפא של  כעין בנין אב לתפלהבתפקיד 

לב,י,יא)) פותח בשבח לה', (לב,יב) מפרט בקשת העזרה בצורה ברורה וראויה, (לב יא,יג) יג) מדגימים מבנה תפילת שמונה עשרה. (
יב ִעָּמ�הודאה על העבר בקשה על העתיד  ְרָּת ֵהיֵט$ב ֵאיִט�   .ְוַאָּת�ה ָאַמ-

  

א ַהִּציֵל֥נִי ָנ֛א  (לב,יב)הה"ד  ]בראשית פרשת וישלח מאמר צלותהון דצדיקייא אות ע -זוהר מהדורת הסולם [ ו ִּכֽי־יֵָר֤ י ִמַּי֣ד ֵעָׂש֑ ִמַּי֥ד ָאִח֖
ם ַעל־ָּבִנֽים: נִי ֵא֖ , ְוִאי ֵתיָמא, ְדָהא ֵׁשזְַבְּת ִלי ִמָּלָבן. ַהִּציֵל֥נִי ָנ֛אִמָּכאן, ַמאן ְּדַצֵּלי ְצלֹוֵתיּה, ְּדָבֵעי ְלָפְרָׁשא ִמּלֹוי ִּכְדָקא יָאֹות.  ָאנִֹכ֙י אֹ֔תֹו ֶּפן־יָ֣בֹוא ְוִהַּכ֔

י ִמַּי֥ד ו. ְוִאי ֵתיָמא, ְקִריִבין אֹוֲחָרנִין ְסָתם, ַאִחין ִאְקרּון. ָאִח֖ . מ"ט ְּבגִין ְלָפְרָׁשא ִמָּלה ִּכְדָקא יָאֹות. ְוִאי ֵתיָמא, ֲאנָא ַאַּמאי ִאְצְטִריS, ִמַּי֣ד ֵעָׂש֑
נִי  ם ַעל־ָּבִנֽיםֶּפן־יָ֣בֹוא ְוִהַּכ֔   יָלא, ּוְלָפְרָׁשא ָלּה ִּכְדָקא יָאֹות, ְוָלא יְַסִּתים ִמָּלה.. ְּבגִין ְלִאְׁשְּתמֹוְדָעא ִמָּלה ְלעֵ ֵא֖

(לב,יב)  וזה הוא שכתובהה"ד הצילני נא מיד וכו': ] בראשית פרשת וישלח מאמר צלותהון דצדיקייא אות ע -פירוש הסולם לזוהר [

י $ד ָאִח� 1א ִמַּי ִני ָנ מכאן נשמע, שמי שמתפלל תפלתו צריך לפרש דבריו כראוי. . דהיינו שלאחר שסידר השבח התפלל תפלתווגו',  ַהִּציֵל$
1א, שאמר ִני ָנ עם כל זה אמר להקב"ה: ואם תאמר, שכבר הצלת אותי מלבן, , שלכאורה היה זה די כי אינו צריך יותר מהצלה, ַהִּציֵל$

י לכן פירש $ד ָאִח� ָּתה  ,טו)ט' ויצא כבר( עקבשגם קרובים אחרים סתם, נקראים אחים, ע"ד שאמר לבן לי, ואם תאמר. ִמַּי י ַא֔ ֲהִכי־ָאִח֣
נִי ִחָּנ֑ם ו לכן פירש. ַוֲעַבְדַּת֖ וע"כ האריך עוד, ואמר, אם תאמר, למה אני צריך . מה הטעם, משום שצריכים לפרש הדבר כראוי. ִמַּי֣ד ֵעָׂש֑

ם ַעל־ּבָ (לב,יב) , להצלה נִי ֵא֖ א ָאנִֹכ֙י אֹ֔תֹו ֶּפן־יָ֣בֹוא ְוִהַּכ֔   .ולא לסתום הדבר, ולפרש אותו כראוי, וכל זה, כדי להסביר הדבר למעלה ִנֽים:ִּכֽי־יֵָר֤

  

ע"פ תמונה בע' תקלז: מקצה רגל היו"ד משוך קו לשמאל כמו גג היו"ד אבל קצר מהגג, (י' דעקים ככף  (אות) [תורה שלמה עג] ַהִּציֵל$ִני(לב,יב) 

ויש ...  [תורה שלמה הערה עג].  [ספר התגין] )היו"ד הראשונה אחרי הלמ"ד( דמאהק הצילני  (במלת)באורייתא,  )פעם("ג כ דומה לאות כף)
דעתה קיים נדרו ...  שברכו יצחק כמבואר בפדר"א (גי' אות יו"ד) לפרש דמרמז בהיו"ד שהתפלל שהקב"ה יצילני בזכות עשר ברכות

  .וע"ז מרמז ביו"ד דהצילני בזכות שקיים נדרו (גי' אות יו"ד)והפריש מעשר 

ּנּו ָלSֽ: ,כב)כח ' ויצאבר(מרכא בתפקיד רבוי זכויות להצלה מצד עשר ברכות יצחק, הפרשת מעשר שנדר  – ַהִּציֵל$ִני(לב,יב)  ר ֲאַעְּׂשֶר֥   ַעֵּׂש֖

  

0ֹאֶמר יֹוֵסף/ ֶאלבראשית ויחי נ,כד:  ים-ַוּי י ֵמ�ת ֵוא!ִה9 יו ָאֹנִכ� ד  ֶאָח- ד ִיְפֹק� ם ְוֶהֱעָל0ה ֶאְתֶכם/ ָּפֹק< את ֶאל-ִמן ֶאְתֶכ? -ֹ ם -ָהָא�ֶרץ ַהּז ר ִנְׁשַּב1ע ְלַאְבָרָה$ ֶרץ ֲאֶׁש$ Tָהָא

ב׃ ק ּֽוְלַיֲעֹקֽ כל האותיות הכפולות סימני גאולה הם כ"ך נרמז לאברהם אבינו (בר' לך יב,א) ל"ך ל"ך,  מ"מ  [תורה שלמה פד]   ְלִיְצָח�
1  ינִ ַהִּציֵל$ ם), נ"ן נרמז ליעקב (בר' וישלח לב,יב) נרמז ליצחק (בר' לך  יז,ב) וארבה אותך במאד מאד (טט זה מאמר ה' לאברה , פ"ף אָנ

 נרמז ליוסף פקד יפקד, צ"ץ נרמז למשיח (ירמיה כג,ה) צמח צדיק [לקח טוב]

  

1א(לב,יב) נו"ן ליעקב  מנצפ"ך האותיות כפילות צופים אמרום כו' [תורה שלמה הערה עג] ִני ָנ ניצל בשני עולמות. ובכת"י ספר  ַהִּציֵל$
1א(לב,יב)  שים נדפס בנוה שלנם עז. נ"נ ליעקב נרמז ברמזהמע ִני ָנ   .בעולם הזה ובעולם הבא ַהִּציֵל$

י(לב,יב)  $ד ָאִח� 1א ִמַּי ִני ָנ ֹוד ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר ָחֵמׁש אֹוִתּיֹות ֶׁשּנְִכְּפלּו ַבּתֹוָרה ָּבאֹוִתּיֹות ֻּכָּלם ְּבס...  ]פרקי דרבי אליעזר פרק מח[ ַהִּציֵל$
ֹו נִגְַאל יְִצָחק ָאִבינּו ִמּיַד ְּפִלְׁשִּתים, ַהְּגֻאָּלה. כ"ך, ּבֹו נִגְַאל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֵמאּור ַּכְׂשִּדים, ֶׁשּנֱֶאַמר [בראשית יב, א] ֶלS ְלM ֵמַאְרְצM. מ"ם, ּב

1א (לב,יב) ּבֹו נִגְַאל יֲַעקֹב ָאִבינּו ִמּיַד ֵעָׂשו, ֶׁשּנֱֶאַמר  ֶׁשּנֱֶאַמר [שם כו, טז] ֵלS ֵמִעָּמנּו ִּכי ָעַצְמָּת ִמֶּמּנּו ְמאֹד. נ"ן, ִני ָנ ִמּיַד ָאִחי ִמּיַד ֵעָׂשו. פ"ף, ַהִּציֵל$
אֹל ֶאת יְִׂשָרֵאל ְּבסֹוף ַמְלכּות רּוS הּוא ִלגְּבֹו נִגְֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַריִם, ֶׁשּנֱֶאַמר [שמות ג, טז] ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכם. צ"ץ, ּבֹו ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ּבָ 

ּוָבנָה ֶאת ֵהיַכל ה'. ְו?א נְִמְסרּו ָהאֹוִתּיֹות ְרִביִעית, ְולֹוַמר ָלֶהם ֶצַמח ִצַמְחִּתי ָלֶכם, ֶׁשּנֱֶאַמר [זכריה ו, יב] ִהּנֵה ִאיׁש ֶצַמח ְׁשמֹו ּוִמַּתְחָּתיו יְִצָמח 
ֲעקֹב ָמַסר סֹוד ִבינּו ְמָסָרן ְליְִצָחק, ְויְִצָחק ְמָסָרן ְליֲַעקֹב, ְויֲַעקֹב ְמָסָרן ְליֹוֵסף, ְויֹוֵסף ְמָסָרן ְלֶאָחיו, ְוָאֵׁשר ֶּבן יַ ֶאָּלא ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו, ְוַאְבָרָהם ָא

  ַהְּגֻאָּלה ְלֶסַרח ַּבת ָאֵׁשר.

  

$ד אָ  (לב,יב) ]ו,בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עו[ 1א ִמַּי ִני ָנ �ד ֵעָׂש�ו ַהִּציֵל$ י ִמַּי הצל את בני לעתיד לבא מיד בני בניו שבאו ִח�
ן  ),ח(דניאל ז עליהן מכחו של עשו, הה"ד ת ביניהון ֵּבֽינֵיֵה֔ י זְֵעיָר֙ה ִסְלָק֣ ֶרן ָאֳחִר֤ ֲאלּו ֶק֣ א ַו֠ ית ְּבַקְרנַּיָ֗ ל ֲהֵו֜ (מלבי"ם: נצרות  זה בן נצרִמְׂשַּתַּכ֨

ת ִמן־ַקרְ , בראשות אפיפיור) ּה ּוְתָל֗ ָרה ִמן־קדמיה ֳקָדַמ֑ א אתעקרו ֶאְתֲעַק֖ יָָת֔ ַוֲא֨לּו , זו שנתנו להם מלכותם מקדין וקרוס וקרדידוסינַּיָ֙א ַקְדָמ֣
ם ְמַמִּל֥ל ַרְבְרָבֽן: א ּוֻפ֖ ין ְּכַעיְֵנ֤י ֲאנָָׁש֙א ְּבַקְרנָא־ָד֔ -ל בר נוסף(הס א"ר יוחנן, זו מלכות הרשעה שהיא מכתבת טירוניא מכל אומות העולם ַעיְנִ֜

ר ַלּֽה( ),ז(דניאל ז כתיב )(דניאל ז,ח)  (בני בניו) כולהון ביוצאי יריכו, על קרניא עשר מינה מלכותא י' מלכין יקומון מן ארעא) ְוַקְרַנ֥יִן ֲעַׂש֖
י זְֵעיָרה֙   ),ח(דניאל ז של עשו הכתוב מדבר אלא ֶרן ָאֳחִר֤ ֲאלּו ֶק֣ א ַו֠ ית ְּבַקְרנַּיָ֗ ל ֲהֵו֜ ן ִמְׂשַּתַּכ֨ ת ביניהון ֵּבֽינֵיֵה֔ ת , זו מלכות הרשעה, ִסְלָק֣ ּוְתָל֗

ּה  ָרה ִמן־קדמיה ֳקָדַמ֑ א אתעקרו ֶאְתֲעַק֖ יָָת֔ א:, אלו שלשה מלכיות הראשונותִמן־ַקְרנַּיָ֙א ַקְדָמ֣ ין ְּכַעיְֵנ֤י ֲאנָָׁש֙א ְּבַקְרנָא־ָד֔ זו מלכות ַוֲא֨לּו ַעיְנִ֜
נמננו לתפקיד  (פלוני עשיר פלן עתיר נעבדיה בליוטוס, נעבדיניה ארכונונוס פלן עתיר, םהרשעה שהיא מכנסת עין רעה בממונו של אד

ים:(לב,יב) , )בממשל וישלם מכספו על פעולות לטובת המלכות  ִני ֵא�ם ַעל־ָּבִנֽ ^א ְוִהַּכ- ם  )ו,בתצא כ 'דב(ואתה אמרת  ֶּפן־ָיב� ח ָהֵא֖ ?א־ִתַּק֥

ים:ֶּפן־יָ (לב,יב)  ד"א ַעל־ַהָּבִנֽים: ם ַעל־ָּבִנֽ ִני ֵא� ^א ְוִהַּכ- ה אֹ֣תֹו ְוֶאת־ְּב֔נֹו ֥?א ִתְׁשֲח֖טּו ְּב֥יֹום ֶאָחֽד: ),כחכב ' אמר(וי ואתה אמרת, ב�   ְוׁ֖שֹור אֹו־ֶׂש֑
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

ה ְּדִחיָל֩ה ְוֵאֽ  ,ז:דניאל ז ִביָעָא֡ א ַוֲא֣רּו ֵחיָו֣ה רביעיה ְרֽ י ֵלֽיְליָ֗ ית ְּבֶחזְֵו֣ ה ֲהֵו֜ ר ְּדנָ֩ה ָחזֵ֨ ן ָאְֽכָל֣ה ָּבאַת֣ יִן ִּדֽי־ַפְרֶז֥ל ַלּ֙ה ַרְבְרָב֔ יָרא ְוִׁשּנַ֨ א יִַּת֗ י ְוַתִּקיָפ֜ יְמָתנִ֨
ּה ְוַקְרַנ֥  ָדַמ֔ י קדמיה ָקֽ ה ִמן־ָּכל־ֵחֽיָוָת֙א ִּד֣ יא ְמַׁשּנְיָ֗ ה ְוִה֣ א ברגליה ְּבַרגְַלּ֣ה ָרְפָס֑ ה ּוְׁשָאָר֖ ר ַלּֽה:ּוַמֱּדָק֔   יִן ֲעַׂש֖

יָָת֔ ִמְׂשַּתּכַ֨  :ח,דניאל ז ת ִמן־ַקְרנַּיָ֙א ַקְדָמ֣ ן ּוְתָל֗ ת ביניהון ֵּבֽינֵיֵה֔ י זְֵעיָר֙ה ִסְלָק֣ ֶרן ָאֳחִר֤ ֲאלּו ֶק֣ א ַו֠ ית ְּבַקְרנַּיָ֗ ּה ל ֲהֵו֜ ָרה ִמן־קדמיה ֳקָדַמ֑ א אתעקרו ֶאְתֲעַק֖
ם ְמַמִּל֥ל ַרְבְרָבֽן א ּוֻפ֖ ין ְּכַעיְֵנ֤י ֲאנָָׁש֙א ְּבַקְרנָא־ָד֔   :ַוֲא֨לּו ַעיְנִ֜

  

י(לב,יב)  $ד ָאִח� 1א ִמַּי ִני ָנ   תבניות. -מרכא תביר מרכא טפחא, תבנית טעמים בעלת שני ענינים בשתי תת – ַהִּציֵל$

י(לב,יב) (ענין א)  $ד ָאִח� 1א ִמַּי ִני ָנ מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והעשויה להתרחב, והם שונים  – ַהִּציֵל$
ושא. משעה שמלכות רומי (מבני עשו) שלטה בישראל, חלק מעם ישראל גלו לרומי ולארצות בשליטת רומי. אח"כ רומי ביניהם ביחס לנ

) עם ישראל 10האלילית הפכה לרומי נוצרית והנצרות התפשטה בארצות שבשליטת רומי, ובהתפרקות רומי לממלכות שונות (לפי דניאל 

  חסם לישראל היה שונה מממלכה לממלכה וכן גזרותיהם שגזרו על ישראל. שבאותם ארצות נשאר תחת שלטונות נוצריים שי

  

י(לב,יב) (ענין ב)  $ד ָאִח� 1א ִמַּי   כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל חלקם לא חל (ענין ב) ביחס לנושא. תביר מרכא טפחא, – ָנ

שבעת ובעונה אחת, יהיו מישראל בגלות אחת שלא . מלמד יחסרו מישראל בגלות מכמות שהיא (לב,יג) [לקח טוב]-אפשר שהנאמר ב
  יפגעו, ואילו אחרים בגלות אחרת יפגעו.

  

ים: (לב,יב) [לקח טוב] ם ַעל־ָּבִנֽ ִני ֵא� ^א ְוִהַּכ- ם ַעל־ַהָּבִנֽים )ו,בתצא כ 'דב( ואתה חסת על העופות, ואמרת. ֶּפן־ָיב� ח ָהֵא֖ וכמו כן על , ?א־ִתַּק֥
ה אֹ֣תֹו ְוֶאת־ְּב֔נֹו ֥?א ִתְׁשֲח֖טּו ְּב֥יֹום ֶאָחֽד: ),כחכב ' אמר(וי הבהמות, שאמרת ֵהיֵט$ב  (לב,יג) ואיך לא תחוס עלי שהבטחתני ואמרת לי ְוׁ֖שֹור אֹו־ֶׂש֑

יב ִעָּמ� יב , בזכותךֵהיֵט$ב . ֵאיִט�   :בזכות אבותיךֵאיִט�

  

לא אכלתי לחם ולא שתיתי מים. , ה' ארבעה עשר יוםאני דניאל הייתי מתפלל כה לפני ...  ]אוצר מדרשים (אייזנשטיין) דניאל[
עד אשר שמע ה' את תפלתי וישלח מלאך , ארבעה ימים לילה ויום ישבתי על הארץ בבכי ומספד מלבד הימים אשר עמדתי על רגלי

   .ויאמר אל תירא כי לא אתנך בידו, ואען כי ירא אנכי את המלך דריוש? למה תבכה ולמה תתאנח! ויאמר לי, דניאל

קום דניאל ובא אלי ואל תירא, כי כאשר הטיב : וישלח לי אגרת שלום כדברים האלה אחרי ימים אחדים צוה דריוש להביאני לפניו,
  .עמך כורש כן אטיב עמך גם אנכי ועוד יותר

אותו כמו) דדחיל הב לי רחמין קדם אחשורוש מלכא ארום דחילא אמתך יתיה היכמה (כי ירא אנכי  [בתי מדרשות חלק א, חלום מרדכי]
  גדיא מקדם אריה

^ (לב,יב) א ָאֹנִכי/ ֹאת- י־ָיֵר0 קטן בתפקיד שתי סיבות ליראה, מהפך פשטא בהפך מהבטחת ה' ליעקב - קטן, זקף- מקף מהפך פשטא זקף – ִּכֽ
  ישראל- בצאתו לחרן (א) כי החניף לרשע (ב) ממצוות שיש בידי עשו כבוד אב, ישיבת ארץ

א ַיעֲ  (לב,ח) דַוִּייָר< ב ְמֹא� דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא פקוח נפש, שעל כל אחד חלה אותה הלכה. ע"פ  – ֹק1
על עצמו לא נתירא כי כבר הובטח  (לב,יב) [כלי יקר]. וע"פ ועל בניו (טט: ג)ועל נשיו  (טט: ב)גופו  (טט: א)על יעקב ירא  [שכל טוב]

נִי ּפֶ  (לב,יב) השמירה, זולת שהיה ירא ם  (טט: א)ן־יָ֣בֹוא ְוִהַּכ֔ . וכך גם מובא בשם כי המה לא הובטחו בשמירה, ַעל־ָּבִנֽים (טט: ב)ֵא֖
 [תו"ש [מו]]- הרא"ש ב

^  (לב,ח)- תוצאת יראת יעקב מצטרפת לסיבות, שלדעתו מגבילות את הבטחת ה' לשמירתו ב �ֶצר ל� מונח מרבה, אתנח מגביל, ביחד  – ַוֵּי
...  (לב,יב) [כלי יקר]חטא במה שהחניף לעשו כפי'  (טט: א), היינו רבוי סיבות להגבלת הבטחת השמירה עליו, כעין רבוי הגבלות

אמר ר' אלעזר כל המחניף לחבירו לסוף נופל בידו וכו', וכמו כן כאן יעקב הרגיש בעצמו שחטא בזה  [סוטה מא ב] שאמרו חז"ל
שמא  (טט: ג) (ויעקב היה בגלות) בא עלי מכח ישיבת ארץ ישראל (עשו)א הוא שמ (טט: ב) [שכל טוב (בובר)]; ע"פ שהחניף לרשע

וללא זכותו אין הגנה ליעקב ועשו יממש  (יצחק) שמא מת אותו הזקן (טט: ד) (כל השנים שיעקב בגלות) בכיבוד אב (עשו)יבא עלי 
  מחשבתו הרעה.

  

יב : יגלב,וישלח בראשית  ְרָּת ֵהיֵט$ב ֵאיִט� ב:ְוַאָּת�ה ָאַמ- ר ֵמֹרֽ ר לֹא־ִיָּסֵפ� ם ֲאֶׁש$ ^ל ַהָּי- ת־ַזְרֲע>/ ְּכח� י ֶאֽ   ִעָּמ� ְוַׂשְמִּת0

ְרּתָ  (בר' וישלח לב,יג) ]שכל טוב (בובר)[ יב ִעָּמ�: לי בבית אל. ְוַאָּת�ה ָאַמ- יב , בזכות עצמךֵהיֵט$ב , כפל הדבור. ֵהיֵט$ב ֵאיִט� בזכות ֵאיִט�
ב: יהיה עמך)מאמרי  ([תרגום אונקלוס] אבותיך ר ֵמֹרֽ ר לֹא־ִיָּסֵפ� ם ֲאֶׁש$ ^ל ַהָּי- ת־ַזְרֲע>/ ְּכח� י ֶאֽ והלא לא אמר ליה הקדוש . ְוַׂשְמִּת0

ֶרץ )טז,יג' לך בר( ברוך הוא בבית אל אלא ר ָהָא֑ י ֶאֽת־זְַרֲעM֖ ַּכֲעַפ֣ שאמר לו הקדוש ברוך הוא , אלא תלה ברכתו על ברכת אביו וזקנו, ְוַׂשְמִּת֥
ת ַהָּי֑  )יז,כב ' ויראבר(, ריהבהר המו ר ַעל־ְׂשַפ֣ יִם ְוַכ֕חֹול ֲאֶׁש֖ י ַהָּׁשַמ֔ ה ֶאֽת־זְַרֲעM֙ ְּככֹוְכֵב֣ ה ַאְרֶּב֤ S ֲאָבֶרְכM֗ ְוַהְרָּב֨ אני שזרעו של  אמר יודע, םִּכֽי־ָבֵר֣

ולמחר  לתוכו, א מבערב ודורסמה חול זה אדם עושה גומ, אבל אתה ברכתם כחול, אברהם על שחוטאים לפניך אתה מביא פורעניות
למען לא יחסרו , אתה ממלא חסרונם ברחמים, אף זרעו של אברהם אם תבא עליהם פורעניות על חטאם, משכים והוא נתמלא ושוה

נמצאת הבטחה , , ועכשו אם עשו בא והורגני ואת בנימתחסר הגומא, כך יחסרו בגלות מכמות שהיא)  [לקח טוב](ב מכמות שהיו
  צא שם שמים מתחלל:ונמ, בטילה

יבבכת"י רמזי ר"י  [תורה שלמה עט]   בשני עולמות. ֵהיֵט$ב ֵאיִט�
ְרּתָ  (בר' וישלח לב,יג) קטן בתפקיד שני למודים (א) מאמר הקב"ה לאברהם אבינו בהר המוריה (ב) מאמר ליעקב -מונח זקף – ְוַאָּת�ה ָאַמ-
  עצמו בבית אל

יב ִעָּמ� (לב,יג)הכתוב    מוסבר בסדר הפוך מסדר כתיבתו ֵהיֵט$ב ֵאיִט�

  ,שזרעו של אברהם על שחוטאים לפניך אתה מביא פורעניות אתנח כמגביל, כ – ִעָּמ� (לב,יג)

יב  (לב,יג) מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב כאן הטבה במלוי חסרון צאצאים ברחמים לכמות  –ֵהיֵט$ב ֵאיִט�
  הבא. שהיו בעולם הזה, הטבה לעולם

ְכלּו/  )' כג,יאשמ(שמ'  – ִעָּמ� (לב,יג)בשנוי נקוד  �י ְוָאֽ >  ֶאְבֹיֵנ ר (שמ' בשלח טו,טז) –ַעֶּמֽ ֵהיֵט$ב  (לב,יג) שללטובה  יםמופע – ַעְּמ>/  ַעד־ַיֲעֹב0
יב   ם ישראל.ם עַ עִ  ֵאיִט�

מדות של רחמים בכל אחת מי' ספירות, מי' כוחות י' פעמים י"ג (כגון י"ג  – ִעָּמ� (לב,יג) (כט מלב מדות) מלשון גימטריא,במדה 
  הנפש)
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

  (התשפ"ג) ד,וישלח לב -בראשית  1.13

  

� ָּנה  יב:בראשית וישלח לה, ק ְל>� ֶאְּתֶנ ם ּוְלִיְצָח� ִּתי ְלַאְבָרָה$ ר ָנַת1 ֶרץ ֲאֶׁש$ ֶרץ:       ְוֶאת־ָהָא? ן ֶאת־ָהָאֽ י> ֶאֵּת$   ּֽוְלַזְרֲע>$ ַאֲחֶר�

ֶרץְוֶאת )בי,לה שלח' וי(בר   .מוצעים הסברים אחדים לארבעה למודיםרביע בתפקיד ארבעה למודים,  – ־ָהָא?

ֶרץ )בי,לה שלח' וי(בר רביע ארבעה פעמים אמר ה' לאברהם שיתן הארץ לו ובשניים מהם נאמר גם כי יתן לזרעו, פעם אחת  – ְוֶאת־ָהָא?
אמר ה' לשלושה האבות לך ולזרעך, שני פעמים בסה"כ  אמר ה' ליצחק, פעם אחת אמר ה' ליעקב בפסוק הזה. חמשה פעמים בסה"כ

  אמר ה' שיתן לזרע האבות ולא הזכיר האבות.

י  יג,טו) (בר' לך(א)  לאברהם: ֶרץִּכ֧ ה ֶאת־ָּכל־ָהָא֛ ה ֲאֶׁשר־ַאָּת֥ ּנָה ְלM֣  רֶֹא֖   :ַעד־עֹוָלֽם ּֽוְלזְַרֲעM֖  ֶאְּתֶנ֑

ֶרץ ִהְתַהֵּלS֣֚קּום  )יזיג, (בר' לך(ב)  ּה ָּבָא֔ ּה ְלָאְרָּכ֖ י ּוְלָרְחָּב֑   :ֶאְּתֶנּֽנָה ְלM֖  ִּכ֥

אֶמר  )ז,טו (בר' לך(ג)  ֹ֖ יוַוּי ר' ה֗  ֲאִנ֣י ֵאָל֑ יM֙  ֲאֶׁש֤ ים ֵמ֣אּור הֹוֵצאִת֙ ֶרץ ְלM֛  ָלֶ֧תת ַּכְׂשִּד֔ את ֶאת־ָהָא֥ ֹ֖   :ְלִרְׁשָּתּֽה ַהּז

י  )ז,חי (בר' לך(ד)  Mְונַָתִּת֣ יM ּוְלזְַרֲעM֨  ְל֠ ת׀ ַאֲחֶר֜ ֶרץ ֵא֣ יM ֶא֣ ת ְמגֶֻר֗ ֶרץָּכל ֵא֚ ַען ־ֶא֣ ם ְוָהִי֥יִתי עֹוָל֑ם ַלֲאֻחַּז֖ת ְּכנַ֔   :ֵלא?ִהֽים ָלֶה֖

ֶרץּ֚גּור  )כו,ג 'לתו(בר'  ליצחק: את ָּבָא֣ ֹ֔ ּךָ  ִעְּמM֖  ְוֶאְהֶי֥ה ַהּז ת ֶאֵּתן֙  ּֽוְלזְַרֲעM֗  ִּכֽי־ְלM֣  ַוֲאָבֲרֶכ֑ ֹ֣ ל ֶאת־ָּכל־ָהֲאָרצ מִֹתי֙  ָהֵא֔ ה ַוֲהִקֽ ר ֶאת־ַהְּׁשֻבָע֔ ְעִּתי ֲאֶׁש֥  נְִׁשַּב֖

םְלַאבְ    :ָאִבֽיM ָרָה֥

ֶרץ )בי,לה שלח' וי(בר זכיית אברהם בארץ בעקבות נצחונו מוצע לומר, שמלת "את" מרבה על מתן הארץ מה' לאברהם את  – ְוֶאת־ָהָא?
עּו וַ  )ה,וישלח לה 'בר(. ומרבה על מתן הארץ מה' ליעקב את זכיית יעקב בארץ בעקבות כבוש שכם ושכנותיה על ארבעה המלכים י׀ ַוּיִָּס֑ יְִה֣

ב: ֹֽ י ְּבֵנ֥י יֲַעק ְד֔פּו ַאֲחֵר֖ ם ְו֣?א ָרֽ ים ַעל־ֶהָֽעִרי֙ם ֲאֶׁש֙ר ְסִבי֣בֹוֵתיֶה֔ ת ֱא?ִה֗  )כב,המ יויח 'בר( [ר' יוסף בכור שור] ]זקנים [מושב ]הדר זקנים[ ִחַּת֣

י ּוְבַקְׁשִּתֽי . בא יעקב וחגר חרבו וקשתו ועמו כל השבטים. לאחר שהרגו שמעון ולוי אנשי שכם נתקבצו כל סביבותיו להרגם. ְּבַחְרִּב֖
ונפתלי נשא את יהודה על כתפיו והרגו כל אויביהם. שאל יעקב לבניו לאחר מלחמתם מי עשה יותר במלחמה אני או אתם אמרו 

ולא  לו אבינו אתה זקן ומה יכולת לעשות. א"ל עתה תראו למי הכח. הוליכם יעקב אצל שער אחד ונעל אותה דחפו כולם לנגדו
י ּוְבַקְׁשִּתֽי יכלו לפותחה. מיד הודו לו שעל ידו נעשתה המלחמה והיינו הא דכתיב   :ְּבַחְרִּב֖

שמואל שאל ללוי בר סיסי א"ל מהו דין דכתיב ויבואו על העיר בטח, א"ל בטוחים היו  וישלח פר' פ סי' י] בראשית רבה (וילנא)[
ניו אותו המעשה וכיון שעשו בניו אותו מעשה אמר מה אני מניח את בני על כחו של זקן ולא היה אבינו יעקב רוצה שיעשו ב

להזדווג להם  )אומות העולם(ליפול ביד אוה"ע מה עשה נטל חרבו וקשתו ועמד לו על פתחה של שכם ואמר אם יבואו האוה"ע 
ִּתֽי ְלM֛ ׁשְ  ),כבמח ' ויחי(בר לבני אני נלחם כנגדן, הוא דהוא א"ל ליוסף י נַָת֧ יMַוֲאנִ֞ ד ַעל־ַאֶח֑ והיכן מצינו שנטל אבינו יעקב חרבו , ֶכ֥ם ַאַח֖

י ּוְבַקְׁשִּתֽי: ),כבמח ' ויחי(בר וקשתו בשכם, שנאמר י ְּבַחְרִּב֖ ְחִּת֙י ִמַּי֣ד ָהֱֽאמִֹר֔ ר ָלַק֙ ואת שכם  חוי בכלל אמורי)ב"ר ויחי צז,ו ( ואת חמור ֲאֶׁש֤
ספר "מלחמות בני יעקב" (הוא ספר הישר) בא להם פחד אביהם כי נאספו שכני שכם ואם נאמין ב )גי,לד שלח' וי(בר ]רמב"ן[ .בנו

ועשו עמהם שלש מלחמות גדולות, ולולי אביהם שחגר גם הוא כלי מלחמתו ונלחם בם היו בסכנה, כאשר יספר בספר ההוא. 
֣  ),כבמח ' ויחי(בר הזכירו מזה בפסוק(ב"ר פ י)  ורבותינו ְחִּת֙י ִמַּי ר ָלַק֙ י ּוְבַקְׁשִּתֽי:ֲאֶׁש֤ י ְּבַחְרִּב֖   ד ָהֱֽאמִֹר֔

י ּוְבַקְׁשִּתֽי [ב"ר (וילנא) ויחי צז,ו]דבר אחר  י  [מדרש זוטא שיה"ש (בובר)  ג,ח],  במצות ומעשים טובים ְּבַחְרִּב֖ זו מעשים ְּבַחְרִּב֖
י . [מדרש הגדול בר' ויחי מח,כב] זו תפלה ּוְבַקְׁשִּתֽי ,טובים י ּוְבַקְׁשִּתֽי [רד"ק] .זו בקשה ּוְבַקְׁשִּתֽי זו תפלהְּבַחְרִּב֖ בעזרת האל  ְּבַחְרִּב֖
י ּבְ  שהוא   .וחגר חרבו וקשתו. ואפשר לומר שיעקב אבינו התפלל, ביקש, ועשה מעשים טובים וגם ַקְׁשִּתֽיבְ ּוַחְרִּב֖

  

ֶרץ )בי,לה שלח' וי(בר קנין ע"י יצחק ) ב(למוד ערת המכפלה ע"י אברהם קנין מ – (למוד א)רביע בתפקיד ארבעה קנינים  – ְוֶאת־ָהָא?
 )ד(למוד קנין ע"י יצחק בחזקה של חפירת באר בבאר שבע שלא רבו עליה.  )ג(למוד בחזקה של חפירת באר רחובות שלא רבו עליה 
  קנין ע"י יעקב של השדה בשכם במאה קשיטה. 

ית ָלֶֽחם: )יט,לה וישלח 'בר(נבואה זאת קודמת לקנין בחזקה או בכסף לנושא  וא ֵּב֥ ָתה ִה֖ ֶרS ֶאְפָר֔ ל ַוִּתָּקֵב֙ר ְּבֶד֣ ָמת ָרֵח֑ ב   )יט,(לה ַוָּת֖ ֹ֛ ב יֲַעק ַוּיֵַּצ֧
ל ַעד־ַהּיֹֽום: ֶבת ְקֻבַֽרת־ָרֵח֖ וא ַמֶּצ֥ ּה ִה֛ ה ַעל־ְקֻבָרָת֑   ַמֵּצָב֖

  

ק )בי,לה שלח' וי(בר הכתוב ם ּוְלִיְצָח� ִּתי ְלַאְבָרָה$ ר ָנַת1   ניות טעמים ומזה לשני ענינים.מרמז לשתי תב ֲאֶׁש$

ק )בי,לה שלח' וי(בר (ענין א) ם ּוְלִיְצָח� ִּתי ְלַאְבָרָה$ ר ָנַת1 מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים, העשויה להתרחב,  – ָ ֲאֶׁש$
ם ויצחק אל יעקב ההרחבה הינה מאברה (הסבר)(ענין א) - ביחס ל יניהם, והשונים במתן הארץ לאברהם וליצחק(ענין א) - הקשורים ל

ארבעה פעמים אמר ה' לאברהם שיתן הארץ לו ובשניים מהם נאמר גם כי יתן לזרעו, פעם אחת אמר ה' ליצחק, פעם אחת אמר ובניו. 
ה' ליעקב בפסוק הזה. חמשה פעמים בסה"כ אמר ה' לשלושה האבות לך ולזרעך, שני פעמים בסה"כ אמר ה' שיתן לזרע האבות ולא 

וד שאברהם ויעקב זכו בעזרת ה' במלחמות שניהלו על הארץ. יצחק עסק בתורה, בחפירת בארות וחקלאות להרחבת הזכיר האבות. וע
  אחיזה בארץ. אברהם ויעקב עסקו בתורה ורעיית צאן.

ק )בי,לה שלח' וי(בר (ענין ב) ם ּוְלִיְצָח� ִּתי ְלַאְבָרָה$ ן ב) וחלקם ממועטים (עני- תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים ל – ָנַת1
  . [רמב"ן]לאברהם וליצחק נתנה הארץ עם שבועת ה', ליעקב ובניו נתנה הארץ ללא שבועה אלא בכפל נבואה כפירש  (ענין ב).- מ

� ָּנה )בי,לה שלח' וי(בר ]רמב"ן[ ק ְל>� ֶאְּתֶנ ם ּוְלִיְצָח� ִּתי ְלַאְבָרָה$ ר ָנַת1 ֶרץ ֲאֶׁש$ תננה לך, ירמוז זה כאשר נתתיה להם כן א - ְוֶאת־ָהָא?
 לג א ועוד) ' תשא(שמ לשבועה, כי להם נתנה בשבועה שלא יגרום החטא, אבל לו נתנה מתחלה בלא שבועה, וזהו שאומר בכל מקום

ר ְלזְַרֲעM֖ ֶאְּתֶנּֽנָה: ֹ֔ ק ּֽוְליֲַעקֹ֙ב ֵלאמ ם ְליְִצָח֤ ְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָה֨ ר נִ֠   :, כאשר פירשתי כבראו שיהיה הכפל הנבואה לו לשבועה ֲאֶׁש֣

   ]א"ג מי"נדרים פ שנהתוספות יום טוב מ[- מבואר ב כפל הנבואה

ם )יב,וירא כא 'בר( כתב הר"ב דכתי' -ומותר באומות העולם  ים ֶאל־ַאְבָרָה֗ אֶמר ֱא?ִה֜ ֹ֨ א ְלM֖ ָזַֽרע: ... ַוּי ק יִָּקֵר֥ י ְביְִצָח֔ גמרא. . ולא כל יצחק ִּכ֣
S ְלִרְׁשְּתM֙  )' תול' כח,ד(ברוהרי יצחק אמר ליעקב  ]נדרים רמב"ם בפ"ט מהלכות[- ומסיים ה ם ְלM֖ ּוְלזְַרֲעM֣ ִאָּת֑ ת ַאְבָרָה֔ ְוִיֶּֽתן־ְלM֙ ֶאת־ִּבְרַּכ֣

ים ְלַאְבָרָהֽם ן ֱא?ִה֖ יM ֲאֶׁשר־נַָת֥ ֶרץ ְמגֶֻר֔ ב ָעָלי֘ו  )בר' ויצא כח,יג( נבואה א) ליעקב( והיה יכול להביא דברי הש"י שאמר. ע"כ: ֶאת־ֶא֣ ה ֜ה' נִָּצ֣ ְוִהּנֵ֨
יָה ְלM֥ ֶאְּתנֶ֖  ב ָעֶל֔ ר ַאָּת֙ה ׁשֵֹכ֣ ֶרץ ֲאֶׁש֤ ק ָהָא֗ י יְִצָח֑ יM ֵוא?ֵה֖ ם ָאִב֔  )בי,לה שלח' וי(בר )בנבואה  ליעקב( ועוד א"ל ּנָה ּוְלזְַרֶעMֽ:ַוּיֹאַמ֒ר ֲאִנ֣י ֗ה' ֱא?ֵה֙י ַאְבָרָה֣

ר ָנַת1ִּתי לְ  ֶרץ ֲאֶׁש$ � ָּנהְוֶאת־ָהָא? ק ְל>� ֶאְּתֶנ ם ּוְלִיְצָח� י>  ַאְבָרָה$ קודם לאלו  ְוִיֶּֽתן־ְלM֙  )' תול' כח,ד(בר- ד וכו' אלא דקראּֽוְלַזְרֲע>$ ַאֲחֶר�
  :המקראות והם דברי הנביא ואף על פי שלא אמרן בנבואה
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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;  – מו֣נחלהגביל;  –ם) ותפקיד

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא; קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-ףזק; 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 -תלישאדר' ישמעאל;  ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"

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

ר  בראשית וישלח לה,יג: ^ם ֲאֶׁשר־ִּדֶּב$ ים ַּבָּמק� $ַעל ֵמָעָל�יו ֱא!ִה�   ִאּֽת^:ַוַּי

  (לה,יג)-(לה,יב) ו מוצע הסבר מסמיכות

$ַעל ֵמָעָל�יו ,יג)לה שלח' וי(בר ) מדבר שחבירו מל"ב מידות ב"כמידה (כעין (סלוק) מרכא טפחא בתפקיד למוד בכעין מידת סמוכים  – ַוַּי
שה'  [רמב"ן]אליו כפירש שלפניו  רמז ללמוד מפסוק (למוד א)) מדבר שהוא מוכיח על חבירו,  מל"ב מידות ג"כמידה מוכיח עליו, (

  נשבע במפורש לאברהם וליצחק על מתן הארץ ולא ליעקב. 

$ַעל ֵמָעָל�יו )ג(לה,י- ומפסוק זה לכתוב לפניו. נאמר ב כאן רמז ללמוד מפסוק שלפניו אליו מרמז שכמו שנאמר על יעקב כך גם חל על  ַוַּי

ם ּוְלִיְצָח�  (לה,יב)יצחק המוזכר בפסוק  ל ַאְבָרָהֽם: )כב,לך יז 'בר(, כי לאברהם נאמר במפורש  קְלַאְבָרָה$ ים ֵמַע֖  )כב,יז( ומשמעות ַוַּיַ֣על ֱא?ִה֔

$ַעל ֵמָעָל�יו )ג(לה,י- ו   מבואר במדרשים שונים כגון המובא להלן ַוַּי

  הבדל בין נבואת האבות ונבואת הנביאים האחרים

ר ִאּ֑ת  )כב,לך יז 'בר( ]מדרש הגדול[ ל ְלַדֵּב֣ ל ַאְבָרָהֽם:ַויְַכ֖ ים ֵמַע֖ הפרש בין נבואת האבות  (ר' אלעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר) ֹו ַוַּיַ֣על ֱא?ִה֔
לנבואת שאר הנביאים. האבות כשהיה הקדוש ברוך הוא נגלה עליהן לדבר עמהן לא היה נגלה עליהם לא בחיות ולא במרכבה ולא 

לך  'בר( האבות הן הן המרכבה, שנאמר (ג"א ריש (=ר' שמעון) לקיש) ה. אמר ר' שמעוןבשאר מיני הכבוד, אלא על גבן היתה השכינה שור

ל ַאְבָרָהֽם: )כב,יז ים ֵמַע֖ ב ָעָליו֘  כח,יג) ' ויצא(בר ואומר ַוַּיַ֣על ֱא?ִה֔ ה ֜ה' נִָּצ֣ אבל הרשעים  )מוסיף( ,יג)ל ' ויצא(בר ]שכל טוב (בובר)[ (ובמדרש). ְוִהּנֵ֨
ֹ֣  )מא,א מקץ' (ברעל גבי אלהיהן, שנאמר  בחזיונם שהן ניצבין ם הּוַפְרע ד ְוִהֵּנ֖ה חֵֹל֔ ר עֵֹמ֥ ֹֽ וכיון שנתייחדה השכינה על יעקב ברחו  :ַעל־ַהיְא

ב ָעָליו֘  כח,יג) ' ויצא(ברהמלאכים מעליו, שנאמר  ה ֜ה' נִָּצ֣   :ְוִהּנֵ֨
 אבל שאר הנביאים היה נגלה עליהן בכבוד. ריית השכינה, מפני שהיו מקודשין לש(האבות הם המרכבה) מפני מה (המשך המדרש הגדול)

 בהכבמדרש ההפץ כאן שאבות הן הן המרכבה שצורת המר [תורה שלמה פר' לך קנב] .כל אחד ואחד כפי כוחו (בחיות ומרכבה)
  וכו'. חקוקה בליבן פירוש שהיתה השכינה שורה על גבן אינם צריכין לא חיות לא שרפים לא אפנים

אשריהן לצדיקים ששכינה למעלה מראשיהן. מיכן ארז"ל אסור לאדם להלוך ד'   )יד- ,יגלה שלח' וי(בר ]תא (לקח טוב)פסיקתא זוטר[
ר ִאּֽת^ ,יג)(לה לכך נאמר :אמות בקומה זקופה, לפי ששכינה למעלה מראשו ^ם ֲאֶׁשר־ִּדֶּב$  ,ההוא המקום הראשון אשר דבר אתו. ַּבָּמק�

ים  )ז,לה שלח' וי(ברבבית אל, אחרי שובו מפדן ארם חוץ מפעם הראשונה, מלמד ששני פעמים נגלה אליו  ם נִגְ֤לּו ֵאָלי֙ו ָהֱֽא?ִה֔ י ָׁש֗ ְּבָבְר֖חֹו ִּכ֣
ר ִאּֽת^ ,יג)(להלכך נאמר  :ִמְּפֵנ֥י ָאִחֽיו ^ם ֲאֶׁשר־ִּדֶּב$   , הוא המקום הראשון אשר דבר אתו.ַּבָּמק�

^ם ֲאֶׁשר־ִּד   ,יג)(לה ]רש"י[ ר ִאּֽת^ַּבָּמק� [(תר"ש:) ואני אומר: קובע מקום לתפילתו בא ללמדנו; לכך שנה איני יודע מה מלמדינו  - ֶּב$
    .](לה,יד))-(ב    ושילש (לה,יג))-(ב

^ם ,יג)(לה שאר הנביאים וזה שונה מנבואת שורה על גבן ההשכינה היא מטפחא בתפקיד שנוי, נבואת האבות שהם המרכבה,  – ַּבָּמק�
  ונבואתם באמצעי של הכבוד כל אחד ואחד כפי כוחו (בחיות ומרכבה) עליהן בכבוד היה נגלהש

^ם ,יג)(לה ^ם ֲאֶׁשר־ִּדֶּב$ר ִאּֽת^  ,יג)(לה [רבי יוסף בכור שור]טפחא בתפקיד שנוי בגלוי הנבואי, לפי פי'  – ַּבָּמק� כלומר:  -  ַּבָּמק�
   ;במראהכשיו , ונראה אליו עבחלוםבמקום אשר דבר אתו בהלכו לחרן 

מקף כבורר בין דבר ה' הישיר מהשכינה השורה על גבן של האבות  ובין דבר ה' הלא ישיר מהשכינה דרך  – ֲאֶׁשר־ִּדֶּב$ר ,יג)(לה

ר ִאּֽת^  ,יג)(להמרכבה ומלאכים  אל הנביאים.  מרכא מרבה סלוק מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות מרמז על הגלוי הנבואי  – ֲאֶׁשר־ִּדֶּב$
מכאן  ,יג)לה ' וישלחבר( ]שכל טוב (בובר)[. והגבלה לכל אחד מישראל כל אחד ואחד כפי כוחוגבל לנביאים חוץ מהאבות הגבלות המו

 אְמ?֥  )ג,ו 'ישע ( אמרו רבותינו אסור לאדם להלך בקומה זקופה ששכינה למעלה מראשו, ואסור להלך ארבע אמות בראש פרוע, שנ'
ֶרץ   מקום לתפילתו בא ללמדנו; (היינו מגביל) [(תר"ש:) ואני אומר: קובע"פ וע :ְּכבֹוֽדֹו ָכל־ָהָא֖

  

ֹום ֲאֶׁשרבראשית וישלח לה,יד:  ה ַּבָּמק1 ב ַמֵּצָב? Kב ַיֲעֹק ֶמן׃-ַוַּיֵּצ֨ ק ָעֶל�יָה ָׁשֽ ֶס ַוִּיֹצ$ יָה/ ֶנ- ֹו ַמֶּצ�ֶבת ָא�ֶבן ַוַּיֵּס0 ָעֶל֨ ר ִאּת�   ִּדֶּב$

  .מקומה של המצבה שהקים יעקב

ר ִאּֽתֹו: ,יג)לה וישלח' בר( ]פנים יפות[ ים ַּבָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ יו ֱא?ִה֑ ה  ַוַּיַ֥על ֵמָעָל֖ ב ַמֵּצָב֗ ֹ֜ ב יֲַעק ר ִאּ֖תֹווגו'. יש לומר (יד) ַוּיֵַּצ֨ קֹום ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ היינו מפני  ַּבָּמ֛

שמקום מזבח של  [ב"ר נה, ז]וכדאיתא במדרש שער שמים, שאמר יעקב [לקמן כח, יז] וזה שער השמים והוא מקום היכל וקדשי קדשים שהוא מכוון נגד 
, והוא במקום שהציב המצבה כי המזבח שבנה בבואו בתחלה לבית אל היה במקום במקום מזבח הקטורת הפנימיעקידת יצחק היה 

(טו) ... ון נגד מזבח החיצון להקריב עליו קרבנות וזה אינו מכוון נגד שער השמים, וזהו שרמז הכתוב שעליית השכינה היה מכו

ר ִאּ֥תֹו  [לקמן כח, כב] והאבן הזאת יהיה בית אלהים והוא מקום ההיכל  שהיה שער השמים ושם הציב המצבה, כמו שאמר בתחלהַהָּמ֗קֹום ֲאֶׁש֩ר ִּדֶּב֨
  וקדשי קדשים:

ח ֶאת יח)כח, ויצא 'בר(  ֶקר ַוּיִַּק֤ ֹ֗ ב ַּבּב ֹ֝ ם יֲַעק ֶב֙ן ֲאֶׁשר- ַוּיְַׁשֵּכ֨ ֹ -ָהֶא֙ ֲאׁש ם ְמַרֽ ֶמן ַעלָׂש֣ ק ֶׁש֖ ֹ֥ ה ַוּיִצ ּה ַמֵּצָב֑ יו ַוָּיֶׂ֥שם אָֹת֖   רֹאָׁשּֽה׃- ָת֔

את ֲאֶׁשר כב)כח, ויצא 'בר(  ֹ֗ ֶבן ַהּז ר ִּתֶּתן- ְוָהֶא֣ ים ְוכֹל֙ ֲאֶׁש֣ ית ֱא?ִה֑ ה יְִהֶי֖ה ֵּב֣ ְמִּת֙י ַמֵּצָב֔ ּנּו ָלSֽ׃- ַׂש֙ ר ֲאַעְּׂשֶר֥ י ַעֵּׂש֖   ִל֔

את (כח,כב) ֹ֗ ֶבן ַהּז האבנים ששם  ארבענס שני  (מובא בלשון הקדש) ]תרגום יונתן (כח,י,יא)[- ד כבמונח רביע, במשמע של ארבע ללמ – ְוָהֶא֣
  .למראשותיו מצא אותם בבוקר לאבן אחת

ֹום ֲאֶׁשר  ,יד)לה ' וישלחבר( בקיום נדרו...  ]שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן נז[ ה ַּבָּמק1 ב ַמֵּצָב? Kב ַיֲעֹק ֹו ַמֶּצ�ֶבת -ַוַּיֵּצ֨ ר ִאּת� ִּדֶּב$
ֶבן  כב)כח, ויצא 'בר(. וכדאיתא בר"פ ויצא במעשה נדרו, אחתַמֶּצ�ֶבת ָא�ֶבן לא שהיתה מאבנים הרבה, אלא דוקא שו שפירו ָא�ֶבן  ְוָהֶא֣

את ֲאֶׁשר ֹ֗ ה-ַהּז ְמִּת֙י ַמֵּצָב֔ ֶקר  יח)כח, ויצא 'בר(, והיתה רק אבן אחת, כדכתיב ַׂש֙ ֹ֗ ב ַּבּב ֹ֝ ם יֲַעק ח ֶאתַוּיְַׁשֵּכ֨ ֶב֙ן ֲאֶׁשר- ַוּיִַּק֤ ם ְמַרֽ - ָהֶא֙ ּה ָׂש֣ יו ַוָּיֶׂ֥שם אָֹת֖ ֲאׁשָֹת֔
ה ה  ,יד)לה ' וישלחבר(. ופירש הכתוב כי ַמֵּצָב֑ , שלקח את האבן אשר אז שהיתה אותה המצבהזו שהקים כאשר קיים את נדרו היתה  ַמֵּצָב?

  , וקיים עתה נדרו.ששם אותה אז מצבהשעבד את השי"ת עוד הפעם על האבן  - שם מראשתיו. שגם עתה בשובו שקיים נדרו 

  בר לא תדיר לטעם תבירהס

ה  ,יד)לה ' וישלחבר( ֹוםאמה ארכו אמה רחבו אמתיים קומתו, בשהיה רבוע רביע, רמז למזבח הפנימי  – ַמֵּצָב? לא  תביר, בתפקיד – ַּבָּמק1

ֹוםועוד  ., שהוא מקום המזבח החיצון לקרבנותממש במקום של המזבח אשר בנה בבואו בתחילה לבית אל א תביר, למעט או ל – ַּבָּמק1
  ממש הציב מצבה כי היתה אותה מצבה שהקים בשעה שיצא לחרן.  

ֹו-ֲאֶׁשר )יד,לה שלח' וי(בראלא  ר ִאּת� כאן מקום המצבה הוא במקום עקדת  , העשויה להתרחב,קבוצת פרטיםכעין מרכא טפחא,  – ִּדֶּב$
   יצחק ולעתיד לבוא מקום מזבח הפנימי.

  

  

  


