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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;  –פקידם) ות

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

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

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

  

  (התשע"א) בראשית וישב לז,א 1.1

  
 בראשית וישב לז,ב:

ף ֶּבן ב יֹוֵס� ֹות ַיֲעֹק� ע-ֵא�ֶּלה׀ ֹּתְלד� ה ֹרֶע�ה ֶאת-ְׁשַבֽ ה ָׁשָנה# ָהָי! ַער ֶאת-ֶעְׂשֵר� ּוא ַנ� אן ְוה� (ֹ יו - ְּבֵנ-י ִבְלָה+ה ְוֶאת-ֶאָחיו# ַּבּצ ה ְנֵׁש�י ָאִב.   ְּבֵנ-י ִזְלָּפ/
א יֹוֵס+ף ֶאת ם ָרָע/ה ֶאל-ַוָּיֵב- ם׃ֲאבִ -ִּדָּבָת-   יֶהֽ
א יֹוֵס+ף ֶאת ם ָרָע/ה-ַוָּיֵב- שבנושא מסוים הם שונים זה מזה  מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים קשורים לענין כלשהו,  – ִּדָּבָת-

להיות להיות ביחד. יוסף ספר לאביו על בני לאה על דברים ביחס לנושא או בעלי הלכה לא שווה ביחס לנושא, או שהם לא מצטרפים 
ועל בני השפחות דברים אחרים. אלו מהאחים עשו דבר אחד, אלו מן האחים עשו דבר אחר וכד'. לא כולם השתתפו ביחד  מסוימים,

  במעשים שסיפר עליהם לאביו.  

ם ָרָע/ה-ֶאת רש"י שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביו: שהיו אוכלין אבר מן החי, ומזלזלין בבני השפחות  ָרָע/הכל  - ִּדָּבָת-
  רותן עבדים, וחשודין על העריות.לק

א יֹוֵס+ף ֶאתוגם  רשב"ם ם ָרָע/ה-ַוָּיֵב- ם -ֶאת - ִּדָּבָת- כמדרש אגדה לפי פרושי, שאמר לאביו: כך מבזים הם בני  ,ָרָע/השל אחיו ִּדָּבָת-
  השפחות, אבל אני מכבדם ואני רגיל אצלם.

אותו מהם והם בני גבירה כמוהו, ובני השפחות, אשר לא יקנאו בזה נמצא שנוי מכלם, כי בני הגבירות יקנאו בו, למה יאהב ...  רמב"ן
  ....למעלתו עליהם, ישנאו אותו בעבור היותו מביא דבתם אל אביהם

  
  :ט –וישב לז ה  בראשית
ֹום ַוַּיֵּג/ד ְלֶאָח.יו [ה] ם יֹוֵסף# ֲחל) ֹ-א ֹאֽתֹו׃  ַוַּיֲח9� ֹוד ְׂשנ פּו ע/ ֹ/אֶמר ֲאֵליֶה.ם ַוּיֹוִס- ְמִּתי׃ָנ> - ִׁשְמעּו  [ו] ַוּי ר ָחָלֽ ֹום ַהֶּז/ה ֲאֶׁש-   א ַהֲחל-

י ְוַגם ָמה ֲאֻלָּמִת/ +ה ָק- ה ְוִהֵּנ ֹוC ַהָּׂשֶד) ים ֲאֻלִּמים# ְּבת� ִהֵּנה ֲאַנDְחנּו ְמַאְּלִמ� Eִנָּצ.ָבה-[ז] ְו  
י׃  ְׁשַּתֲחֶו/יןָ ַלֲאֻלָּמִתֽ ם ַוִּתֽ ֵתיֶכ) �ה ְתֻסֶּב#יָנה# ֲאֻלֹּמ�   ְוִהֵּנ

 #C9ִּתְמ C יו ֲהָמ9� # ֶאָח) ֹ�אְמרּו לֹו ינּו ִאם [ח] ַוּי ל ָּב.נּו-ָעֵל) ֹול ִּתְמֹׁש/ ֹו ַעל  ָמׁש- ֹ�א ֹאת) פּו עֹוד# ְׂשנ יו ְוַעל- ַוּיֹוִס� יו׃-ֲח9ֹמָת/   ְּדָבָרֽ
ֹו ְלֶאָח.יו ר ֹאת/ ר ַוְיַסֵּפ- ֹום ַאֵח) ם עֹוד# ֲחל�   [ט] ַוַּיֲח9-

ַח ְוַאַח�ד ָעָׂשר# ּֽכֹוָכִב)   Jה ַהֶּׁש�ֶמׁש ְוַהָּיֵר� ֹוד ְוִהֵּנ י ֲחלֹום# ע) ה ָחַל�ְמִּתֽ אֶמר ִהֵּנ! �ֹ ְׁשַּתֲחִו/יםַוּי י׃ ים ִמֽ   ִלֽ
  

ִהֵּנה  Eמשמעה גלוי מוסתר וטעם  הנה. המלה מאחרים מחיצה שזה כעין בעל בחינה נעלה= תלשא, בתפקידים הבאים:  גדולה- תלישא –[ז] ְו
 שיעורד דבר בעל בחינה נעלה מבעד למחיצת המציאות (בין העולם הרוחני לעולם הגשמי), סוד הגלות והגאולה; בתפקי גלויתלשא מדגיש 

+ה והיות ומלת   144שנה היינו  12יוסף היה בבית פוטיפר שנה, ובכלא  .למתי תהיה התקומה לחישוב חשבוניתביר, גם אפשרות  –ְוִהֵּנ

ָמה  )בר' וישב לז,ז( ולחדש, ), כי אחרת יש חדשי עיבור(טט: של חדשים הנמנים לחמה חדש 1עמד לפני פרעה 145גי' ָק-
ע"פ  )בר' וישב מ,כג((ראה  .

  )[כלי יקר]

ים ֲאֻלִּמים#     ם יוסף, כי חלוולא להחמיר יצא מן הכלל לידון בענין אחר כענינו יצא להקל כעיןגרש מהפך פשטא, - אזלא–ֲאַנDְחנּו ְמַאְּלִמ�

  .על הצלתם בשנות הרעב להודיעבא 

יו  # ֶאָח) ֹ�אְמרּו לֹו ינּו  קטן- פשטא זקף מהפך - [ח] ַוּי C ִּתְמC9# ָעֵל)  אפשר, קטן בין שני קיסרים- זקף פעמיים, קטן- זקף פשטא ךמהפ -ֲהָמ9�

בא להודיע שבאמצעות אלומתו תהיה להם הרווחה  הראשוןשזה כעין בנין אב לפתרון חלומות, הכל הולך אחר הפה. כי חלום יוסף 
ינּו  באמרם פעמיים גזרוולא בא להודיע שיהיה מלך והם  C ִּתְמC9# ָעֵל) דרך מוציא מפשט , קטן- פשטא זקף פךמה טעמים בתבנית -ֲהָמ9�

  .הטבע, כי כיצד נער עברי ועבד ימלוך במצרים נגד כל חוקיהם

ר  ֹום ַאֵח) ם עֹוד# ֲחל� ֹו ְלֶאָח.יו קטן- (סלוק) מרכא פשטא מונח זקף - [ט] ַוַּיֲח9- ר ֹאת/   מרכא טפחא אתנח -  ַוְיַסֵּפ-

הוא תיאור, ואחריו פעולה או הלכה, תבנית המרמזת על לימוד אלפניו על תוכן ש קטן- זקף ]מונח[ ]פשטא[) או אתנח סלוקקיסר: (תבנית 
  ולאחריו. 

על תוכן שהוא תיאור, ואחריו פעולה או הלכה תבנית המרמזת על לימוד  קטן- זקף ]מונח[פשטא מרכא ) או אתנח סלוקקיסר: (תבנית 
  אלפני לפניו ולאחריו. תבנית נדירה בתורה.

  .אחר לחלום הראשוןהחלום מלמד ה מה ההסבר הבאראה . לפניו אלפנילימוד  תבנית

  
 בראשית וישב לז,ט:  תיקון הקלקול, רמז לגלויות וגאולות 

ֹו ְלֶאָח.יו  ר ֹאת/ ר ַוְיַסֵּפ- ֹום ַאֵח) ם עֹוד# ֲחל�   ַוַּיֲח9-
ים ִמֽ  ַח ְוַאַח�ד ָעָׂשר# ּֽכֹוָכִב) Jה ַהֶּׁש�ֶמׁש ְוַהָּיֵר� ֹוד ְוִהֵּנ י ֲחלֹום# ע) ה ָחַל�ְמִּתֽ אֶמר ִהֵּנ! �ֹ י׃  ַוּי   ְׁשַּתֲחִו/ים ִלֽ

חַ  Jה ַהֶּׁש�ֶמׁש ְוַהָּיֵר� דרגא מונח רביע, מגזרת בין הבתרים יעקב אבינו היה אמור לצאת לגלות בשלשלאות, והגלות היתה אמורה  – ְוִהֵּנ
ביו, להיות קשה מאד. יוסף חלם בחלום הראשון שתבואתו מתקיימת ותבואת אחיו אובדת, אבל כדי שבכלל יוכל לגדל תבואה ולהושיע א

אחיו וצאצאיהם עליו היה להיות בדרך הטבע בעל אמצעי גידול. בעקבות גזרת אחיו (לז,ח) הם יעדו אותו לגדולה וממשלה בארץ הגלות. 
י׃חלום  ְׁשַּתֲחִו/ים ִלֽ ים ִמֽ ַח ְוַאַח�ד ָעָׂשר# ּֽכֹוָכִב) Jה ַהֶּׁש�ֶמׁש ְוַהָּיֵר� גזרת  מרמז מה' על עליית יוסף לגדולה שתאפשר לו להמתיק את ְוִהֵּנ

הגלות של ברית בין הבתרים ולתקן דברים רבים בעולם שקולקל מחטא אדם הראשון ובהמשך ע"י עע"ז בכלל וטומאת מצרים בפרט 
  (בכולן מופיעה תבנית דרגא מונח רביע). 

  
  דרשות ר"י אבן שועיב פרשת וישב יעקב 

פו שנאה והיו חלומותיו קרובים לנבואה, כמו שנאמר והנה גלתה לנו התורה כי כל המחשבות הבל, ואחרי כן באו החלומו' והוסי
לאברהם בין הבתרים, וכי סיבת ירידתן יהיה רעב כענין החלומות, והזכיר חמשה פעמי' (אלומו') [אלומה] שחמשה פעמים ישתחוו 

ן יוסף וראה השמש כי יוסף ימלוך תחלה והוא משיח ב לימות המשיחעל דרך חכמים ז"ל היה צופה למרחוק  וענין החלום השנילו. 
מי גלה לך ששמי  אמר יעקב) –(טט והירח משתחוים לו, וגם יחזקאל אמר שער יוסף אחד, השמש והירח רמז למדתם. ואמרו במדרש 

שמש, והאב ראה הענין ורצה להסתירו. נטל הקולמוס וכת' באיזה יום באיזה שעה. [ואמר] (ו)במדרש אז דברת בחזון לחסידך זה 
                                                           

1
  י"ו בשם רבי דוד רוימי זצ"לההרצל בוכניק  - גי' קמה  
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

ויוסף הוא השליט על יתי עזר על גבור זה יוסף שהיה מושל ביצרו [דכתיב] הרמותי בחור מעם זה יוסף דכתיב יוסף. ותאמר שיו
ראה מה יהיו חלומותיו ואחיו חשבו להמיתו ולבטל החלומות והיה סבה לקרב הענין ובא הענין הפך כוונתם, שמכירתם אותו היתה סבה לרדת יעקב למצרים. ואמר השם ונ, הארץ

. ולזה דרשו ז"ל וישלחהו גזירת השםוכל הדברים באו ונתחדשו כפי  ם דבר מי יקום ממני ומהם. הנה מבואר כי רבות מחשבות בלב איש וגומר.מאמר הש
, וגם ששלח השם מלאכים מן השמים מעמק חברון, להשלים עצה עמוקה של חבר הנאה הקבור בחברון. והכתובים האריכו הרבה בכל העניינים

אה שהוא הראשון, כמו שנאמר וימצאהו איש והנה תועה, זה גבריאל. ועוד אמרו שלשה מלאכים נזדמנו לו, כי שלשה פעמים נזכר איש, ואף על פי שנאמר האיש שנר לקרב הדברים,

  מנו לו שלשה מלאכים. להודיע מעלתו [ו](ש)נזד נצטרך לפרש דעת המדרש כי בעיני יוסף היה נראה אחד, כי המראה כמראה אחד, אבל ראשון ראשון מסתלק.
  

. הת' גלות מצרים הע' גלות בבל, והה' חמשה אלפים גלות שהוא באלף לשלשה גליותואמרינן במדרש כי מלת תועה בשדה רמז 
  .ונזדמנו לו שלשה מלאכים רמז לשלשה גאולות, 2החמישי. וכן דרשו בואחר עד עתה

  
  שפת אמת בראשית פרשת מקץ 

באמת . אבל למעלה מהתחלקות העתים וזה הי' מדריגת יוסףזכו אחישנה שע"י הזכות מתעלין  3הוכמ"ש במ"א בענין בעתה אחישנ
להיות כל ירידת יוסף למצרים הכנה אל הגלות והי' מוכרח לעבור בדרך התערובות להיות הכנה לגלות.  הי' כל זה סיבה מן השמים

חת השמים בהתנהגות הטבע והזמן אבל יוסף אמר השמש והירח לכן כתיב ויהי מקץ לשון צער והוא בחי' המהלכים עם הילד השני ת
  משתחוים לי כו':

י׃ההנהגה של יוסף היא למעלה מדרך הטבע לכן  ְׁשַּתֲחִו/ים ִלֽ ים ִמֽ ַח ְוַאַח�ד ָעָׂשר# ּֽכֹוָכִב) Jה ַהֶּׁש�ֶמׁש ְוַהָּיֵר� הטבע והזמן כפופים  ְוִהֵּנ
  להנהגת יוסף שהיא למעלה מהם וכך מביא לגאולה. 

  

מופעים  40פעם, שלושה מהם בפרשת וישב. אחת לעיל, שתיים האחרות להלן. עד עתה זוהו  59דרגא מונח רביע מופיעה בתורה  התבנית
מופעים גם נדרשים עניני גלות השכינה מהעולם  14 – 10- עם קשר ליצר הרע החל בחטא אדם הראשון והתיקון והכפרה על יצר הרע. בכ

  זרתה לעולם הזה התחתון.הזה התחתון ועד הרקיע השביעי וח

  כן התבנית הזאת עשויה לבטא עניין / פרט מרכזי שדברים אחרים נמשכים ממנו. בפסוק הבא שני התפקידים פעילים.-כמו
 בראשית וישב לח,יא: והקב"ה טווה לו אורו של משיח תיקון הקלקול בחטא אדם הראשון  

 � י ַאְלָמָנ Jֹו ְׁשִב Dר ַּכָּלת ֹ�אֶמר ְיהּוָדהK ְלָתָמ! יC ַעד-ה ֵביתַוּי ר ֶּפן-ָאִב� י ָאַמ) י ִּכ� # ֵׁשָל�ה ְבִנ) ּות ַּגם-ִיְגַּדל ּוא ְּכֶאָח.יו -ָימ-   ה/
יָה׃   ית ָאִבֽ ֶׁשב ֵּב- ר ַוֵּת/   ַוֵּת�ֶלC ָּתָמ)

�ה ֵבית י ַאְלָמָנ Jְׁשִב- Cי  דרגא מונח רביע, מאמר יהודה משלח את תמר כלתו מביתו וכתוצאה מכך היא ברצונה להיות דבוקה בבית – ָאִב�

  יעקב גורמת ליהודה לקדשה ומכאן יצא מלך המשיח.

  
 ,יד: סעיף יצר הרע, כפרתו ומניעתו   מבראשית וישב 

י ִאם Jיתָ -ִּכ C ְוָעִׂשֽ �יַטב ָל) ֲאֶׁשר# ִי #ִני# ֶאל-ְזַכְרַּת�ִני ִאְּתL� ַּכֽ י ָח.ֶסד ְוִהְזַּכְרַּת ִני ִמן-ָּנ-א ִעָּמִד/ ה ְוהֹוֵצאַת/ ִית ַהֶּזֽה׃  -ַּפְרֹע)   ַהַּב-
י אִ  Jםִּכ- �Lתהלים   דרגא מונח רביע, מפתויי היצר, יוסף שוכח עצמו ומבקש מאדם ישועתו ותכף חוזר בו כנאמר במדרש –ְזַכְרַּת�ִני ִאְּת

ֶבר ֲאֶׁשרמ,ה:  ֵרי ַהֶּג� ְׁשֽ ֹו ְוֽלֹאָׂש�ם ה/ -ַא- י ָכָזֽב׃-ָפָנ-ה ֶאל-' ִמְבַטח. ים ְוָׂשֵט- ָהִב� Dְר  
  

  
  ,ז:וישב לז בראשית

ִהֵּנה ֲאַנDְחנ Eי ְוַגם[ז] ְו ָמה ֲאֻלָּמִת/ +ה ָק- ה ְוִהֵּנ ֹוC ַהָּׂשֶד) ים ֲאֻלִּמים# ְּבת�   ִנָּצ.ָבה-ּו ְמַאְּלִמ�
י׃  ְׁשַּתֲחֶו/יןָ ַלֲאֻלָּמִתֽ ם ַוִּתֽ ֵתיֶכ) �ה ְתֻסֶּב#יָנה# ֲאֻלֹּמ�   ְוִהֵּנ

ִהֵּנה Eמחיצהו (אומדנא) שיעורבתפקיד גדולה - תלישא - ְו,  

ה   ֹוC ַהָּׂשֶד) ים ֲאֻלִּמים# ְּבת� קטן , , יצא מענינו לדון בדבר אחר כעינינו, יצא להקל -גרש מהפך פשטא מונח זקף-אזלא - ֲאַנDְחנּו ְמַאְּלִמ�
   .ולא להחמיר

  

ובשאילתות דר"א גאון פ' מקץ ... היכא דאמר ליה בחילמיה זוזי דשבק אביך בדוכתא פלניא מחתין וכך וכך הוו  ... תורה שלמה [פ]
   הם דפלוניאו  עשרדמאו  וכך מינייהו דהקדשוכך  וכך מינייהו צדקה

כתב היה פקדון ביד אביהם ואינן יודעין אנה הניחו ואמר להם  רמב"ם הל' זכיה ומתנה פ"י ה"ז, ובטו"ר חו"מ סי' רנ"ה ס"ט •
 בחלומו כך וכך הוא (ושל פלוני הוא, ש"ע שם) ובמקום פלוני הוא והלכו ומצאו וכו' ובפרישה שם כתב דמשמע מדברי המרדכי

ת צדקה דינא הכי ולא בפקדון דאית ביה גזל אחרים, (ועי' באור זרוע הגדול סנהדרין ל א) ונראה דמקור דדווקא במעשר ומעו
י. והמפרשים לא כדברי הטור מהשאלתות ובה"ג דמבורר בדבריהם להדיא דאפילו אמר דפלוני הם היינו פקדון נמי דינא ה

  העירו בזה.)

  .הממוןפלוני מוציאין מלא  –טט       ואפוקי ממונא בהכי לא מפקינן ... •

) ובא בעל החלום ואמרן סנה' ו... (לש א,בבלי סנהדרין ל, לשון הרמב"ם כמעט כלשון רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פ"י ה"ז •

כך וכך הם ובמקום פלוני הן ושל פלוני הן או של מעשר שני הן, ומצאן במקום שנאמר לו (על כסף אביו)  ואמרו לו בחלום
  .דברי חלומות לא מעלין ולא מורידיןהיה מעשה ואמרו חכמים  וכמנין שנאמר לו. זה

  לא יתן דבר, א,בבלי סנהדרין לע"פ  תורה שלמה ותורה תמימה

על החולם  להקלהלכה  הכסף, בא(סכום)  שיעורמציאות,  למחיצתהיינו גילה לו בעל החלום בחלום  (שר החלומות מעולם עליון) מעבר 
  .או פלוני תיר הממון בידו גם אם גילו לו שזה מעשר שניכי פרט אפשר לצדקה והקדש , יו
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

 

  (התשע"ב) בראשית וישב לז,א 1.2

  הפעם נביא מהדף היומי
ברחל בת רחל בת עז, מר סבר: זיל בתר אימיה, והאי לאו נדמה  - והכא במאי עסקינן ...  רחל שילדה מין עז כו'....  ,בבבלי בכורות טז

יה, והאי נדמה הוא. ואיבעית אימא: ברחל בת עז בת רחל, מר סבר: חזרה שייות למקומן, ומר הוא, ומר סבר: זיל בתר אימיה דאימ
ר"ש, דאמר עד שיהא ראשו ורובו דומה  - סבר: לא חזרה שייות למקומן. רב אשי אמר: כגון שיש בו מקצת סימנין, ומאן חכמים 

  לאמו: 
  

של ( , מאי טעמא(משמע שיש קרבנות בהם רבי מאיר יסבור אחרת)  רהאמר רבי יוחנן: מודה ר"מ בשעיר של ראש חדש דבעינן בן שעי

  המיוחד ובא מששת ימי בראשית.  - ֶאָח+ד )כח,טו פינחסבמדבר (? אמר קרא: כולם)
  כח,טו:  פינחסבמדבר 

יר ִעִּז-ים ֶאָח+ד ְלַחָּט/את ַלה.  ה ְוִנְסּֽכֹו׃ ס-ַעל 'ּוְׂשִע! יד ֵיָעֶׂש/   ֹעַלJת ַהָּתִמ+
יר תביר ממעט  – ֶאָח+דלמין הבהמה הזה וטעם   המיוחדברצף מראה  ִעִּז-ים ֶאָח+ד מששת ימי בראשיתמקדמת דנא  באקדמא,  – ּוְׂשִע!

  בהמה שאין המראה שלה כמו של המין שלה, פוסלה מקדשים.

  

ֹור אֹו) כב,כז אמר 'וי(והא מהכא נפקא? מהתם נפקא:  הוה אמינא כשב)  (שור או! צריכא, דאי מהתם -ֵעז# -אֹופרט לכלאים,  - ֶכ�ֶׂשב -ׁש�
(משעיר , ואי מהכא (אבל אם חזר תאמר שלא יפסל) אימא לא - , אבל היכא דנחת (שלא חזר למראה הרצוף יפסל) היכא דלא נחת לדרי -ה"מ 

י (צריך שנ, אבל נדבה לא, צריכא. (בשעיר ושאר קרבנות חובה בהמה שחזרה למראה אם אמה פסולה) לגבי קרבן חובה -הוה אמינא ה"מ ר"ח) 
  פסוקים, אחד לחזרה למראה המקורי, אחד לקרבנות חובה ונדבה) 

  שפת אמת מסכת בכורות דף יז עמוד א מחויבות להמשכיות מששת ימי בראשית??? פירש  האם כל הבהמות לקרבן
קרבן יחיד  אבל (בשעיר ר"ח ושעירים אחרים נדרש רצף ללא סטיות)כו' משמע דוקא הני  בשעיר ר"ח אירמודה ר"מ וחנןבגמ' אר"י

(מכל מקום, בהמה שחזרה מהסטיה לתקינות  מ"מ כשר אי דומה לאם אמו(אבל לקרבן יחיד מיעט בהמה שלא דומה אבל) דאימעוט נדמה 

(ומסיק הגמרא שהיינו אומרים דבר זה גם לגבי קרבן חובה והא דמסיק הגמ' דהו"א ה"מ לגבי קרבן חובה  ודומה לאם אמה, תוכשר למזבח)
, (אבל קרבן יחיד בנדבה אפילו נדמה עצמו יהיה כשר כו' פי' אבל קרבן נדבה ליתכשר אפי' נדמה ממש נדמה עצמו פסול) של יחיד, שה

אבל כה"ג  (גם לקרבן נדבה, בנוסף על פסול קרבן חובה)פסול  דנדמה(משמיענו) קמ"ל  למזבח, ולא כל שכן זה שחזר להראות כאם אמו)
(אבל לגבינו אין מיהו לדידן לא נ"מ דקי"ל כחכמים דפליגי אר"מ  .(לקרבן נדבה של יחיד) דכשראפשר (בהמה שחזרה למראה אם אמה) 

והרמב"ם השמיט כל זה וגם בצמר דכלאים כ' סתם (פ"י הדבר משנה כי חכמים החולקים על רבי מאיר פסלו הנדמה וצאצאיו מכל קרבן) 
  :ד סי' שט"ו) ובלח"מ (פ"ב מה' בכורות) בדעת הרמב"ם]מה' כלאים) רחל בת עז בקיצור וע"ש בכ"מ [ועמ"ש בב"י (יו"

נדמה פסול, ספר המפתח מפנה אל לחם משנה על רמב"ם ספר קרבנות הל'  – רמב"ם ספר עבודה הל' איסורי מזבח פ"ג ה"ה
ה אם אמו בכורות פ"ב ה"ו הכותב כי הבית יוסף על הטור יו"ד שט"ו כתב כי הרמב"ם חולק על הטור ואומר כי נדמה שחזר למרא

  פטור מבכורה, וראה גם החפץ חיים ליקוטי הלכות, דף יז. 

  

יר   מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שלא על כל אחד חלה אותה הלכה,  – ִעִּז-ים ֶאָח+ד ְלַחָּט/את ּוְׂשִע!

חייבים רצף, קרבנות קרבנות השעירים חייבים ברצף ללא שנוי מראה, קרבנות חובה של ציבור  לרבי מאירמשמע כי שפת אמת מפי' 
חובה של יחיד חייבים רצף, אבל לקרבנות נדבה של יחיד יותר בן נדמה שחזר למראה אם אמו. אם כן בקבוצת הקרבנות יש כאלו שחל 

עליהם חובת רצף (קרבנות חובה) ויש שלא חל עליהם חובת רצף מראה (קרבנות יחיד בנדבה). אבל חכמים גזרו בגמרא שעל כל קרבנות 
  בת רצף ללא שנוי מראה.חלה חו

  

יר ִעִּז-ים ֶאָח+ד ְלַחָּט/את ַלה. כח,טו:  פינחסבמדבר היא מפסוק  ֶאָח+דהאם היה רמז לגמרא לומר שמלת  ה -ַעל 'ּוְׂשִע! יד ֵיָעֶׂש/ ֹעַלJת ַהָּתִמ+
ז,פב:  נשאמדבר בפעם כגון הפסוק  12ולא מפסוקים אחרים בם מופיעה מלת אחד? במדבר נשא בקרבנות הנשיאים מופיע  ְוִנְסּֽכֹו׃

את׃-ְׂשִעיר ד ְלַחָּטֽ ת׃-ּוְׂשִעיר...  טו,כד: שלחבמדבר  וכן ִעִּז-ים ֶאָח/ ד ְלַחָּטֽ  פינחסבמדבר ובכל שעירי המועדות כגון  ִעִּז-ים ֶאָח/

ם׃ :כבכח, ר ֲעֵליֶכֽ יר ַחָּט/את ֶאָח.ד ְלַכֵּפ/   ּוְׂשִע-

  

יר ִעִּז-ים ֶאָח+ד ְלַחָּט/את ַלה. כח,טו:  פינחסבמדבר  ה ְוִנְסּֽכֹו׃-ַעל 'ּוְׂשִע! יד ֵיָעֶׂש/   ֹעַלJת ַהָּתִמ+

אה ר, תולדה –ל' ת' ד' ה' ו'  ִתָדֶמה  –) מ' ד' ת' ה' ראהאפשר כי סופי התבות של הפסוק בהצטרפן למלים מרמזות על חובת הרצף ר'(

  בפסוק. להוריה וטעמי המקרא השונים מאד משאר הפסוקים עם מלות שעיר ואחד מרמזים על דרך הדרשה  ִתָדֶמה תולדהשה

  

  ושם נשנית בין רבי ישמעאל ובין רבי עקיבא   בבלי זבחים נז, א - ראה כל הסוגיה הבאה גם בב ,בבלי בכורות כז
  ח:ז,ייח,י קרחבמדבר 

כֹור[יז]  ֹור ֽאֹו-ַא�C ְּבֽ Pֶׂשב ֽאֹו-ׁש Dֹור ֶּכ ֶדׁש ֵה.ם -ְבכ! ה ֹק� א ִתְפֶּד/ -ֹ ֹור ֵע+ז ל   ְבכ-
ק ַעל-ֶאת  ם ִּתְזֹר� ַח ַלהֽ -ַהִּמְזֵּבַח# ְוֶאת-ָּדָמ� יַח ִניֹח/ יר ִאֶּׁש+ה ְלֵר-   ׃ 'ֶחְלָּב�ם ַּתְקִט)
ְהֶיה[יח]  ם ִיֽ ין ְלL- ִיְהֶיֽה׃-ּוְבָׂשָר/ ֹוק ַהָּיִמ/ Jה ַהְּתנּוָפ+ה ּוְכׁש-   ָּל.C ַּכֲחֵז

  :,כא,כבכיט,טו, ראהדברים 

ל[יט]  פ יׁש ַלה� -ָּכֽ ר ַּתְקִּד/ אְנL# ַהָּזָכ) ֹֽ ד ִּבְבָקְרL� ּוְבצ ֹור ֲאֶׁשרK ִיָּוֵל! Pֱא9ֶה.  'ַהְּבכ Lי  
ֹור צֹאֶנֽ L׃   א ָתֹג/ז ְּבכ- -ֹ L ְול ר ׁשֹוֶר) ֲעֹבד# ִּבְבֹכ� א ַתֽ �ֹ   ל
K ה! [כ]  ֹום ֲאֶׁשר 'ִלְפֵני ה ַּבָּמק/ �ה ְבָׁשָנ) ּנּו# ָׁשָנ L׃ 'ִיְבַח�ר ה. -ֱא9ֶה�יL תֹאֲכֶל! ה ּוֵביֶתֽ   ַאָּת/

�ה ְבָׁשָנ)הבכור נאכל  כתב שנה ( דלשנה דידיה מנינן -  )בתוך שנתו ובהיה לו לכתבמשנה ( כו'. מדקאמר נולד בו מום בתוך שנתו למימרא ָׁשָנ

  , מנא הני מילי?)בשנה ללמד שמדובר לא בשנת עולם עד תשרי, אלא שנתו של הבכור מיום היוולדו
K ה!  )כיט,טו, ראה 'דב(: דאמר קרא אמר רבדאמר רב יהודה  ה 'ִלְפֵני �ה ְבָׁשָנ) ּנּו# ָׁשָנ הוי  -, איזוהי שנה שנכנסת בחברתה ֱא9ֶה�יL תֹאֲכֶל!

�ה ְבָׁשָנ)הרב למד (אומר שנה של בכור.    )הבכור בשתי שניםלאכילת  ָׁשָנ
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

�ה ְבָׁשָנ)התנא:  דבי רב   . לשני ימים ולילה אחדיום אחד בשנה זו ויום אחד בשנה זו, לימד על הבכור שנאכל  - ָׁשָנ
  

 תז' 'וי(ביולדת) (  אמר רב אחא בר יעקב: אמר קראגופייהו מנלן?  וקדשים? ילפי מקדשים; מניין למדו שני ימים וליה)( מנא להו דבי רב

  שנתו שלו, ולא שנה של מנין עולם.  - ְׁשָנתֹו# -ֶּכ�ֶבׂש ֶּבן )יב,ו
  

ְהֶיה -מ )חייח, קרח 'במד(? נפקא ליה מניין למד)( ולילה אחד, מנא ליה נאכל לשני ימים, שהבכור)( ורב ם ִיֽ Jה ַהְּתנּוָפ+ה -ּוְבָׂשָר/ ָּל.C ַּכֲחֵז
ֹוק ַהָּיִמ/  שני ימים ולילה אחד,  (השלמים נאכלים) -הקישו הכתוב לחזה ושוק של שלמים, מה להלן )-האמור בבכור ו רש"י(ע"פ  -ין ּוְכׁש-

  שני ימים ולילה אחד(הבכור נאכל)  -אף כאן 
   ח,אבבלי בכורות כ

של תודה שזמן אכילתה רק יום ולילה, ולא (אז אולי אלו איכא למימר: חזה ושוק של תודה (אם תקיש לחזה ושוק) אי מהתם,  -)דבי רב(ואידך 
  של שלמים)

  
מקיש לחזה ושוק של תודה ולא לשלמים ואכילת בכור לשני ימים  רב, מניין לו שאין ההיקש לתודה? לפי ההמשך של הגמרא יש להבין כי גם רב(ואידך 

ְהֶיהעל הנאמר ברישא (מלים יתירות  -  ְלL- ִיְהֶיֽה  )חייח, קרח 'במדבסיפא ( אמר קרא )-ולילה היא מ ם ִיֽ הוסיף לך הכתוב  אלא ש) ָּל.C-ּוְבָׂשָר/
  )ְלL- ִיְהֶיֽה -(על יום ולילה הנלמד מחזה ושוק של תודה הוסיף הווית יום נוסף לאכילת בכור מ . הויה אחרת בבכור

ְהֶיה -אלא שני ימים נפקא ליה מ רש"י(    !)ְלL- ִיְהֶיֽה ש"י למליםיש תיקון לגי' רדמשמע הויה אחרת לבר מזו ָּל.C -ִיֽ
  
ְהֶיה  )חייח, קרח 'במדברישא ( הא מהתם, איכא למימר: האי - )רבדבי (ואידך   לימד על  -  ְלL- ִיְהֶיֽה  )חייח, קרח 'במדבסיפא (יש תיקון  ָּל.C-ִיֽ

ְהֶיה שיתננו לכהן אלא מרבויא דהאי – רש"י( בכור בעל מום שנותנו לכהן, שלא מצינו לו בכל התורה כולה  'במדבסיפא (יש תיקון  ָּל.C-ִיֽ

  לרבות מתן בכור בעל מום לכהן) ְלL- ִיְהֶיֽה -למדו ע"פ הגירסא המתוקנת מ דבי רב(נפקא)  ְלL- ִיְהֶיֽה  )חייח, קרח
  

ם  )חייח, קרח 'במדברישא ( אמר – )רב(; ואידך    אחד תם ואחד בעל מום; (המלה ברבים ללמד על) - ּוְבָׂשָר/
ְהֶיה -פיק מדמ – רש"י( ְהֶיה - שני ימים ולילה אחת בכור בעל מום שנותן לכהן מ ָּל.C -ִיֽ ם ִיֽ נפקא לשון רבים משמע ָּל.C -ּוְבָׂשָר/

  )אחד תם ואחד בעל מום.
ם ) דבי רב( -ואידך     דהני בכורות דכולהו ישראל קאמר.ּוְבָׂשָר/

ם  – רש"י(   .)רות דכולהו ישראל קאילא משמע אלא תמימים והא דנקט לשון רבים דאבכוּוְבָׂשָר/

  

  הסבר בתבניות טעמים

ם  )חייח, קרח 'במדברישא ( אמר – )רב(    אחד תם ואחד בעל מום; (המלה ברבים ללמד על) - ּוְבָׂשָר/

ם ) דבי רב( אפשר שבא לרבות על ישראל בכורות כהנים שגם בכור תם של כהן חייב בהבאה  דהני בכורות דכולהו ישראל קאמר.ּוְבָׂשָר/
  בעל המום ינהג בו הכהן כבעלים ישראלים, פודה ונאכל.למקדש ו

ם נלמד כי  דבי רבו רבומ טפחא ללא מרכא בתפקיד לרבות על בכור תם את הבכור בעל מום שגם הוא לכהנים אבל אוכלו בכל  –ּוְבָׂשָר/
שהתם נאכל לבעלים בקדושה  בהמה מעשר, ועוד מרבה )רמב"ם הל' בכורות פ"א ה"ג(מקום, או מוכרו או מאכילו למי שירצה אפילו לנכרי 

  בירושלים ואילו בעל המום נפדה ומותר לבעלים לאכלו ולמכור בשרו שלא בירושלים. 

ְהֶיה הבעלים של הבכור, בבהמת מעשר תמה לבעלים בירושלים, לבעלת  –כהן, לבעל מום  –המלים נותנות זכות לבעלים (לתם  – ָּל.C-ִיֽ

אתנח, מגביל לגבי בהמות בעלות מום מפני שעברו מקדושתן, שאינן נשחטות ונמכרות  – ָּל.C-ְהֶיהיִֽ המום מחוץ לירושלים) אבל הטעם 
  באיטליז (בית המטבחיים) ואינן נמכרות במשקל אלא באומד.

  

K ה!  כטו, ראהדברים -אכילת בכורות תמימים לכהנים בירושלים בלבד מפורשת ב �ה ְבָׁשָנ)  'ִלְפֵני ּנּו# ָׁשָנ בקדשים הלילה .  הֱא9ֶה�יL תֹאֲכֶל!
. לכן אכילת תודה, חטאת, אשם הם ליום ולילה. בשלמים ובכורות הוסיף לאכילתם יום נוסף לכן היינו  )בבלי חולין פג,א( הולך אחר היום

יום  רבא, ריבה, למרכ – ְלL- הוסיפו הויה של יום שני, הטעם  ְלL- ִיְהֶיֽההמלים  – ְלL- ִיְהֶיֽהאומרים להוסיף לו גם לילה שאחריו. בא 
  אכילה נוסף בבכור (וכנלמד לעיל למעשר בהמה) לדבי רב ריבה מתן בכור בעל מום לכהנים.

�ה ְבָׁשָנ)הבכור ומעשר בהמה (תם ובעל מום), שמהמלים  ריבה זמן אכילתואפשר שגם  לומדים שיאכל הבכור והמעשר בהמה עד תום  ָׁשָנ
טפחא, ירבה לכל בעל מום עד שלושים יום  –ְלL- ופחות לפני תום שנתו, אז מהטעם  שנתה של הבהמה, ואם בתם נפל מום שלושים יום

  מיום נפילת המום למצוא כהן לתת לו הבכור ואם לא מצא ישחטנו וימליח בשרו לשמרו עד שימצא כהן. 

  

בעלי מום מגביל עד שנה עד . ובלאור יום וממעט את הלילה שאחריואתנח מגביל לתם בכור ומעשר בהמה את היום השני  – ִיְהֶיֽה
  שלושים יום מיום נפילת המום.

  

  : בקדשים לילה הולך אחר היום מקורות לדרשה
  משום דבקדשים לילה הולך אחר היום,א ,בבלי תמורה יד
 היום,גמ'. ת"ר, את זו דרש ר"ש בן זומא: לפי שכל הענין כולו אינו מדבר אלא בקדשים, ובקדשים לילה הולך אחר א ,בבלי חולין פג

  הפרשה הזאת סמוכה לקדשים דכתיב ירצה לקרבן אשה וסמיך ליה אותו ואת בנו. - לפי שכל העניןלפי שכל העניןלפי שכל העניןלפי שכל העניןרש"י 
ֹו ֵיָאֵכ.ל לֹא) ז,טו צוויקרא דכתיב ( -  בקדשים לילה הולך אחר היוםבקדשים לילה הולך אחר היוםבקדשים לילה הולך אחר היוםבקדשים לילה הולך אחר היום ּנּו ַעד-ְּבי-ֹום ָקְרָּבנ/ ֶקר׃-ַיִּנ-יַח ִמֶּמ/ י-ֹום אלמא לילה שלאחריו קרי ֹּבֽ

ֹו ... ַעד ֶקר-ָקְרָּבנ/   ֹּבֽ
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

  

  (התשע"ג) :וישב לז,אבראשית  1.3

  

  ֶאָחיוU -ָאִביוT ְוֶאל- ַוְיַסֵּפ�ר ֶאל :י,וישב לז אשיתבר
.ְמּתָ -ַוִּיְגַער  ֹום ַהֶּז/ה ֲאֶׁש�ר ָחָל ֹו ָמ+ה ַהֲחל- ֹ�אֶמר ל) יו ַוּי ֹו ָאִב)    ּב�
ְרָצה׃  יL ְלִהְׁשַּתֲחV-ת ְלL/ ָאֽ ֹוא ֲאִני# ְוִאְּמ�L ְוַאֶח) ֹוא ָנב�   ֲהב�

לאחר שספר אותו לאחיו חזר וספרו לאביו  ]רש"י['פוזהו  ֶאָחיוU -ְוֶאלעל כאילו מוסיף  - מונח זרקא סגול  - ֶאָחיוU -וT ְוֶאלָאִבי-ַוְיַסֵּפ�ר ֶאל
   בפניהם.

יו -ַוִּיְגַער  ֹו ָאִב) ֹו קטן-מונח זקף - ּב� ֹ�אֶמר ל)  , כעין דבר שחוזרבין שני קיסרים כאן סלוק ... אתנח קטן- , פעמיים זקףקטן- מונח זקף -  ַוּי

  וקורה, אפשר שיוסף חזר על סיפורי החלומות ודברים על אחיו בפני אביו ואביו חזר וגער בו.

ֹום ַהֶּז/ה  .ְמּתָ  תביר מרכא טפחא - ָמ+ה ַהֲחל- ֹוא ֲאִני# ְוִאְּמ�L  -ל ]רש"י[פ', התביר בתפקיד של לא ממש כמונח אתנח -  ֲאֶׁש�ר ָחָל ֹוא ָנב�  - ֲהב�
   כשם שאי איפשר באמך, כך השאר בטל.

ֹואע"פ ב"ר אין חלום בלא דברים בטלין. לכן,  ֹוא ָנב� לה  –לקוטי שיחות [ בתפקיד לפחות ארבעה דברים כפ' ,מונח רביע – ֲהב�

(א) דבר בטל שאמו רחל תבוא כי מתה; (ב) אבל יעקב לא ידע שהדברים מגיעין לבלהה (ב"ר ויחי נ,יח)  ]האדמו"ר מ"מ שניאורסהאן
(ג) דבר בטל שיעקב עצמו יבוא להשתחוות ואף יהיה עבדו, ובאמת ישראל לא השתחווה ליוסף אלא השתחווה לבקש על האחים; היא ש

רק "וישתחו ישראל על ראש המטה"; (ד) דבר בטל שאחיו המבוגרים ממנו יהיו עבדיו, ישתחוו לו, ובאמת היה זה כדי להוציא הדבר מלב 
"ואביו שמר תחזור וזה לא היה כך. יעקב ידע שכללות החלום יתקיים כנאמר  בניו; (ה) יעקב היה סבור שתחיית המתים מגעת בימיו ורחל

  היה קיום גזרת בין הבתרים וע"י שיתבטלו למלכות יוסף יתבטלו כלפי שמים ולהיות מוכנים למלכות משיח בן דוד.אלא שהעיקר  את הדבר"

ֹוא- בפרושו ל ]רש"י[ ֹוא ָנב� עין מידה ל' לרבי אלעזר בר רבי יוסי הגלילי נוטריקון בחד כע"פ כעין  –והלא אמך כבר מתה (ב"ר)  - ֲהב�
ֹוא זה מרומז בתבות , וכן מידה גורעין ומוסיפין ודורשין אפי בחילוף אותיות .ְמָּת ֲהב� .  ֲאֶׁש�  בחלוקתן כך:ֲאֶׁש�ר ָחָל ֹוא  ְמָּתהֲ  רָחָל ב�

  (מקורות שונים)

ֹוא- בפרושו ל ]רש"י[ ֹוא ָנב� כעין מידה ל' לרבי אלעזר בר רבי יוסי הגלילי נוטריקון בחד "פ כעין ע –והלא אמך כבר מתה (ב"ר)  - ֲהב�
ֹוא זה מרומז בתבות , וכן מידה גורעין ומוסיפין ודורשין אפי בחילוף אותיות .ְמָּת ֲהב� .  ֲאֶׁש�  בחלוקתן כך:ֲאֶׁש�ר ָחָל ֹוא  ְמָּתהֲ  רָחָל ב�

  (מקורות שונים)

  

ן  כא][כב:  -כא,וישב לז אשיתבר א ַנֶּכ/ּנּו ָנֶֽפׁש׃  ַוַּיִּצֵל/הּו ִמָּיָד.םַוִּיְׁשַמ�ע ְראּוֵב) -ֹ אֶמר ל <ֹ   ַוּי
אֶמר ֲאֵלֶה�ם ׀ ְראּוֵבןT ַאל[כב]  !ֹ ֹו ֶאל  ָדםU -ִּתְׁשְּפכּו-ַוּי ר ְוָי/ד ַאל-ַהְׁשִל�יכּו ֹאת� ֹור ַהֶּזה# ֲאֶׁש�ר ַּבִּמְדָּב) ֹו-ִּתְׁשְלחּו-ַהּב�   ב.

ֹו ֶאל  ם ַלֲהִׁשיב/ יל ֹאתֹו# ִמָּיָד) ַען ַהִּצ� יו׃-ְלַמ�   ָאִבֽ
  ש זו היא מיתה.מכת נפ - ]רש"י[

אֶמר...  [כא] <ֹ א ַנֶּכ/ּנּו ָנֶֽפׁש- , שלוש דרכים שגדול- קףז – ַוּי -ֹ , מכה ישירה שהורגת, מכה עקיפה שגורמת לפציעה שמתים ממנה, גרמא ל

  שלא בשימוש בבני אדם, כגון הניחו בחמה ללא מים, הניחו ברוח, נתנו בפני חיות, הניחו בבור. 

אֶמר...  כא][ <ֹ לא נכה  ]תולדות יצחק[ענין בעל שלוש נקודות, שאפשר כי שתיים מהן באופן אחד ואחת באופן אחר. ע"פ  ,גדול-קףז – ַוּי

א ַנֶּכ/ּנּולשפוך דמו, אבל כדי לבזותו נכה בפניו עד שיצא דם, אחר שהסכימו הוסיף כלל  -ֹ , כעין רבוי בפרטים המאופין מרכא טפחא -  ל

  א תצא נפשו בכל אופנים של הכאת נפש (פעילים וסבילים) וגם שום אופן של יציאת דם., המגביל ללמד שלסלוקובטעמו  -  ָנֶֽפׁש בכתוב

  
   ]אלבק) פרשה פד-בראשית רבה (תיאודור[

ן (כא) ראובן, ר' נחמיה א'  וגו' ואיכן היה, ר' יהודה א' כל אחד מהם היה משמש את אביו יומו ואותו היום היה של ַוִּיְׁשַמ�ע ְראּוֵב)
, הייתי סבור שנדחיתי מכוח אותו המעשה והוא רבנין אמ' הוא מונה אותי עם אחי ואיני מצילורחון נתלה אלא בי, בכור אני ואין הסי
ים  (בר' וישב לז,ט) מונה אותי עם אחי ַח ְוַאַח�ד ָעָׂשר# ּֽכֹוָכִב) Jה ַהֶּׁש�ֶמׁש ְוַהָּיֵר� וגו' ואיני מצילו, אמר לו הקב"ה אתה פתחת בהצלת ְוִהֵּנ

  .ין מפרישין ערי מקלט תחילה אלא בתחומך הה"ד את בצר במדבר בארץ המישור לראובני וגו' (דברים ד מג)נפשות תחילה חייך א

אֶמר[כב]  !ֹ   קדמא, על שיוסף מנה אותו בין אחד עשר הכוכבים בחלומו שקדם לאירוע בדותן, התעורר ראובן להצילו. – ַוּי

   

אֶמר ֲאֵלֶה�ם ׀ ְראּוֵבןT[כב]  !ֹ   רקא, קדמא מונח פסק ז – ַוּי

. אבל אתם אל תהיו שופכים דם בידיכם חלילה לכם ... והכתוב ספר שיומת ע"י אחריםשנאתיו ורציתי  (ראובן)... כי גם אני  - ]רמב"ן[
כמו  ה מימין לפסק)ז(אבל דברים אחרים אמר להם מתחילה שלא קבלו ממנו  משמאל לפסק)זה ( מה שאמר להם ראובן ושמעו אליו

כי ...  דמו בידכם ולא אמר  ָדםU -ִּתְׁשְּפכּו-ַאל מר... א (בר' מקץ )אליכם לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעתם"  שאמר להם "הלא דברתי
  .לימד אותם שאין עונש הגורם כעונש השופך דם בידיוהראה עצמו שלא יאמר לאהבתו ... 

אֶמר  !ֹ דברים אחרים אמר להם מתחילה שלא  ]רמב"ן[' מונח פסק במשמע של נתק, אי קבלה, כפי ֲאֵלֶה�ם ׀קדמא בתפקיד בתחילה,  –ַוּי
  .קבלו ממנו

ואמר  -  ]י"ת[, ע"פ ... לא תשדון אדם זכאי ב"ע]תי[, כעין מוסיף מהענין על הענין, ע"פ זרקא סגול – ָדםU -ִּתְׁשְּפכּו-ְראּוֵבןT ַאל[כב]  
  שיומת ע"י אחריםמוסיף  ]ןרמב"[ע"פ , שפיכת דם תוסיף עליהם חיוב מיתה, ואילו דלא נקטלינה דלא נתחייב באדמיה

  

ָרה: כד,בראשית וישב לז ֹו ַהֹּב. כּו ֹאת/ הּו ַוַּיְׁשִל- ָּקֻח) ִים׃        ַוִּי! ֹו ָמֽ ין ּב/ ק ֵא- ֹור ֵר)   ְוַהּב�
הּו  ָּקֻח)   .כתיב חסר וי"ו שלא לקחו אלא אחד והוא שמעון ועל כן ויקח מאתם את שמעון (להלן מב,כד) (ב"ר פד,טז) [בעה"ט]ַוִּי!

הּו  ָּקֻח)   ה אחת, מוקדם שהוא מאוחר בעניןמלקטן ב-מא זקףקד - ַוִּי!

ָרה הפשטת הכתונת בפסוק הקודם עדיין איננה התנכלות לחיי יוסף. אבל - טט  ֹו ַהֹּב. כּו ֹאת/ הּו ַוַּיְׁשִל- ָּקֻח) אף שראובן התכוין להצילו,  ַוִּי!
רחקת יוסף מקרבתם (בין במיתה בין להזה הינו הענין המוקדם  [בעה"ט]או למעשה לשמעון שהוא היחיד שהורידו לבור  לשאר האחים
   ומכאן משתלשל הענין המאוחר של המכירה והירידה למצרים.באופן אחר) 
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

  :לו,וישב לז בראשית

ֹו ֶאל ּו ֹאת/ ים ָמְכר- ְּמָדִנ) ים׃ פ-[לו]  ְוַה! ר ַהַּטָּבִחֽ ה ַׂש/ יס ַּפְרֹע)   ִמְצָר.ִים ְלֽפֹוִטיַפר# ְסִר�
ים  ְּמָדִנ)   וקדם שהוא מאוחר בעניןאחת, מ מלהקטן ב-קדמא זקף - ְוַה!

  היו המתווכים בקניה (מוקדם) ובמכירה (מאוחר), למצרים. המדנים ]החיים אור[פירוש  פ"ע

ָרה (בר' וישב לז,כד) ֹו ַהֹּב. כּו ֹאת/ הּו ַוַּיְׁשִל- ָּקֻח)   אחת, מרכא טפחא אתנח. מלהקטן ב-קדמא זקף – ַוִּי!

ֹו ֶאל (בר' וישב לז,לו) ּו ֹאת/ ים ָמְכר- ְּמָדִנ) הטעמים של פתיחת  כתבניתאחת, מרכא טפחא אתנח.  מלהקטן ב- קדמא זקף –ִים ִמְצָר. -ְוַה!
  . ),לולז( למצרים יוסףסיום הורדת תבנית הטעמים של כך  כד),לז(התגלגלות הירידה למצרים 

ָרה ור אותו, כיון היו סבורים שאין בו אפילו נחשים ועקרבים דאל"כ איך רצו למכ)האחים(אלא ש שפת"חאתנח, מגביל כפירש  – ַהֹּב.
  שראו הנס שעשה לו הקב"ה שלא הזיקו ולא המיתו אותו. (רא"ם)

  

.ד        ֶלֶחםU -ַוֵּיְׁשבּוT ֶלֱאָכלבראשית וישב לז,כה:  ה ִמִּגְלָע ים ָּבָא/ ּו ְוִהֵּנה# ֹאְרַח�ת ִיְׁשְמֵעאִל) יֵניֶהם# ַוִּיְרא) ּו ֵעֽ   ַוִּיְׂשא�
ט הֹולְ  י ָו9) ים ְנכֹאת# ּוְצִר� ְיָמה׃ּוְגַמֵּליֶה�ם ֹנְׂשִא� יד ִמְצָרֽ ים ְלהֹוִר-   ִכ/

מצב, (א) מאפה מחמשת מיני דגן ובפרט לחם (ב)כל דבר מאכל כגון - בנביא, תמיד עם מקף. מקף כרב 3פעמים בתורה,  3 – ֶלֶחםU -ֶלֱאָכל
   ) נשחיתה עץ בלחמו:יט,א) עבד לחם רב, (ירמיה יא,כל דבר מאכל קרוי לחם, כמו (דניאל ה - לאכל לחם  ,נד)לא ויצא 'בר( ]רש"י[יין ע"פ 

שתיה בכלל אכילה היא. דאמר ריש לקיש: מנין לשתיה שהיא ...  ]א,בבלי יומא עו[- שתיית יין בסעודה היא בכלל אכילה ונלמדת מ
יH ַּבָּמ֣קֹום ֲאֶׁשר 'ה֣  ִלְפֵנ֣י׀ ְוָאַכְלָּת֞  ,כג)יד' ראה דב( שנאמר - בכלל אכילה  ן ְׁש֣מֹו ָׁש֒ם ַמְעַׂש֤ -ֱאIֶה֗ Hיְִבַח֘ר ְלַׁשֵּכ֣ תירוש חמרא , ר ְּדָגֽנHְ֙ ִּתירְֹׁשH֣ ְויְִצָהֶר֔
  .ְוָאַכְלָּת֞ הוא וקרי ליה 

  זרקא סגול, כעין הוספה שבקידוש במקום סעודה ישתה שתי רביעיות יין ויצא חובת סעודה. – ֶלֶחםU -ַוֵּיְׁשבּוT ֶלֱאָכלאפשר כי 

א (בר' מקץ מג,לד) -ב רש"ינין בכתוב, משמעה גריעת יין מסעודתם, כפ'זרקא סגול, כעין גריעה מסוג הע – ֶלֶחםU -ַוֵּיְׁשבּוT ֶלֱאָכלאפשר כי  ַוּיִָּׂש֨
ׁש יָ֑דֹות ַוּיְִׁשּ֥תּו ַוּֽיְִׁשְּכ֖רּו ִעּֽמֹו׃ ת ֻּכָּל֖ם ָחֵמ֣ ֹ֥ ן ִמַּמְׂשא ת ִּבנְיִָמ֛ ֶרב ַמְׂשַא֧ ת ָּפנָי֘ו ֲאֵלֶה֒ם ַוֵּת֝ ת ֵמֵא֣ ֹ֝ ומיום שמכרוהו לא שתו יין,  - ַוּֽיְִׁשְּכ֖רּו ִעּֽמֹו ...  ַמְׂשא

      ).בבלי שבת קלט,אתה יין, ואותו היום שתו (ראה ולא הוא ש
בר' ויחי מט,כו; דב' (ואמר רב מלאי משום רבי יצחק מגדלאה: מיום שפירש יוסף מאחיו לא טעם טעם יין, דכתיב [בבלי שבת קלט,א] 

ד וזאת לג,טז) ֹ֖ מכלל דעד ַוּיְִׁשּ֥תּו ַוּֽיְִׁשְּכ֖רּו ִעּֽמֹו׃ בר' מקץ מג,לד)(תיב רבי יוסי ברבי חנינא אמר: אף הן לא טעמו טעם יין, דכ ֶאָחֽיו׃ נְִז֥יר ְלָקְדק
  הוא דלא הוה, שתיה מיהא הוה.  (אצל האחים)שיכרות  -  )ת רב מלאי משום רבי יצחק מגדלאהדעו((הוה שיכרות). ואידך     האידנא לא

  [מהרש"א חידושי אגדות מסכת שבת קלט,א] 
מפני כבוד מלכות גילח עצמו תוך ימי נזירותו וניחא השתא למאן דאמר שאף הם ולפ"ז איכא למימר נמי דיוסף נזיר ממש היה אלא 

(ועוד יש לא שתו יין ולמה הוא נקרא נזיר ולא אחיו לפי שהוא היה נזיר ממש משא"כ אחיו שלא היו נזירים אלא כפרושים מיין ועי"ל 
  אעפ"כ היה נזהר בפרישות יין וק"ל: שהוא נקרא נזיר למעלתו אע"פ שלא היה ברשות עצמו והיה בין הנכרים לומר)

  
  ר' יוסי אומר כשם שנתנו ארבע מדות בנשים כך נתנו באנשים.  ](אוצר החכמה) אבות דרבי נתן פמ"ה[

 . קנתאניים שנ' (שם, יא) ויקנאוֶלֶחםU -ַוֵּיְׁשבּוT ֶלֱאָכל (בר' וישב לז,כה) נ'ש האנשים גרגרניים קנתאניים צתותניים ועצלים, גרגרניים מנין

  בו אחיו, צתותניים שנ' (שם כב,כג) והם לא ידעו כי שומע יוסף, עצלים מנין שנ' (שם מה,ט) מהרו ועלו אל אבי.

זרקא סגול,  – ֶלֶחםU -ַוֵּיְׁשבּוT ֶלֱאָכלאמנם בהערה נאמר שלר' יוסי גרגרניים נלמד ממקרא אחר בכלה רבתי פ"ד, אבל אפשר לאמר כי 
נין, כאן רבוי מאכל. ויש לעיין בדבר כי מבבלי שבת קלט,א נלמד על גריעה בשתית יין ואילו כעין הוספה מסוג הענין בכתוב על הע
כתב כי הרמ"א עמד בזה האיך שבטי יה ערב להם לישב לאכול לחם אחר מעשה כזו  [אבני אליהו]מאדר"נ נלמד הוספה באכילה. ובספר 

זה אפשר כי זרקא סגול יהיה בתפקיד גריעת תאבון לאכול כל מאכל לפי  –... די"ל דעשו להבחין אם יערב להם האכילה או לאו. טט 
כתב כיון דסנהדרין שדנים למיתה אסורים לאכול לחם כל אותו היום , ע' קמח, [אבן ישראל, רב פישר ישראל]- מהדין שפסקו. וב

רת. אבל בסנהדרין לומד מפסוקים והם דנו אותו כמסית ומדיח ולכן לא הוה צורך להשהות הדין ליום המח כדאיתא בסנהדרין (סג,א)
  אחרים כגון "לא תאכלו על הדם".

  
   ]כי תשא -פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא י [

[מה בצע] כי נהרוג את אחינו  אכלו ושתו באו לברך אמר להם יהודה באים להרוג ומברכים להקב"ה אין אנו אלא מנאצים, מהו... 

  בוצע בירך ניאץ ה' (תהלים י' ג') אלא לכו ונמכרנו לישמעאלים (בראשית ל"ז כ"ז),  אמר להם יהודה(שם שם /בראשית ל"ז/ כ"ו) 

א"ר יהודה הלוי בי רבי שלום הסיבה אחת שישבו השבטים ונטלו עצה על יוסף (שם שם /בראשית ל"ז/ כ"ה). ֶלֶחםU -ַוֵּיְׁשבּוT ֶלֱאָכל
להאכיל לחם לכל העולם,  ֶלֶחםU -ַוֵּיְׁשבּוT ֶלֱאָכל, בשני הרעבלמוכרו זיכה את כל העולם כולו שנמכר למצרים וכלכל את כל העולם 

זכותם על אחת כמה וכמה, אף כאן מי גרם לפרשת שקלים העבירה של עגל, ואם  ,ואם עבירתם שלהם גרמה לכל העולם שיחיו
   כולך יפה רעייתי ומום אין בך (שה"ש =שיר השירים= ד' ז').  עבירתם למצוה, זכותם על אחת כמה וכמה

זרקא סגול, אפשר שע"י ההסיבה יהודה הרהר תשובה ועבר מכסא של דין לכסא של רחמים. כלומר גריעה  – ֶלֶחםU -ַוֵּיְׁשבּוT ֶלֱאָכל
מהדין והוספה ברחמים. וזה גם זיכה את כל העולם שיוסף כלכל אותו בשנות הרעב. זה מתאים לתפקיד זרקא סגול של גריעה מדין 

  ולהוספה ברחמים.

. בתורת הסוד, ע"פ ליקוטי ש"ס להאר"י בחגיגה י"ד על מה שארז"ל 59, ע' ](אוצר החכמה)רב ארנרייך שלמה זלמן  [אבן שלמה,

...  היינו שישבו לעשות היחוד של האכילהזרקא סגול, בתפקיד הוספה)  –( ֶלֶחםU -ַוֵּיְׁשבּוT ֶלֱאָכל, "שחקים שבו טוחנין מן לצדיקים"

   .ארץכדי להמשיך שפע ופרנסה לשבור בר ב
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –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;  –פקידם) ות

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

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

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

  
   לז,כח: וישבבראשית 

ּו ֶאת  ִּיְמְׁשכּו# ַוַּיֲעל� ים ַוֽ ים ִמְדָיִנDים ֹסֲחִר� K ֲאָנִׁש! ּו ֶאת-יֹוֵסף# ִמן-ַוַּיַעְברּו Jֹור ַוִּיְמְּכר .ֶסף -ַהּב) ים ָּכ ים ְּבֶעְׂשִר�   יֹוֵס+ף ַלִּיְׁשְמֵעאִל/
יאּו ֶאת ְיָמה׃-ַוָּיִב- ף ִמְצָרֽ   יֹוֵס/

ים כח)לז,( טן ונראה כי זאת טעות דפוס, ואולי אפשר להסביר הרביע כפי' רש"י ודזמבעה"ת שנמכר ק- רביע, ויש גרסאות בזקף – ֹסֲחִר�
  .  ארבעה מכירותהרי כאן פעמים הרבה, ובפי' רש"י שיירת מדינים, ושיירת ישמעאלים ולבסוף מדנים שמכרוהו לפוטיפר. 

ים ִמְדָיִנDים  כח)לז,( ]י"רש[ K ֲאָנִׁש! זו היא שיירא אחרת, והודיעך הכתוב שנמכר  יושבים בארץ ישמעאל.]יושבים בארץ ישמעאל.]יושבים בארץ ישמעאל.]יושבים בארץ ישמעאל.]היו היו היו היו     הםהםהםהם ;;;;ישמעאליםישמעאליםישמעאליםישמעאלים [הם[הם[הם[הם -ַוַּיַעְברּו
והישמעאלים למדינים, והמדינים מכרו אותו למצרים (ראה  ,,,,לישמעאליםלישמעאליםלישמעאליםלישמעאליםוימכרוהו  ,,,,הבורהבורהבורהבוריוסף מן יוסף מן יוסף מן יוסף מן     אתאתאתאתבני יעקב  וימשכווימשכווימשכווימשכופעמים הרבה. 
  תנח' וישב יג). 

וימכרו את יוסף לישמעאלים. ... ויעברו באופן הבא:  רבהשנמכר פעמים ה(דעת זקנים מבעלי התוספות) מסביר את רש"י  ]דזמבעה"ת[
אנשים מדינים סוחרים ומכרוהו אליהן בעודו בבור בעבור נעלים בספק אם חי אם מת ובעודם מושכים אותו מן הבור הישמעאלים 

ם למצרים הרי כאן באו אליהם וימשכו המדינים את יוסף מן הבור וימצאוהו חי וימכרו לישמעאלים וישמעאלים למדנים והמדני
    וגו'ארבעה מכירות 

K  כח)לז,(   שאמדו את המחיר עבור יוסף בכסף ובנעליים.  ]דזמבעה"ת[- תרסא, אפשר בתפקיד אומדנה, כעולה מ – ַוַּיַעְברּו

K  כח)לז,( ּו ֶאת...  ַוַּיַעְברּו Jים-ַוִּיְמְּכר שחישבו עשרים כסף  עה"תדזמבתרסא ... תביר אפשרות לחישוב כלשהו כעולה מ – יֹוֵס+ף ַלִּיְׁשְמֵעאִל/
  לכל אח, או עשרים כסף זקוק 

ים ָּכ.ֶסף כח)לז,( ]דזמבעה"ת[ ואם תאמר איך אדם יפה כיוסף לא נמכר כי אם במעט כזה, יש לומר שנמכר בעשרים כסף לכל  ְּבֶעְׂשִר�
י"ש בזקוק שקורין מאר"ק אחד ואחד מאחיו. ... ויש אומרים בעשרים כסף זקוקים כסף שהרי חשבון אותיות כסף עולה ק"ס אסתרל

  .  כלומר י"ג דינרים ופ' אסתרלינש

  

 ִּיְמְׁשכּו#  כח)לז,( ים ַוֽ   רביע פשטא, נדיר מאד, הערה שאינה קשורה להמשך.   – ֹסֲחִר�

 ִּיְמְׁשכּו#  כח)לז,( ּו ֶאת ַוֽ ֹור-יֹוֵסף# ִמן-ַוַּיֲעל� אז שבו פניו שהעלוהו פעמיים, פעם לחצי גובה הבור ו דזמבעה"תקטן, אפשר כפי' - זקף – ַהּב)
  למראם הטבעי ונתגלה תאר יופיו, ואח"כ שהעלו את המחיר העלוהו החוצה.  

ּו כח)לז,( ]דזמבעה"ת[  ִּיְמְׁשכּו# ַוַּיֲעל� . מתחלה מכרוהו כשהיה בבור בעשרים כסף בלבד מפני שהוריקו פניו מפחד הנחשים ומיד ַוֽ
ם וכשראוהו אחיו יפה כבתחלה לא רצו לתתו בעשרים כסף ואמרו ומיד חזר לו תאר יפיו כשנצל מן הנחשי חצי הבורוימשכו אותו עד 

ּור -ַעל (עמוס ב,ו)להחזירו לבור ונתנו הישמע(א)לים בפשרה מנעלים יותר וזהו שאמר הכתוב  יק ְוֶאְבי/ֹון ַּבֲעב- ם ַּבֶּכ#ֶסף# ַצִּד) ִמְכָר�
ִים   .וגו'. ומיד ויעלו את יוסף מן הבור לגמרי ַנֲעָלֽ

  

ים ָּכ.ֶסף כח)לז,( ]בעל הטורים[ . שהוסיף לו אביו משקל שני סלעים מילת (שבת י ב) ומכרוהו בכ' סלעים שיגיע לכל אחד שני ְּבֶעְׂשִר�
בו שליש.  (למכרו בזול היינו להגביל מחירו) סלעים (תנחומא וישב ב). ד"א דמי עבד הם ל' סלעים והם שמכרוהו בסתר הוצרכו לזלזל

  ים:ד"א שכן ערך מבן ה' עד בן כ' עשרים סלע
ים כח)לז,( מונח, בתפקיד רבוי (א) שנמכר בעשרים כסף לכל אחד ואחד מאחיו (דזמבעה"ת); (ב) שנמכר גם עבור נעליים  – ְּבֶעְׂשִר�

(שבת י ב) ומכרוהו בכ' סלעים שיגיע לכל אחד שני סלעים  שהוסיף לו אביו משקל שני סלעים מילת(דזמבעה"ת); (ג) רבוי על מה 
בו  (למכרו בזול היינו להגביל מחירו) דמי עבד הם ל' סלעים והם שמכרוהו בסתר הוצרכו לזלזלהגבלה,  – ָּכ.ֶסף כח),לז(, (תנחומא וישב ב).

  שליש

  

ִים (עמוס ב,ו)רמזים לנעלים בפסוק: גי'  ים ָּכ.ֶסף כח)לז,(, גי' זאת נמצאת בארבע האותיות האחרונות של הכתוב  200עולה  ַנֲעָלֽ ם  -  ְּבֶעְׂשִר�
יםגי' ד' נע"ל; במלים ִמְדָיִנDים . המלה  200ה עול ָּכ.ֶסף   סנדלים בתרגום ארמי. –מהוות את המלה מסנ"י  ִנDים סֹ האותיות  ִמְדָיִנDים ֹסֲחִר�

ים ים ִמְדָיִנDים ֹסֲחִר� K ֲאָנִׁש!      מישהו נהג בהתעלמות? – סומ"א –ר"ת ו' א' מ' ס'  – ַוַּיַעְברּו
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

  יהם לפי ההשערות.לפי תפקידשבתנ"ך (חוץ מספרי איוב, משלי, תהלים), הטעמים ק מיוצגו מידי פעם חלא שונהבנת ה לטובת
 

  :וישב לז,אבראשית  1.4

  

ר ֶאת-ַוְיַקְנאּו :לז,יאוישב ' רב יו ָׁשַמ- ֹו ֶאָח.יו ְוָאִב/ ר׃-ב/ ֹו-ַוְיַקְנאּו ַהָּדָבֽ ֹו ֶאָח.יו- ַוְיַקְנאּו מצב, דרגות קנאה שונות,- מקף בתפקיד רב -  ב/  ב/

תנח מגביל ללמד שנשארו אחיו ולא סרו מן האחוה. ועוד שטפחא אתנח היא כתבנית טעמי "שמע ישראל" ללמד שהקנאה טפחא אתנח, א –
היתה בדבר הלכה לשם שמים, וראה קשר למעשה בראשית (א,א) כי האחים סברו שכבר הגיע זמן הגאולה ותיקון העולם, ויוסף חלם על 

יו ָׁשַמ-  - שלבי הגאולה וזה מרומז ב ר-ר ֶאתְוָאִב/ סלוק. הסלוק מגביל את מהות ההחלומות לענין אחד של - טפחא מרכא מקף – ַהָּדָבֽ
שלב בתהליך הגאולה כמו השלבים בחלומות, מרכא מאריכה את הזמן לגאולה, טפחא משנה משמעות מלת - הגאולה, מקף מלמד על רב

יו   ומרבה על יעקב את הקב"ה בעל ההשגחה הפרטית על התהליך. ְוָאִב/

  
  :יג,וישב לז יתאשבר

ל ֶאל Dאֶמר ִיְׂשָרֵא !ֹ ם ְלָכ/ה ְוֶאְׁשָלֲח�L ֲאֵליֶה.ם-ַוּי ֹוא ַאֶח#יL# ֹרִע�ים ִּבְׁשֶכ) ף ֲהל�   יֹוֵס�
ֹו ִהֵּנֽ ִני׃  ֹ-אֶמר ל/   ַוּי

ל  Dאֶמר ִיְׂשָרֵא !ֹ   .הגורם הראשון להשתלשלות הענינים של מכירת יוסף והירידה למצרים, בתפקיד אזלאוקדמא  - ַוּי

  

ר ַמה טו:וישב לז, בראשית יׁש ֵלאֹמ/ יׁש ְוִהֵּנ-ה ֹתֶע/ה ַּבָּׂשֶד.ה ַוִּיְׁשָאֵלJהּו ָהִא+ ׁש׃-ַוִּיְמָצֵא�הּו ִא)   ְּתַבֵּקֽ
ַחר׃בראשית וישלח לב,כה:  ב,ט קטןבבלי מועד  בשולי ראה ֹות ַהָּׁשֽ ֹו ַע/ד ֲעל- ק ִאיׁש# ִעּמ) ֹו ַוֵּיָאֵב- ב ְלַבּד. ר ַיֲעֹק/   ַוִּיָּוֵת-

ֹו  ק ִאיׁש# ִעּמ) יׁש ַוִּיְמָצֵא�הּו לעומתַוֵּיָאֵב- איש ורב עמו זה שרו של עשו ובהשאלה יצר הרע, מצא איש בשדה ובא  מצא –ַּבָּׂשֶד.ה ...  ִא)

  .לעזרו זה גבריאל ובהשאלה יצר הטוב

  
  : טז - לז,יב וישבבראשית 

ֹות ֶאת ּו ֶאָח.יו ִלְרע+ ם׃-ַוֵּיְלכ/ ם ִּבְׁשֶכֽ אן ֲאִביֶה/ -ֹ   צ
ל ֶאל[יג]  ׃ Dאֶמר ִיְׂשָרֵא !ֹ ֹוא ַאֶח#יL# -ַוּי ף ֲהל�  ִני׃  יֹוֵס� ֹו ִהֵּנֽ ֹ-אֶמר ל/ ם ְלָכ/ה ְוֶאְׁשָלֲח�L ֲאֵליֶה.ם ַוּי ֹו ֶלC[יד] ֹרִע�ים ִּבְׁשֶכ) ֹ�אֶמר ל� א -ַוּי ָנ!

ה ֶאת Dְוֶאת-ְרֵא #Lֹום ַאֶח#י ָמה׃ -ְׁשל� א ְׁשֶכֽ /ֹ ֹון ַוָּיב �ֶמק ֶחְבר) ִני ָּדָב.ר ַוִּיְׁשָלֵח#הּו# ֵמֵע אן ַוֲהִׁשֵב/ (ֹ ֹום ַהּצ יׁש ְוִהֵּנ- [טו] ְׁשל� ה ֹתֶע/ה ַוִּיְמָצֵא�הּו ִא)
ר ַמה יׁש ֵלאֹמ/ ׁש׃-ַּבָּׂשֶד.ה ַוִּיְׁשָאֵלJהּו ָהִא+ אֶמר ]ז[ט ְּתַבֵּקֽ <ֹ י-ֶאת ַוּי י ַאַח/ ׁש ָאֹנִכ� יָדה ְמַבֵּק. �א-ַהִּגֽ י ָּנ ה ִל) ים׃ ֵה-ם ֵאיֹפ/    ֹרִעֽ

  

ּו ֶאָח.יו  טז -בר' וישב לז,יב  מאור ושמש ָמה וגו'ַוֵּיְלכ/ א ְׁשֶכֽ /ֹ ֹון ַוָּיב �ֶמק ֶחְבר)   וגו'.ְוִהֵּנ-ה ֹתֶע/ה ַּבָּׂשֶד.ה גו' ו ַוִּיְׁשָלֵח#הּו# ֵמֵע

הפסוקים עוסקים בבירור ניצוצין הקדושים מאורות דתוהו שנפלו לעמקי הקליפות. (שקודם עולם התיקון יצאו האורות מעורבבין דין 
שוקים ורחמים ולא על הסדר, ונשברו (דבר הנקרא שבירת הכלים) ונפלו מהם ניצוצין הקדושים לעמקי הקליפות ... והנשמות הע

  בקליפות. ... 

ם ולזה מרמזים הפסוקים הנה ...  וגו', ואף יוסף נזדרז ְלַכָּוָנה זו. אמנם, ְלָכ/ה ְוֶאְׁשָלֲח�L מקום מדור הקליפות, ַאֶח#יL# ֹרִע�ים ִּבְׁשֶכ)
זה הבינו, שגם כאשר ראו קושי הקליפות שלא יתקנו על כן רצו להרוג את יוסף, [והיה בדעתם שיתוקן זאת על ידי הריגתו. אחר 

-ה ֹתֶע/ה ַּבָּׂשֶד.ה בהריגתו לא יתוקן זאת] על כן הוכרחו ְלָמְכרֹו למצרים. ולזה מרמזים הפסוקים  יׁש ְוִהֵּנ רצה לומר, שהיה ַוִּיְמָצֵא�הּו ִא)

יׁש תוהה ומחשב לתקן זאת.  אֶמר וגו' ַוִּיְׁשָאֵלJהּו ָהִא+ <ֹ י-ֶאת ַוּי י ַאַח/ ׁש ָאֹנִכ� והנשמות הקדושים  רצה לומר, את הניצוצין ְמַבֵּק.

ָמה העשוקים אנכי מבקש לתקנם ולהעלותם מעמקי הקליפות. וזה הסוד מרומז בתיבת   שברי כלים מעולם התוהושברי כלים מעולם התוהושברי כלים מעולם התוהושברי כלים מעולם התוהוראשי תיבות ְׁשֶכֽ
לתקן זאת, אמנם כאשר לא עלתה בידם והוצרכו למכור את יוסף ושב ראובן וגו' אמר אנה אני בא רצה לומר, שתיבות אנה אני הם 

אשר ְמֻכָּוִנים על ההרוגי מלכות, והיה מתאונן שעתה שלא  בשנוי סדר המלים) -(טט אל נקמות י"י אל נקמות הופיע' ראשי תיבות של '
נעשה התיקון יוכרחו להיות העשרה הרוגי מלכות, ואשר ישאר עוד יתברר מעט מעט, עד ביאת משיח צדקינו שיהיה במהרה בימינו, 

  אמן.

אֶמר ]ז[ט <ֹ לתקנם  ג) -(טט והנשמות הקדושים העשוקים אנכי מבקש  ב) -(טט הניצוצין  א) -(טט מול אחד  גדול, שתיים- זקף – ַוּי
  ולהעלותם מעמקי הקליפות.

  

יׁש ְוִהֵּנ-ה ֹתֶע/ה ַּבָּׂשֶד.ה ו:ט,וישב לז אשיתבר ר ַמה  ַוִּיְמָצֵא�הּו ִא) יׁש ֵלאֹמ/ ׁש׃-ַוִּיְׁשָאֵלJהּו ָהִא+   ְּתַבֵּקֽ
  בשיחת יוסף והאיש בשדה 

של גלות מצרים. ע' של גלות בבל. ה' של גלות אדום לסוף  שנה) –(טט רמז לו השלושה גלויות ת' כאן  י התוספותדעת זקנים מבעל
  ה' אלפים יכלה במהרה בימינו וגו'

יׁש   ת'ע'ה')  מלהב - מרכא טפחא אתנח (טט  -  ְוִהֵּנ-ה ֹתֶע/ה ַּבָּׂשֶד.ה , שתי דרשות כפשוטו של מקרא קטן- מונח זקף - ַוִּיְמָצֵא�הּו ִא)

ר יׁש ֵלאֹמ/   , כעין קבוצת פרטים שמצטרפים ענין אחד או שעל כל אחד חל אותו דבר או מצוהדרגא תביר טפחא – ַוִּיְׁשָאֵלJהּו ָהִא+

ראפשר שהיו מספר שאלות קשורות, וכן מלת  שלא אמר בגלוי  דעת זקניםוע"פ כנוטריקון לאו אמור, ללמד שמשהו חסר בכתוב,  ֵלאֹמ/
  . רמזי הגלויות

שהחוי רוצה לערוך קרב עם בני יעקב ובעקבות  ב'ענין התרת שעבוד מצרים ;  א': הבאיםדברים ההאיש לא סיפר לו  רגום יונתןתפי - על
זה פלא כי אם רצו להגן על עצמם היו צריכים לנסוע דרומה. אם כן לכאורה שנודע להם הדבר בנבואה נסעו לדותן שזה צפונה משכם. ו

  שם שלא יפגעו.הבטחו על 

ׁש׃-ַמה   , מגביל בקשתו.סלוקשלב,  שליוסף היו בקשות אחדות , וטעם - חלק, רב- מקף בתפקיד רב ְּתַבֵּקֽ
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

  

ּו ִא�יׁש ֶאל [יט]: כ –,יט בראשית וישב לז יו-ַוּיֹאְמר/ א׃  ָאִח. /ה ָּבֽ ֹות ַהָּלֶז ה ַּב+ַעל ַהֲח9מ-   ִהֵּנ�
ֹות וְ [כ]  הּו ְוַנְׁשִלֵכ#הּו# ְּבַאַח�ד ַהֹּבר) ּו ְוַנַהְרֵג� .ְתהּוְוַעָּת�ה׀ ְלכ� -ה ָרָע/ה ֲאָכָל ְרנּו ַחָּי   ָאַמ>

ה ַמה  יו׃-ְוִנְרֶא>   ִּיְהי/ּו ֲח9ֹמָתֽ
א ) לז,יט( בסיפא ... פירוש מחשבות האחים על יוסף /ה ָּבֽ ֹות ַהָּלֶז ה ַּב+ַעל ַהֲח9מ- כלומר אין אנו צריכים לערמה כלל. כי לא  ....ִהֵּנ�

לבו למלוך עלינו ולמשול בנו. באנו לבטל חלומותיו. וכבר אמר  להרגו באנו עליו מפאת שנאת חינם. זולת אחרי אשר נגלה לנו מקור
  . אחרי שנזכור ענין חלומותיו.ועתהועתהועתהועתההחכם כי כל מעשה נקרא ע"ש תכליתה ואין זה רציחה כ"א שמירה מנזקי מחשבותיו. וזה שכתוב 

ה ַמה) לז,כ( אפילו בידים' וגו לכו ונהרגהו יו-ְוִנְרֶא>   עיקר מחשבותינו לבטל תאות מלכותו. . כלומר זה כלִּיְהי/ּו ֲח9ֹמָתֽ

  

הּו[כ]  ּו ְוַנַהְרֵג�   כעין סדור שנחלק, קריאה עם פסק קריאה בלי פסק. קריאה בלי פסק זה רצף של ביצוע. -  ְוַעָּת�ה׀ ְלכ�

הּו ) לז,כ( - החלת אפיון מבקריאה עם פסק נלמד  ּו ְוַנַהְרֵג�   המשפטי הוא הדיון ְוַעָּת�ה׀) לז,כ( עלהוא ביצוע גזר הדין, ְלכ�

  . גזר דיןדיון משפטי שהביא לנלמד שהיה  גזר דין ביצועהחלת האפיון תהיה שמכך שיש 

ה )לז,כ(   , שלוש סיבות לדונו למיתה בדיון המשפטיגדול- קףז – ְוִנְרֶא>

א׃) לז,יט( (א) /ה ָּבֽ ֹות ַהָּלֶז ה ַּב+ַעל ַהֲח9מ- , ללמד שעתה סדור שנחלקבמידת בראש פסוק, אפשרות ללימוד  מונח פסק –ְוַעָּת�ה׀) לז,כ( ִהֵּנ�

  ינסה למלוך עלינו כחלומותיו לכן מותר להרגו אפילו בלי הערמה כדי למנוע נזק מעצמנו.

  שדנו אותו כמורד במלכות יהודה מפרשויש  (ב)

  מפרש שדנו אותו כעד זומם אור החיים (ג)
  

ּו     ְוַעָּת�ה׀) לז,כ( אור החיים ּו) לז,כ(וגו'. פי' ְלכ� הּו הוא אצלם הם ילכו לקראתו, ... באותה  עת עצמו ... וטעם קודם שיגיע     ְלכ� ְוַנַהְרֵג�
  - ונשליכהו וגו' ואמרנו ונשליכהו וגו' ואמרנו ונשליכהו וגו' ואמרנו ונשליכהו וגו' ואמרנו ...  פטוריםע"ד אומרם ז"ל עשרה בני אדם שהרגו אדם אחד אם כולם יחד 

ְרנּו •   גדול אמירה בעלת נקודות לכאן ולכאן.- קףז - ְוָאַמ>

-ה ָרָע/ה ֲאָכָל.ְתהּובורות יאכלוהו ובזה נוכל לומר מן הסתם חולדה או ברדלס המצויים ב נקודות באופן אחד   ַחָּי
  לא שיאמרו "חיה רעה הרגתהו" ובזה אין מוציאין מפיהם דבר שקר וגו'. נקודה באופן אחר

-ה ָרָע/ה  -ה ָרָע/ה גי' רצ"ח , אפשר כי  –ַחָּי    רצ"ח - היה תחליף לַחָּי

  

יו  לז,לד: וישבבראשית  ע ַיֲֽעֹקב# ִׂשְמ9ָת) ל ַעלַוִּיְקַר� .יו ַוִּיְתַאֵּב- ק ְּבָמְתָנ -ֶׂשם ַׂש/ ים׃- ַוָּי ים ַרִּבֽ ֹו ָיִמ-   ְּבנ/
K ָכלבראשית וישב לז,לה: יו ְוָכל-ַוָּיֻקמּו י-ָּבָנ! אֶמר ִּכֽ <ֹ ם ַוּי ֹו ַוְיָמֵאן# ְלִהְתַנֵח) יו ְלַנֲחמ� Dד ֶאל-ְּבֹנָת Jָלה -ֵאֵר ל ְׁשֹא.   ְּבִנ+י ָאֵב/

יו׃ ֹו ָאִבֽ -ְבְּך ֹאת/   ַוֵּי
ם ַוְיָמֵאן# (לה) תורה תמימה  תהלים (מאי טעמא, לפי שאין מקבלין תנחומין על החי. אבל המת משתכח מן הלב, שנאמר  - ְלִהְתַנֵח)

Yְׁשַּכְחִּתי ),יגלא יִתי ִמֵּל.ב ְּכֵמ�ת ִנ ִי� Dי ָה ד׃ ִּכְכִל-   [מס' סופרים פ' כ"א]: כה)  ֹאֵבֽ
מקבלין תנחומין על החי לחשוב שיוסף  והמפרשים הקשו למה לא נתעורר יעקב מעצמו ע"פ כלל זה שאין )תורה תמימה הערה כה

ְׁשַּכְחִּתיחי, וזה באמת דבר פלא. ומה שכתבו המפרשים דכלל זה גופא אנו למדין מיעקב, זה אינו, דהא בדרשא שלפנינו מביא מפסוק   נִ֭
ת דרש, וז"ל, אמר יעקב, , א"כ אנו יודעין זה ע"פ הטבע עצמו. ואמנם יש ליישב הענין ע"פ מה שכתב רש"י בפסוק זה בשם מִמֵּל֑ב ְּכֵמ֣

סימן זה הי' מסור בידי מפי הגבורה, אם לא ימות אחד מבני בחיי מובטח אני שאיני רואה פני גיהנם, עכ"ל, וכפי הנראה דרשו דמה 
דשאמר  ָלה ...  ֵאֵר֧ ֹ֑ ִנ֛י ּבְ - ֶאל - הוא תואר לגיהנם, כמ"ש באגדה דחלק ק"ח א' אין שאול אלא גיהנם שנאמר ישובו רשעים לשאולה וְׁשא

הוא כמו על בני, ר"ל על אדות בני, דאל"ף ועי"ן מתחלפין, וכמו אל שאול ואל בית הדמים (ש"ב כ"א ב') שהם ממוצא אחד, ולפי זה 
י"ל שחשב יעקב דהא דאינו מקבל תנחומין אינו מפני שיוסף חי אלא מפני שהוא מיצר ודואג תמיד מפני הסימן הזה. ובזה יתבאר 

ל ַעל )לה -וישב לז,לד בר' (היטב לשון הפסוק  ים׃-ַוִּיְתַאֵּב- ים ַרִּבֽ ֹו ָיִמ- K ָכל ְּבנ/ יו ְוָכל-ַוָּיֻקמּו ֹו-ָּבָנ! יו ְלַנֲחמ� Dומשמע מהמשך הלשון ְּבֹנָת ,
שאחרי שהתאבל ימים רבים אז קמו לנחמו, וקשה למה התמהמהו לנחמו עד אחר ימים רבים, והלא מנהג המנחמים לבא מיד אחר 

K וַ מאורעת האבל, וגם הלשון  K אינו מתבאר ברחבה, מהו ָּיֻקמּו , והול"ל וינחמו אותו וכו'. אך לפי מש"כ י"ל דבאמת מיד אחר ַוָּיֻקמּו
המאורע לא מצאו בניו ומשפחתו דברים במה לנחמו, כי ראו כי אמנם גדול השבר מאד, ואין מתראין לאדם בשעת קלקלתו, אך לאחר 

ה' א'] וראו שהוא עדיין מתאבל, אז קמו כולם לנחמו בידים מוכיחות שעדיין  שעברו ימים רבים שהוא שיעור י"ב חודש [עיין נזיר
יוסף חי הוא, והיינו מהא גופא שעדיין מתאבל הוא ואינו מקבל תנחומין, ואלמלי מת הרי כבר הגיע זמן שכחה על המת. והשיב להם 

נחומין אינו מפני שהוא חי, אלא מפני הסימן המסור לו הוא, כי אינו יכול להתנחם בהוכחה זו, יען כי יכול להיות דמה שאינו מקבל ת
  :מראיית פני גיהנם שהוא מיצר ודואג על זה תמיד, וכמבואר. ובזה יתבארו הענינים והמשך לשון הכתובים על נכון, ודו"ק

  

נו והגיענו לזמן הזה, אמר רבי יהושע בן לוי: הרואה את חבירו לאחר שלשים יום אומר: ברוך שהחיינו וקיימ... ב ,בבלי ברכות נח
תהלים (אומר ברוך מחיה המתים. אמר רב: אין המת משתכח מן הלב אלא לאחר שנים עשר חדש, שנאמר  -לאחר שנים עשר חדש 

Yְׁשַּכְחִּתי ),יגלא יִתי ִמֵּל.ב ְּכֵמ�ת ִנ ִי� Dי ָה ד׃ ִּכְכִל-   ֹאֵבֽ
  )תורה תמימה הערה כהע"פ 

 K יתרסא, בתפקיד שיעור ומלת  – ַוָּיֻקמּו יו ְוָכל-ָכלמשמעה י"ב חדש שחזקה על המת להשתכח מן הלב ואחרת הוא חי. ם ָיִמ- יו-ָּבָנ! Dְּבֹנָת – 

אך לאחר שעברו ימים רבים שהוא ...  כלל זה שאין מקבלין תנחומין על החי לחשוב שיוסף חי,קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד ... 
  אז קמו כולם לנחמו בידים מוכיחות שעדיין יוסף חי הוא,שיעור י"ב חודש [עיין נזיר ה' א'] וראו שהוא עדיין מתאבל, 

  

 K   מחיצה, בעל בחינה נעלה, שמירה מפני מחיצת גיהנם. ...  תרסא, בתפקיד – ַוָּיֻקמּו
אֶמר <ֹ יעקב, סימן זה הי' אמר בפסוק זה בשם מדרש, וז"ל,  רש"ישכתב  א) -(טט גדול בתפקיד שלוש אמירות ו/או מחשבות: - זקף – ַוּי

, כי אינו יכול והשיב להם הוא ב,ג) –(טט ... די מפי הגבורה, אם לא ימות אחד מבני בחיי מובטח אני שאיני רואה פני גיהנם, מסור בי
להתנחם בהוכחה זו, יען כי יכול להיות דמה שאינו מקבל תנחומין אינו מפני שהוא חי, אלא מפני הסימן המסור לו מראיית פני גיהנם 

  על זה תמיד, ודואג ג) – (טט מיצר ב) –(טט שהוא 
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

  :וישב לז,אבראשית  1.5
  :ידוישב לז, בראשית

Cֹו ֶל ֹ�אֶמר ל� ה ֶאת-ַוּי Dא ְרֵא ֹום ַאֶח#יL# ְוֶאת-ָנ! ָמה׃-ְׁשל� א ְׁשֶכֽ /ֹ ֹון ַוָּיב �ֶמק ֶחְבר) ִני ָּדָב.ר ַוִּיְׁשָלֵח#הּו# ֵמֵע אן ַוֲהִׁשֵב/ (ֹ ֹום ַהּצ   ְׁשל�

ֹושכל טוב (בובר)  ֹ�אֶמר ל�   ְלָכ/ה )יג,זל ב' וישבר(בתחלה אמר לו א) –(טט רבעה דברים, כאן שלבים באמירה) (מונח רביע, לפחות א .ַוּי
א- ֶלWכיון שקיבל עליו לילך, א"ל בציווי  )ב –(טט לשון ענוה, אמר שמא לא ילך אצלם שהרי שונאין אותו,  לשון בקשה  )ג –(טט , נָ֨

יH֙ - ֶאתפייסו לומר שתהא רואה  אן- ְוֶאת )ד –(טט האיך שרויין: ְׁש֤לֹום ַאֶח֙ ֹ֔   . שמא ניזוקו.ְׁש֣לֹום ַהּצ

א-ֶלCהסבר: מזה שיעקב ביקש בלשון מיוחדת    יש ללמוד שבמקום ששכיח הזקא לא תופס הכלל שלוחי מצווה אינם ניזוקים.  ָנ!

ָמה א ְׁשֶכֽ /ֹ   ) יז) ה טז)תורה תמימה הערמקום של פורענויות, ההיזק מצוי בו (ראה בהמשך  – ַוָּיב

ֹום ַאֶח# -ֶאת   חלק מן האחים שונאים ומקנאים ביוסף, כמשל להיזק מהבריות אליהם מגיע השליח. – יL# ְׁשל�

  ועכשו נראה זאת ע"פ תבניות הטעמים: 

Cא-ֶל   שלב, המסביר מדוע יוסף לא עצר בשכם כאשר לא מצא את אחיו והמשיך לדותן.- מקף בתפקיד רב – ָנ!

Cה-ֶל Dא ְרֵא הפור יוסף ממילת קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד מסי – ָנ! Dשבשעת יום רואים סכנה והיזק מהבריות והמקום (ראה בהמשך  ְרֵא
  ; וכן בפרשת נגעים כל "ראה" זה ביום))וה טתורה תמימה הער

ֹום ַאֶח#יL# -ֶאת- מודגם ב סכנה מהבריות(א)    מקף מהפך פשטא,  – ְׁשל�

ֹום-ֶאת   לעומת יחסי בני השפחות),  מצב יחסי האחים עם יוסף (יחס בני לאה- מקף בתפקיד רב – ְׁשל�

ּו )בר' וישב לז,ד(ובין בני לאה היו אחים שנאמר על יחסם ליוסף   ִּיְׂשְנא/ ֹו ַוֽ א ֹאת. -ֹ ּו ְול ֹו ָיְכל/ ֹו-ַוְיַקְנאּו  )יאבר' וישב לז,( ְלָׁש9ֽם׃ ַּדְּבר- , ֶאָח.יו ב/

  .השנאה והקנאה מביאים להיזקו

ֹום ַאֶח#יL# -ֶאת- מודגם ב סכנה מהבריות(א)    ף מהפך פשטא, להפך ממצב היחסים בין האחיםמק – ְׁשל�

א /ֹ ָמה תורה תמימה-טפחא בתפקיד רבוי פורעניות בשכם, כדרשה הבאה ב – ַוָּיב א ְׁשֶכֽ /ֹ תני משום רבי יוסי. מקום מזומן לפורעניות,  -  ַוָּיב
ית הסבה לירידת ישראל למצרים, רומז בזה דהשליחות הזאת היתה ראש ה טז)תורה תמימה הער( בשכם ענו את דינה, בשכם מכרו את יוסף

ֹון המרומז בכתוב כמ"ש הקדוש ברוך הוא לאברהם �ֶמק ֶחְבר) א"ר חנינא בר פפא, בעצה עמוקה של אותו צדיק שקבור  - ) ַוִּיְׁשָלֵח#הּו# ֵמֵע
עַ  )טו,יג ' לךבר(בחברון דכתיב בי'  ֹ֨ ע יָד טז)זְַרֲעH֗  יְִהֶי֣ה ֵג֣ר׀-ִּכי ֵּתַד֝

יז), בשכם נחלקה מלכות בית דוד) תמימהתורה (ע"פ :[סוטה י"א א'] 
 

  :[סנהדרין ק"ב א']

נִי נראה טעם הדרשא בכלל שבא ליישב מה שקשה לכאורה האיך נכשל יוסף בהליכתו זאת אחרי שיעקב שלח אותו ואמר לו ה יז)הער  ַוֲהִׁשֵב֖
ר דשכם הוא מקום מזומן לפורעניות והוי כמו שכיחא הזיקא, א"כ הלך בשליחות מצות כבוד אב, וקיי"ל שלוחי מצוה אינן נזוקין, על זה אמר , ָּדָב֑

  .ובשכיח הזיקא לא אמרינן שלוחי מצוה אינן נזוקין כנודע בסוף מס' חולין קמ"ב א' ובכ"מ

ָמה סלוק, מגביל ללמד שרק במקום המזומן לפורעניות שם עלול להיות היזק לשליח לדבר מצוה. ואולי גם לומר שדווקא שכם ולא  – ְׁשֶכֽ
  ומות אחרים. מק

  :אופנים נוספים להסבר ע"פ תבניות הטעמים

  לתלמיד חכם שלא יצא יחידי בלילה: המלצה(א) 

Cה-ֶל Dא ְרֵא ֶקר, )ג,מד מקץ' בר(קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד (א) הקדם בבוקר ולך (תרגום של אזלא) לדרך בשעות אור יום כמו  – ָנ! ֹ֖  ַהּב

ים ֑אֹור ָּמה ֻׁשְּל֔חּו ְוָהֲאנִָׁש֣ דרשה (ב) כי אין ראוי לתלמיד חכם ללכת בלילה אפילו קרוב לעיר מפני היזקים מסוגים שונים.  ַוֲחמֵֹריֶהֽם׃ ֵה֖
, כל אפשר גם לתפלה) –(טט  וכן לא יצא יחידי בלילה, אלא א"כ היה לו זמן קבוע לצאת בו לתלמודו...  ,ה"טה"רמב"ם הלכות דעות פ

  .אלו מפני החשד

ההלימוד מיתור מלת  D(יד) תורה תמימה  ְרֵאCה-ֶל Dא ְרֵא ה ֶאת-ֶלC ת"ר, - ָנ! Dא ְרֵא ֹום ַאֶח#יL# -ָנ! מכאן לתלמיד חכם שלא יצא יחידי , ְׁשל�
טו)בלילה

רש"י בשעה שאדם יכול לראות והיינו ביום, עכ"ל, והוא רמז בעלמא, ואפשר לומר 'פ ה טו)תורה תמימה הער :[חולין צ"א ב'] 
  :לומר לך נא שאל או דרוש לשלום, דכן הוא לשון הרגיל בעלמא בשאילת שלוםדמדייק משום דיותר הי' נאות 

  

ק ),כהלב ' וישלחבר(...  א,צאבבלי חולין  ד ִעּ֔מֹו ִאיׁש֙  ַוּיֵָאֵב֥ ַחר׃ ֲע֥לֹות ַע֖ אמר רבי יצחק: מכאן לת"ח שלא יצא יחידי בלילה; רבי אבא   ַהָּׁשֽ
ה ֶאת- ֶלW )יד,זל ב' וישבר( ורבנן אמרי מהכא:...  בר כהנא אמר מהכא א ְרֵא֝ יH֙ ְוֶאת-נָ֨ אן- ְׁש֤לֹום ַאֶח֙ ֹ֔   וגו'; ְׁש֣לֹום ַהּצ

דמדקאמר  רש"י ַחר ֲע֥לֹות ַע֖   : שמע מינה לא ניתנה רשות למזיק להזיק ביום לפיכך לא הוצרך שמירה - ַהָּׁשֽ

  .שהרי יעקב נשאר יחידי והוזק -מכאן לתלמיד חכם כו' 

אומר ר"ת דדוקא נקט תלמיד חכם משום דמזיקין מתקנאים בהם כדאמרינן  -די בלילה מכאן לתלמיד חכם שלא יצא יחי...  תוספות
  וגו' ג' צריכין שימור מלך ות"ח וחתן

תלמיד חכם אין ראוי לו לצאת יחידי בלילה ולא משום חשד בלבד אלא שהקנאה מצויה לבריות עליו וההיזק  בית הבחירה למאירי
ק ),כהלב ' וישלחבר(מחזר ורודף אחריו דרשו ז"ל    :מכאן לתלמיד חכם שלא יצא יחידי בלילה ִעּ֔מֹו ִאיׁש֙  ַוּיֵָאֵב֥

בשליחות יוסף אמור ללמד שביום אין  )יד,זל ב' וישבר(יעקב נגד שרו של עשו המראה היזק בלילה, פסוק  ),כהלב ' וישלחבר(פסוק  –טט 
  רשות למזיק להזיק, אלא שבמקום שההיזק מצוי זה לא כך.  

  ש בשלום המיטיבים עם האדם:לדרו המלצה(ב) 

ל ֶאל )יג,זל ב' וישבר(...  בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פד  אֶמר יְִׂשָרֵא֝ ֹ֨ ם- ַוּי ים ִּבְׁשֶכ֔ יH֙ רִֹע֣ ף ֲה֤לֹוא ַאֶח֙ ר' תנחומא בשם ר' , יֹוֵס֗
אֶמר ֖לֹו ִהֵּנֽנִי ברכיה נהג בו בכבוד כמורא האב על הבן, ֹ֥ לו היה יעקב אבינו נזכר ומעיו מתחתכין, א"ר חמא בר חנינא הדברים הל, ַוּי

 ִני יודע היית שאחיך שונאים אותך והיית אומר לי אֶמר ֗לֹו ֶלW )יד,זל ב' וישבר(, ִהֵּנֽ ֹ֣ ה ֶאת- ַוּי א ְרֵא֝ יH֙ ְוֶאת- נָ֨ אן-ְׁש֤לֹום ַאֶח֙ ֹ֔ ְׁש֤לֹום - ֶאת ,ְׁש֣לֹום ַהּצ
 H֙י אן- ְוֶאתניחא אלא מאי ַאֶח֙ ֹ֔   אמר שאדם צריך לשאול בשלום דבר שיש בו הנייה ממנו,דא ה ומסקנתו) –(טט  ,ְׁש֣לֹום ַהּצ

אן-ְוֶאתוכי הצאן יודעות, מהו שלום שאמר לו ...  מדרש תנחומא (בובר) פרשת וישב סימן יג  ֹ֔ , אמר ר' אייבו צריך אדם ְׁש֣לֹום ַהּצ
ולובש הגז, לפיכך נצרך  )ג-(טט ואוכל החלב  )ב-(טט משתכר מצאנו  א)-(טט מתפלל על מי שהוא משביר אותו, לפי שהיה יעקב  שיהא

יH֙ ְוֶאת- ֶאתלשאול בשלומן, לכך נאמר  אן-ְׁש֤לֹום ַאֶח֙ ֹ֔   .ְׁש֣לֹום ַהּצ

ֹום ַאֶח#יL# -ֶאת אן-ְוֶאתמהפך פשטא נדרש לעיל  – ְׁשל� (ֹ ֹום ַהּצ   קטן, שתי דרשות:- מונח זקף – ְׁשל�

  גם לא אנשים) –(טט  בר שיש בו הנייה ממנו,שאדם צריך לשאול בשלום ד בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פד (א) ע"פ 

יוסף  –(טט  מתפלל על מי שהוא משביר אותו, אמר ר' אייבו צריך אדם שיהאמדרש תנחומא (בובר) פרשת וישב סימן יג (ב) ע"פ 
  נהנה דרך יעקב ממה שהאחים וגם הצאן פירנסו אותם)
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

  ֶלֶחםU -ַוֵּיְׁשבּוT ֶלֱאָכל בראשית וישב לז,כה:
ּו  .ד ַוִּיְׂשא� ה ִמִּגְלָע ים ָּבָא/ ּו ְוִהֵּנה# ֹאְרַח�ת ִיְׁשְמֵעאִל) יֵניֶהם# ַוִּיְרא)   ֵעֽ

ְיָמה׃ יד ִמְצָרֽ ים ְלהֹוִר- ט הֹוְלִכ/ י ָו9) ים ְנכֹאת# ּוְצִר�   ּוְגַמֵּליֶה�ם ֹנְׂשִא�
ב)כל דבר מאכל כגון מצב, (א) מאפה מחמשת מיני דגן ובפרט לחם (- בנביא, תמיד עם מקף. מקף כרב 3פעמים בתורה,  3 – ֶלֶחםU -ֶלֱאָכל

   יט) נשחיתה עץ בלחמו:,א) עבד לחם רב, (ירמיה יא,כל דבר מאכל קרוי לחם, כמו (דניאל ה - לאכל לחם  ),נדלא ויצא 'בר( רש"ייין ע"פ 

לל שתיה בכלל אכילה היא. דאמר ריש לקיש: מנין לשתיה שהיא בכ...  א,עובבלי יומא - שתיית יין בסעודה היא בכלל אכילה ונלמדת מ
יH ַּבָּמ֣קֹום ֲאֶׁשר 'ה֣  ִלְפֵנ֣י׀ ְוָאַכְלָּת֞  ),כגיד' ראה דב( שנאמר -אכילה  ֽ - ֱאIֶה֗ ר ְּדָג ן ְׁש֣מֹו ָׁש֒ם ַמְעַׂש֤ Hיְִבַח֘ר ְלַׁשֵּכ֣ תירוש חמרא הוא , נHְ֙ ִּתירְֹׁשH֣ ְויְִצָהֶר֔

  .ְוָאַכְלָּת֞ וקרי ליה 

  קידוש במקום סעודה ישתה שתי רביעיות יין ויצא חובת סעודה.הוספה שב זרקא סגול, כעין – ֶלֶחםU -ַוֵּיְׁשבּוT ֶלֱאָכלאפשר כי 

 )לדבר' מקץ מג,(-ב רש"י', משמעה גריעת יין מסעודתם, כפכתובזרקא סגול, כעין גריעה מסוג הענין ב – ֶלֶחםU -ַוֵּיְׁשבּוT ֶלֱאָכלאפשר כי 

ן ִמּמַ  ת ִּבנְיִָמ֛ ֶרב ַמְׂשַא֧ ת ָּפנָי֘ו ֲאֵלֶה֒ם ַוֵּת֝ ת ֵמֵא֣ ֹ֝ א ַמְׂשא ׁש יָ֑דֹות ַוּיְִׁשּ֥תּו ַוּֽיְִׁשְּכ֖רּו ִעּֽמֹו׃ַוּיִָּׂש֨ ת ֻּכָּל֖ם ָחֵמ֣ ֹ֥ ומיום שמכרוהו לא שתו  -  ַוּֽיְִׁשְּכ֖רּו ִעּֽמֹו ...  ְׂשא
      ).שבת קלט,אבבלי יין, ולא הוא שתה יין, ואותו היום שתו (ראה 

דב'  ;,כומטויחי בר' (דכתיב  ואמר רב מלאי משום רבי יצחק מגדלאה: מיום שפירש יוסף מאחיו לא טעם טעם יין,בבלי שבת קלט,א 

ד )וזאת לג,טז ֹ֖ מכלל דעד ַוּיְִׁשּ֥תּו ַוּֽיְִׁשְּכ֖רּו ִעּֽמֹו׃ ),לדמג מקץ בר'(רבי יוסי ברבי חנינא אמר: אף הן לא טעמו טעם יין, דכתיב  ֶאָחֽיו׃ נְִז֥יר ְלָקְדק
  הוא דלא הוה, שתיה מיהא הוה.  האחים)(אצל שיכרות  -  )ת רב מלאי משום רבי יצחק מגדלאהדעו((הוה שיכרות). ואידך     האידנא לא

  א קלט,מהרש"א חידושי אגדות מסכת שבת 
ולפ"ז איכא למימר נמי דיוסף נזיר ממש היה אלא מפני כבוד מלכות גילח עצמו תוך ימי נזירותו וניחא השתא למאן דאמר שאף הם 

(ועוד יש ו שלא היו נזירים אלא כפרושים מיין ועי"ל לא שתו יין ולמה הוא נקרא נזיר ולא אחיו לפי שהוא היה נזיר ממש משא"כ אחי
  שהוא נקרא נזיר למעלתו אע"פ שלא היה ברשות עצמו והיה בין הנכרים אעפ"כ היה נזהר בפרישות יין וק"ל: לומר)

  

  ר' יוסי אומר כשם שנתנו ארבע מדות בנשים כך נתנו באנשים.  אבות דרבי נתן פמ"ה(אוצר החכמה) 
. קנתאניים שנ' (שם, יא) ויקנאו ֶלֶחםU -ַוֵּיְׁשבּוT ֶלֱאָכל )בר' וישב לז,כה( נ'ש נתאניים צתותניים ועצלים, גרגרניים מניןהאנשים גרגרניים ק

  בו אחיו, צתותניים שנ' (שם כב,כג) והם לא ידעו כי שומע יוסף, עצלים מנין שנ' (שם מה,ט) מהרו ועלו אל אבי.

זרקא סגול,  – ֶלֶחםU -ַוֵּיְׁשבּוT ֶלֱאָכלממקרא אחר בכלה רבתי פ"ד, אבל אפשר לאמר כי  אמנם בהערה נאמר שלר' יוסי גרגרניים נלמד
כתוב על הענין, כאן רבוי מאכל. ויש לעיין בדבר כי מבבלי שבת קלט,א נלמד על גריעה בשתית יין ואילו מסוג הענין ב הוספהכעין 

ד בזה האיך שבטי יה ערב להם לישב לאכול לחם אחר מעשה כזו ... כתב כי הרמ"א עמ אבני אליהומאדר"נ נלמד הוספה באכילה. ובספר 
לפי זה אפשר כי זרקא סגול יהיה בתפקיד גריעת תאבון לאכול כל מאכל מהדין  –די"ל דעשו להבחין אם יערב להם האכילה או לאו. טט 

ם לאכול לחם כל אותו היום כדאיתא כתב כיון דסנהדרין שדנים למיתה אסורי, ע' קמח, פישר ישראל אבן ישראל, רב-שפסקו. וב
והם דנו אותו כמסית ומדיח ולכן לא הוה צורך להשהות הדין ליום המחרת. אבל בסנהדרין לומד מפסוקים אחרים כגון  בסנהדרין (סג,א)

  "לא תאכלו על הדם".

  
  כי תשא  -פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא י 

[מה בצע] כי נהרוג את אחינו  רוג ומברכים להקב"ה אין אנו אלא מנאצים, מהואכלו ושתו באו לברך אמר להם יהודה באים לה... 

  בוצע בירך ניאץ ה' (תהלים י' ג') אלא לכו ונמכרנו לישמעאלים (בראשית ל"ז כ"ז),  אמר להם יהודה(שם שם /בראשית ל"ז/ כ"ו) 

י שלום הסיבה אחת שישבו השבטים ונטלו עצה על יוסף א"ר יהודה הלוי בי רב(שם שם /בראשית ל"ז/ כ"ה). ֶלֶחםU -ַוֵּיְׁשבּוT ֶלֱאָכל
להאכיל לחם לכל העולם,  ֶלֶחםU -ַוֵּיְׁשבּוT ֶלֱאָכל, למוכרו זיכה את כל העולם כולו שנמכר למצרים וכלכל את כל העולם בשני הרעב

ירה של עגל, ואם זכותם על אחת כמה וכמה, אף כאן מי גרם לפרשת שקלים העב ,ואם עבירתם שלהם גרמה לכל העולם שיחיו
   כולך יפה רעייתי ומום אין בך (שה"ש =שיר השירים= ד' ז').  עבירתם למצוה, זכותם על אחת כמה וכמה

אפשר שע"י ההסיבה יהודה הרהר תשובה ועבר מכסא של דין לכסא של רחמים. כלומר גריעה  זרקא סגול, – ֶלֶחםU -ַוֵּיְׁשבּוT ֶלֱאָכל
ה את כל העולם שיוסף כלכל אותו בשנות הרעב. זה מתאים לתפקיד זרקא סגול של גריעה מדין מהדין והוספה ברחמים. וזה גם זיכ

  ולהוספה ברחמים.

. בתורת הסוד, ע"פ ליקוטי ש"ס להאר"י בחגיגה י"ד על מה שארז"ל 59, ע' אבן שלמה, רב ארנרייך שלמה זלמן(אוצר החכמה) 

...  היינו שישבו לעשות היחוד של האכילה) בתפקיד הוספה זרקא סגול, –( ֶלֶחםU -ַוֵּיְׁשבּוT ֶלֱאָכל, "שחקים שבו טוחנין מן לצדיקים"

  . כדי להמשיך שפע ופרנסה לשבור בר בארץ

  

K ָכל בראשית וישב לז,לה: יו ְוָכל-ַוָּיֻקמּו י-ָּבָנ! אֶמר ִּכֽ <ֹ ם ַוּי ֹו ַוְיָמֵאן# ְלִהְתַנֵח) יו ְלַנֲחמ� Dד ֶאל-ְּבֹנָת Jָלה -ֵאֵר ל ְׁשֹא.   ְּבִנ+י ָאֵב/
יו׃וַ  ֹו ָאִבֽ -ְבְּך ֹאת/   ֵּי

אֶמר  <ֹ ם ַוּי בתבנית טעמים כזאת , )576עולה תקע"ו (=  גדול עולה יסו"ד מלכו"ת- קטן זקף-גי' המלים זקף –גדול - קטן זקף-זקף –ְלִהְתַנֵח)
  גימטרית המלים המוטעמות וכן ההפרש בין גימטרית המלים ובין גי' מלת תקע"ו מרמזים על ענינים בפנימיות התורה,

(א) עשר  :באש"ת אדוני"ו (תלוי) י', י' אלוו= (יוסף) ח"י (מתגרה בו) אש"ת אדני"ו =  772 + 18 = 790 = 257+  533התוכן עולה  גי'

ֹו ְּבֵאיָתן#  ַוֵּת�ֶׁשב )בר' ויחי מט,כד(- טיפות המרומזות ב ּזּו ַקְׁשּת) �י ַוָּיֹפ/  תשובה כתב מורנו זצ"לשו"ת תורה לשמה סימן תסא (ע"פ  ָיָד.יו ְזֹרֵע

   .ג"י (מלכות הכתוב מדבר)בעש"ר הרֻ =  790; (ב) )בשער הגלגולים

עם  הצדי"ק, העולה ע"פ אוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל בין היתר למלת  214=  790 – 576ההפרש בין גי' המלים ותקע"ו 
  ), אפשר כרמז שיוסף עומד בצדקותו. האותיות. (שיחות פ' ויצא ט"ל

ַוח )בר' וישלח לב,יז("ח: וַ רֶ ועוד עולה למלת  ימּו ְוֶר֣ ין ָּתִׂש֔ ֶדר ֵּב֥ ין ֵע֖ ַוח )אסתר ד,יד(, פניני הקדמונים) (ובספר,  ֵעֶֽדר׃ ּוֵב֥ ה ֶר֣  ַלּיְהּוִדים֙  יֲַע֤מֹוד ְוַהָּצָל֞

ר ִמָּמ֣קֹום   ,  ַאֵח֔

יאמר ונצנצה ביעקב רוח הקדש , "חַ וכן עולה למלת מלת רּו ד- ִּכֽ Jל ְׁשֹא. -ֶאלישראל - מארץ ֵאֵר למצרים שהיא, ע"פ ראב"ע  ָלהְּבִנ+י ָאֵב/
) וימנע ג"י (מלכותבעש"ר הרֻ יעסוק מן אש"ת אדני"ו וגם ח"י וינצל יוסף (הצדי"ק עם האותיות) , שתראה דמותי לישראל- למטה מארץ

שרה . יוסף ניסה להביא האחים להתחרט לפניו על מכירתו ובכך למנוע מיתת עזה אחד מהענינים בדרך סוד בפר' מקץ .בעתיד מיתתם
ַוח )אסתר ד,יד(הרוגי המלכות, ככפרה על מכירתו. וגם  ה ֶר֣   ולכל העולם שיוסף יאכילם לחם ברעב. ַלּיְהּוִדים֙  יֲַע֤מֹוד ְוַהָּצָל֞
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

  (התשע"ו) (בהשתתפות נחלת יעקב) בראשית וישב לז,א 1.6

  

ימ,ה:  וישבבראשית  ד ִא/ �ְיָלה ֶאָח) יׁש ֲח9מֹו# ְּבַל ם ִא� Dֹום ְׁשֵניֶה K ֲחל! ֹו ַוַּיַֽחְלמּו ֹון ֲח9מ.   ׁש ְּכִפְתר�
ַהר׃ ית ַהֹּסֽ ים ְּבֵב- ר ֲאסּוִר/ ִים ֲאֶׁש- ה ֲאֶׁשר# ְלֶמ�ֶלC ִמְצַר) ה ְוָהֹאֶפ�   ַהַּמְׁשֶק�

ם(ה)  רש"י Dֹום ְׁשֵניֶה K ֲחל! שחלם את  ,שניהם חלום: כל אחד חלם )ב"ר פח,ד(זהו פשוטו. ומדרשו ויחלמו שניהם חלום,     - - - -  ַוַּיַֽחְלמּו
ר( )הבר' וישב מ,(ו שנאמר חלומו ופתרון חלום חבירו; וזה י ֣טֹוב ָּפָת֑ ים ִּכ֣ ֹו . )ַוַּיְ֥רא ַׂשר־ָהאִֹפ֖ ֹון ֲח9מ. יׁש ְּכִפְתר� כל אחד חלם חלום  - ִא/

    הדומה לפתרון העתיד לבא עליהם.

  

ק הקשור עוסק בחלומות פתרונם והטבתם. ציטוטים מפסוקים של סיפור שר המשקים לפני פרעה (פר' מקץ) ומפסו ]נז - נה  בבלי ברכות[
בדיון על פתרון  ],בנה בבלי ברכות[לחלום שר האופים (פר' וישב) ומפסוק בפתרון חלום פרעה ע"י יוסף (פר' מקץ) משולבים כמעט בסוף 

והטבת חלומות. אפשר שתבניות טעמי המקרא של פסוקים בפרשות אלו מרמזים על הדיון המפורט בפתרון והטבת חלום למי שנפשו 
  לום שחלם. עגומה עליו מפני ח

ֶבל יְַנֵֽח֑מּון עַ  :ב,זכריה י רּו ֶה֖ ְוא יְַדֵּב֔ ֶקר ַוֲֽחIמֹו֙ת ַהָּׁש֣ זּו ֶׁש֔ ֶון ְוַהּֽקֹוְסִמי֙ם ָח֣ ים ִּדְּברּו־ָא֗ י ַהְּתָרִפ֣ ין רֶֹעֽה: פִּכ֧ אן יֲַע֖נּו ִּכֽי־ֵא֥ ֹ֔   ל־ֵּכ֙ן נְָס֣עּו ְכמֹו־צ

אֶמר ִׁשְמעּו־ָנ֣א ְדבָ  ,ו:יב בהעלתך במדבר ֹ֖ ע ַּבֲח֖לֹום ֲאַדֶּבר־ּֽבֹו:ַוּי יו ֶאְתַוָּד֔ ם ֗ה' ַּבַּמְרָא֙ה ֵאָל֣ יֲאֶכ֔ י ִאם־ִיְֽהיֶ֙ה נְִב֣   קשר בין נבואה וחלום ָר֑

רּו )ב,זכריה י( אמר: )ם רעול(טט: ח שמואל כי הוה חזי חלמא בישא ]בבלי ברכות נז,ב[ ְוא יְַדֵּב֔ , שאין להתיחס (טט: בניחותא ַוֲֽחIמֹו֙ת ַהָּׁש֣

רּו-אמר: וכי ה )ם טובול(טט: ח. כי הוה חזי חלמא טבא )יהםאל ְוא יְַדֵּב֔ ַּבֲח֖לֹום  ),ויב 'בהע 'במ(והכתיב  )ם טוב סימן טובול(טט: ח ?ֲחIמֹו֙ת ַהָּׁש֣
רּווכתיב  ַּבֲח֖לֹום ֲאַדֶּבר־ּֽבֹו: כתיב (מקשה) . רבא רמיֲאַדֶּבר־ּֽבֹו ְוא יְַדֵּב֔ על  - ) ),ויב 'בהע 'במ((טט: לא קשיא, כאן  )א פותרורב( - ! ַוֲֽחIמֹו֙ת ַהָּׁש֣

. אמר רבי ביזנא בר )לא מבורר האם תמיד או רק בדבר רע?(טט:  על ידי שד -  ))ב,זכריה י((טט: , כאן  )זוהר וישב קצא(ראה להלן  ידי מלאך
י בנאה: עשרים וארבעה פותרי חלומות רב - זבדא אמר רבי עקיבא אמר רבי פנדא אמר רב נחום אמר רבי בירים משום זקן אחד, ומנו 

וכולם נתקיימו בי, לקיים מה שנאמר:  - היו בירושלים, ופעם אחת חלמתי חלום והלכתי אצל כולם, ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה 
שכל  אין, וכדרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר: מנין -כל החלומות הולכים אחר הפה. אטו כל החלומות הולכים אחר הפה קרא הוא? 

ר יַויְהִ֛  ),יגמא ' מקץבר(שנאמר  -החלומות הולכין אחר הפה  נּו ַּכֲאֶׁש֥ ן ָּפַֽתר־ָל֖ (פתר מעין  . אמר רבא: והוא דמפשר ליה מעין חלמיהָהָי֑ה ֵּכ֣

ים )טזבר' וישב מ,( :ָּפָתֽר ַּכֲחI֖מֹו יׁשאִ֥  )ב,ימא ' מקץבר(, שנאמר העניין שהיה בחלום) מנא ידע? אמר רבי אלעזר: מלמד שכל  -  ַוַּיְ֥רא ַׂשר־ָהאִֹפ֖
הרי זו נבואה קטנה. ואמר רבי  - אחד ואחד הראוהו חלומו ופתרון חלומו של חבירו. אמר רבי יוחנן: השכים ונפל לו פסוק לתוך פיו 

ום שנשנה, יוחנן, שלשה חלומות מתקיימין: חלום של שחרית וחלום שחלם לו חבירו, וחלום שנפתר בתוך חלום. ויש אומר: אף חל
  וגו'. ַהֲח֛לֹום ִהָּׁש֧נֹות לְועַ֨  ),לבמא ' מקץבר(שנאמר 

  

ינּו אִ֥  )מא ' מקץבר( נּו ֶאת־ֲחIמֵֹת֑ ֶּפר־֔לֹו ַוּיְִפָּתר־ָל֖ ים ַוּנְַס֨ ר ַהַּטָּבִח֔ ֶבד ְלַׂש֣ י ֶע֚ נּו ַנַ֣ער ִעְבִר֗ ם ִאָּת֜   יׁש ַּכֲחI֖מֹו ָּפָתֽר:(יב) ְוָׁש֨

ר י ַּכֲאֶׁש֥ י ְואֹ֥תֹו ָתָלֽה: (יג) ַויְִה֛ יב ַעל־ַּכִּנ֖ י ֵהִׁש֥ ן ָהָי֑ה אִֹת֛ נּו ֵּכ֣   ָּפַֽתר־ָל֖

נּו ם ִאָּת֜   קדמא ואזלא, כעין כלל בפתרון חלום שיתקיים,  – ְוָׁש֨

יוטעמי    מונח רביע, בתפקיד של לפחות ארבעה דברים, המלמדים על חלומות שעתידים להתקיים. – ַנַ֣ער ִעְבִר֗

יׁש ַּכֲחI֖מֹו ָּפָתֽר )מא ' מקץבר(שפתרון חלום צריך להיות א)  -(טט  ]ברכות נז,ב בבלי[נביאם בסדר של  מענין תוכן החלום, וזה מסביר  ִא֥
   ,י בנאה)ברב( וכולם נתקיימו בי -, ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה פותרים פתרו אותו חלום  24כיצד 

וחלום שחלם לו ) ג -(טט חלום של שחרית  )ב -(טט חלומות מתקיימין:  ואמר רבי יוחנן, שלשה )ופרט הכולל שלושה פרטים –(טט 
  וגו'. ַהֲח֛לֹום ִהָּׁש֧נֹות לְועַ֨  ),לבמא ' מקץבר(אף חלום שנשנה, שנאמר  )ה -(טט וחלום שנפתר בתוך חלום. ויש אומר:  )ד -(טט חבירו, 

  הרי זו נבואה קטנה. -סוק לתוך פיו ונפל לו פ )הני(טט: מש אמר רבי יוחנן: השכים )ו, מעין חלום –(טט 

  

עוסק במקור הנבואה, קשר בין נבואה לחלום, מקור  ]ב,קצאוישב  'זוהר פר[רבי יוחנן קשר בין שינה ובין נבואה.  ],בנה בבלי ברכות[- ב
  פתרון חלום ומקור חלום.

  רב דיא"מ אייכנשטיין), ה(זה"ב)(בסוגריים פי' זהר בהיר זוהר כרך א (בראשית) פרשת וישב דף קצא עמוד ב 

ֹו  )הבר' וישב מ,( ֹון ֲח9מ. יׁש ְּכִפְתר� ד ִא/ �ְיָלה ֶאָח) יׁש ֲח9מֹו# ְּבַל ם ִא� Dֹום ְׁשֵניֶה K ֲחל! דהא אתמר דכל  בוא וראה)טט: ( א חזיוגו' תַוַּיַֽחְלמּו
ן שנאמר כל החלומות (זה"ב:כיו חלמין אזלין בתר פומא, יוסף כד פשר להו חלמא אמאי פשר להאי פישרא טבא ולהאי פישרא בישא

ובגין  (זה"ב: החלומות הראו גם על יוסף)אלא אינון חלמין עליה דיוסף הוה  לזה פתרון טוב ולזה פתרון רע) הולכים אחר הפה, למה פתר
ז על מה מרמ (של יוסף) שידע על עיקר ושורש שלוכיון (זה"ב:  דידע מלה על עקרא ושרשא דילה בגין כך פשר חלמא להו כמה דאצטריך

(זה"ב: לכל אחד  לכל חד וחד פשר להון פישרא לאהדרא מלה על אתריה, מותיהם לפי הצריך ליוסף ובני ישראל)בעליונים, ע"כ פתר חלו
ם יֹו )חבר' וישב מ,(, מה כתיב )שרשו הרע)ב(טט: לשר המשקים שבשורשו טוב, ולשר האופים ש, פתר פתרון כדי להחזירו למקומו בשרשו אֶמר ֲאֵלֶה֜ ֹ֨ ף ַוּי ֵס֗

ים ַסְּפרּו־ָנ֖א ִלֽי בגין דהכי מבעי ליה למפשר חלמא לפקדא פישרא  (זה"ב: שתלה הדבר בהקב"ה),, מאי טעמא ֲה֤לֹוא ֵלֽאIִהי֙ם ִּפְתרֹנִ֔
א דכלא בגין דתמן איהו קיומ )(טט: ולא ליחס הפתרון לפיו) (זה"ב: כי פותר החלום צריך לצוות הפתרון להקב"ה שהוא יפתורלקודשא בריך הוא 
(זה"ב: כי שם למעלה הוא קיום כל החלום, שמשם יוצא ובו קיים הפתרון, וכדמפרש ואזיל מקום שורש החלום, ומקום  וביה קיימא פישרא,

 (טט: פתח אליהו מלכות פה תורה שבע"פ), כי שורש הפתרון הוא במלכות דאצילות סוד הפה (טעם למה החלומות הולכים אחר הפה )כלהלן הפתרון
  )ממשיך הפותר את פתרון החלום ומשם

(זה"ב: מדרגת החלום הוא למטה בעולם היצירה, כי שורש החלום הוא במלאך גבריאל כמו הא אתמר דדרגא דחלמא לתתא איהו  א חזית
ד בגין דהא מאתר דנבואה שריא ע והוא מדרגה הששית למטה מן מדרגת הנבואה) (זה"ב:  ואיהו דרגא שתיתאהשנתבאר בדף קפ"ג ע"א) 

מקום שהנבואה שורה הוא בנצח דז"א, עד מדרגת גבריאל יש שש מדרגות, נצח הוד יסוד מלכות (זה"ב: האי דרגא דחלמא שיתא דרגין אינון 
ולפתרון חלום צריך להעלות החלום עד מדרגה אחרת עד ספירת מלכות (זה"ב:  וסלקא פישרא מדרגא דחלמא לדרגא אחראמיכאל גבריאל) 

 החלום במדרגה שלמטה מן המלכות, אבל הפתרון עומד בדרגה שעליו,זה"ב: ( הו דרגא דלתתא ופישרא קיימא עלייהו, חלמא אידאצילות)
זה"ב: הפתרון תלוי בדבור שהוא סוד המלכות, וזהו פי' שכל החלומות ( ופישרא קיימא בדבור שהוא מלכות העומד למעלה ממלאך גבריאל)

ועל דא בדבור קיימא מלה  כדאתא בתיקו"ז במאמר פתח אליהו, מלכות פה ותושבע"פ קרינן לה)הולכים אחר הפה, כי פה הוא סוד המלכות 
ים )חבר' וישב מ,(דכתיב  זה"ב: וע"כ תלוי הדבר בהדיבור סוד המלכות), ( קאי על  זה"ב: שם אלקים)( הלא לאלהים ודאי ֲה֤לֹוא ֵלֽאIִהי֙ם ִּפְתרֹנִ֔

רץ למה פתר לזה טוב ולזה רע, כי כן היה הדבר למעלה בשורשו במלכות, שהיא הפה שבה תלוי ומתו(, המלכות, שהוא סוד דינא דמלכותא
  .הפתרון ולא פיו של הפותר)

  

ֹו )הבר' וישב מ,(תבנית הפסוק  ֹון ֲח9מ. יׁש ְּכִפְתר� ד ִא/ �ְיָלה ֶאָח) יׁש ֲח9מֹו# ְּבַל ם ִא� Dֹום ְׁשֵניֶה K ֲחל!   כעין פרט וכלל ופרט ַוַּיַֽחְלמּו
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

 K םפרט קדמאה, המפורט בפרט בתראה  – ַוַּיַֽחְלמּו Dֹום ְׁשֵניֶה ֹוכלל  – ֲחל! ֹון ֲח9מ. יׁש ְּכִפְתר� ד ִא/ �ְיָלה ֶאָח) יׁש ֲח9מֹו# ְּבַל   פרט – ִא�

  

K  )הבר' וישב מ,(   חלום אחד מששים לנבואה ]בבלי ברכות נז,ב[- תרסא בתפקיד אפשרי של שעור כנדרש ב(א)  – ַוַּיַֽחְלמּו

K  )הבר' וישב מ,(  ורש, מקור לחלום במלאך גבריאל; שורש מקור פתרון החלום בספירת ש: מחיצה נעלה, תרסא, בתפקיד (ב) – ַוַּיַֽחְלמּו
  שמקורה בספירת נצח דאצילות.  חלום אחד מששים לנבואה ]בבלי ברכות נז,ב[- כנדרש ב(מידת) מלכות ו

ד ֲאִנ֣י ָוה֑  )יא,אמ מקץ בר'(- נעיין ב ה ֲח֛לֹום ְּבַל֥יְָלה ֶאָח֖ יׁש ְּכִפְת֥רֹון ֲחI֖מֹו ָחָלְֽמנּו:ַוַּנַֽחְלָמ֥ של כל שר.   ִפְת֥רֹון ֲחI֖מֹוהפסוק מספר על  ּוא ִא֛
ה חֲ נשתמש במידת גורעין ומוסיפין ובמידת גימטריה באותיות    מתקבלת הגי' נצ"ז ועם הכולל מתקבלת המלה נצ"ח ! ַוַּנַֽחְלָמ֥

K  )הבר' וישב מ,( הנבואה בנצח  מקורמדרגה ששית למטה ממדרגת הנבואה. ו קור החלוםמזה"ב:  ע"פ הזהר ופי' תרסא, בתפקיד שעור(ג)  – ַוַּיַֽחְלמּו
  .שבאצילות 

  

ם )הבר' וישב מ,( Dֹום ְׁשֵניֶה קדמא ואזלא, סדר השתלשלות מנבואה שבנצח, למלכות שבה נשאר פתרון חלום, והחלום עצמו יורד  – ֲחל!

ֹום כל אחד חלם ) ב"ר פח,דע"פ ( רש"יכפ' לום לשני אנשים (כעין שתי מחיצות)למלאך גבריאל, שבסיפור חלומות שרי פרעה הוליך ח ֲחל!
ם Dועל פותר החלום להעלות החלום ממקורו במלאך גבריאל אל שורש הפתרון במלכות שחלם את חלומו ופתרון חלום חבירו ,,,,ְׁשֵניֶה ,

  דאצילות.

  

�יְ  )הבר' וישב מ,(בכעין פרט בתראה נאמר:  יׁש ֲח9מֹו# ְּבַל דִא� קטן מלמד שני דברים, (א) כנדרש -קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ָלה ֶאָח)
. (ב) אין חלום בלי דברים אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו ]בבלי ברכות נה,ב[- ב

 בטלים. אלא שכאן הדברים הבטלים לא היו בטלים אלא לא נגעו לשרי פרעה. 

�ְיָלהשר כי טעם מונח של אפ י )טבר' וישב מ,( בתפקיד של תוספת, שלא שייכת אליהם והם אח"כ לא ספרו, וזה מרומז בטעם  ְּבַל  – ַּבֲחלֹוִמ>

  גדול, חלום הנוגע בשר המשקים, בשר האופים וביוסף ודרכו לכלל ישראל.- זקף

יׁש ֲח9מֹו# עכשו נסביר את:  בבלי [-ת שר המשקים הייתה חמורה מעבירת שר האופים. ונדרש בכי עביר המלבי"םמהפך פשטא. מסביר  – ִא�

דרשות לחם שלמה, הרב [- . וכתב האמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו ]ברכות נה,ב

האופים היה בדעתו שלא חטא כלל , כי שר המשקים הרהר תשובה על עבירתו וכל יום היה מתחרט עליה, ואילו שר ]ארנרייך ש"ז ע' סב
יׁש ֲח9מֹו# לכן לא הרהר תשובה. תבנית הטעמים של  מהפך פשטא מלמדת על היפוך הדין מפשטות המעשה. שר האופים למרות  – ִא�

עבירתו הקלה הומת. שר המשקים ע"י תשובה התהפך דינו לשוב לתפקידו. ומתוך שהקב"ה עורר אותו לתשובה היה ליוסף שני דברים 
או לפתור את החלום (א) תוכנו המרמז לכנסת ישראל (ב) שהתוכן הגיע באמצעות בעל תשובה. וכך יוסף ידע להעלות את החלום בבו

למקור פתרונו, (מלכות שבאצילות) וכך הגיע אליו בשורת הישועה ליוסף ודרכו עבור עם ישראל. שר האופים שלא חזר בתשובה נושא 
ים אחרי שישעבדו את ישראל, מעל ומעבר לגזרת "ברית בין הבתרים" ידוע תדע כי גר יהיה זרעך את בשורת העונש מחרון אף ה' במצר

בארץ לא להם". כעין דרך "צדיק" (שר המשקים בשורשו היה טוב) באה בשורה טובה, דרך רשע (שר האופים בשורשו היה רע) באה 
  בשורה קשה.

  

Vם חָ : חמ, וישבבראשית  יו ֲחל� ּו ֵאָל) י:ַוּיֹאְמר� ים ַסְּפרּו־ָנ/א ִלֽ א9ִהים# ִּפְתֹרִנ) Vא ֵלֽ ף ֲהל� ם יVֵס� אֶמר ֲאֵלֶה[ !ֹ V ַוּי ר ֵא�ין ֹאת. ְמנּו ּוֹפֵת/   ַל)

ְמנּו )חבר' וישב מ,(פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)  יו ֲח֣לֹום ָחַל֔ שנינו דומין ֲח֣לֹום , אמרו לו ֲח֣לֹוםלא אמרו חלומות חלמנו, אלא . ַוּיֹאְמ֣רּו ֵאָל֔
ְמנּו ה לזה, זה בשלשה שריגים, וזה בשלשה סלי חורי: ד"אז ים )חמ,(: כל אחד ואחד חלומו בראשו. ֲח֣לֹום ָחַל֔ . ֲה֤לֹוא ֵלֽאIִהי֙ם ִּפְתרֹנִ֔

  :שהקב"ה נותן דעת לבני אדם לפתור חלומות, והן הולכים אחר הפה

ְמנּו )חבר' וישב מ,( יו ֲח֣לֹום ָחַל֔ קטן בין שני קיסרים, אפשרות להיקש, מחלום לחלום, מפתרון לפתרון, מדרך - ... זקף קטן- זקף – ַוּיֹאְמ֣רּו ֵאָל֔
  . ]ב,קצאוישב  'זוהר פר[- וב ]בבלי ברכות נז,ב[- פתרון לדרך פתרון כמו שלמדו ב

ם )חבר' וישב מ,( אֶמר ֲאֵלֶה֜ ֹ֨ ף פעולות סדרכלל של כעין קדמא ואזלא,  – ַוּי ים ֲה֤לֹו רביע, ארבעה דברים  – יֹוֵס֗ מהפך פשטא  –א ֵלֽאIִהי֙ם ִּפְתרֹנִ֔
טפחא כשנוי, היינו פתרון החלום משתנה,  –ַסְּפרּו־ָנ֖א מצב של הפתרון. -מקף כרב –ַסְּפרּו־ָנ֖א מקף טפחא סלוק,  – ַסְּפרּו־ָנ֖א ִלֽיקטן, - זקף

ש פתרון רק מאדם המקדש עצמו, שמבטל סלוק, מגביל. יש לבק – ִלֽיהולך אחר הפה של הפותר. מלת "נא" קשורה לשער של קדושה. 
 םהרב אברה –ירושה פ(טט: קצת מן ההסבר ע"פ תורה ו חלומותלפתור  (קדושים)לבני אדם  (רק)הקב"ה נותן דעת עצמו לקב"ה. 

  רבא הסביר כי הכתוב "בחלום אדבר בו" זה ע"י מלאך.  ],בנה בבלי ברכות[, וע"פ  אלאשוילי)

  

ם(טט: אמר רב הונא בר אמי אמר רבי פדת אמר רבי יוחנן:  ],בנה בבלי ברכות[- ם כנאמר באפשר כי הכלל ופרט כאן מלמדי אֶמר ֲאֵלֶה֜ ֹ֨  – ַוּי

ילך ויפתרנו בפני שלשה. יפתרנו? והאמר רב  )מודגם בשרי פרעה(טט: כהרואה חלום ונפשו עגומה  כעין כלל למצב הבא)קדמא ואזלא 
ף: יעשה ארבע פעולות כנרמז בטעם רביע של (טט –חסדא: חלמא דלא מפשר כאגרתא דלא מקריא!  ס' או"ח שו"ע (ראה  פעולה א – יֹוֵס֗

אלא אימא: יטיבנו בפני שלשה. ליתי תלתא ולימא להו: חלמא טבא חזאי. ולימרו ליה הנך: טבא הוא, וטבא ליהוי, רחמנא  ))רכ,ס"א
 3] שיאמרו זאת לפחות או"ח הלכות ברכת הפירות סי' רכ טורעל פרישה [( לשוייה לטב. שבע זימנין לגזרו עלך מן שמיא דלהוי טבא, ויהוי טבא

   ).וכתב בה"ג שאומר עננו באלהי נצור...   טור-(בתוך ה )7פעמים  ועד 
ים  -כמרומז ב :(טט ולימרו שלש הפוכותב) פעולה  :(טט ת. , ושלש פדויות, ושלש שלומו)קטן- מהפך פשטא זקף –ֲה֤לֹוא ֵלֽאIִהי֙ם ִּפְתרֹנִ֔

ְחּתָ  ִל֥י ְלָמ֪חֹול ִמְסְּפִדי֘  ְכּתָ ָהפַ֣  )תה' ל,יב( -שלש הפוכות  י ִּפַּת֥ נִי ַׂשִּק֑ ח זאָ֣  )ירמיהו ל,יב( : ִׂשְמָחֽה ַוְּֽתַאּזְֵר֥ ים ְּבָמ֔חֹול ְּבתּוָלה֙  ִּתְׂשַמ֤ ים ּוַבֻחִר֥ ו ּוזְֵקִנ֖  יְַחָּד֑

י ה   )ודב' תצא כג,(וגו',  ְלָׂשׂשֹון֙  ֶאְבָל֤ם ְוָהַפְכִּת֨ יH֙ ' ה֤ ְוIֽא־ָאָב֞ עַ  ֱאIֶה֙ ֹ֣ ם ִלְׁשמ   וגו'.  ַוּיֲַהפWֹ֩  ֶאל־ִּבְלָע֔
הּפָ֮  )תה' נה,יט(דכתיב  -שלש פדויות ג) פעולה  :(טט ְפִׁשי ְבָׁש֣לֹום ָד֤ ֹ֨  )שמו"א יד,מה(וגו' ,  יְֻׁש֗בּון' ה֜  יּוְפדּויֵ֨  )ישעיהו לה,י(וגו',  יֲּקָרב־לִ֑ מִ  נַ֭  אֶמרַוּי

ם ן׀ ל־ָׁש֗אּולאֶ  ָהָע֜ יֹונָָת֤ dר יָמּות֙  ה ָׂשה ֲאֶׁש֣ ה ָע֠   וגו'.  ַהיְׁשּוָע֨

יִם ִנ֣יב נוב אּבֹוֵר֖  )ט,ינזישעיהו (דכתיב  - שלש שלומות ד) פעולה  :(טט ר ְוַלָּק֛רֹוב ָלָר֧חֹוק ָׁש֜לֹום ָׁש֨לֹום׀ ְׂשָפָת֑ ְו֣רּוַח  )יטדהי"א יב,(: ּוְרָפאִתֽיו' ה֖  ָאַמ֥
ה ֶאת־ֲעמָ  אׁש ָלְבָׁש֗ ֹ֣ H  השלושיםַׂש֘י ר זְֶר֔ ֹ֣ י ָׁש֨לֹום׀ ָׁש֜לֹום ְלH֗ ְוָׁשלֹו֙ם ְלע ה םַוֲאַמְרּתֶ֥  )שמו"א כה,ו(וגו' , ַהָּׁשִליִׁשי֒ם ְלH֤ ָדִוי֙ד ְוִעְּמH֣ ֶבן־יִַׁש֔ ֹ֖ י ּכ ה ֶלָח֑  ְוַאָּת֤

ל ָׁש֔לֹום ּוֵביְתH֣  ָׁשלֹום֙  ֹ֥    . :ָׁשֽלֹום ֲאֶׁשר־ְלH֖  ְוכ

הרואה חלום (א) ונפשו עגומה עליו, (ב) א ייטיבנו (ג) באפי תלתא דרחמי (פי' שאוהבים ] ס"אכות ברכת הפירות סי' רכ,או"ח הל שו"ע[ 
  ו'.אותו) ליה, ולימא באפייהו: חלמא טבא חזאי, ולימרו אינהו: טבא הוא (ד) [ב] וטבא ליהוי ב וכ

משנה ברורה: (לבטל חלום רע, (ז עם תשובה)מג"א, משנה ברורה: () תענית ) ג יפה (ו)וברות ומניקות יפדו בממוןעמשנה ברורה: ((ה סעיף ב
  .הגה: ודוקא בו ביום, ד ואפי' בשבת, ועיין לקמן סימן רפ"ח) כאש לנעורת. )התענית רשות
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

  (בהשתתפות נחלת יעקב)) ז(התשע" בראשית וישב לז,א 1.7

  

ם,מג: וישלח לו אשיתבר ל ַאּ֣לּוף ִעיָר֑ י ֱאֽדֹום׃ פ       ַאּ֥לּוף ַמגְִּדיֵא֖ ו ֲאִב֥ ם ֥הּוא ֵעָׂש֖ ֶרץ ֲאֻחּזָָת֔ ְׁשבָֹת֙ם ְּבֶא֣ ֹֽ י ֱא֗דֹום ְלמ ֶּלה׀ ַאּלּוֵפ֣   ֵא֣

ֶרץ ְּכָנַֽען: :א,זל בויש אשיתבר יו ְּבֶא/ ֶרץ ְמגּוֵר�י ָאִב. ב ְּבֶא/ �ֶׁשב ַיֲעֹק)   ַוֵּי
 בראשית וישב לז,ב:

ף ֶּבן ב יֹוֵס� ֹות ַיֲעֹק� ע- ֵא�ֶּלה׀ ֹּתְלד� ה ָׁשָנה# ָהָי! -ְׁשַבֽ ַער ֶאת-ה ֹרֶע�ה ֶאתֶעְׂשֵר� ּוא ַנ� אן ְוה� (ֹ -י ִבְלָה+ה ְוֶאת- ֶאָחיו# ַּבּצ יו -ְּבֵנ ה ְנֵׁש�י ָאִב. -י ִזְלָּפ/   ְּבֵנ
א יֹוֵס+ף ֶאת ם ָרָע/ה ֶאל-ַוָּיֵב- ם׃-ִּדָּבָת-   ֲאִביֶהֽ

ב )א,זל ב' וישבר(נברר משהו ממה שמלמד הפסוק  �ֶׁשב ַיֲעֹק)   . ֵא�ֶּלה׀ )ז,בל ' וישבבר(- וגו' וקשרו ל ַוֵּי

 , דף צ"ט,ע"א]בראשית אות קנג -מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה [-נדרשת כפוסלת את המוזכרים לפניה. כגון ב ֵא�ֶּלה מלהה

ף ילמדנו. ב יֹוֵס� ֹות ַיֲעֹק� ֹות , ואלה, מוסיף על הראשונים פסל את הראשונים,, אלהא"ר אבהו כל מקום שנ' , ֵא�ֶּלה׀ ֹּתְלד� ֵא�ֶּלה׀ ֹּתְלד�
ב ... וזה לשונו  למד לפסול את אלופי עשו מכתיב חסר ,ג]שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה ל[- ואילו לאלופי עשו.  פסל, ַיֲעֹק�

ק )כה,יט ' תול'בר( ולכך ת יְִצָח֖ ֹ֥ ב  )ז,בל ' וישבבר( להוציא יעקב מכלל הרשעים, כיוצא בו (אות ו"ו שניה)חסר  ּתֹוְלד ֹות ַיֲעֹק� (חסר אות ֵא�ֶּלה׀ ֹּתְלד�

  . פסל לאלופי עשו ראשונה) ו"ו

ֶרץ ְּכָנַֽען )ז,אל ' וישבבר(אפשר שמהסמיכות   דב' וא'( [תו"ש [יז] [לקח טוב]גם לפסול את יושבי כנען שע"פ בא  ֵא�ֶּלה׀ )ז,בל ' וישבבר( ְּבֶא/

  עבדו האדמה, נטעו, חצבו ובנו כדי שבני ישראל יירשו אותם.  ])ו,יא

  אמור ללמד משהו אחר. ֵא�ֶּלה׀ )ז,בל ' וישבבר(- ב לכן טעם מונח לגרמיה (=מונח פסק)

ב )א,זל ב' וישבר( ]אלשיך[- כתב ה �ֶׁשב ַיֲעֹק) (טט: לכתוב  ולא למטה (טט: לכתוב לפניו) הנה פסוק זה יראה בלתי מקושר לא למעלה. ַוֵּי

של יוסף לא דיין לצדיקים מה שמתוקן בקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו  ]ג,בראשית רבה פד[. והנה אמרו רבותינו ז"ל יו)אחר
  .אחריו(כתוב)להם לעולם הבא אלא וכו'. הנה שקשרו הכתוב אל מה ש

  תוך שילוב תבנית הטעמים בפירושו. [כלי יקר]עכשו נסביר חלק מפסוק (לז,א) ע"פ 

ב )א,זל ב' וישבר( �ֶׁשב ַיֲעֹק)   יף לימוד של מצב ביניים.קטן כשני לימודים, מונח עשוי להוס- קטן, זקף- מונח זקף – ַוֵּי

שמאשים את יעקב על שביקש לישב בעולם הזה ישיבה של קבע להיות כתושב בעולם הזה במקום מגורי לימוד (א) ...  [כלי יקר]פי' 
אתּ֚גּור ָּבאָ֣  )כו,ג ' תול'בר( אביו, כי אביו לא כן עשה אלא היה בעולם הזה כגר וכאורח נטה ללון, לפי שאמר לו הקדוש ברוך הוא ֹ֔  ֶרץ ַהּז

ֶרץ ְּכָנַֽעןפי שיצחק כמו אברהם היו תושבי - על- ... אף ם )בר' חי"ש כג,ד(כי שלהם היא מן הדין  ְֶּא/ י ִעָּמֶכ֑ ב ָאנִֹכ֖   ֵּגר־ְותֹוָׁש֥

ע ִּכי־ֵג֣ר׀ יְִהֶי֣ה זַרְ  )יג,טו לךבר' ( דבר אחר, שכבר נאמר לאברהםלימוד (ב)  ַע ֵּתַד֜ ֹ֨ ם יָד ע ַוּיֹ֣אֶמר ְלַאְבָר֗ ם ַאְרַּב֥ ם ַוֲעָב֖דּום ְוִעּ֣נּו אָֹת֑ ֶר֙ץ I֣א ָלֶה֔ ֲעH֗ ְּבֶא֙
בארץ כנען, ורצה לקבל חלק ...  וגם יעקב יש לו חלק בפריעת חוב זה והוא ביקש ישיבה של שלוה במקום מגורי אביו ֵמ֖אֹות ָׁשָנֽה:

ֶרץ ְּכָנַֽען של יוסף לכך נאמרבמתנת הארץ, ולא רצה לשלם חוב כי גר יהיה זרעך, על כן קפצה עליו רוגזו  ואילו לא בטלה , ְּבֶא/
  :מיעקב ישיבה של מנוחה לא היו ימים אלו עולים לו למספר ארבע מאות שנה והיה מתאחר הקץ בהכרח

  (לז,ב)- מכך מגיעים להסבר הקשר בין פסוק (לז,א) ו

ב )ב,זל ב' וישבר( ֹות ַיֲעֹק� מונח  –ֵא�ֶּלה׀ ונח רביע, יש כאן שתי קריאות. (א) קריאה עם פסק מונח לגרמיה (=מונח פסק) מ – ֵא�ֶּלה׀ ֹּתְלד�

ֶרץ לגרמיה (=מונח פסק), טעם פסק של המונח לגרמיה מפסיק את שתי כוונות יעקב (א) ישיבה של שלווה בעולם הזה (ב) ישיבה כגר  ְּבֶא/
חד מתפקידי טעם פסק, רעיון הכתוב משמאלו עובר לימין ובכך לקיים את גזרת ברית בין הבתרים בלי השעבוד והענוי. אובחן שבא ְּכָנַֽען

" שקופץ על כוונות יעקב שבפסוק (לז,א) ומשבשם. (כאן רוגזו של יוסףהפסק ונדרש בו דבר נוסף. כאן הרעיון הוא התולדות של "

  כביכול קופץ מעל הפסק)

ף ד"א ]מדרש ילמדנו[- (ב) קריאה ללא פסק כ ב יֹוֵס� ֹות ַיֲעֹק�   .לא באו אלא בזכותו של יוסף (בני יעקב)כל תולדות הללו  ,ֵא�ֶּלה ֹּתְלד�

  

ב )ב,זל ב' וישבר( ֹות ַיֲעֹק� מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט [-מונח רביע, לפחות ארבעה דברים משותפים ליעקב וליוסף, כגון הנדרש ב – ֹּתְלד�

ֹות אלה תולדות יעקב ראובן, אלא מהו א"ר שמואל לא היה צריך לומר אלא ...  , דף צ"ט,ע"א]בראשית אות קנג -תלמוד תורה  ֹּתְלד�
ף ב יֹוֵס� מה יעקב היתה אמו עקרה, אף  )ב(טט: מה יעקב נולד מהול, אף יוסף נולד מהול.  (טט: א), כל מה שאירע לזה אירע לזה. ַיֲעֹק�

מה זה אמו ילדה שנים,  )ד(טט: מה זה נתקשית אמו בשעת הלידה, אף יוסף נתקשית אמו בשעת הלידה.  )ג(טט: יוסף היתה אמו עקרה. 
זה נגנב, וזה נגנב.  )ח(טט: זה נשטן, וזה נשטן.  )ז(טט: זה רועה, וזה רועה.  )ו(טט: מה זה אחיו שונא אותו, אף זה כן.  )ה(טט: אף זה כן. 

וכן כל (דף צ"ט,  א)י(טט: זה יצא חוצה לארץ, וזה יצא חוצה לארץ.  )י(טט: זה נתברך בעשר ברכות, וזה נתברך בעשר ברכות.  )ט(טט: 
ףע"ב) המאורעות שארעו ליעקב ארעו ליוסף. הוי  ב יֹוֵס� ֹות ַיֲעֹק�   .. רבה פ"ד, ילמדנוֵא�ֶּלה׀ ֹּתְלד�

ףא"ר שמואל בר נחמן  ,ו]בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פד[- וכגון הנדרש ב ב יֹוֵס� ֹות ַיֲעֹק� לא היה צריך קרא  ֵא�ֶּלה׀ ֹּתְלד�
מה זה נולד מהול אף זה  (טט: א)ות יעקב ראובן, אלא מה ת"ל יוסף אלא שכל מה שאירע לזה אירע לזה, למימר כן אלא אלה תולד

מה זה בכור אף  )ד(טט: מה זה אמו ילדה שנים אף זה אמו ילדה שנים,  )ג(טט: מה זה אמו עקרה אף זה אמו עקרה,  )ב(טט: נולד מהול, 
מה זה אחיו שונא אותו אף זה אחיו שונאים  )ה(טט: ה נתקשה אמו בשעת לידה, מה זה נתקשה אמו בלידה אף ז )ה(טט: זה בכור, 

 )ט(טט: זה נשטם וזה נשטם,  )ח(טט: מה זה רועה אף זה רועה,  )ז(טט: מה זה אחיו בקש להרגו אף זה בקשו אחיו להרגו,  )ו(טט: אותו, 
זה יצא לחוצה לארץ וזה יצא לחוצה  א)י(טט: ה נתברך בעושר, זה נתברך בעושר וז )י(טט: זה נגנב שתי פעמים וזה נגנב שתי פעמים, 

זה הוליד בנים בחוצה לארץ וזה הוליד בנים בחוצה  )יג(טט: זה נשא אשה מחוצה לארץ וזה נשא אשה מחוצה לארץ,  )יב(טט: לארץ, 
זה נתברך בית חמיו  )טז(טט: גדל ע"י חלום, זה נתגדל ע"י חלום וזה נת )טו(טט: זה ליווהו מלאכים וזה ליווהו מלאכים,  )יד(טט: לארץ, 

 )יט(טט: זה כלה את הרעב וזה כלה את הרעב,  )יח(טט: זה ירד למצרים וזה ירד למצרים,  )יז(טט: בשבילו וזה נתברך בית חמיו בשבילו, 
זה  )כג(טט: זה נחנט וזה נחנט,  )כב(טט: זה מת במצרים וזה מת במצרים,  )כא(טט:  זה מצוה וזה מצוה, )כ(טט: זה משביע וזה משביע, 

  .העלו עצמותיו וזה העלו עצמותיו

ףד"א  ][ה] מדרש תנחומא (בובר) פרשת וישב[- וכגון הנדרש ב ב יֹוֵס� ֹות ַיֲעֹק� שהיו פני יוסף דומין ליעקב, מנין,  )א(טט: , ֵא�ֶּלה׀ ֹּתְלד�
ב לְויְִׂשָראֵ֗  )ג,זל ב' וישבר(שכך הוא  יוִמָּכל־ּבָ [ ֶאת־יֹוֵסף֙  ָאַה֤ , והרי בנימין קטן ממנו והוא אומר בן זקונים, אלא שהיה ֑לֹו ֖הּוא ִּכֽי־ֶבן־זְֻקִנ֥ים נָ֔

ףאיקונין דומה לו הוי  ב יֹוֵס� ֹות ַיֲעֹק�  )ה,מח יחי' ובר(מה יעקב העמיד שבטים, אף יוסף העמיד שבטים, שנאמר  )ב(טט: ]. ֵא�ֶּלה׀ ֹּתְלד�

ה יִם֙ ֶאְפרַ֙  ן ּוְמנֶַּׁש֔   ,מה יעקב נתכסה מאביו כ"ב שנה, כך יוסף נתכסה מאביו כ"ב שנהד"א  )ג(טט:  :ִיְֽהיּו־ִלֽי ִׁשְמ֖עֹוןוְ  ִּכְראּוֵב֥

  הדרשה על הפסק ורוב הדרשה על מונח רביע עוסקות בדברים עתידיים, כעין אין מוקדם ומאוחר בתורה בין פרשות שונות.
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

  

ל ַאּ֣לּוף ִעיָר֑ ,מג: וישלח לו אשיתבר י ֱאֽדֹום׃ פ        םַאּ֥לּוף ַמגְִּדיֵא֖ ו ֲאִב֥ ם ֥הּוא ֵעָׂש֖ ֶרץ ֲאֻחּזָָת֔ ְׁשבָֹת֙ם ְּבֶא֣ ֹֽ י ֱא֗דֹום ְלמ ֶּלה׀ ַאּלּוֵפ֣   ֵא֣

ֶרץ ְּכָנַֽען: :א,זל בויש אשיתבר יו ְּבֶא/ ֶרץ ְמגּוֵר�י ָאִב. ב ְּבֶא/ �ֶׁשב ַיֲעֹק)   ַוֵּי

 בראשית וישב לז,ב:

ף ֶּבן ב יֹוֵס� ֹות ַיֲעֹק� ע- ֵא�ֶּלה׀ ֹּתְלד� ה ׁשָ -ְׁשַבֽ ה ֹרֶע�ה ֶאתֶעְׂשֵר� ַער ֶאת-ָנה# ָהָי! ּוא ַנ� אן ְוה� (ֹ -י ִבְלָה+ה ְוֶאת- ֶאָחיו# ַּבּצ יו -ְּבֵנ ה ְנֵׁש�י ָאִב. -י ִזְלָּפ/   ְּבֵנ
א יֹוֵס+ף ֶאת ם ָרָע/ה ֶאל-ַוָּיֵב- ם׃-ִּדָּבָת-   ֲאִביֶהֽ

ב(דבר אחר  ]ישן [רש"י �ֶׁשב ַיֲעֹק) כל הפשתן הזה, היה פיקח אחד  הפשתני הזה נכנסו גמליו טעונים פשתן, הפחמי תמה אנה יכנס ַוֵּי
משיב לו ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו, כך יעקב ראה כל האלופים הכתובים למעלה, תמה ואמר מי יכול לכבוש את 

ף )ב,זל ב' וישבר(כולן, מה כתיב למטה  ב יֹוֵס� ֹות ַיֲעֹק� ב ְוָהיָה֩  )עובדיה א,יח( , דכתיבֵא�ֶּלה׀ ֹּתְלד� ֹ֨ ׁש ֵבית־יֲַעק ית ֵא֜ ף ּוֵב֧ ה יֹוֵס֣ ית ֶלָהָב֗ ׁש ֵעָׂשו֙  ּוֵב֤ , ְלַק֔
  :ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולם)

יעקב אבינו ראה בפועל בקימת אלופי עשו ובנבואה שיציקו לישראל, ושהקב"ה יכתיבם למשה רבנו שיכתבם בתורה בסוף פרשת וישלח. 
�ֶׁשב יַ  )א,זל ב' וישבר(- ואז יפתח בפרשת וישב ב ֶרץ ְּכָנַֽען:ַוֵּי ֶרץ ְמגּוֵר�י ָאִב.יו ְּבֶא/ ב ְּבֶא/ ֵא�ֶּלה׀  )ב,זל ב' וישבר(וברישא של הפסוק שאחריו  ֲעֹק)

ף ב יֹוֵס� ֹות ַיֲעֹק�  )עובדיה א,יח(נבואה המלמדת שיוסף יהיה כעין גואל ראשון ודוגמא לגואלים אחרים. ובעז"ה עוד נזכה לקיום הנבואה  ֹּתְלד�

ב ְוָהיָה֩  ֹ֨ ׁש ֵבית־יֲַעק ית ֵא֜ ף ּוֵב֧ ה יֹוֵס֣ ית ֶלָהָב֗ ׁש ֵעָׂשו֙  ּוֵב֤   ., ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולםְלַק֔

  

ף ֶּבן )ב,זל ב' וישבר(תבנית הטעמים של  ע- יֹוֵס� ה ֹרֶע�ה ֶאת-ְׁשַבֽ ה ָׁשָנה# ָהָי! אן-ֶעְׂשֵר� (ֹ חדת מאד באשר אחרי "גרשיים מהפך ו, מי ֶאָחיו# ַּבּצ

ףנשים את התבנית "מהפך פשטא" כמאמר מוסגר, מתקבלת תבנית גרשיים ... קדמא, כאילו כתוב פשטא" נמצא טעם קדמא. אם   ָהָי!ה יֹוֵס�

  אז תבנית הטעמים היא גרשיים קדמא מהפך פשטא בתפקיד של ענין שהתחיל מושהה ויתחיל שוב.  – ֶאָחיו# -ֹרֶע�ה ֶאת

היא ארץ מגורי אביו והיה אצלו כארצו ומולדתו ובית אביו, (ב) (א) מצד שבארץ  יעקב התיישב בקביעות [התוה"מ (המלבי"ם)]ע"פ 
   מצד שהיא ארץ כנען, המוכנת לקדושה ולהשגחת ה'.

ולכן סבב מסבב הסבות הספור שיבא בפרשה שעי"כ נתגלגל שירדו  ][התוה"ממצד גזרת בין הבתרים, המשך  ארעה ההשהיה כאן
פה עונה שיציאת מצרים בשעה שארעה מנעה כליון עם - צרים? התורה שבעלהאם גזרת בין הבתרים התקיימה במלואה במ :למצרים

  שנה), וזמן זה מתבטא בגלויות שונות שעם ישראל עובר.  190שנים ונותר עוד  210ישראל, לכן נותר זמן מקיום מלוא הגזרה (ישבו 

  במהרה בימינו תבוא הגאולה השלמה ותחזור ההתישבות בא"י ולא תעקר עוד.

ף ֶּבןהתישב, ע"י מה שארע כאשר  יעקב אבינו ע-יֹוֵס� ה ָׁשָנה# -ְׁשַבֽ ההתישבות הושהתה ואח"כ חודשה ושוב הושהתה פעמיים ועדיין  ֶעְׂשֵר�
ב ְוָהיָה֩  )עובדיה א,יח(צריך להתקים  ֹ֨ ׁש ֵבית־יֲַעק ית ֵא֜ ף ּוֵב֧ ה יֹוֵס֣ ית ֶלָהָב֗ ׁש ֵעָׂשו֙  ּוֵב֤    ., ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולםְלַק֔

  

ףהטעמים של  ועוד לימוד העשוי להתקבל מתבנית ומה  [כלי יקר]היא גרשיים קדמא, בתפקיד, דבר מאוחר שהקדים. פי'  – ָהָי!ה יֹוֵס�
. ולמה יחס הרוגז ליוסףשאמרו קפצה עליו רוגזו של יוסף. מהו לשון קפצה, היה לו לומר בא לידו ענינו של יוסף, ומהו לשון רוגזו, 

בזה שרוגזו של יוסף היינו חטאו של יוסף, אשר בו הרגיז לאלהים במה שהביא דבתם רעה על אחיו, איך שקוראין והקרוב אלי לומר 
היה עונש זה לאחיהם עבדים, עד שהיה הדין נותן שלעבד נמכר יוסף, ואם כן אף אם לא היה יעקב מבקש לישב בשלוה מכל מקום 

ף ֶּבן ראוי לבוא על יוסף, זולת ש ע-יֹוֵס� ה ָׁשָנה# עֶ -ְׁשַבֽ היה ולא היה בר עונשין עדיין בבית דין שלמעלה, ולפי שנתחברו לרוגזו  ְׂשֵר�
, וזהו לשון קפצה עליו, כי כל מיהר ה' ועשה ליוסף בר עונשין קודם זמנווחטאו של יוסף גם מה שביקש יעקב לישב בשלוה, על כן 

כך חפץ ה' להביא עונש על יוסף קודם זמנו כדי לבטל ישיבתו  ,וממהר לבוא קודם זמנוקפיצה מורה על דבר שראוי לבוא על כל פנים 
של יעקב, והא והא גרמה, כי עונש של יוסף לבד לא יספיק כי לא היה בר עונשין, וישיבתו של יעקב לבד גם כן לא יספיק להביא 

  : בעבור זה עונש על יוסף שלא חטא

  

ל ָאַה�ב ֶאת־יVֵסף# מִ  :,גוישב לז בראשית ים:ְוִיְׂשָרֵא� ֶנת ַּפִּסֽ V ְּכֹת- V ְוָע-ָׂשה ל/ ּוא ל. י־ֶבן־ְזֻקִנ-ים ה/ יו ִּכֽ   ָּכל־ָּבָנ)
ל )בר' וישב לז,ג   רביע כארבעה דברים כמשולב במדרשים הבאים: – ְוִיְׂשָרֵא�

ל ָאַה�ב ֶאת־יVֵסף#  )בר' וישב לז,ג( ח] בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פד[ ר' יהודה  (טט: א)י נחמיה, רבי יהודה ורב, ְוִיְׂשָרֵא�
 )-(האהבה גרמה ל )ג(טט:  ,ר' נחמיה אמר שכל הלכות שמסרו שם ועבר ליעקב מסרן לו )ב(טט: אומר שהיה זיו איקונין שלו דומה לו, 

ים ֶנת ַּפִּסֽ V ְּכֹת- יו, שבשביל כתונת לעולם אל ישנה אדם [בנו] בין בנ ,ג]מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת וישב פרק לז[ ,ְוָע-ָׂשה ל/
 ),ושה"ש ח( ד"א יט] מדרש תנחומא (בובר) פרשת וישב[  )ד(טט: : פסים שעשה יעקב ליוסף נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים

ה ֶו֙ת ַאֲהָב֔ ל ָאַה�ב ֶאת־יVֵסף# וְ  )בר' וישב לז,ג( אהבה שאהב יעקב ליוסף, שנאמר, ִּכֽי־ַעָּז֤ה ַכָּמ֙ הקָ  ),ושה"ש ח(, ִיְׂשָרֵא� ה ִכְׁש֖אֹול ִקנְָא֑ שקינאו  ָׁש֥
  .בו אחיו, ומה תעשה אהבה בצד קנאה, ומי גרם ליוסף לבוא לידי שנאה, שהאהבה שאהב אותו אביו יותר מדאי

  

י ְוִהֵּנה־ֶג/ֶפן ְלפָ  [ט] ,י:ט,מוישב בראשית  V ַּבֲחלVִמ> ֹ�אֶמר ל) V ְליVֵס.ף ַוּי ים ֶאת־ֲח9מ/ ר־ַהַּמְׁשִק+   ָנֽי:ַוְיַסֵּפJר ַׂשֽ

י   גדול בתפקיד שלוש, חלום הנוגע (א) בשר המשקים, (ב) בשר האופים, (ג) ביוסף ודרכו לכלל ישראל-זקף – ַּבֲחלֹוִמ>

  )אוצר החכמה, הרב דיא"מ אייכנשטיין, (זה"ב) זהר בהיר (בסוגריים פי'זוהר כרך א (בראשית) פרשת וישב דף קצא עמוד ב 

ֹום  )הבר' וישב מ,( K ֲחל! ֹו ַוַּיַֽחְלמּו ֹון ֲח9מ. יׁש ְּכִפְתר� ד ִא/ �ְיָלה ֶאָח) יׁש ֲח9מֹו# ְּבַל ם ִא� Dוגו' ת"ח דהא אתמר דכל חלמין אזלין בתר ְׁשֵניֶה
(זה"ב:כיון שנאמר כל החלומות הולכים אחר הפה,  פומא, יוסף כד פשר להו חלמא אמאי פשר להאי פישרא טבא ולהאי פישרא בישא

ובגין דידע מלה על עקרא  (זה"ב: החלומות הראו גם על יוסף)א אינון חלמין עליה דיוסף הוה אל לזה פתרון טוב ולזה פתרון רע) למה פתר
(זה"ב: בשביל שידע על עיקר ושורש שלו על מה מרמז בעליונים, ע"כ פתר חלום שר  ושרשא דילה בגין כך פשר חלמא להו כמה דאצטריך
  ,המשקים שבשורשו טוב, ושל שר המשקים ששרשו הרע)

K  )הבר' וישב מ,(שכתבנו לעיל נזכיר מה  , הרב דיא"מ זה"ב)= (זהר בהיר ] [ב,קצאוישב  'זוהר פר[ע"פ  תרסא, בתפקיד שעור(ג)  – ַוַּיַֽחְלמּו

מקום שהנבואה שורה הוא (זה"ב:  .הנבואה בנצח שבאצילות  מקורמדרגה ששית למטה ממדרגת הנבואה. ו קור החלוםמזה"ב:  ופי'] אייכנשטיין
  מדרגת גבריאל יש שש מדרגות, נצח הוד יסוד מלכות מיכאל גבריאל) בנצח דז"א, עד
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

  (התשע"ח)  בראשית וישב לז,א 1.8

  

י ְוִהֵּנה־ֶג/ֶפן ְלָפָנֽי: [ט] יד:-ט,מוישב בראשית  V ַּבֲחלVִמ> ֹ�אֶמר ל) V ְליVֵס.ף ַוּי ים ֶאת־ֲח9מ/ ר־ַהַּמְׁשִק+   ַוְיַסֵּפJר ַׂשֽ

ים:ּוַבֶּג/ֶפן ְׁש9ָׁש�ה ָׂשִר  ]י[ יָה ֲעָנִבֽ ילּו ַאְׁשְּכ9ֶת/ ּה ִהְבִׁש- וא ְכֹפַר#ַחת# ָעְלָת�ה ִנָּצ)   יִג.ם ְוִה�

Vס ַעל־ַּכ-  ]יא[ ן ֶאת־ַהּכ/ ה ָוֶאֵּת- Vס ַּפְרֹע) ֶאְׂשַח�ט ֹאָתם# ֶאל־ּכ� ים ָוֽ ֲעָנִב� ח ֶאת־ָהֽ י ָוֶאַּק� ה ְּבָיִד. Vס ַּפְרֹע/ ה:ְוכ-   ף ַּפְרֹעֽ
ֹ�אֶמר לV# יVֵס)  ]יב[ ם: ַוּי ים ֵהֽ ֶׁשת ָיִמ/ ים ְׁש9- ֶׁשת# ַהָּׂש�ִרִג) /ה ִּפְתֹרנ.V ְׁש9! יְבL/  ]יג[ף ֶז L ַוֲהִׁשֽ ים ִיָּׂש�א ַפְרֹעה# ֶאת־רֹאֶׁש) ֶׁשת ָיִמ� Vד׀ ְׁש�9 ְּבע�

יָת ַמְׁשֵקֽ  ר ָהִי/ Vן ֲאֶׁש- ִראׁש) V ַּכִּמְׁשָּפט# ָהֽ . L ְוָנַתָּת� כVס־ַּפְרֹעה# ְּבָיד)   הּו:ַעל־ַּכֶּנ

#ִני# ֶאל־ַּפְרֹע) ] יד[ י ָח.ֶסד ְוִהְזַּכְרַּת יָת־ָּנ-א ִעָּמִד/ C ְוָעִׂשֽ �יַטב ָל) י ִאם־ְזַכְרַּת�ִני ִאְּתL� ַּכֲאֶׁשר# ִי Jִני ִמן־ ַהַּב+ִית ַהֶּזֽה:ִּכ   ה ְוהVֵצאַת/

  

י   רש"י מ,ה), (ג) ביוסף ודרכו לכלל ישראלגדול בתפקיד שלוש, חלום הנוגע (א) בשר המשקים, (ב) בשר האופים (-זקף – ַּבֲחלֹוִמ>

  )]אוצר החכמה, הרב דיא"מ אייכנשטיין, ((זה"ב) זהר בהיר (בסוגריים פי'זוהר כרך א (בראשית) פרשת וישב דף קצא עמוד ב [

ֹו  )הבר' וישב מ,( ֹון ֲח9מ. יׁש ְּכִפְתר� ד ִא/ �ְיָלה ֶאָח) יׁש ֲח9מֹו# ְּבַל ם ִא� Dֹום ְׁשֵניֶה K ֲחל! ת"ח דהא אתמר דכל חלמין אזלין בתר  וגו'ַוַּיַֽחְלמּו
כיון שנאמר כל החלומות הולכים אחר הפה,  זה"ב:( פומא, יוסף כד פשר להו חלמא אמאי פשר להאי פישרא טבא ולהאי פישרא בישא

ע מלה על עקרא ובגין דיד החלומות הראו גם על יוסף) זה"ב:(אלא אינון חלמין עליה דיוסף הוה  לזה פתרון טוב ולזה פתרון רע) למה פתר
על מה מרמז  )על תפקידו (טט: של יוסף בשביל שידע על עיקר ושורש שלו זה"ב:( ושרשא דילה בגין כך פשר חלמא להו כמה דאצטריך

  ,רע)אופים ששרשו בעליונים, ע"כ פתר חלום שר המשקים שבשורשו טוב, ושל שר ה

K  )הבר' וישב מ,(נזכיר מה שכתבנו לעיל  , זה"ב)= (זהר בהיר ] [ב,קצאוישב  'זוהר פר[ומחיצות ע"פ  רסא, בתפקיד שעורת(ג)  – ַוַּיַֽחְלמּו

מקום שהנבואה  זה"ב:( .הנבואה בנצח שבאצילות  מקורמדרגה ששית למטה ממדרגת הנבואה. ו קור החלוםמ זה"ב: ופי'] הרב דיא"מ אייכנשטיין
  ד מלכות מיכאל גבריאל)שורה הוא בנצח דז"א, עד מדרגת גבריאל יש שש מדרגות, נצח הוד יסו

  

  (א) חלום שר המשקים (ב) פתרון חלום שר האופים (ג) דברים הנוגעים אל יוסף  ]הכתב והקבלה בראשית מ[

י ִאם־ְזַכְרַּת�ִני ִאְּתL�  (בר' וישב מ,יד) Jלדעתי אין לחברו עם מה שאחריו, וכלומר כאשר תהיה במעמד הטוב והצלחה תזכרני לעשות . ִּכ
מיותר דלא מצאנוהו בשאר מקומות מחובר בלשון  ִאְּתL� לשון עבר, גם מלת ְזַכְרַּת�ִני א"כ היה ראוי לומר תזכרני, לא עמדי חסד, ד

, הוא כאלו אמר גם ְזַכְרַּת�ִני ִאְּתL� יפרידו ממה שאחריו ועושה כמאמר לעצמו, לכן נ"ל כי טעם  ִאְּתL� שבמלת  הרביעזכירה, וכן טעם 
, ובדבריך אלה זכרת דברים הנוגעים אלי יוסףיש בו  ה, ככבחלומך דברים הנוגעים אותךאתך, כי כמו שראית  אנכי יוסף הוזכרתי

(בר' וישב - (טט: שב ונתינת הכוס אל כף פרעהְׁש9ָׁש�ה ָׂשִריִג.ם  (בר' וישב מ,י) כי ממני כמו ממך, ושנינו כאחד משותפים בפתרון חלומך,

ה (בר' וישב מ,יג)לתת  חר שלשת ימים תשוב למעלתך, הם רק נוגעים אותך, דלא)מ,יא) Vס ַעל־ַּכ-ף ַּפְרֹעֽ   , ֶאת־ַהּכ/
ים (בר' וישב מ,י)ענין גפן שהיה לפניך,  (טט: אבל) אמנם יָה ֲעָנִבֽ ילּו ַאְׁשְּכ9ֶת/ ּה ִהְבִׁש- וא ְכֹפַר#ַחת# ָעְלָת�ה ִנָּצ) ח  (בר' וישב מ,יא) :ְוִה� ָוֶאַּק�

ים וָֽ  ֲעָנִב� הֶאת־ָהֽ Vס ַּפְרֹע) , אין מענינים הנוגעים אליך, לכן לא הזכרתי מהם בפתרון (כי באמת משקה כזו אינה ֶאְׂשַח�ט ֹאָתם# ֶאל־ּכ�
  ,הרומזים אליראויה לשתיה אף לפחותי אדם מכש"כ למלך) אבל אלה הם 

ּוַבֶּג/ֶפן  (בר' וישב מ,י) ואמר לד שדבר קודם)(היפתח איהו )  [זהר בלק פירוש הסולם ע' לד](טט: ע"פ (וכן  דרשב"י בלק קפ"טילתא (במכ
, דהא מכאן ולהלאה חזיונא  (עד כאן חזיון הדבר שבחלומו, שהוא גפן, וג' שריגים, והענבים.) וגו' עד הכא חזיונא דמלה ְׁש9ָׁש�ה ָׂשִריִג.ם

י מ,יא)(בר' וישב דכתיב  (טט: ע"פ הסולם מכאן והלאה חזיון של עצמו (שר המשקים))דיליה הוה  ה ְּבָיִד. Vס ַּפְרֹע/ (טט: ע"פ הסולם דהיינו מה  ְוכ-

 (טט: ע"פ הסולם היה בשביל יוסף) בגיני' דיוסף הוה(טט: ע"פ הסולם אבל חזיון הדבר שבחלומו מכוון ) אבל חזיונא דמלה שעשה הוא עצמו.) 
   (וידע). ולבשרא ליה דישמע יוסף וינדע

סחיטת הענבים דומה לסחיטת הענבים של יעקב להוציא יין ליצחק, ומה שארע ליעקב ארע מלמד ש )פה (בחלוקת הסולם)זהר בלק (
ליוסף, מזה יוסף ידע שהדברים מכוונים אליו. וכשם שיעקב מיתק את הגבורות בחסד להמשיך עליו ועל ילדיו שפע ברכה, כך מרומז 

  במשל סחיטת הענבים שבחלום שעל יוסף לעשות )

 ואינון ,תנינן שבעה רקיעין אינון )פה (בחלוקת הסולם)זהר בלק 
פ

 וכלהו נפקי מגו ,מש אינוןחו ,ושית אינון .שבעה היכלין 
צ

עתיקא  
(לסעודה  ההוא יין .(טט: כתוב זה מלמד על מידות היוצאות מבינה לזעיר אנפין (ז"א) חג"ת נהי"ם, ופעמים חג"ת נה"י, ופעמים חג"ת נ"ה) עלאה

 שהכין יעקב ליצחק)
ק
כדין יעקב אמשיך  .וסחיט ליה מענבים דההוא גפן ,(ברש' תולדת) נדרש שהוא מגן עדן)-(טט:ב יעקב מרחיק משיך ליה 

ר .(טט:תקן היין שיהיה ראוי לשתיית יצחק, שמח ושתה) והדי ושתה, ליה ההוא יין דקא אתחזי ליה
. ַי֖יִן ַוֵּיְֽׁשּתְ ֦לֹו ַוָּיֵ֧בא  ,כה)כז' תול' בר( ד) הה"ד, 

(ועל כך שעשה שתי פעולות לעלות ממטה למעלה להגיע לגפן  עילא ותתא. וע"ד ארחיק מלה, ומשיך לה במשיכו דתרי תנועי לאתכלי ש הכא

  .)מוסיף לעילא בתרין סטרין אחיד(ג"א  לעילא ת ליה לתתא, ליה. ֦לֹו , והיינוואח"כ למשכה מטה מעיד טעם מרכא כפולה במלת לו)
  לה-זהר בלק, פירוש הסולם עמ' לד

וע"ד ארחיק מלה ומשיך לה ...  שמאל הלא יין הוא הארת חכמה, שמקורה היא בקו, ַי֖יִן ַוֵּיְֽׁשּתְ ֦לֹו ַוָּיֵ֧בא  ,כה)כז' תול' בר(, והוקשה לו הכתוב... 

  , ו שמאל דבינהשרומז על תקון יעקב את ק שצריכים להאריך בנגונו משום, מרכא כפולה כתוב ֦לֹו כי תחת. ֦לֹו: במשיכו דתרי תנועי והיינו

  .היא בב' תנועות שיורה על שתי הבאות, שני תקונים. וז"ש ליה לעילא בבינה, ליה לתתא בז"א, ֦לֹוַוָּיֵ֧בא  ועל תקון יעקב את קו שמאל דז"א. וע"כ

  

  נחלק תוכן הפסוקים לנוגע לשר המשקים ולנוגע ליוסף.

ים , שלושה ימים.נוגע לשר המשקים – ּוַבֶּג/ֶפן ְׁש9ָׁש�ה ָׂשִריִג.ם ]י[ יָה ֲעָנִבֽ ילּו ַאְׁשְּכ9ֶת/ ּה ִהְבִׁש- וא ְכֹפַר#ַחת# ָעְלָת�ה ִנָּצ) נוגע  – ְוִה�
וא  ליוסף, לבשרו שה' זוכרו וידע על גאולה קרובה, הגפן רומז על יוסף, שאנכי (יוסף הפותר לשר המשקים) מישראל הנקראים גפן, ְוִה�

פרח הצלחתו, היושב כעת בבית המשמר והוא כיין המשומר בתוך הענבים (כנראה בעוד שלושה שממקום שפלת מדרגת יוסף ת ְכֹפַר#ַחת# 

  :ימים)

י ]יא[ ה ְּבָיִד. Vס ַּפְרֹע/ ה נוגע לשר המשקים,  –ְוכ- Vס ַּפְרֹע) ֶאְׂשַח�ט ֹאָתם# ֶאל־ּכ� ים ָוֽ ֲעָנִב� ח ֶאת־ָהֽ (לפי [הכתב והקבלה], בהשתדלות  ָוֶאַּק�

בית האסורים, והוא סחיטת הענבים להוציא המשקה מתוכם החוצה)(לפי [זהר בלק] סחיטת הענבים דומה שר המשקים שתוציאני מ
ה: . לסחיטת הענבים של יעקב להוציא יין ליצחק, מזה יוסף ידע שהדברים מכוונים אליו) Vס ַעל־ַּכ-ף ַּפְרֹעֽ ן ֶאת־ַהּכ/ נוגע לשר  – ָוֶאֵּת-

יצחק ומשך אליו הברכה, כך יוסף יסחט הברכה מצד שמאל מבינה וגבורה ויבוא בתגבורת המשקים, אלא שכמו שיעקב סחט הענבים ל
וימוזג בחסד, כי הצלת מצרים הינה כדי להציל את יעקב ובניו שחייבים להיות גרים בארץ לא להם מגזירת בין הבתרים, ואח"כ תעמוד 
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

  להם זכות זאת בשעבוד עד לגאולה ע"י ה'. 

  

  דברים שבפנימיות התורה בנוגע לכלל ישראל, הם 

י ְוִהֵּנה־ֶג/ֶפן ְלָפָנֽי: ]ט[ V ַּבֲחלVִמ> ֹ�אֶמר ל) V ְליVֵס.ף ַוּי ים ֶאת־ֲח9מ/ ר־ַהַּמְׁשִק+   ַוְיַסֵּפJר ַׂשֽ
V ים ֶאת־ֲח9מ/ ר־ַהַּמְׁשִק+ ענין או חלה , כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין מסוים ועל כל אחד חל אותו דרגא תביר טפחא – ַוְיַסֵּפJר ַׂשֽ

  אותה הלכה.

V ֹ�אֶמר ל)   קטן-מונח זקף – ַוּי

י גדול בתפקיד שלוש, חלום הנוגע (א) בשר המשקים, (ב) בשר האופים (כי פתרונו היה בחלום שר המשקים וגם הפוך), -זקף – ַּבֲחלֹוִמ>
  .(ג) ביוסף ודרכו לכלל ישראל

להביא נסתר לידי גלוי, מלת "והנה"  –ֶג/ֶפן -ְוִהֵּנהשלב כיוסבר להלן, - מצב או רב- במקף כר – ֶג/ֶפן-ְוִהֵּנה, טפחא סלוקמקף  – ֶג/ֶפן-ְוִהֵּנה

יָה ֲענִָבֽים: ),ימוישב  'בר(- רבוי ושנוי וזה מתואר בטפחא טעם  –ֶג/ֶפן -ְוִהֵּנה ילּו ַאְׁשְּכIֶת֖ ּה ִהְבִׁש֥ ה נִָּצ֔ ַח֙ת ָעְלָת֣ וא ְכפַֹר֙    ְוִה֤

יגיע  .פני הקב"הל - ְלָפָנֽיאל  ְוִהֵּנה־ֶג/ֶפן- ענוי במצרים ואז תעלה שוועת בני ישראל בגלוי כנלמד מאת תקופת ה הגבילסלוק ל – ְלָפָנֽי
  משל לכנסת ישראל שתהיה מוכנה לקבלת התורה. –העת ליציאת מצרים, אז יתגלו בזה אחר זה כל השלבים בהבשלת פרי הגפן 

  

י ֹו ַּבֲחלֹוִמ> גדול, וחישוב ההפרש של גי' המלים מגי' - קטן זקף- זקף- של המלים המוטעמות ב גדול, בתפקיד לחשב גי'- קטן זקף-זקף – ל)
  גדו"ל שהיא "תקע"ו, ולקבל כעין גלוי נבואי. הגימטריאות הבאות מאוצר הרב י"ר פאלוך זצ"ל.- קט"ן זק"ף- המלים זק"ף

י   ֹו ַּבֲחלֹוִמ> פרים שנים, איל אחד,  -ראש חודש בשנהסה"כ קרבנות במשך שנה פשוטה למוספי  132=  96+   36גי' המלים עולה ל)
  , (חת"ס סוף מועד) 132כבשים שבעה, חטאת אחד (סה"כ י"א). י"א פעמים י"ב= 

  עולה מד"ת מקד"ש ליד"ת  444=  576 – 132תקע"ו עולה - גי' ההפרש מ

 (ע"פ חת"ס סוף מועד)שוטה פ, וסה"כ הבהמות לקרבנות ראש חודש במשך שנה (ע"פ נועם אלימלך פ' תרומה צו)אפשר כי מלת מקד"ש 

  שימשו השראה למדרש הבא:

זה מקדש, מלך,  - ְׁש9ָׁש�ה ָׂשִריִג.ם זה ירושלים, של -  ֶּג/ֶפןתניא, רבי אליעזר המודעי אומר,  - וגו'  ּוַבֶּג/ֶפן ),ימוישב  'בר( ]תורה תמימה[
ּהוכהן גדול.  וא ְכֹפַר#ַחת# ָעְלָת�ה ִנָּצ) יםהִ אלו פרחי כהונה.  - ְוִה� יָה ֲעָנִבֽ ילּו ַאְׁשְּכ9ֶת/ א)אלו נסכים - ְבִׁש-

  ]:חולין צ"ב א'[ 

ס"ל דכל אלה נרמזו באותו החלום, משום דכל תכלית ירידת ישראל למצרים שנסתבב ע"י ירידת יוסף הי' לתכלית  )]תורה תמימה הערה א[
גמרא באו עוד כמה דרשות ורמזים על לשון פסוק זה, והעתקנו והנה ב -כניסתם לארץ ובנין המקדש ומעשה הקרבנות והשראת השכינה, כנודע. 

, רק את זו שלפנינו, מפני שמבואר בגמרא, אמר רבן גמליאל, עדיין צריכין אנו למודעי, כלומר לדעת ר' אליעזר המודעי [בעל הדרשא שלפנינו]
   ם:משמע שמכל הדרשות בחר ר"ג בדרשא זו. וכהאי גונא כתבנו בפ' ויחי בפסוק פחז כמי

  

יבמקדש עם כל הקרבנות הביאו נסכים כדוגמת נסכי קרבנות ראש חודש המרומזים בגי'  ֹו ַּבֲחלֹוִמ>   . ל)

בנוסף לנאמר בהערת תורה תמימה לתכלית הירידה למצרים הם ירדו לתיקון חטא אדה"ר, בהוצאת ניצוצות קדושה שנפלו שם בחטא 
וא ָׂשִריִג.ם ְׁש9ָׁש�ה ּוַבֶּג/ֶפן ),ימוישב  'בר(ת הטעמים של אדה"ר במעשה בראשית. הקשר למעשה בראשית מרומז בתבני ּה ָעְלָת�ה ְכֹפַר#ַחת#  ְוִה�  ִנָּצ)

ילּו יהָ  ִהְבִׁש- ים׃ ַאְׁשְּכ9ֶת/   ֲעָנִבֽ
ים )בר' א,א((סלוק) טפחא מונח אתנח, כעין תבנית  – ָׂשִריִג.ם ְׁש9ָׁש�ה ּוַבֶּג/ֶפן א ֱאIִה֑ ית ָּבָר֣ . תכלית מונח אתנח טפחא(סלוק)  - ְּבֵראִׁש֖

ים  [רש"י]בריאת העולם עבור ישראל שיקיימו התורה כפ'  א ֱאIִה֑ ית ָּבָר֣ אין המקרא הזה אומר אלא דורשני, כמו שדרשוהו  -ְּבֵראִׁש֖
ה יתֵראׁשִ֖  )יר' ב,ג(ובשביל ישראל שנקראו  ַּדְרּ֑כֹו יתֵראׁשִ֣  )מש' ח,כב(רבותינו (ב"ר א,ו): בשביל התורה שנקראת  ֹ֑ מדרש  ; עד הנהְּתבּוָאת

ם ַוִּתָּטֶעָֽה: ט),פ 'תה( ישראל נמשלו לגפן דכתיב – ּוַבֶּג/ֶפן ]א,חולין צב בבלירש"י [ חכמים. ׁש ּ֝גֹויִ֗ יַע ְּתגֵָר֥ יִם ַּתִּס֑ ֶפן ִמִּמְצַר֣  ֶּג֭

 –וגו' ֶּג/ֶפןּובַ יוסף ידע מהגפן שבחלום שהדבר נוגע אליו ולעם ישראל, ודבר זה נתמך בתבניות הטעמים המקבילות של  [זהר בלק]ע"פ 

יתטפחא מונח אתנח, ושל  ה יתֵראׁשִ֖  )יר' ב,ג(בשביל ישראל שנקראו טפחא מונח אתנח, ומשמעות מלת ראשית  –וגו'  ְּבֵראִׁש/ ֹ֑   . ְּתבּוָאת

  

 בבלי[- הנ"ל הביא רק דרשה אחת מתוך דרשות אחדות הקושרות בין תוכן החלום ובין עם ישראל וכלהלן ב ),ימוישב  'בר( ]תורה תמימה[

 ָׂשִריִג.ם [תורה תמימה הערה ב)] אמר רב חייא בר אבא אמר רב: אלו ג' שרי גאים , ָׂשִריִג.ם ְׁש9ָׁש�ה ּוַבֶּג/ֶפן ),ימוישב  'בר( ]חולין צב,א

היוצאים מישראל בכל דור ודור, פעמים ששנים כאן ואחד בארץ ישראל, פעמים ששנים בארץ ישראל ואחד  נוטריקון  שרי גאים) –
: מלאכים) רש"י(שרי גוים  ְׁש9ָׁש�הדרב. רבא אמר: אלו  (בת) רבנן עינייהו ברבנא עוקבא ורבנא נחמיה בני ברתיהכאן; יהיבו 

וא זה אברהם יצחק ויעקב,  - ָׂשִריִג.ם ְׁש9ָׁש�הזה העולם,  - ֶּג/ֶפןשמלמדים זכות על ישראל בכל דור ודור. תניא, רבי אליעזר אומר:  ְוִה�
יםאלו האמהות,  - ּהְכֹפַר#ַחת# ָעְלָת�ה ִנָּצ)  יָה ֲעָנִבֽ ילּו ַאְׁשְּכ9ֶת/ אלו השבטים. אמר לו רבי יהושע: וכי מראין לו לאדם מה  -  ִהְבִׁש-

וא אלו משה ואהרן ומרים,  - ָׂשִריִג.ם ְׁש9ָׁש�הזה תורה,  - ֶּג/ֶפןשהיה? והלא אין מראין לו לאדם אלא מה שעתיד להיות! אלא:  ְוִה�
ּהְכֹפַר#ַחת# ָעְלָת�ה נִ  יםאלו סנהדרין,  - ָּצ) יָה ֲעָנִבֽ ילּו ַאְׁשְּכ9ֶת/ אלו הצדיקים שבכל דור ודור. אמר ר"ג: עדיין צריכין אנו  -  ִהְבִׁש-

זה מקדש, מלך, וכהן גדול,  -  ָׂשִריִג.ם ְׁש9ָׁש�הזה ירושלים,  -  ֶּג/ֶפןלמודעי, דמוקים ליה כוליה בחד מקום; רבי אלעזר המודעי אומר: 
וא ְכֹפַר#  ּהְוִה� יםאלו פרחי כהונה,  -  ַחת# ָעְלָת�ה ִנָּצ) יָה ֲעָנִבֽ ילּו ַאְׁשְּכ9ֶת/ אלו נסכים. רבי יהושע בן לוי מוקים לה במתנות,  -  ִהְבִׁש-

ּהזה באר, עמוד ענן, ומן,  - ָׂשִריִג.ם ְׁש9ָׁש�הזו תורה,  -  ֶּג/ֶפןדאמר ר' יהושע בן לוי:  וא ְכֹפַר#ַחת# ָעְלָת�ה ִנָּצ) הבכורים,  אלו - ְוִה�
ים יָה ֲעָנִבֽ ילּו ַאְׁשְּכ9ֶת/  ְׁש9ָׁש�האלו ישראל, וכן הוא אומר: גפן ממצרים תסיע,  -  ֶּג/ֶפןאלו נסכים. רבי ירמיה בר אבא אמר:  - ִהְבִׁש-

ּהאלו שלשה רגלים שישראל עולין בהן בכל שנה ושנה,  -  ָׂשִריִג.ם וא ְכֹפַר#ַחת# ָעְלָת�ה ִנָּצ) , ישראל לפרות ולרבותהגיע זמנן של  - ְוִה�
ּהוכן הוא אומר: ובני ישראל פרו וישרצו,  , וכן הוא אומר: ויז נצחם על בגדי וכל מלבושי הגיע זמן של ישראל ליגאל -  ָעְלָת�ה ִנָּצ)

יםאגאלתי,  יָה ֲעָנִבֽ ילּו ַאְׁשְּכ9ֶת/ ות האמורות הגיע זמנה של מצרים לשתות כוס התרעלה. והיינו דאמר רבא: שלשה כוס -  ִהְבִׁש-
במצרים למה? אחד ששתה בימי משה, ואחד ששתה בימי פרעה נכה, ואחד שעתידה לשתות עם כל העובדי כוכבים. אמר ליה רבי 

 כוותך דריש להו. אמר רבי שמעון בן לקיש: אומה זו כגפן נמשלה -אבא לרבי ירמיה בר אבא: כי דריש להו רב להני קראי באגדתא 
פֶ  ),טפ 'תה( :רש"י( יעַ ֶּג֭ יִם ַּתִּס֑ אלו עמי  - אלו תלמידי חכמים, עלין שבה  - אלו בעלי בתים, אשכולות שבה  -, זמורות שבה )ן ִמִּמְצַר֣

אלו ריקנים שבישראל; והיינו דשלחו מתם: ליבעי רחמים איתכליא על עליא, דאילמלא עליא לא מתקיימן  -הארץ, קנוקנות שבה 
  .איתכליא
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

  

ם ַוִּתָּטֶעָֽה: ט),פ 'תה( ישראל נמשלו לגפן דכתיב – ֶּג/ֶפןּובַ  ]א,חולין צב בבלירש"י [ ׁש ּ֝גֹויִ֗ יַע ְּתגֵָר֥ יִם ַּתִּס֑ ֶפן ִמִּמְצַר֣ עשירים  - שרי גאים  .ּגֶ֭
  מלאכים. - אלו ג' שרי גוים  וקרובים למלכות.

שנתן הקדוש ברוך הוא  - במתנות  המשרתים במקדש. - אלו פרחי כהונה  אין חשוב נץ כל כך כשריגים שהם ענפים קשים. - עלתה נצה 
לצאת מכאן ולפרות  - הגיע זמנן  שהכניסן לארץ טובה ומלאה פירות ומביאין ממנה בכורים בפריחת גמר בשולם. - אלו הבכורים  לישראל.
  בספור החלום וכוס פרעה וגו'. - ג' כוסות  עלתה זמן הנצה להזות דם נצחן של מצרים. - עלתה נצה  ולרבות.

  שהחריבה נבוכד נצר דכתיב (ירמיהו מו) לבא נבוכד נצר מלך בבל וגו'. - כה בימי פרעה נ

  גפן ממצרים תסיע. -נמשלה כגפן  ישראל. - אומה זו 

דמה הזמורה הזו מוציאה לולבין ועלים ופרי והוא עיקר הגפן כך בעלי בתים גומלי חסד ומחזיקים ידי עניים  - זמורות שבה אלו בעלי בתים 
שבגפן סובלין הרוח ומגינים על האשכולות שלא יכם שרב ושמש  -עלין  לכות בשביל אחיהם ומתקיימים על ידם.ומפזרים ממונם למ

  וידייל"ש דלא חזו למידי. - קנוקנות  ורוחות כך עמי הארץ חורשין וזורעין וקוצרין מה שתלמידי חכמים אוכלים.

  
  א ,דף על הדף חולין צב

ל בגליוני הש"ס שם לדברי הגמ' כאן "לם כולו ומלואו עשוי ככרם ע"כ. וציין הגר"י ענגיל זצבירושלמי (פ"ו דברכות ה"א) איתא: העו
דהם כיו"ב דהירושלמי, וכותב שם: וגוף כוונת הירושלמי דהעולם עשוי ככרם ומהו פדיונו ברכה, דהעולם הוא ככרם שהוא קודש, כי לד' 

דיון ההקדש, והוא כדרש הבבלי (ברכות לה ע"א) קודש הלולים חלולים הארץ ומלואה והוא כהקדש ואסור בהנאה, והברכה היא כמו פ
דכתי' בכרם רבעי דהוא קודש, ורומז להעולם דהוא כרם קודש, ודרש הלולים חלולים תרתי איתנייהו היינו דההילול והברכה היא חילול 

  ופדיון הקדושה ודו"ק ע"כ.

  

   לד,ב בבלי ברכותמפנה אל  חידושי הריטב"א מסכת חולין צב,א

זו פשוט ידים  - על ברכים, שנאמר: מכרע על ברכיו, השתחואה  - שבע אפים ארץ, כריעה  -על אפים, שנאמר: ותקד בת  - תנו רבנן: קידה 
  ורגלים, שנאמר: הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה. אמר רב חייא בריה דרב הונא: חזינא להו לאביי ורבא דמצלו אצלויי.

  

  

  יא,וטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת וישב פרק מפסיקתא ז

יא) וכוס פרעה בידי. ד' כוסות אמורים בפרשה, וכנגדן קבעו חכמים ד' כוסות של ליל פסח: ד"א כנגד ד' גאולות, ד' מלכיות. ר' יהושע בן 
ו), כוס זהב בבל ביד ה' (שם נא לוי אמר כנגד ד' כוסות התרעלה שהקב"ה משקה את עובדי כוכבים, קח את כוס היין החמה (ירמיה כה ט

ז), כי כוס ביד ה' וגו' (תהלים עה ט), ימטר על רשעים פחים וגו' מנת כוסם (שם יא ו), וכנגדן ארבע כוסות של ישועות, ה' מנת חלקי 
של ישועות, אחת וכוסי (שם טז ה), דשנת בשמן ראשי כוסי רויה (שם כג ה) כוס ישועות אשא (שם קטז יג), ישועות תרי, הא ד' כוסות 

לימות המשיח, ואחת לגוג ומגוג, אמר לו אתה בשרתני בשורות טובות, אף אני מבשרך בשורה טובה, שנאמר ויאמר לו יוסף זה פתרונו 
  בעוד שלשת ימים:

  
  תורה תמימה בראשית מ 

ששתה בימי פרעה נכה, ואחת  , אחת ששתה בימי משה ואחתד)אמר רבא, שלשה כוסות האמורים במצרים למה - (יא) וכוס פרעה בידי 
ה)שעתידה לשתות עם כל העובדי כוכבים

  [שם שם]: 

וכוס פרעה בידי, ואשחט אותם  הני ארבע כוסות של פסח כנגד מי, א"ר יהושע בן לוי, כנגד ארבע כוסות של פרעה, - וכוס פרעה בידי 
ו)אל כוס פרעה, ואתן את הכוס על כף פרעה, ונתת כוס פרעה בידו

  פסחים פ"י ה"א]:[ירושלמי  

  ר"ל בחלום שר המשקים, אבל בכל הפרשה כתיב חמש פעמים, ועיין בדרשה הבאה: )תורה תמימה הערה ד

זמן פרעה נכה הוא בימי נבוכדנצר שהחריבה, דכתיב (ירמיה מ"ו) לבוא נבוכדראצר מלך בבל להכות את ארץ  )תורה תמימה הערה ה
  מצרים:

נזכרים חמש פעמים כוס, ד' אלה דחשיב, ופעם חמישית בפסוק כ"א, ויתן הכוס על כף פרעה,  הנה בכל הפרשה ו)תורה תמימה הערה 
וצ"ל דלא חשיב אחד משום דצריך לגופו, אך צ"ע דלפי"ז לא הו"ל לחשוב וכוס פרעה בידי, שהוא ראשון. וע' רש"י פסחים ק"ח א' כתב 

פרעה בידי וכו', ורביעי, ברכת המזון עכ"ל, וצ"ע דזה לא כמפרש  וז"ל, ארבע כוסות, שלש כנגד ג' כוסות שנאמרו בפסוק זה וכוס
בירושלמי כאן, דחשיב כנגד ד' פעמים דכתיב כוס, וי"ל בדעתו דא"צ לחשוב רק אלה שבספור החלום, וא"כ זה שבפסוק כ"א א"צ לחשוב 

, הרי דשיטת הבבלי לחשוב רק ג', ולכן תפס כלל, וראי' לזה מחולין צ"ב א' [מובא בדרשא הקודמת] שלשה כוסות האמורים במצרים וכו'

  כהבבלי, וכתב שלשה כנגד ג' כוסות ורביעי ברהמ"ז, ודו"ק:

  

  תורה תמימה בראשית מ 

  

  מנא ידע, א"ר אלעזר, מלמד שכל אחד הראוהו חלומו ופתרון חלומו של חבירוז) [ברכות נ"ה ב']: - (טז) כי טוב פתר 

  דולותח) [ירושלמי ביצה פ"ב ה"ו]:מכאן רמז לחרי שהם חררות ג - סלי חרי 

  [מכאן דיום הלידה הוא יום גנוסיא של מלכים]ט) [ירושלמי ע"ז פ"א ה"ב]: - (כ) יום הלדת וגו' 

  תורה תמימה הערות בראשית פרק מ הערה ז 

  

אמת, אבל באור ז) המפרשים תמהו מנ"ל להגמרא שידע לתכליתו דפריך מנא ידע, ודילמא הכונה רק ששמע כי טוב פתר ולא שידע ב
הענין הוא דמדייק מדלא כתיב כפשטי' וישמע, ולכן דריש וירא מלשון ולבי ראה הרבה חכמה (קהלת א') שענינו ולבי הבין, ולכן פריך מנא 

  ידע והבין. וע' מש"כ בפ' תרומה בפ' את המשכן כמשפטו בביאור הלשון כמשפט הראשון שבפסוק י"ג כאן:

  מ הערה ח  תורה תמימה הערות בראשית פרק

  

ח) איירי לענין המבואר בסוגיא שהיו מן החכמים שהתירו לאפות ביום טוב עוגות חרי אף כי גדולות ועבות הן ולא חששו לאוסרן משום 
טרחת יום טוב, כיון שנהנה מפת כזה יותר או מטעם שיש בזה כבוד יום טוב, וחקרו בשם חרי מה הוא, ואמרו כי חרי הם עוגות גדולות 

והביאו סמך ראי' לזה ממה שאמר שר האופים והנה סלי חרי על ראשי [להגיעם למלכות], ובודאי היו נותנים למלך עוגות גדולות  ועבות,
  שהן מכובדות. וע"ע לפנינו בפ' נצבים בפסוק מה חרי האף הגדול:
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

  

  תורה תמימה הערות בראשית פרק מ הערה ט 

  

שמא ילך ויודה לעבודת כוכבים. והנה במשנה איתא, אלו הן אידיהן של עובדי כוכבים,  ט) נ"מ בזה שאסור לישא ולתן עמהם באותן הימים
יום גנוסיא של מלכים ויום הלדה, ומפרש בבבלי דיום גנוסיא אינו יום הלדה אלא הוא יום עלות המלך על כסא מלכותו, ויום הלדה הוא חג 

י בפ' זה תפס כירושלמי דיום גנוסיא הוא יום הלדה, וצ"ע שלא תפס לעצמו, אבל הירושלמי מפרש דיום הלדה הוא יום גנוסיא. ורש"
כהבבלי, וגם צ"ע בטעם הירושלמי שלא פירש יום עלית המלך למלוכה לחג בפני עצמו. ואפשר לומר דהבבלי איירי בקסרי רומי, שעליהם 

בדדהו כל מלך חוגג שתי פעמים יום חגו, יום  אמרו בגמרא (ע"ז י' א') דלא מוקמי מלך בן מלך, אלא בכל פעם מעמידים מלך חדש, א"כ
הלדה ויום עלותו למלכות, היינו יום גנוסיא, אבל בשאר המלכים שהמלוכה באה להם משעת ההולדה רק אינו מושל עד מיתת אביו, אינם 

שוח ועומד. והנה ידוע חוגגים יום המלוכה, וכמו דקיי"ל במלכי ישראל אין מושחין מלך בן מלך ג"כ מהאי טעמא דמשעה שנולד הוא מ
דשם פרעה ממלכי מצרים אינו שם העצם של המלך, אלא שם המשפחה, וא"כ היו מורישין המלוכה לבניהם, ואצליהם לא הי' יום עלותם 

מביא יום הלידה, ובמלכים כאלה איירי הירושלמי ד - למלוכה לחג בפ"ע והוי יום גנוסיא דידהו רק יום הלדה, ולכן פירש"י כאן יום גנוסיא 
  ראי' מפסוק זה, ודו"ק:
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

  (בהשתתפות נחלת יעקב)) ט(התשע" בראשית וישב לז,א 1.9

ּו :,דוישב לז בראשית יו ַוִּיְרא� י ֶאָח� ֹו-ִּכֽ יו-ִמָּכל ֲאִביֶהם#  ָאַה�ב ֹאת� ּו ֶאָח)  ִּיְׂשְנא/ ֹו ַוֽ א       ֹאת. -ֹ ּו ְול ֹו ָיְכל/  ְלָׁש9ֽם׃ ַּדְּבר-
ה  (בר' ויגש מז,ב) הה"ד [זהר חדש כט]לא שנאו אותו. ע"פ  בני השפחות וראובן אהבוהו, או [תו"ש בהערה ל"א] ח ֲחִמָּׁש֣ יו ָלַק֖ ה ֶאָח֔ ּוִמְקֵצ֣

ֹֽה: ים ַוּיִַּצֵג֖ם ִלְפֵנ֥י ַפְרע י ָא (בר' וישב לז,ב) מאן אינון חמשה אינון דלא סני ליה הה"ד ֲאנִָׁש֑ ה נְֵׁש֣ ה ְוֶאת־ְּבֵנ֥י זְִלָּפ֖ ַער ֶאת־ְּבֵנ֥י ִבְלָה֛ יוְו֣הּוא נַ֗ אמר , ִב֑
  . כדאי אתון זכאין למקים בהאי פרצה דפרצות אחיכון

חמישה אחים לא שנאוהו, וללא בנימין ויוסף נשארו חמישה אחים ששנאוהו ואפשר שלזה רומזת תבנית הטעמים  [זהר חדש כט]ע"פ 
ּושל המלים  יו ַוִּיְרא�   מונח רביע בתפקיד חמשה. – ֶאָח�

ראובן לוי בנימין שמעון יששכר,  [בראשית רבה ויגש צה,ד]חולק על בן הגבירה בלבד.  [ספרי]-ו [זהר חדש]חולק לגמרי על  [ב"ר]
  זבולון, דן, נפתלי, אשר, גד.  [ספרי דברים וזאת הברכה שנה]שלא כפל שמותם בברכת משה בפר' זאת הברכה. 

ּולפי כך המלים  יו ַוִּיְרא� מרמזים לאחים  [ספרי]- ו [זהר חדש כט]קרא ע"פ מלמדות על האחים ששנאו את יוסף, ואילו טעמי המ ֶאָח�
  שלא שנאוהו. או מרמזים שמספר השונאים היה חמישה.

  

ּו יו ַוִּיְרא� ה ֹרֶע�ה ֶאת (בר' וישב לז,ב) [תו"ש כט, ל]ארבע סיבות לקנאה ולשנאה. (א) מונח רביע בתפקיד לפחות  – ֶאָח� היה  – ֶאָחיו# -ָהָי!
ולך ומלמדה לאחיו (מדרש שה"ש זוטא א. טו. ד)(מדרש ילמדנו), ואילו האחים רעו בשדה לומד הלכה בבית המדרש מפי יעקב וה

  וכנראה שחלקם לא אהבו שהוא מלמד לגדולים ממנו.

ַער  (בר' וישב לז,ב)(ב)  ּוא ַנ�  ובאותו זמן שלש מדות היו בו, בן תורה, נביא, ואת אחיו מכלכל (תנחומא ישן וישב כ.) [תו"ש ל"ב] ְוה�

הולך בגיאות וד"א ננער  לג]הערה [תו"ש - עושה מעשה נערות ממשמש בעיניו מתלה בעקיבו ומתקן בשערו (ב"ר פפ"ד) ו ][תו"ש לג
  ע"פ מדרש הגדול בני השפחות היו מחבבים אותו. אילו עליהם על בני השפחות ו

א יֹוֵס+ף ֶאת (בר' וישב לז,ב)(ג)  ם ָרָע/ה-ַוָּיֵב-   , בני גבירות מבזים בני השפחותובו ש"ד, ג"ע, איבר מן החי ִּדָּבָת-

מאמין הדבה, שהאחים סברו שיעקב  ]תולדות יצחק[ויעקב לא הוכיחו על הדברים של התנשאות, מעשה נערות, לשון הרע. ופי' 
  ועוד שחשבו שיוסף חושב עצמו לצדיק בעיניו. [אלשיך]וכן מסקנת  .וחשבו שבעבור הדבה היה אוהב לו

V  ,ג)וישב לז 'בר(ליעקב ליצחק ולאברהם כנראה יותר מן האחים (ד) דמיון במראה והארת פנים  ּוא ל. י־ֶבן־ְזֻקִנ-ים ה/ שהיה  תו"ש מ][ִּכֽ
ויוסף כחדא אינון ודיוקנא יצחק ויעקב באברהם שכינתא מתקטרא  ]זהר ח"א קעו:[ ע"פ ]הערה מ[תו"ש - זיו איקונין שלו דומה לו, וב

ףֵא�ֶּלה׀ ֹּתלְ  )ב(לז,חדא להו הוא דכתיב  ב יֹוֵס� ֹות ַיֲעֹק�   ד�

ים: ,ג)וישב לז 'בר((ה)  ֶנת ַּפִּסֽ V ְּכֹת-   , האהבה המיוחדת ועשיית כתונת הפסים ויש המלמד שהיתה בגד אדם הראשון ְוָע-ָׂשה ל/

  הביאו את האחים הגדולים מיוסף לקנאה ושנאה, אלא שכפי שמוסבר להלן זה היה לטובה.כל הסיבות 

  

ֹו-יִּכֽ  )(בר' וישב לז,ד - עיון ב יו-ִמָּכל ֲאִביֶהם#  ָאַה�ב ֹאת�   ֶאָח)

י )(בר' וישב לז,ד ֹו-ִּכֽ   מקף כבורר בין סיבות ליתור מלת "אתו" כי היה יכול לכתוב "כי אהבו אביהם"  -  ֹאת�

  יתור באופן (א) כפי שחשבו האחים שיעקב מקבל דבה עליהם; יתור באופן (ב) מחשבת ה' שבאמצעות יוסף תהיה גאולה ליעקב ובניו.

יו  (בר' וישב לז,ג)  ]אלשיך[ ל ָאַה�ב ֶאת־יVֵסף# ִמָּכל־ָּבָנ) לשעל  רביעוהוא בשום לב אל טעם , ְוִיְׂשָרֵא� , לומר הלא הקלנו אשמת ִיְׂשָרֵא�
ל אשיב על אביהם. על כן אמר כמגביה קול ואומר,  יוסף, ואם תאמר נא מה  שהיית בא להאשים, אל תעשה כן, כי על כן לאְוִיְׂשָרֵא�

ּוא  )(לז,גישראל, כלומר ביושר לב היה מה שאהב את יוסף, לא על קבלו הדבה חלילה רק על יעקב קראתיו כאן כי אם  י־ֶבן־ְזֻקִנ-ים ה/ ִּכֽ
V   .כמשמעו שנית שקנה חכמה , בן שני זקונים, אחדל.

י־ֶבן־ְזֻקִנ-ים לז,ג)( שנולד ליעקב כאשר כבר היה זקן. י"א הבנים שנולדו מקף כבורר בין משמעויות מלת זקונים. לימוד (א) כמשמעו  – ִּכֽ
אחרי יוסף. לימוד (ב) שקנה חכמה. אפשר שזאת הכוונה של התורה וזה נתמך  מונהבחרן נולדו כאשר יעקב כבר היה זקן ובנימין נולד כש

ּוא )(לז,ג בהסבר לתבנית הטעמים של י־ֶבן־ְזֻקִנ-ים ה/ ויה להתרחב. מרחיב על קנין חכמה של מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העש – ִּכֽ
יצחק באברהם שכינתא מתקטרא  ]זהר ח"א קעו:[ ע"פ ]הערה מתו"ש [- שהיה זיו איקונין שלו דומה לו, וב תו"ש מ][יוסף דברים נוספים 

, מזקנים מסר לו (יעקב)ן זקנים כתיב מה שנתבונ ְזֻקִנ-יםובכ"י פי' הרוקח [תו"ש הערה מ] - , ובויוסף כחדא אינון ודיוקנא חדא להוויעקב 

ּוא )(לז,ג ]בעל הטורים[ י־ֶבן־ְזֻקִנ-ים ה/ ֲעֻׁשִעים ל),(משלי ח ס"ת אמון שמסר לו סתרי תורה שנאמר בה – ִּכֽ ֥מֹון ָוֶֽאְהֶי֣ה ַׁש֭ : ָוֶֽאְהֶי֥ה ֶאְצ֗לֹו ָא֫

ל ָאַה�ב ֶאת־יVֵסף#  (בר' וישב לז,ג) ח] בראשית רבה (וילנא) וישב פד[ ר' יהודה אומר שהיה זיו  (טט: א)רבי יהודה ורבי נחמיה,  ,ְוִיְׂשָרֵא�
 ר' .חומא וישב בנבת תו"ש הערה מא][ ,ר' נחמיה אמר שכל הלכות שמסרו שם ועבר ליעקב מסרן לו (טט: ב)איקונין שלו דומה לו, 

רד"ל בפדר"א שם שעתיד המפרש על שם ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו בן זקנתו של אביו ו ֶבן־ְזֻקִנ-יםישמעאל אמר לכך נקרא 
י' פשיכלכלו לזקנתו המלשון הפדר"א משמע דטעם חביבתו מפני שראה שעתיד לשלוט וכן מבואר ב ֶבן־ְזֻקִנ-ים-לכלכל שיבתך ו

כל הון יקר  .)כג(יג  ,א )הו"ב(ובמדרש משלי  (תנחומא וישב ב) יעקב ברוח הקודש שעתיד יוסף להיות מלך ההתוס' הדר זקנים שרא
ּוא )(לז,גזו מכירתו של יוסף שיהיה בן יקיר לאביו שנאמר  ,צא נמלא בתינו שללנמ י־ֶבן־ְזֻקִנ-ים ה/ V ִּכֽ נמצא מחיה לפניהם דכתיב כי  ל.

  .זקנים כתיב לפי שגדלוהו שני זקנים יצחק ויעקב תאפרים עה"ובכת"י ר' ...  למחיה שלחני אלהים לפניכם כו'

ַער  (בר' וישב לז,ב)אפשר להוסיף על כך את הנדרש על  ּוא ַנ� שלש מדות היו בו, בן תורה, נביא, ואת אחיו מכלכל (תנחומא  [תו"ש ל"ב] ְוה�

ַער  (לז,ב)על  [תו"ש הערה לב]- וב. ישן וישב כ.) ּוא ַנ� כאן מביא מאמר חז"ל כל מעלות מדות  ]דרשת אבן שועיב[ הביא מספרְוה�
מלכותו של  (שני שבטים מיוסף) רתו ליוסףובחללו יצועי אביו נתנה בכו .)א .דה"א ה( השבטים היו בו ביוסף בכורתו של ראובן שנאמר

חכמתו של  )מאבראשית ( ,ויהי כאשר פתר לנו כן היה (כנראה הכוונה למשה) נבואתו של לוי .יוסף הוא השליט על הארץו יהודה שנא'
  .פני שיוסף כלול מכל מעלות שאר אחיומאלה תולדות יעקב יוסף  ומפרש עפ"זאין נבון וחכם כמוך  יששכר שנא'

  

י ֹו-ִּכֽ יו-ִמָּכל ֲאִביֶהם#  ָאַה�ב ֹאת� קטן מרמז לשני לימודים, אחד מהם בתבנית הטעמים של - קטן, זקף- גרשיים מהפך פשטא זקף – ֶאָח)

י ֹו-ִּכֽ גדולה והמתאים להסביר גרשיים מהפך פשטא בתפקיד כעין יצא להקל. נביא כתוב הנדרש לעליית יוסף ל – ֲאִביֶהם#  ָאַה�ב ֹאת�

זּו ִמְפֲע֣לֹות ֑ה' ט),מו 'תה( באמצעותו כי נעלות דרכי ההשגחה. ּועלילה, שיאהב יעקב ליוסף  הביא- , שְלֽכּו־ֲח֭  ִּיְׂשְנא/ ֹו ַוֽ , ומכך אחיו ֹאת.
  - חשבו עליו רעה ומכרוהו למצרים ומאת ה' היה הדבר לטובת יעקב ובניו. כנדרש ב
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –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;  –פקידם) ות

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

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

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

֣  )אלז,(ד"א ] בראשית אות קנג -וד תורה מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמ[ ב ֶׁשבַוֵּי ֹ֔ . א"ר יהודה צריכין היו יעקב ובניו לירד למצרים יֲַעק
ּומכופתין בקולרין, ולא עשה כן, אלא בעל המחשבות חשב היאך להורידן בכבוד, הביא עלילה, שיאהב יעקב ליוסף   ִּיְׂשְנא/ ֹו ַוֽ אחיו  ֹאת.

בעלילה. ואימתי הביא עליו עלילה, בעת שנתיאש משעבוד מצרים  (יעקב)ים, כדי שירד וימכרו אותו לישמעאלים, וירד למצר
֣  )אלז,( ונתישבה דעתו, שנ' ב ֶׁשבַוֵּי ֹ֔   )וחשב שע"י היותו גר בארץ כנען ולא אוכף שלטון יעבור את גזרת בין הבתרים בלי גלות( ,יֲַעק

י היה יעקב אבינו לירד למצרים בשלשלאות של ברזל, אלא שזכותו אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: ראו] בבבלי שבת פט,[
ֽ  )דהושע יא,( גרמה לו דכתיב יו אֹוִכ ט ֵאָל֖ ם ְוַא֥ ל ְלֵחיֶה֑ ל ַע֣ ֹ֖ יֵמי ע ם ִּכְמִר֥ ה ָוֶאְהֶי֥ה ָלֶה֛ ם ֶאְמְׁשֵכ֙ם ַּבֲעבֹ֣תֹות ַאֲהָב֔ י ָאָד֤   יל:ְּבַחְבֵל֨

ֶרץ )טזקה, 'תה( [ה]] מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קה[ ָעב ַעל־ָהָא֑ א ָר֭ אמר ר' יהודה בר נחמני בשם ר' שמעון בן לקיש . ַוּיְִקָר֣
 )טזקה, 'תה( ראוי היה יעקב לירד במצרים בשלשלאות של ברזל, ועשה הקדוש ברוך הוא כמה מנגנאות כדי להורידו בכבודו, לכך נאמר

ֶרץ ָעב ַעל־ָהָא֑ א ָר֭ יִם )כג,קה 'תה( וכל כך למה, ַוּיְִקָר֣ ל ִמְצָר֑ א יְִׂשָרֵא֣ ֹ֣ אמר ר' פנחס הכהן [בר המא] משל לפרה שהיו מבקשין למשוך . ַוּיָב
אותה למקולין שלה, ולא היתה נמשכת, מה עשו, משכו בנה תחלה, והיתה רצה אחוריו, כך קודם שבא יעקב למצרים כמה מנגנאות 

- ועליית יוסף למושל נדרשת ב צרים, ואחרי כן ירד יעקב אחריו למצרים.נעשו, שיעשו אחי יוסף כל אותן הדברים, כדי שירד יוסף למ

זּו ִמְפֲע֣לֹות ֑ה' ט),מו 'תה( ר' יודא בר סימון ורבי חנין בשם רבי יוחנן כתיב ,ג]בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פח[ וגו',  ְלֽכּו־ֲח֭
  ,פרעה קצף על עבדיו ליתן גדולה ליוסףהקציף הקדוש ברוך הוא אדונים על עבדיהם ליתן גדולה לצדיקים, 

ֶרץ ָּכֽל־ַמֵּטה־ֶלֶ֥חם ָׁשָבֽר:  )טזתהלים קה,(שני הפסוקים הבאים מבטאים את ההשגחה הפרטית  ָעב ַעל־ָהָא֑ א ָר֭ א  )כגתהלים קה,( ַוּיְִקָר֣ ֹ֣ ַוּיָב
ב ָּג֣ר ְּבֶאֶֽרץ־ָחֽם: ֹ֗ יֲַעק יִם ְו֝ ל ִמְצָר֑   יְִׂשָרֵא֣

  

יו-ִמָּכל )(לז,ד מקף כבורר בין אהבת יעקב ליוסף בלבד ובין אהבת יעקב ליוסף ולאחים אחרים. מלת "מכל" המחוברת במקף  – ֶאָח)
למלה הבאה ממעטת את ה"מכל" המלא מלמדת שלחלק מאחים אהבת יעקב הייתה שונה מאהבתו ליוסף כגון כמתבטא בברכת שמעון 

  ולוי בפר' ויחי. 

ּו )(לז,ד  ִּיְׂשְנא/ ֹו ַוֽ   קיד שנוי ורבויטפחא בתפ - ֹאת.

ּו )(לז,ד [תו"ש נב]  ִּיְׂשְנא/ ֹו ַוֽ ּו )(לז,ד קנאו אותו קנאה גדולה שנ'ו ֹאת. יו ַוִּיְרא� י ֶאָח� ֹו-ִּכֽ   )פרקי דר"א פל"ח(וגו'  ֲאִביֶהם#  ָאַה�ב ֹאת�

IֽHא־ִתְׂשָנ֥א ֶאת־ָא ,יז)יט '' קדוי(שבשנאה עברו על  [תו"ש הערה סב]-טעם טפחא מרמז שהקנאה השתנתה לשנאה וב יH ִּבְלָבֶב֑  ִח֖
  .והתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים

יו ֵחְֽטא: ,יז)יט '' קדוי(טט: ואפשר שאם היו מקיימים את המשך הכתוב  א ָעָל֖ H ְוIא־ִתָּׂש֥ יַח֙ ֶאת־ֲעִמיֶת֔ ַח ּתֹוִכ֙   הֹוֵכ֤

  אח"כ עשרה הרוגי מלכות.  היו מבררים דבריו ומעשיו, ואולי היו יורדים "לארץ לא להם" שלא מתוך שנאה ולא היו 

  

ּו )(בר' וישב לז,ד ]מלבי"ם[ יו ַוִּיְרא� י אבל אחיו דנו בזה כוונה אחרת כמו שיתבאר, וחשבו. ֶאָח� ֹו-ִּכֽ שבאמת אהבת אב , ֲאִביֶהם#  ָאַה�ב ֹאת�
  לאחד מבניו בדרך געגועים אינה אהבה עצמית רק אהבה גשמיית, אבל הם חשבו שאוהבו אהבה עצמיית, 

י )ב לז,ד(בר' ויש ֹו-ִּכֽ אהבת אב לאחד מבניו בדרך געגועים אינה אהבה עצמית רק אהבה כבורר בין   ]מלבי"ם[מקף ע"פ  -  ֹאת�
  גשמיית, אבל הם חשבו שאוהבו אהבה עצמיית,

ישעז"א (המשך מלבי"ם)  ֹו-ִּכֽ  , וכן באשר ראו כי אהב אותו מכלם וא"א שלא ימצא גם בהם ילד שעשועים, ולכן ָאַה�ב ֹאת� ּוַוֽ  ִּיְׂשְנא/
ֹו רק אחד מן הבנים היה הלב והסגולה ויתר הבנים היו כקליפות, וישמעאל נדחה מפני  (טט: אצל אברהם ויצחק), והוא כי עד עתה ֹאת.

יצחק ועשו מפני יעקב, ויצחק ויעקב ירשו ברכת אברהם הבכורה והברכה וירושת הארץ והדבוק האלהיי, ולבני הפילגשים נתן 
שעתה יתנוצץ הענין ועשו בבכי ירש ברכת חרב והר שעיר ונדחה מנחלת ה', ובאשר לא ידעו השבטים  אברהם מתנות וישלחם,

, וראו שיעקב אהב רק את יוסף, חשבו שזה מפני שחושב שהוא הלב והסגולה האלהי על מטה שלמה ושכל שבטי יה יהיו לב וסגולה
תועלת כללי, לא מקנאת איש מרעהו רק למען לא יחלל שרי קדש ויתן לכן חשבו לכלות קוץ מכאיב מן הכרם ל ...ויתר בניו כקליפות, 

א )דלז,(לחרם יעקב וישראל לגדופים,  -ֹ ּו ְול ֹו(לסבול)  ָיְכל/ ר"ל מה שהוא היה מדבר אליהם לשלום, כי השנאה הרגילה  ְלָׁש9ֽם׃ ַּדְּבר-
א ע"י קנאה וכ"ש ע"י שחושב כי הוא אורב תתקרר עת ידבר האויב דברי שלום ורצוי כמ"ש מענה רך ישיב חמה, אבל השנאה שהי

  :לנפשו וכבודו ושהוא רשע למות, תגדל עוד ע"י דבורו לשלום כאלו בפה חנף ישחית רעהו ובפיו שלום ידבר ובקרבו ישים ארבו

א )דלז,( ]רש"י[ -ֹ ּו ְול ֹו ָיְכל/ ֹומתוך גנותם למדנו שבחם, שלא דברו אחד בפה ואחד בלב.  - ְלָׁש9ֽם ַּדְּבר- לפי' [רש"י]  .לדבר עמו - ַּדְּבר-
  האחים לא דברו עמו כדי שלא יהיה אחד בפה ואחד בלב.

א )דלז,( [מלבי"ם]לפי'  -ֹ ּו ְול ֹו(לסבול)  ָיְכל/ השנאה שהיא ע"י קנאה וכ"ש ...  ר"ל מה שהוא היה מדבר אליהם לשלום, ְלָׁש9ֽם׃ ַּדְּבר-
  . ד ע"י דבורו לשלוםע"י שחושב כי הוא אורב לנפשו וכבודו ושהוא רשע למות, תגדל עו

א )דלז,(בתבנית הטעמים של אפשר כי פירוש זה נתמך  -ֹ ּו ְול (אתנח) מרכא טפחא, בתפקיד כעין דרשת סמוכים, שענין מסוים  -  ָיְכל/

ּומהכתוב לפניו משפיע בכתוב זה. הכתוב לפניו   ִּיְׂשְנא/ ֹו ַוֽ גורם לאחים לחשוב שהדיבור לשלום בא להפילם בפח ולכן אינם  ֹאת.

  . ְלָׁש9ֽםפי שכוונתו -על- נינים בדבריו אףמעו

ֹו )דלז,( רבוי דברי יוסף בא רק להשיג שלום, וגם החלומות רמזו שרצון ה'  [מלבי"ם]מרכא מרבה, סלוק מגביל. לפי'  – ְלָׁש9ֽם ַּדְּבר-
  הוא שיקבלו עליהם בשלום שבאמצעותו תבוא מחיתם ולא למשול עליהם.

  
   :ו –ה ,וישב לז בראשית

ֹום ַוַּיֵּג/ד ְלֶאָח.יוַוּיַ  [ה] ם יֹוֵסף# ֲחל) ֹ-א ֹאֽתֹו׃  ֲח9� ֹוד ְׂשנ פּו ע/ ֹ/אֶמר ֲאֵליֶה.ם ַוּיֹוִס- ְמִּתי׃-ִׁשְמעּו  [ו] ַוּי ר ָחָלֽ ֹום ַהֶּז/ה ֲאֶׁש- א ַהֲחל-   ָנ>
ֹ/אֶמר ֲאֵליֶה.ם )ולז,( ל ד),ו ' וא'דב((סלוק) טפחא אתנח, כטעמי  ַוּי ע יְִׂשָרֵא֑ - כנדרש ב מלכות שמים היינו יוסף מנבא מתוך קבלת עול ְׁשַמ֖

ֹ/אֶמר ֲאֵליֶה.ם [ה]] ילקוט שמעוני תורה וישב רמז קמא[ ֹום [ו] ַוּי ם יֹוֵסף# ֲחל) ֹום ַהֶּז/ה- ִׁשְמעּו  ַוַּיֲח9� א ַהֲחל- אמר להם כך יהיו נביאים  ,ָנ>
א -ִׁשְמעּומוכיחים אתכם  את אשר ה'  )וי"ההשם ל תמרמזגי' יי"ו  בתפקיד שתי נקודות המרמזות לשתי אותיות יו"ד וקו המרמז לאות ו"ו,גדול -(זקףָנ>

(לז,ד) לימדה שיוסף היה נביא. ונביא חייב לומר נבואתו ולא לכבשה כדי להזהיר את העם. כאן יעקב ויוסף אמרו - אחת מהדרשות ב אומר,

' בר(- ומז בלאחים שמגזרת בין הבתרים עוד אין הארץ שלהם. האחים סברו שהארץ שלהם מכח הכיבוש בשכם והמלחמה שאח"כ כמר

ב: ה)וישלח לה, ֹֽ י ְּבֵנ֥י יֲַעק ְד֔פּו ַאֲחֵר֖ ם ְוI֣א ָרֽ ים ַעל־ֶהָֽעִרי֙ם ֲאֶׁש֙ר ְסִבי֣בֹוֵתיֶה֔ ת ֱאIִה֗ י׀ ִחַּת֣ עּו ַויְִה֣     ַוּיִָּס֑
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

  (התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב) בראשית וישב לז,א 1.10

  

C ּתִ  :חבראשית וישב לז, יו ֲהָמ9� ֹ�אְמרּו לV# ֶאָח) ל ָּב.נּוַוּי Vל ִּתְמֹׁש/ ינּו ִאם־ָמׁש-   ְמC9# ָעֵל)
יו:  יו ְוַעל־ְּדָבָרֽ V ַעל־ ֲח9ֹמָת/ ֹ�א ֹאת) פּו עVד# ְׂשנ   ַוּיVִס�
יו ),חוישב לז' בר( ]רש"י[ ם רָ  ,ב)וישב לז' בר( ]רש"י[נעיין מה הייתה דיבתם. פ' :על דבתם רעה שהיה מביא לאביהם – ְוַעל־ְּדָבָרֽ הֶאת־ִּדָּבָת֥  ָע֖

היה מגיד לאביו, שהיו אוכלין אבר מן החי, ומזלזלין בבני השפחות לקרותן עבדים, וחשודים  מבאחיו בני לאה לכל רעה שהיה רואה –
נעל העריות.

  

  ,ר"ל שהביא הדברים כהוייתן בפני אביו כאשר ראה, ולא היה אומר דבר מה שלא ראה...  ל] ח"שפת[
  :הדבה עליהן את אחיו, יש לומר דכיון שיוסף היה מקרב את בני השפחות, ואם היו רשעים בעיניו איך היה מקרבן, ועוד שהוא היה אוהב שלהן בודאי לא היה אף על פי דבקרא סתם כתיב ]ח מ"שפת[

, ואי חס ושלום אמת הוא למה נענש יוסף על זה, ויש לומר העריותוקשה דהיאך יתכן לומר שבני יעקב יהיו חשודין על  ]נ ח"שפת[
, לכך נענש שהיה לו לעיין בדבר על מה שחשדן על אבר מן החי שהיה שיוסף היה טועה בדברדאי לא היו חשודין על זה, אלא דו

, דכיון שנשחטה לישראל ואסורה לב"נ)תורת משה (חת"ם סופר) ( רואה אותן שאכלו מבהמה שנשחטה ועדיין מפרכסת דמותר לאכלה
, או שהיה רואה (ואסורה לב"נ ויוסף סבר כיעקב שיש להם דין ב"נ) ת עדיין הוי אבר מן החישחיטה מתירה, והוא סבר שכל זמן שמפרכס

, ואפילו שהוא שור גדול, ואין צריך שחיטה מן הדין אלא מפני מראית לישראל ואסורה לב"נ)( שאוכלין בן פקועה שמותר בשחיטת אמו
(לישראל מותר בלי שחיטה פרט למראית עין ב"נ חייב בשחיטה  מראית עין עין, והוא היה סבור שאבר מן החי הוא כיון דצריך שחיטה משום

, ועל מה שזלזלו בבני השפחות, הכי פירושו מפני שהיו קוראין לבני בלהה וזלפה בני השפחות וכוונתם היה או הריגה של בן פקועה)
ושו דקיי"ל (קידושין ע' א) אין משתמשין ומה שהיה חושדן על העריות, הכי פיר ... שהיו משועבדים לרחל ולאה, וזה אמת הוא

באשה, ור"ל שאדם אחר אסור להשתמש באשת איש, ויוסף היה רואה שהיו משתמשין בעסקי משא ומתן עמהן, לכך חשדן על 
  :,דהא דאמרינן אין משתמשין באשה היינו דוקא דברים של חיבה אבל טעות היה בידוהעריות, 

ֹ�אְמרּו לV#  ח)וישב לז, 'בר( יו ַוּי קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהלימודים - קטן, זקף- מהפך פשטא זקף – ֶאָח)
באחיו  לכל רעה שהיה רואהשיוסף  [רש"י] הפשטיוצא מפשט הכתוב, אפשר שכאן מלמד שיוסף הגיד לאביו היפך ממה שאחים עשו. 

האחים  ההיפך מהפשטכאן  היוצא מן הפשט ,ראה כאשרתן בפני אביו ברים כהויישהביא הד ]ל ח[שפת" היה מגיד לאביו מבני לאה
[שמירת . לפי , לכך נענש שהיה לו לעיין בדבר על מה שחשדן)שהגיד לאביו עליהם(דבר(כל)שיוסף היה טועה ב ]נ ח[שפת"אמרו 

לספר, אבל אם אינו אמת היה לו לברר עמם הדברים ואם אמת הדבר להוכיחם, ורק אם לא ישמעו לתוכחה מותר  הלשון להח"ח]
   ודאי שאסור להוציא שם רע.

יו ח)וישב לז, 'בר(שהכתוב  אפשר להסביר ֹ�אְמרּו לV# ֶאָח) יוסף סבר  ענין לעצמו, )א(בעל שני תפקידים. קטן, - מהפך פשטא זקף – ַוּי
- אל דין בני חנ- נימדין ב כוהפישראל - עד לקיום גזרת בין הבתרים. האחים סברו שבכניסתם לארץנח - בניכיעקב שיש להם דין 

C-הקשור ל )ב( דין אבר מן החי הוא חלק מהדעות ההפוכות.ישראל.    וגו' מוסבר להלן ֲהָמ9�

  

ינּו ח)וישב לז, 'בר(- עיון ב C ִּתְמC9# ָעֵל)   פשט ויוצא מהפשט קטן מרמז לשני לימודים,- , זקףקטן-מהפך פשטא זקף – ֲהָמ9�

על כן אמרו אם מה' היה יוצא הדבר לא היה מקום לשנא רק לקנא על גדולתו עליהם,  ח)וישב לז, 'בר( ד"ה ויחלם יוסף ]אלשיך[ הפשט
C אך אין זה רק שרעיונך מחלמים אותך אשר תתאוה והכל הבל, כי הלא  כו', לומר הנה שני דברים מורה חלומך, האחד היותך ֲהָמ9�

C שקר גם הראשון כן, כי  אחר כך. והנה כאשר השניִּתְמC9# מושל, שנית שגם  עלינו שתהיה מולך על עשרה ִּתְמC9# שהיתכן ֲהָמ9�
אנשים, אין זו מלוכה ואתה עלינו בלבד חלמת. ומה גם שלא היה עולה בדעתם יהיה מלך הגוים. ואם כן כאשר חלוקה זו נמנעת גם 

ל ָּב. הראשונה שהיא שתהיה מושל גם היא הבל, וזהו  Vל ִּתְמֹׁש/ בתמיהה, כי גם זה שקר כמלכות. ועל כן אין לנו לקנא  נּוִאם־ָמׁש-
בגדולתך כי לא מן השמים הוא רק שאתה גורם לחלום אותם ברעיונך. ועל כן ראוי לשנאתך על חלומותיך מרעיון לבך ביום להשתרר 

יועלינו המה וזהו  V ַעל־ ֲח9ֹמָת/ ֹ�א ֹאת) פּו עVד# ְׂשנ ל מציאות חלומותיו, כי זה וכיוצא בו חולם במה . ואמרו לשון רבים על כַוּיVִס�
יושמהרהר ביום, כי ילמד סתום מן המפורש, אלא שהיחל לגלות זה וגם    כמפורש: ַעל־ְּדָבָרֽ

יו  ח)וישב לז, 'בר( ]דגל מחנה אפרים[ הפשט ֹ�אְמרּו לV# ֶאָח) ל ָּב.נּוַוּי Vל ִּתְמֹׁש/ ינּו ִאם־ָמׁש- C ִּתְמC9# ָעֵל) תרגומו המלכו את מדמי לממלך ו. ֲהָמ9�
עלנא או שולטן את סביר למשלט בנא, יש לומר שרימז התרגום שכוונתם היה על דרך אין מראין לו לאדם בחלום אלא מהרהורי לבו 
(ברכות נ"ה ב) והוא שאמר המלכו את מדמי לממלך עלנא היינו שאתה מחשב ומדמה ברעיונך למימלך ומזה חלמת, זה המשלט את 

  :שלט, יש לומר סבי"ר הוא ראשי תיבות למפרע רעיוני יצרך במשכבך סליקו וקל להביןסביר למ

ינּו...  ]י,בראשית רבה (וילנא) פד[ הפשטהיוצא מ C ִּתְמC9# ָעֵל) יו ֲהָמ9� ֹ�אְמרּו לV# ֶאָח) רבי לוי ור' סימון, חד אמר מפני שענו אותו , ַוּי
  שענו אותו בלשון כפול לפיכך הוא מעמיד מלכים. בעין רעה לפיכך מעמיד רשעים וחד אמר מפני

עו"ש לפי שענו אותו בשתי  .ישר על הממשלהבלום ראשון פתר על הפירות כדדרשינן והשני ח[שכר טוב] -ב [תורה שלמה עד]
כת"י ילקוט במדרש הגדול וב הירבעם ויהוא מלכים וכ" ,וגי מושלים יהושע וגדעון מושליםזפולות לפיכך עמדו ממנו שני כלשונות 
ינּוהביאור  C ִּתְמC9# ָעֵל) ל ָּב.נּוהכ' שיצא ממנו שני מלכים ירבעם ויהוא  זרמ ֲהָמ9� Vל ִּתְמֹׁש/ שיצא ממנו שני שופטים יהושע  ִאם־ָמׁש-

ינּווגדעון ובכת"י רמזי ר"י  C ִּתְמC9# ָעֵל) Vלרמז על מלכים שיצאו מיוסף כגון ירבעם ואחאב  ֲהָמ9� ל ָּב.נּו ִאם־ָמׁש- רמז על  ִּתְמֹׁש/
C ִּתְמC9# המלכים לא היו צדיקים לכך  .שופטים שיצאו ממנו כגון יהושע וגדעון וכיוצא בהן טים פאבל השו .ר ו"וסכתיב חֲהָמ9�

Vל  ךכצדיקים ל   מלא כתיב.ָמׁש-
כי מאשר יתגלה אחר כן זה פתרונם והנה המה לא צדקו בפתרון החלום לא הראשון ולא השני כעת.  ]אלשיך[המשך  היוצא מהפשט

 (בר' וישב לז,ז)לפי האמת, כי היה עתיד יוסף לצבור בר בשבע שני השבע וגם כן כל בני ארץ מצרים וארץ כנען ובכללם אחיו, וזהו 
ה ְּב֣תֹוW ֲאֻלִּמים֙  יםְמַאְּלמִ֤  ֹ֧  ,מח)מא ' מקץבר(כד"א  ַהָּׂשֶד֔ יר ֶכלא ר ְׂשֵדה־ָהִע֛ י ֲאֶׁש֥ ן הָ ְסִביבֶֹת֖ ָמה הְוִהֵּנ֛  (בר' וישב לז,ז) :ְּבתֹוָכּֽה נַָת֥ יוסף  ֲאֻלָּמתִ֖  ָק֥

ם  (בר' וישב לז,ז) מתקיים זמן רב בל ירקב מה שאין כן של אחיו וזולתם. באופן ָבהְוגַם־נִּצָ֑ התקוממות דשן ושמן.  ֵתיֶכ֔ ֹ֣ ינָ֙ה ֲאֻלּמ ְתֻסֶּב֙
יןָ ַלֲאֻלָּמִתֽ   רץ מצרימה בעד אלומות יוסף לשבור אוכל אשר שמר:תבואתו, שיבאו אפים א ַוִּתְֽׁשַּתֲחֶו֖

ינָ֙ה וקרוב לשמוע על פי דרך זה שאומרו  הוא מלשון סובין, שתרקב תבואתם ושתהיה כולה סובין, ועל ידי כן ישתחוו לאלומתו ְתֻסֶּב֙
  :אשר צבר ונתקיים

ינּו (בר' וישב לז,ח) C ִּתְמC9# ָעֵל) טן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד ק- קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ֲהָמ9�
יוסף מחשב   ]דגל מחנה אפרים[אלשיך][לדעת האחים מלמד על יוסף כהסבר  הפשטמהלימודים יוצא מפשט הכתוב. מוצע לומר כי 

  ביום שלטון ומלוכה על אחיו, ולכן חולם בלילה על כך. מלוכה על עשרה אנשים אינה מלוכה והכל הבל.

שימלוך על אומות העולם והאחים יזדקקו לעזרתו באמצעות אומות העולם וכך  [אלשיך]-מלמד על העתיד כהסבר ה ן הפשטהיוצא מ
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

שמאופן הדיבור אליו זכה יוסף למלכים  ]י,בראשית רבה (וילנא) פד[- . וכנדרש ב)]חידושי הגרי"ז סימן ס[ (חלום שני ימלוך עליהם
  ומושלים.

  

ֹ�אמְ  ח)וישב לז, 'בר(  ל ָּב.נּוַוּי Vל ִּתְמֹׁש/ ינּו ִאם־ָמׁש- C ִּתְמC9# ָעֵל) יו ֲהָמ9� יוסף חלם על הצלת משפחתו מרעב והנלוה אליו,  – רּו לV# ֶאָח)
  האחים פתרו חלומו להיות מלך ומושל.

ת היתה אמורה להיות מגזרת בין הבתרים יעקב אבינו היה אמור לצאת לגלות בשלשלאות, והגלוהסבר רבי שמואל שמעלקע פינטר זצ"ל: 
קשה מאד. יוסף חלם בחלום הראשון שתבואתו מתקיימת ותבואת אחיו אובדת, אבל כדי שבכלל יוכל לגדל תבואה ולהושיע אביו, אחיו 

אותו  היעדו) ז(לז,- היא מעין פתרון חלומו שב (לז,ח)-בפיהם באחיו  מאמרוצאצאיהם היה עליו להיות בדרך הטבע בעל אמצעי גידול. 
רבי בנאה: עשרים וארבעה פותרי חלומות היו בירושלים, ופעם אחת ] בבלי ברכות נה,ב[-כנלמד ב ,לה וממשלה בארץ הגלותלגדו

כל החלומות הולכים אחר וכולם נתקיימו בי, לקיים מה שנאמר:  -חלמתי חלום והלכתי אצל כולם, ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה 
 - אין, וכדרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר: מנין שכל החלומות הולכין אחר הפה  - קרא הוא? . אטו כל החלומות הולכים אחר הפה הפה

ר יַויְהִ֛  )מא,יג ' מקץבר(שנאמר  נּו ַּכֲאֶׁש֥ ן ָּפַֽתר־ָל֖   :ָּפָתֽר ַּכֲחI֖מֹו יׁשאִ֥  )במא,י ' מקץבר(. אמר רבא: והוא דמפשר ליה מעין חלמיה, שנאמר ָהָי֑ה ֵּכ֣

  (בר' וישב לז,ט))-ראה בהרחבה בהסבר ל(בענין חלומות יוסף 

ינּו ח)וישב לז, 'בר( C ִּתְמC9# ָעֵל) יו ֲהָמ9� ֹ�אְמרּו לV# ֶאָח) קטן ... בין שני קיסרים (כאן סלוק ... אתנח), כעין דבר - קטן ... זקף- ...זקף – ַוּי
  .כל החלומות הולכים אחר הפה] בבלי ברכות נה,ב[-החוזר וקורה. זה רמז לנלמד ב

  

ל ח)וישב לז, 'בר( Vל ִּתְמֹׁש/ עו"ש לפי שענו אותו [שכר טוב] -במרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב,  – ִאם־ָמׁש-
C ובכת"י רמזי ר"י ...ירבעם ויהוא מלכים  ,וגי מושלים יהושע וגדעון מושליםזפולות לפיכך עמדו ממנו שני כבשתי לשונות  ֲהָמ9�

ל ָּב.נּורמז על מלכים שיצאו מיוסף כגון ירבעם ואחאב  ינּוִּתְמC9# ָעֵל)  Vל ִּתְמֹׁש/ רמז על שופטים שיצאו ממנו כגון יהושע  ִאם־ָמׁש-
ועמרי אבי אחאב, והמלכים בני אחאב, והמלכים והמלכים בני ירבעם הראשון, אפשר להוסיף את אבימלך בן גדעון,  .וגדעון וכיוצא בהן

  ממלכי ישראל, ולעתיד לבוא משיח בן יוסף.בני יהוא, ואולי עוד 

  אתנח מגביל, המושלים והמלכים מיוסף ממשלתם מוגבלת לאחד עד ארבעה מושלים. – ָּב.נּו ח)וישב לז, 'בר(

  

אֶמר: טזלז, וישבבראשית  <ֹ י-ֶאת ַוּי י ַאַח/ ׁש ָאֹנִכ� יָדה        ְמַבֵּק. �א-ַהִּגֽ י ָּנ ה ִל) ים׃ ֵה-ם ֵאיֹפ/   ֹרִעֽ

אֶמר ]ז[ט טז) –(בר' וישב לז,יב  ]שמאור ושמ[ע"פ  <ֹ  -(טט  )הקדושים(הניצוצין  )למצוא( א) -(טט יוסף מבקש שלושה דברים גדול, - זקף – ַוּי

וישלח  'בר(מפרש מלת  ]מאור ושמש[ לתקנם ולהעלותם מעמקי הקליפות. ג) -(טט הנשמות הקדושים העשוקים אנכי מבקש )למצוא(ו ב)

ן "ש'ברי כ'לים מ'עולם ה'תוהו , משמע שיעקב ויוסף השיגו שיש לתקן תיקון גדול בשכם ובנותיה (הסביבה) ויוסף כנוטריקו ְׁשֶכָֽמה ,יד)לז
  דבק במשימה למרות האזהרות כלהלן.)

אֶמר ,טז)(בר' וישב לזָאַמר לֹו ָמה ַאָּתה ְמַבֵּקׁש, ָאַמר לֹו ֶאת ַאַחי ָאנִֹכי ְמַבֵּקׁש, ֶׁשּנֱֶאַמר ] פרקי דרבי אליעזר פרק לח[ <ֹ י-ֶאת ַוּי י ַאַח/ ׁש ָאֹנִכ�   .ְמַבֵּק.

אֶמר (בר' וישב לז,טז) <ֹ י-ֶאת ַוּי י ַאַח/ ׁש ָאֹנִכ� גדול נשארת בראש הפסוק תבנית הטעמים טפחא מונח אתנח - אם נתעלם מטעם זקף -  ְמַבֵּק.
יׁש  ,טו)לז ' וישלחבר(-ל כתבנית הטעמים של (בר' א,א) בראשית ברא אלקים. רמז לענין הקשור למעשה בראשית. תשובת יוסף ַוּיְִׁשָאֵל֧הּו ָהִא֛

ר ַמה־ְּתַבֵּקֽׁש: ֹ֖ להכנס עמו בדבור זה  )כדי שאלו(מלאך היה ושליח הקדוש ברוך הוא (השואל)ש (בר' וישב לז,טז) ]דברי דוד[מרמזת לפי'  ֵלאמ
  :כמו גבי אדם הראשון שנאמר לו: איכה

  
  ]ר את אחי אנכי מבקש אות קובראשית פרשת וישב מאמ -זוהר מהדורת הסולם [

אֶמר (בר' וישב לז,טז) <ֹ י-ֶאת ַוּי י ַאַח/ ׁש ָאֹנִכ� ה  )יז(בר' וישב לז,וגו'.  ְמַבֵּק. ּו ִמֶּז) ֹ�אֶמר ָהִאיׁש# ָנְסע� ח  א),"ש ח(שהוגו' ר' יְהּוָדה ָּפַתח, ַוּי י יִֶּתנHְ֙ ְּכָא֣ ִמ֤

י ֶאְֽמָצֲאH֤ ַבחּו֙ץ ֶאָּׁש֣  י ִאִּמ֑ י יֹוֵנ֖ק ְׁשֵד֣ אֶמר (בר' וישב לז,טז)(טט:  ַחְבַריָא, ֲאָבל ַהאי ְקָרא (הסבירו) . ַהאי ְקָרא אֹוְקמּוהָ ְקH֔ ַּג֖ם Iא־יָ֥בּוזּו ִלֽי:ִל֔ <ֹ -ֶאת ַוּי
י י יִּתֶ  א),"ש ח(שה, ), הוא ז"אלמלך שהשלום שלוהסולם: ( , ְּכנֶֶסת יְִׂשָרֵאל ֲאָמרֹו ְלַמְלָּכא ִּדְׁשָלָמא ִדיֵליּה)ַאַח/ יִמ֤ ח ִל֔   , ְּכיֹוֵסף ַעל ֲאחֹוי,נHְ֙ ְּכָא֣

י-ֶאת מקף בורר בין משמע של אחוה זמנית של יוסף לכל אחיו מפני שליחות אביו ובין אחוה תמידית של יוסף אל אחיו למרות רמז  – ַאַח/

יהאזהרה של האיש. אהבה תמידית המומשלת בזוהר לאהבת השם לבני ישראל. אפשר שהמלה  קב"ה שבמלה זאת פתח את מרמזת ל ָאֹנִכ�
  מתן עשרת הדברות.

ׁש ה ֶאת־ְׁש֤לֹום  ,יד)לז ' וישבבר( אתנח מגביל ללמד כי כל מגמת יוסף הייתה לדרוש שלומם כבקשת אביו יעקב. -  ְמַבֵּק. א ְרֵא֜ אֶמר ֗לֹו ֶלW־נָ֨ ֹ֣ ַוּי
ר נִי ָּדָב֑ אן ַוֲהִׁשֵב֖ ֹ֔ יH֙ ְוֶאת־ְׁש֣לֹום ַהּצ   . ַאֶח֙

אֶמר בר' וישב לז,טז)( ]שכל טוב (בובר)[ <ֹ י-ֶאת ַוּי י ַאַח/ ׁש ָאֹנִכ� יָדה: כדי לראותם. ְמַבֵּק. �א-ַהִּגֽ �א-: לשון ענוה. ָּנ י: לשון בקשה. ָּנ . ִל)

ה בפירוש: ים ֵה-ם ֵאיֹפ/   :כבר דרשנו איפא באל"ף, ואיפה בה"א, מה ביניהם. ֹרִעֽ

כלומר הרי הם חושבים על רעתך, לאיזה צורך תבקשם, על זה  ַבֵּקֽׁש:וַמה־ּתְ  ,טו)לז(דהאיש אמר תחילה  (בר' וישב לז,טז) ]דברי דוד[- פי'
י-ֶאתאמר יוסף ב' דברים: האחד  , כלומר מצד אחי גם אם אפול לא ימלאו לבם להזיק לי כי לא (למרות האזהרה לחורשי רעה עליו) ַאַח/

  ,)אביו מלא שליחות(למרות האזהרה ל ישלחו ידם עלי. השנית 'הגידה לי כו'' ואלכה להם

יָדה (בר' וישב לז,טז) �א-ַהִּגֽ מלת "נא" יתירה כי יכול היה לכתוב "הגידה לי" ואז לרמז של מחשבת הרעה מהאחים משמעות תשובת  – ָּנ

 ]שכל טוב[יוסף היתה תגובה  קשה. טעם מקף בצירוף מלת "נא" מרכך את המקובל שמלת "הגד" הוא לשון גידים וענין קשה ולפי 

  ובוטח בה'. יוסף נשאר עניו 

יָדה (בר' וישב לז,טז)  �א-ַהִּגֽ י ָּנ   קטן מרמז לשני לימודים, מונח מרבה משהו בתוך הלימודים האלו.- קטן, זקף-מונח זקף – ִל)

י ]שכל טוב (בובר)[(לימוד א)  ה בפירוש:. ִל) ים ֵה-ם ֵאיֹפ/ יוסף מבקש לדעת מה האחים  ]דברי דוד[-(לימוד ב) השערה בפי'. ֹרִעֽ
 ב) -(טט  )הקדושים(הניצוצין  )הימצאות( א) -(טט מקומות \יוסף מבקש להראות לו מקום ]מאור ושמש[הסבר אחר ע"פ  ליו.מתכננים ע

  לתקנם ולהעלותם מעמקי הקליפות. )כדי ג –(טט הנשמות הקדושים העשוקים אנכי מבקש )הימצאות(ו
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –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;  –פקידם) ות

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

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

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

  (התשפ"א)  בראשית וישב לז,א 1.11

  

ֹ�אֶמר הָ  :ז,יבראשית וישב לז ם ּבְ ַוּי יו ַוִּיְמָצֵא/ �ֶלC יVֵסף# ַאַח�ר ֶאָח) ים ֵנְלָכ/ה ֹּדָת.ְיָנה ַוֵּי ְמִר) י ָׁשַמ#ְעִּתי# ֹאֽ ה ִּכ� ּו ִמֶּז) ן:ִאיׁש# ָנְסע�   ֹדָתֽ

ה  (לז,יז)] רש"י[ ּו ִמֶּז) שם מקום הוא, ואין מקרא  שימיתוך בהם. ולפי פשוטו טלבקש לך נכלי דתות -  ֵנְלָכ/ה ֹּדָת.ְיָנה מן האחוה: חהסיעו עצמן -ָנְסע�
לכן פירש הסיעו עצמן מן האחוה, פירש ורוצין להרגך ואל תלך לשם, ומנא ליה לרש"י לפרש כן, י"ל זה ...  ]ח ח"שפת[יוצא מדי פשוטו: 

אי נמי הוכחת רש"י ממלת בגימטרי' י"ב, והכי פירושו נסעו מי"ב, ר"ל אינם רוצים שיהיו י"ב ורוצין להרגך ולא יהיו אלא י"א דהיינו נסעו מז"ה, 
  זה, כלומר נסעו מזה שאתה אומר את אחי אנכי מבקש, אבל הם נסעו מן האחוה:

ם  ז)י(בר' וישב לז, , אדמו"ר ממ"ש] 171[דבר מלכות וישב התשע"ט, ע' רנט, לקוטי שיחות לה ע'  יו ַוִּיְמָצֵא/ �ֶלC יVֵסף# ַאַח�ר ֶאָח) ַוֵּי
ן: אע"פ שסכנה גדולה היתה לו. ואף על גב שאמרו רז"ל אם אביך אומר לך לחלל שבת לא ...  לאביו כתב השל"ה: יוסף שמע ְּבֹדָתֽ

אבל בנוגע לעצמו מחיל אנפשיה לעשות רצון . זה בדבר השיך לבין אדם לבין המקום –תשמע אליו כי אתה ואביך חייבים בכבודי 
והנפשות לי הנה (טט: אין פסוק כזה) (ראה שולחן  ן הקב"ה, שנאמרוצריך עיון, שהרי אין נפשו של אדם קנינו אלא קני. אביו. עכ"ל

ואפילו ישראל בעל עבירות כגון מומר לאכול נבלות לתיאבון מצוה להצילו ערוך אדמו"ר הזקן חו"מ הל' נזקי גוף ונפש ס"ד).(ס"ד ... 
צות אבדת ממון היא מולהצילו וכמו ש (ע) והשבותו אותו בעצמו שאם גופו אובד מצוה להשיבו. ... ס"ה ואסור לעמוד על דמו

אינה אלא בטורח בלבד למומר. אלא  בטורח בלבד בלא הוצאת ממון אפילו לישראל כשר .... כך מצות השבת אבדת הגוף והצלתו
  .ךלישראל כשר חייבים להוציא ממון על הצלת לא תעמוד על דם רע

 כניסה למצב ספק סכנת חיים או אבר להצלת חבירו] –הצלת נפש אבן יקרה ח ב סי' צט, שו"ע חו"מ סי' תכו  8[אוצרות השו"ת 
הא דאמרינן בגמ' פסחים ד"ח דהיכא דשכיח היזיקא ל"ש שלוחי מצוה אינם ניזוקים לא אמרינן הכי אלא בשאר מצות שלא החמירה 

שלוחי מצוה כו' משא"כ  איזה מצוה מן המצות וממילא במקום דשכיח היזיקא ל"שתורה להכניס את עצמו בספק סכנה כדי לקיים 
הצלת נפש אדם דעיקר חובת המצוה להכניס את עצמו בסכנה כדי להציל את חבירו א"כ גם בזה שייך שלוחי מצוה אינם  לענין

  .ניזוקין
משיטת הירושלמי והפוסקים שחייב  [שם , היכל יצחק הרב י"א הלוי הרצוג  הרב הראשי לא"י, או"ח הלכות שבת, סי' לט, ע' צז]

  .לסכן את עצמו כדי להציל חבירואדם 

  .שכם מקום מועד לפורענות[תנחומא וישב ב] 

ּו  :  ז)ילז,( ]כתר יונתן[ ֹ�אֶמר ָהִאיׁש# ָנְסע� ִמכאן כי שמעתי מאחרי הפרגוד שהנה מתחיל מהיום הזה שיעבוד מצרים, ונאמר להם ַוּי
  נלך לדותן וילך יוסף אחרי אחיו וימצאם בדותן:בעבור כן היו אומרים  ׁשהִחוי מבקש לערוך עמם מערך מלחמהבנבואה 

אפשר שהחוי רצה לנקום על הריגת העיר שכם. יוסף מצד מצוות אביו שאינה פיקוח נפש לא חייב להכניס  העיר שכם הייתה של החוי.
  עצמו למקום סכנה. אבל מצד סיוע לאחיו במלחמה כדי להציל חבירו חייב ללכת להציל.

�ֶלC יVֵסף# ַאַח�ר  ז)י(בר' וישב לז,אפשר כי  יוַוֵּי קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז -קטן, זקף- זקףמונח מהפך פשטא  – ֶאָח)
בפשט יוסף ממלא מצוות אביו למרות אזהרת המלאך שהאחים הסיעו עצמם מן  שלפחות אחד מן הלימודים יוצא מפשט הכתוב.

מלמד שהחוי הכין עצמו למלחמה ולכן האחים הכינו עצמם למלחמה ויוסף חייב  ]ונתןירגום [ת- האחווה עמו. אבל היוצא מן הפשט כ
�ֶלC יVֵסף#  ז)י(בר' וישב לז, .שייך שלוחי מצוה אינם ניזוקיןעצמו לעזור לאחיו ובזה  מונח מרבה, יוסף מרבה עזרת אביו לאחיו  – ַאַח�רַוֵּי
  מכוח היותו שליח אביו . 

ם  , הוא וכוח אביו מצאו מקום להשפיע על האפיון שלה עשוי להתפשט אל הכתוב לפניה ,ללא מרכא לפניהטפחא כשנוי,  – ַוִּיְמָצֵא/

  תוצאות ההערכות למלחמה.

ן:    סלוק, הגביל את החוי והחוי נסוג.    -  ְּבֹדָתֽ

  

ּו :ח,יבראשית וישב לז ְתַנְּכל- ם ַוִּיֽ ק ּוְבֶט#ֶרם# ִיְקַר�ב ֲאֵליֶה) V ֵמָרֹח. ּו ֹאת/ V ַלֲהִמיֽתV: ַוִּיְרא- (לז,יז) - מכח יעקב ויוסף כפי שהוסבר ב ֹאת/

   )ח(בר' וישב לז,י- חלפה סכנת החוי והאחים במקום להודות לה' על הישועה הגדולה שהביא עמו יוסף ממשיכים בדחיית האחוה כנלמד ב

V )יחלז,( ּו ֹאת/   דות "מדבר שחבירו (כאן שלפניו) מוכיח עליו". (סלוק) מרכא טפחא בתפקיד סמוכים כעין מדה כ"ב מל"ב מי – ַוִּיְרא-

ה  (לז,יז)] רש"י[תכנון הפגיעה ביוסף לא היה ברגע ראייתו אלא החל לפני כן. כפ' ּו ִמֶּז)  -  ֵנְלָכ/ה ֹּדָת.ְיָנה מן האחוה: חהסיעו עצמן - ָנְסע�
  .שימיתוך בהם טלבקש לך נכלי דתות

קַוִּיְרא-  )יח(בר' וישב לז, ]שכל טוב (בובר)[ V ֵמָרֹח. : וזה היה ברחוק מלא עיניהם, וכולם למדרש, חסר ו', והן שבעה חסר ו' במקרא. ּו ֹאת/

ם )יחלז,( #ֶרם# ִיְקַר�ב ֲאֵליֶה)    :בתוך ד' אמות. ּוְבֶט

  

יראה שחיות התנכלו להפחידו בשיסוי כלבים ואם הכלבים יכלוהו זה יוכיח כי אינו צדיק ו בדרך אחתלהלן נביא שתי דרכי פירוש בפסוק. 
האחים דנו את יוסף כמוסר אך התברר בבית הדין שהוא שקול בין המחייבים ובין המזכים ולכן קבלו עצת ראובן  בדרך שניהפגעו בו. 

  להניחו בינתיים בבור ואח"כ עצת יהודה למכרו לישמעאלים. 

  

  :בעצם אז ויפשיטו וכו' אך לא אחד בהם חפץ המיתואך כאשר בא יוסף אל אחיו ...  )יח(בר' וישב לז, ]אלשיך[ דרך פירוש של הפחדה.

V ַלֲהִמיֽתV )יח(בר' וישב לז, ]בראשית רבה פד יד[ והנה אמרו רבותינו ז"ל ּו ֹאת/ ְתַנְּכל- שהשיסו בו את הכלבים שימיתוהו. ואחשבה על  ַוִּיֽ
וד עולם, אך התחכמו לו לגרות עליו את פי דרכם כי הלא השלמים ההם את ה' היו יראים ולא ערבו אל לבם לשלוח יד בצדיק יס

הכלבים באומרם בזאת יבחן אם צדיק וישר הוא ולא חטא על הנפש בהביאו דבה רעה, כי עשה למען יוכיחנו אבינו, או אם נאץ האיש 
ך יותר בזכותם הזה את ה'. כי אם שן בהמות תשולח בו, אז יודע כי לא צדיק הוא ובעונו ימות וידנו אל תהי בו, ואם לא נדעה. ולהפ

ְוא )א,גכ' מש' שמ( על פסוק ]א,פסחים קיח[ אחשבה כי לא נעלם מהם מאמרם ז"ל ַמע ָׁש֑ א ֵׁש֣ מכאן שהמוציא שם רע ראוי , I֥א ִתָּׂש֖
ֶלב ַּתְׁשִל֥כּון אֹֽתֹו:  )ל,כב' מש' שמ( להשליכו לכלבים שנאמר ַמע ָׁש֑  )א,גכ' מש' שמ( וסמיך ליהַלֶּכ֖ א ֵׁש֣   :ויעשו לו כן, ְואI֥א ִתָּׂש֖

ְוא )א,גכ' מש' שמ( הוציא (לדעתם יוסף)ויתכן כי הם אמרו שלשה דברים. א. הנה דרך כלל  ַמע ָׁש֑ וראוי להשליכו לכלבים. ולא נחטא, כי  ֵׁש֣
נגד מדה ב. כי הלא האחת שבדבות הלא הוא על שנחשדנו על ידו על אבר מן החי. והנה מדה כ ו.גמול ידיו יעשה לו וידינו אל תהי ב

ג. נשא פנינו אל יעקב אבינו באמור אליו ידינו לא שפכה את הדם הזה, כי אם הכלבים עזי נפש לזר חשבוהו, . יאכלוהו חי (הכלבים)
הביאו את דבתם רעה. אך לא  )? הכוונה מפני(והיה בא לישא שה מהעדר, ואכלוהו ויכלוהו, והוא יבין לאשורו כי אין זה כי אם חרב 

  :כי צדיק וישר הוא, ולא חרץ כלב עליו את לשונו הכלבים)על (כי ויהי ה' את יוסף ומוראו וחתיתו נפל עליהם נעשתה עצתם, 
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

ם )יחלז,( של בית דיןדרך פירוש    קטן, שני לימודים - פשטא מונח זקף – ּוְבֶט#ֶרם# ִיְקַר�ב ֲאֵליֶה)

, וידעו כי כאשר יקרב אליהם חראם י נפשות כאשר בארתי במקויתבאר כי הם דנו אותו דינ פשוטע"פ  )יח(בר' וישב לז, ]תורת משה[
ם יתחנן אליהם על נפשו וירך לבבם, ע"כ התנכלו אותו להמיתו V   )יח(בר' וישב לז, כאשר אבאר, ואמר ְבֶט#ֶרם# ִיְקַר�ב ֲאֵליֶה) ּו ֹאת/ ַוִּיְרא-

ק במדרש  מהם בתכלית הריחוק. והנה (רחוק)לו הוא רוצח והוא רק כא א'בני אב  כאלו היה הוא רחוק מהם ולא אח קרוב הכונה, ֵמָרֹח.
ם )יחלז,(שהשיסו בו כלבים שימיתוהו  תאאי ]בראשית רבה פד יד[ יׁש ֶאל )יט(בר' וישב לז, . ושוב אמרּוְבֶט#ֶרם# ִיְקַר�ב ֲאֵליֶה) - ַוּיֹאְמ֖רּו ִא֣

יו ַעל ַהֲחI֥מֹות ַהָּלֶז֖ה ָּבֽא׃ ָאִח֑ ה ַּב֛ לא מצאנו שיגלה  עם כוונת הכתוב אומר כי הנהלהמשיך ב' הענינים  וכדי .ועתיד להגיד לאביו ִהּנֵ֗
ולכך לא הגיד לאברהם  בעכן א"ל הקדוש ברוך הוא ליהושע וכי דלטור אני) ]סנהד' י"א ע"א[ (וכמ"ש הקדוש ברוך הוא שום דלטורין על אדם

אמנם הנה אם היו הכלבים של יעקב שהיו עם צאנו הו אחיו, ת עשו, וגם ליעקב על אודות יוסף שמכרודועל אודות ישמעאל, וליצחק על או
יו יּוָמֽת: כט),כא ' מש'(שמ ממיתים את יוסף הי' יעקב מחוייב לקבל תשובה על זה לפי שנאמר (שהרג איש או  אצל שור המועד ְוגַם־ְּבָעָל֖

בעבור זה הי' הקדוש ברוך הוא מודיע הדבר , ו)/ת(בעל השור המועד משלם כופר למשפחת הנהרג שחייב לקבל עליו כופרא כפרה אשה)
ַעל ַהֲחI֥מֹות ַהָּלֶז֖ה ָּבֽא׃ )יט(בר' וישב לז,ליעקב כדי שיעשה תשובה ע"ז, ע"כ אמרו  ה ַּב֛ כדי  (שהאחים שיסו בו כלבי הצאן)ויגיד ליעקב  ִהּנֵ֗

הּוְל֣כּו ְונַַהרְ  (בר' וישב לז,כ) שיקבל תשובה על זה, והם רצו שלא יודע הדבר ליעקב, ע"כ  כנ"ל. וז"ש במדרש ולא יודע הדבר ליעקב גֵ֗

ַעל ַהֲחI֥מֹות ַהָּלֶז֖ה ָּבֽא׃   .ומשיאו לאביו ַּב֛

  

V ַלֲהִמיֽתV )יח(בר' וישב לז, ]תורת משה[ ּו ֹאת/ ְתַנְּכל- יראה דרמז לנו איך ישבו עליו בדין, אלו מזכים ואלו מחייבים, אלו חייבוהו וגו'.  ַוִּיֽ
ז ,ז)מט ' ויחיבר( בהבאת דיבה שיקללם אביהם כאשר באמת אמר לבסוף מיתה כרודף כי כל כוונתו י ָע֔ ּו  )יחלז,( וזה, ָא֤רּור ַאָּפ֙ם ִּכ֣ ְתַנְּכל- ַוִּיֽ

Vַלֲהִמיֽת V קפו כ"כ התויו"ט נדרים פ"י מ"ג ד"ה אביה, בשם מהר"ל ( קפושחשבו מחשבותיו להמיתו, והול"ל להמיתנו, אך כ' סמ"ע ֹאת/

למה נקרא מסור ולא מוסר כי הוא מסור לכל ובסופו ליטול את שלו, על כן אמר להמיתו וזה  )רמב"ן ויקרא י"ט ט"ז בסופו.וע"ע  -מפראג. 
ּוְבֶט#ֶרם# ִיְקַר�ב  )יחלז,( לשון ויתנכלו אותו, שדנו מחשבותי' המה כרודף להמיתם ויתחייב הוא מיתה ומסור נידון שלא בפניו, על כן

ם ַעל ַהֲחI֥מֹות ַהָּלֶז֖ה ָּבֽא׃ )יט(בר' וישב לז, אמרואך המזכים י, ֲאֵליֶה) ה ַּב֛ שחלם למלוך עלינו וע"כ אין כונתו להמיתנו ואין לו דין מסור, ִהּנֵ֗
ר  יט),יט ' שפ'(דב ]רמב"ן[ וכשהי' ב"ד שקול המחייבין והמזכין בטחו בצדקתם שלא יבוא לידם שפיכת דם נקי כמש"כ יֶתם ֔לֹו ַּכֲאֶׁש֥ ַוֲעִׂש֣

ם יו זַָמ֖   ,בטעם עדים זוממין שאם הרגו אינם נהרגים שמסתמא לא באה מכשול ליד סנהדרין לשפוך דם נקי ַלֲעׂ֣שֹות ְלָאִח֑

ם )יחלז,( #ֶרם# ִיְקַר�ב ֲאֵליֶה)   קטן מרמז לשני לימודים, פשטא מרמז ששני הלימודים הם בפשט. - קטן, זקף- פשטא מונח זקף -.ּוְבֶט

  :בתוך ד' אמות ]שכל טוב (בובר)[ע"פ  (לימוד א)

יתחנן אליהם על נפשו וירך דנו את יוסף דיני נפשות שלא בפניו, כי מוסר נידון שלא בפניו, כי בפניו  ]תורת משה[ע"פ  )ב(לימוד 
: (א) המחייבים טענו שהוא מוסר כי הוא רודף אותם והוא בבחינת רוצח כי העבירות שהוא מספר עליהם שני צדדים. והיו לבבם

), ולמרות [ר'חיים פלטיאל]עריות ואוכלים אבר מן החי) מחייבות עליהם למיתה והבא להרגך השכם להורגו (בשם  לאביו(מגלים
), חששו שיספר על השסוי לאביו ולא רצו שיודע הדבר ליעקב. (ב) [אלשיך]שהכלבים לא פגעו בו דבר שהעיד שהוא צדיק (בשם 

  , לכן יש להניחו.המזכים טענו שאין לו דין מוסר ואין כוונתו להרגם

  

  ... )יח(בר' וישב לז, ספורנו
בזה הודיע מה היה למו בהיות כלם צדיקים גמורים עד שהיו שמותם לפני ה' לזכרון איך נועדו לב יחדו להרוג את אחיהם או למכרו 

אלא על אכזריותם ולא נחמו על הרעה כי גם כשאמרו אבל אשמים אנחנו על אחינו לא אמרו שתהיה אשמתם על מכירתו או מיתתו 
בהתחננו. והנה הגיד הכתוב כי ציירו בלבם וחשבו את יוסף לנוכל ומתנקש בנפשם להמיתם בעולם הזה או בעולם הבא או בשניהם 

  כו' (סנהדרין עב א): והתורה אמרה הבא להרגך

חייב, אם אין לו  -יש לו דמים  הבא במחתרת נידון על שם סופו. היה בא במחתרת ושבר את החבית, אם. משנה] א,בבלי סנהדרין עב[
  .דמים פטור

ומפני מה התירה תורה דמו של גנב אף על פי שבא על עסקי ממון לפי שחזקתו שאם עמד בעל הבית  ]ט"ט ה"רמב"ם הלכות גניבה פ[
ין שהיה קטן בין בפניו ומנעו יהרגנו ונמצא * זה הנכנס לבית חבירו לגנוב כרודף אחר חבירו להרגו ולפיכך יהרג בין שהיה גדול ב

  .זכר בין נקבה
הגה: {א} כל חייבי מיתות ב"ד בזמן הזה, אין בידנו א]  ]שולחן ערוך חושן משפט הלכות חובל בחבירו סימן תכה סעיף א[

ו] להלקותן ב] או להגלותן ג] או להרגן ד] או לחבטן, ה] אלא מנדין אותן ומבדילים אותן מן הקהל (טור ס"א בשם רב נטרונאי גאון). 
וכל זה מצד הדין, אבל אם רואין בית דין שהוא צורך שעה {ב} ומגדר מילתא, יכולין לענוש במה שירצו (שם ובשם תשובת הגאון) 
  .כמו שנתבאר לעיל סי' ב'. ז] ודוקא בדיני נפשות הצריכין בבית דין, אבל הנהרגין בלא ב"ד נידונין גם עתה, כמו שיתבאר (טור שם)

ו, ח] {ג} א'} והזהירוהו, והרי הוא רודף אחריו, אפילו היה הרודף קטן, {ד} הרי כל ישראל מצווים להצילו הרודף את חבירו להרג
באבר מאברי הרודף, ואם אינם יכולים לכוין ולא להצילו אלא א"כ יהרגו לרודף, הרי אלו הורגים אותו ט] {ה} אף על פי שעדיין לא 

ו כרודף. י] ואם ידוע שלא בא רק על עסק ממון, ואף אם יעמוד בעל הממון נגדו לא הרג. הגה: {ו} הבא במחתרת לגנוב גם כן דינ
יהרגהו, אסור להרגו. ועיין בדברי הטור בסימן זה. יא] מי שמסכן רבים, כגון {ז} שעוסק ב'} בזיופים במקום שהמלכיות מקפידות, 

  .ר לעיל סימן שפ"ח סי"בדינו כרודף ומותר למסרו למלכות (נימוקי מהר"מ מריזבורג), כמו שנתבא

V )יחלז,( ּו ֹאת/ ְתַנְּכל- ּו  )יח(בר' וישב לז, [רש"י]מרכא טפחא בתפקיד כעין קבצת פרטים העשויה להתרחב, כאן כפ' – ַוִּיֽ ְתַנְּכל- נתמלאו  - ַוִּיֽ
ניסו לפגוע בו שלא בידיהם התחכמו לבחון האם יוסף צדיק אמת לכן  ]א,פסחים קיח[ע"פ  [בית הלוי]-ו [אלשיך]( :נכלים וערמומיות

ֶלב ַּתְׁשִל֥כּון אֹֽתֹו:  )ל,כב' מש' שמ( המוציא שם רע ראוי להשליכו לכלבים שנאמראלא כגון שסוי כלבים כי   )א,גכ' מש' שמ( וסמיך ליהַלֶּכ֖

ְוא ַמע ָׁש֑ א ֵׁש֣   ),I֥א ִתָּׂש֖

Vאֹ - (ש פירש ]מהרש"ל[ ]ח י"שפת[סלוק כמגביל,  – ַלֲהִמיֽתV )יחלז,(  בא להורות לך סף היה בדעתו שיהרגוהו, ועדיין שגם יו) ת/
אליו כלומר ליוסף שהוא והם  (רש"י שאתו הכוונה) שהוא והם היה דעתם להרוג את אדם אחר, לכך אמר (שלא תאמר)דלא תימא 

אך לא אחד ם אז ויפשיטו וכו' אך כאשר בא יוסף אל אחיו בעצ...  )יח(בר' וישב לז, ]אלשיך[. אבל פי'את יוסף ק)(רהיה דעתם להרוג 
ולזה לא אמר הכתוב התכוונו להפחידו ולהפיל עליו אימת מות, שיפסיק לרדוף אותם.  [הכתב והקבלה]ע"פ  :בהם חפץ המיתו

  ,להרגו בערמה באמת ולהיראות בנגלה לנקיים, שמשמעותו ויתנכלו עליו

V )יחלז,( ומה ת"ל...  )יח(בר' וישב לז, ](בובר)שכל טוב [סלוק כמגביל, את דרך ההמתה  – ַלֲהִמיֽתV )יחלז,( מלמד שלא הערימו , ֹאת/
Vַלֲהִמיֽת V V ַלֲהִמיֽתV בידים, אלא ֹאת/    :על יד כלבי הצאן, לשסות בו הכלבים ֹאת/
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

  (בהשתתפות נחלת יעקב)) (התשפ"ב בראשית וישב לז,א 1.12

  

א יVֵס/ף :כג,בראשית וישב לז ֲאֶׁשר־ָּב- י ַּכֽ  ְיִה> יו: ַוֽ ר ָעָלֽ ים ֲאֶׁש- ֶנת ַהַּפִּס/ V ֶאת־ְּכֹת- יטּו ֶאת־יVֵסף# ֶאת־ֻּכָּתְנּת)   ֶאל־ֶאָח.יו ַוַּיְפִׁש�

ם )אבר' וישב לז,כ( ]אור החיים[ הּו ִמּיָָד֑ פי' לפי שהאדם בעל בחירה ורצון ויכול להרוג מי שלא נתחייב מיתה משא"כ חיות רעות .   ַוּיִַּצֵל֖
ם יב מיתה לשמים, והוא אומרולא יפגעו באדם אם לא יתחי הּו ִמּיָָד֑ ה  בר' וישב לז,כ)(ונראה  פי' מיד הבחירי ובזה סתר אומרו  ַוּיִַּצֵל֖ ְונְִרֶא֕

  :בריכי הבחירה תבטל הדבר ואין ראיה אם יהרגוהו כי שקר דוגו'  ַמה־ּיְִה֖יּו ֲחIמָֹתֽיו:

ּנּו ָנֶֽפׁש )אבר' וישב לז,כ( וגו', ַהְׁשִל֣יכּו   ָד֒ם - ִּתְׁשְּפכּו- ַאל )בבר' וישב לז,כ( גורמים לו מיתה, והוא אומרו אחר כךפירוש להדיא אלא נהיה  :I֥א נֶַּכ֖
ם ַלֲהִׁשי֖בֹו ֶאל זו היתה טענתו להם, והוא טעמו כמוס עמו שהוא יל אֹתֹ֙ו ִמּיָָד֔ ַען ַהִּצ֤ כי ידע נאמנה כי חית השדה השלמה לו ולא ָאִבֽיו׃- ְלַמ֗

זרע יעקב, גם לא יעכבנו שם למות ברעב וכמו שכן תמצא שתכף וישב ראובן אל הבור שחזר ירעו ולא ישחיתו הנחשים והעקרבים ב
  :אליו להוציאו מהבור

אכן כוונת הכתוב היא שהאחים לעולם לא רצו להפשיטו לחלוטין ולהניחו ערום אלא להסיר מעליו כתונת  בר' וישב לז,כג) ]אור החיים[
כי כשהסירו כתונת הפסים ברוב הכעס והשנאה לא דקדקו להסיר אותה במתון ובנחת הפסים שבה היתה הקנאה בו, ומודיע הכתוב 

רוח אלא בשנאה גדולה ובכל כך אכזריות עד שהסירו עמה גם הכתונת שהוא החלוק. וזה הוא שיעור הכתוב ויפשיטו את יוסף פירוש 
  .הפסים כשהסירו מעליו בלא כוונהלא נשאר כי אם גופו של יוסף ערום כי הסירו את כתנתו שהוא החלוק עם כתונת 

נתכוון להגדיל הדבר כי כתונת הפסים היא היתה מלבוש העליון והסירו כל הבגדים וגם החלוק כולם יחד עמה אשר עליו  ואומרו
  :מרוב הכעס והשנאה

  

ף ֶאל־ֶאָח.יו (בר' וישב לז,כג) א יVֵס/ ֲאֶׁשר־ָּב-   ַּכֽ

א יVֵס/  (בר' וישב לז,כג) ֲאֶׁשר־ָּב- מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, מוצע לומר שזה פרק הזמן משעה שראוהו  – ףַּכֽ
  מרחוק ועד הגעתו, וכיוון שנתרצו לשמוע אל ראובן יכלו גם להמנע מעוד פעולה נגדו.

א יVֵס/ף (בר' וישב לז,כג) ֲאֶׁשר־ָּב-   י"ם][מלבמקף בורר בין שעדיין רצו להורגו ובין שנח רגזם קצת  – ַּכֽ

  בין אחים שפעלו נגד יוסף ובין אחים ששתקו מקף כבורר – ֶאל־ֶאָח.יו (בר' וישב לז,כג)

אתנח מגביל את הפשטת בגדי יוסף רק לאחים שפעלו נגדו, ראה (לז,כד)  דבר המתבטא בפר' מקץ במאסר  – ֶאל־ֶאָח.יו (בר' וישב לז,כג)
  חתית שקיהם.שמעון ובהטמנת כסף לוי בראש שקו, ולא כשאר האחים בת

  מוצע לקרוא את הפסוקים הבאים כלהלן: 

ם )א(בר' וישב לז,כ הּו ִמּיָָד֑ ן ַוּיִַּצֵל֖ ע ְראּוֵב֔ ּנּו ָנֶֽפׁש׃  ַוּיְִׁשַמ֣ אֶמר I֥א נֶַּכ֖ ֹ֕   ַוּי

ם ׀ ְראּוֵב֘ן ַאל (בר' וישב לז,כב) אֶמר ֲאֵלֶה֣ ֹ֨ ר- ַהְׁשִל֣יכּו אֹ֗תֹו ֶאל  ָד֒ם - ִּתְׁשְּפכּו- ַוּי ר ַּבִּמְדָּב֔   ֑בֹו-ִּתְׁשְלחּו- ְוָי֖ד ַאל ַהּ֤בֹור ַהּזֶ֙ה ֲאֶׁש֣

ם ַלֲהִׁשי֖בֹו ֶאל  יל אֹתֹ֙ו ִמּיָָד֔ ַען ַהִּצ֤ י לז,כג)( ָאִבֽיו׃- ְלַמ֗  ְיִה> בתפקיד שלושה למודים במה שראובן הצליח להסיט את כוונתם ועד שיוסף  – ַוֽ
הצלה מבעלי בחירה לא  ]םאור החיי[הצלה מבעלי בחירה לא להמיתו (ב) ע"פ  ]אור החיים[הגיע אליהם היה זמן להירגע. (א) ע"פ 

שהרבה שלוחים לה' אם ראוי יוסף למיתה. אלא  ועל פניו להשאיר גורלו בידי שמים ]אור החיים[לפצוע (ג) להשליכו אל הבור ע"פ 
שאלו שלכתחילה רצו לפגוע ביוסף הפנו את כעסם על הבגדים שעשה לו אביו ושייחדו אותו מהם, נסוגו מהמת יוסף וברוב כעס 

  שאפשר שהיו שני שלבים בהסרת הבגדים. [ראב"ע]די יוסף. וע"פ הוסרו בג

יטּו ֶאת־יVֵסף#  כתונת הפסים אלא ויפשיטו את יוסף את (שאין כך כתוב) "ככדורש יתורא דקרא שא [תורה שלמה הערה מ] ַוַּיְפִׁש�
יו: ר ָעָלֽ ים ֲאֶׁש- ֶנת ַהַּפִּס/ V ֶאת־ְּכֹת- יטּו ֶאת־יVֵסף#  ,יםשהיה ארבעה בגד לומר ֶאת־ֻּכָּתְנּת) V ,זה הפינס האדרתַוַּיְפִׁש�  ,זה חלוק ֶאת־ֻּכָּתְנּת)

ים ֶנת ַהַּפִּס/ יו ,מרהאיזה הפרגוד מעיל המצויר ב ֶאת־ְּכֹת- ר ָעָלֽ ומביא שם  )מפרשים במנח"י( .כלומר על בשרו זה פמלניא מכנסים ֲאֶׁש-
רבות בגד אחר פשוט שלובשים בדרכים שלבש על לאשר עליו  כ"טובש ,ת בזה עיי"ש ועי' בתרגומים כאן וברש"יוגרסאות שונ

כ' דאיתא בזהר  ]ידי משה בב"ר[ ובפי' .זה פרגוד בגד פשוט הוא שלובשים בדרכיםאת כתנת הפסים  ובלק"ט .נת ביציאתו לדרךוחכת
ָׂשה ֖לֹו  ,ג)לז ' וישבבר(כ'  ]יקר כלי[- משם ה ]ילקוט דוד[ ובס' .דבגדים אלו הם ע"ד ד' בגדים שכהן הדיוט משמש בהם וא"י מקורו ְוָע֥

נֶת ַּפִּסֽים: ֹ֥ ודבר זה ליתא במדרש והכלי יקר כותב זאת מדעת  .במדרש זה בגדי כהונה על שם שנטל הבכורה והעבודה מראובן כו' ְּכת
  . כהונה ת זה דומה לבגדינרות עשה לכבוד ותפארת כתוועצמו לפי שהעבודה בבכ

נֶת ַּפִּסֽים: ,ג)לז ' וישברב(- טט: מקור קנאת האחים ב ֹ֥ ָׂשה ֖לֹו ְּכת יו ),דלז ' וישבבר(וכתוב בפסוק הבא  ְוָע֥ מונח רביע באופן אחד זה  – ַוּיְִר֣אּו ֶאָח֗
  על ארבעה בגדי כהונה. ש הערה מ]"[תומנותק מהכתוב שאחריו ומרמז לדעות שהביא 

  

י (בר' וישב לז,כג)בדרך הסבר אחרת   ְיִה>  ]שכל טוב (בובר)[ - פקיד שלושה למודים, אפשר שמרמז לשלושה בגדים כנאמר בגדול בת- זקף – ַוֽ

ים (בר' וישב לז,כג) ֶנת ַהַּפִּס/ V ֶאת־ְּכֹת- יטּו ֶאת־יVֵסף# ֶאת־ֻּכָּתְנּת) ף ֶאל־ֶאָח.יו ַוַּיְפִׁש� א יVֵס/ ֲאֶׁשר־ָּב- י ַּכֽ  ְיִה> V כלומר. ַוֽ -ו ,המיוחד לו ֻּכָּתְנּת)
ֶנת ַהּפַ  יםֶאת־ְּכֹת- יו: זה פרגוד מצוייר של מילת, אשר עשה לו אביו ִּס/ ר ָעָלֽ לרבות בגד אחר פשוט שלובשין בדרכים שלבש על . ֲאֶׁש-

   :הכתונת ביציאתו לדרך

ֲאֶׁשר־ָּב-  )לז, כג( ]טז,בראשית רבה (וילנא) וישב פד[- מלמדים על ארבעה בגדים כנאמר ב ש הערה מ]"[תו- אבל [ב"ר] וכן ב י ַּכֽ  ְיִה> א ַוֽ
V יטּו ֶאת־יVֵסף# ֶאת־ֻּכָּתְנּת) ף ֶאל־ֶאָח.יו ַוַּיְפִׁש� יטּו ֶאת־יVֵסף# , ר' אלעזר אמר בקילוס היה בא, יVֵס/ V, זה הפינס, ַוַּיְפִׁש� זה , ֶאת־ֻּכָּתְנּת)

ים, חלוק ֶנת ַהַּפִּס/ יו, זה הפרגוד, ֶאת־ְּכֹת- ר ָעָלֽ   ,זו פמלניא שלו, ֲאֶׁש-

י (בר' וישב לז,כג)נראה להסביר מפני התנגשות זאת לא   ְיִה>   גדול כרמז לשלושה בגדים.- זקף – ַוֽ

  

יטּו ֶאת־יVֵסף#  (בר' וישב לז,כג) זה הרא"ש) קמג]הערה [תו"ש (ע"פ  ]הדר זקנים[ יםוכו' ַוַּיְפִׁש� ֶנת ַהַּפִּס/ תימא היה לו לכתוב כתונת . ֶאת־ְּכֹת-
יש במדרש שהיה . י"ל שהפשיטו מלמטה למעלה והשליכוהו ערום בבור. כל בגדיופסים קודם שהרי קורא לחלוקו כתנתו והיא תחת 

לו קמיע בצוארו בא רפאל ועשה ממנו חלוק והלבישו וכשהעלוהו מן הבור למוכרו לישמעאלים ראו שהיה לו חלוק התחילו אחיו 
יכוהו בחלוקו וזהו שיסד הפייט באלה נתנו להם הישמעאלים מנעלים תחת חלוקו והול ,להתקוטט ואמרו לא מכרנוהו כי אם ערום

ּוָמְכרּו אֹותֹו  ]לח"פרקי דרבי אליעזר פ[(האם משמע שמכרו בכסף ובחליפין?)     אבל לא כך דעת   :אזכרה ובעד מנעלים מכרוהו
יק ְוֶאְב֖יֹון ַּבֲע֥בּור  ,ו)עמוס ב( גְֵליֶהם, ֶׁשּנֱֶאַמרַליְִׁשְמֵעאִלים ְּבֶעְׂשִרים ָּכֶסף, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד נַָטל ְׁשנֵי ְכָסִפים ִלְקנֹות ִמנְָעִלים ְּברַ  ֶס֙ף ַצִּד֔ ם ַּבֶּכ֙ ַעל־ִמְכָר֤

ן ֵאינֹו ָּכאן ְוֵאין ַהֵחֶרם ָאַמר ָלֶהם יְהּוָדה, ְראּובֵ ָאְמרּו נֲַחִרים ֵּבינֵינּו ֶׁשֵאין ֶאָחד ִמֶּמנּו ַמִּגיד ַהָּדָבר ְליֲַעקֹב ָאִבינּו ַעד ֶׁשּיְִהיֶה ִּבְרׁשּות ֻּכָּלנּו.  נֲַעָלֽיִם:
ֶאת יֹוֵסף ִמן ַהּבֹור ְוIא ָמָצא אֹותֹו ָׁשם, ָאַמר ָלֶהם  ִמְתַקּיֵם ֶאָּלא ַּבֲעָׂשָרה. ֶמה ָעׂשּו, ִׁשְּתפּו ַלָּמקֹום ִעָּמֶהם ְוֶהֱחִרימּו. ְויַָרד ְראּוֵבן ַּבַּליְָלה ְלַהֲעלֹות
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

נָה ֲאנִי־ָבֽא:וַ  )(בר' וישב לז,ל ֲהַרגְֶּתם ֶאת יֹוֵסף י ָא֥ ְוִהִּגידּו לֹו ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשָעׂשּו ְוֶאת ַהֵחֶרם ֶׁשֶהֱחִרימּו, ְוָׁשַמע ְראּוֵבן ֶאת ַהֵחֶרם ְוָׁשַתק. ְוגַם  ֲאִנ֖
ֻכַּפר  )ישעיה כב,יד(, ֶׁשּנֱֶאַמר ַרִּבי יַּנַאי אֹוֵמר ְמִכיַרת יֹוֵסף Iא נְִתַּכֵפר ַלְּׁשָבִטים ַעד ֶׁשֵּמתּו...  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוW הּוא ָׁשַתק, י ֣ה' ְצָב֑אֹות ִאם־יְ֠ ְונִגְָל֥ה ְבָאזְָנ֖

  .ֶהָעֹו֙ן ַהֶּז֤ה ָלֶכ֙ם ַעד־ְּתֻמ֔תּון

א ְביָ֖דֹו ֥מֹות יּוָמֽת: ס טז),כא ' מש'שמ( האם האחים עברו על יׁש ּוְמָכ֛רֹו ְונְִמָצ֥ ב ִא֧ ן שאינו מני ]מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כא[ ְוגֹנֵ֨
ב ֶנֶ֤פׁש ֵמֶאָחיו֙  ,ז)כד ' תצאדב( חייב עד שיגנוב בעדים ת"ל יׁש ּגֹנֵ֨ א ִא֗ ּוְמָכ֛רֹו  טז),כא ' מש'שמ( ומנין שאינו חייב עד שימכור בעדים ת"ל. ִּכי־יִָּמֵצ֣

א ְביָ֖דֹו א  (אבל הטילו חרם ביניהם לכן אין עדים) .ְונְִמָצ֥ יכול מכרו לאחד מקרוביו . ב שגנב את בנופרט למי שמצויין בידו יצא האְונְִמָצ֥
ב ֶנֶ֤פׁש ֵמֶאָחיו֙  ,ז)כד ' תצאדב( יהא חייב ת"ל לפי שמצינו בעבד כנעני שכיון שנתן בו דמים קנה יכול אף מאחיו. (או יכול)  עד שיפרישנו ּגֹנֵ֨

א ְביָ֖דֹו טז),כא ' מש'שמ( זה כן ת"ל ר' יהודה אומר משיכניסנו לרשותו וישתמש בו . נו לרשותומגיד שאינו חייב עד שיכניס ּוְמָכ֛רֹו ְונְִמָצ֥
' שמ( (האם הבור והשדה שבו מכרו את יוסף היה רשות בני יעקב, האם השתמשו ביוסף עד שמכרוהו).ְוִהְתַעֶּמר־ּ֖בֹו ּוְמָכ֑רֹו ,ז)כד ' תצאדב(' שנ

המיתו בחנק המיתו באחת מכל מיתות בין קלות בין חמורות בסתם מיתה האמורה בתורה בחנק <מנין לא יכולת ל ֥מֹות יּוָמֽת טז),כא מש'
  אבל אין עדים, כנראה אין רשותם, אין שימוש בו, לכן אין מיתה. האחים גנבו את יוסף .מכל מקום ֥מֹות יּוָמֽת טז),כא ' מש'שמ( ת"ל>

  
, כמו שהיו אח"כ כהני ה' אפילו שלא דבאמת היה הנהוג לכל אנשי המעלה ללבוש כתונת על בגדיו (בר' וישב לז,כג)  ]העמק דבר[

יל ָקטֹ֙ן ַּתֲעֶׂשה־ּ֣לֹו ִאּ֔מֹו ,יט)ש"א ב' יט( בשעת עבודה לובשים מעיל, ובשמואל כתיב אך של יוסף היה כתונת , וכל האחים לבשו כך, ּוְמִע֤
לעונש גופו, אזי מסירים  והנה הנהוג היה כשהיה איש המעלה אשם והגיעהרמב"ן ס"פ תצוה.  פסים חשוב ומצויר באריגתו כמש"כ

תחלה ממנו אות המעלה שלו, וכענין דאי' בירושל' הוריות פ"ג נשיא שחטא מעבירין אותו ואח"כ מלקין אותו, על כן כשבאו להעניש 
ועוד טעם אחר את כתונת הפסים. טעם מיוחד שהיה כתונת הפסים . את יוסף הסירו מעליו את כתנתו אפילו אם לא היתה של פסים

  :עינם לראות הכתונת עליו, וגם כי נדרש היה להביאה לאביהם כמו שיבואר במקרא ל"בורעה 

יטּו  (בר' וישב לז,כג) [ראב"ע] והכתונת בלשון הקדש החלק הדבוק . שאמרו לו שיפשיט אותה בעצמה, פועל יוצא לשני פועליםַוַּיְפִׁש�
  :והנה הערימוהו והשליכוהו ערום אל הבור, לעור

יטּו V ַוַּיְפִׁש� קטן ירמז לשני למודים, מהפך פשטא ירמז שלפחות אחד מהם יוצא - קטן, זקף- מהפך פשטא זקף – ֶאת־יVֵסף# ֶאת־ֻּכָּתְנּת)
מפשט הכתוב, (למוד א) אפשר שתחילה הפשיטו את כתונת הפסים שייחדה את יוסף והכעיסה אותם (למוד ב) האחים צוו עליו 

  ופו ואז השליכוהו לבורלהפשיט עצמו מהכתונת היא החלוק שעל ג

ים לז,כג)( ֶנת ַהַּפִּס/ V ֶאת־ְּכֹת-   ֶאת־יVֵסף# ֶאת־ֻּכָּתְנּת)

מסירים תחלה ממנו אות מקף כבורר בין יוסף כאיש מעלה ובין יוסף שנמצא אשם בדין שעשו האחים ולכן  – ֶאת־יVֵסף#  לז,כג)(
  המעלה שלו,

V לז,כג)( חלוק שעל הגוף ובין מעיל עליון, לדורש שהפשיטו אותו מלמטה זה יהיה חלוק שעל  מקף כבורר בין משמע – ֶאת־ֻּכָּתְנּת)
  הגוף, לדורש שהפשיטו אותו מלמעלה, זה מעיל עליון 

ים לז,כג)( ֶנת ַהַּפִּס/   .אפילו אם לא היתה של פסיםמקף כבורר בין בגד של איש מעלה ובין בגד  – ֶאת־ְּכֹת-

ים לז,כג)( ֶנת ַהַּפִּס/ כי נדרש היה להביאה לאביהם כמו מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן  – ֶאת־ְּכֹת-
  טבול בדם. :שיבואר במקרא ל"ב

  

ָרה: כד,ראשית וישב לז ֹו ַהֹּב. כּו ֹאת/ הּו ַוַּיְׁשִל- ָּקֻח) ִים׃        ַוִּי! ֹו ָמֽ ין ּב/ ק ֵא- ֹור ֵר)   ְוַהּב�
ק  (בר' וישב לז,כד) ]תורה תמימה[ ֹור ֵר) ִיםְוַהּב� ֹו ָמֽ ין ּב/ ִים, דרש רב נתן בר מניומי משמי' דר' תנחום - ֵא- ֹו ָמֽ ין ּב/ ק ֵא- ֹור ֵר) ממשמע , ְוַהּב�

ק  שנאמר ֹור ֵר) ִים ומה ת"ל, איני יודע שאין בו מיםְוַהּב� ֹו ָמֽ ין ּב/ כ)אבל נחשים ועקרבים יש בו, מים אין בו, לומר לך, ֵא-
   :א],[שבת כב 

ק (בר' וישב לז,כד) ֹור ֵר)   שיש בור נחשים ועקרביםקטן בתפקיד שני למודים ואלו - מונח זקף – ְוַהּב�

וצ"ל שראובן ואחיו לא ידעו שבבור יש נחשים ועקרבים, שהרי חשב ע"פ עצה זו להשיבו אל אביו, וגם  הערה כ] תורה תמימה[ 
, לא היו הולכים עמו אח"כ בקרי ואז הלא בודאי, א"כ זכותו גדול מאד, אחיו אלו היו יודעים וראו אח"כ שנצל ממקום סכנה ודאית

הרהר , בכ"ז אחרי שראה לחנניה מישאל ועזריה שנצולו מכבשן האש, כי הלא אפילו נבוכדנצר שהי' רשע מוחלט, במכירה למדינים
 -(סוף פרק קמא ולא יפלא אם לא ראו מה שבתוך הבור, כי לפי מה שכתב המפרש למס' תמיד ספ"ק . וכש"כ בני יעקב, תשובה בלבו

כּו (בר' וישב לז,כד) וכאן דכתיב, דאין השלכה פחות מעשרים אמה אשון)ר וקיי"ל , א"כ הי' הבור עמוק עשרים אמה ויותר, ַוַּיְׁשִל-
[ויש לכוין לפי"ז סמיכות ושייכות דרשא זו בגמרא עם  דלמעלה מעשרים אין עינו של אדם שולטת כמו דקיי"ל לענין נר חנוכה וסוכה

, מעלה מעשרים אמה פסולה משום דלא שלטא בה עינא, ולבד הסמיכות שנאמרו שני הענינים מחד אמוראהדין נר חנוכה שהניחה ל

דהא  (דעל כן צריך לומר) ודע דע"כ צ"ל. ודו"ק], להורות דלמעלה מעשרים אמה אין העין שולטת, י"ל עוד משום דטעם שניהם שוה
א' נפל לבור מלא נחשים ועקרבים מעידין עליו שמת ומתירים את  שהרי קיי"ל בסוף יבמות קכ"א, דניצל יוסף מן הבור הי' בנס

  :וא"כ בדרך הטבע לא הי' יכול להנצל משם, יעו"ש ,משום דאמרינן ודאי מת שם, אשתו

הּו (בר' וישב לז,כד) [שכל טוב] [תו" הערה קמב] ָּקֻח) כּו חסר ו' ַוִּי! מקץ חסר ו' מלמד ששמעון לבדו לקחו והוא השליכו. ובפר'  ַוַּיְׁשִל-
  לומדים שבבני נח אם אחד מחבורה עבר עברה כל החבורה נענשת.

ֹו (בר' וישב לז,כד) כּו ֹאת/ מרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן רמז לעומק הבור יותר מעשרים אמה לכן  - ַוַּיְׁשִל-
[תוס' - ב...  ורה סתם אינו אלא י' טפחיםכל בור האמור בת [ב"ק נ:]- פרש"י ב [תו"ש הערה קמד]- ב אין עינו של אדם שולטת בו.

  .פרש"י שם בסנהדרין שכ' דסתם בור "אינו פחות מעשרה" סנהדרין מה.] ד"ה מה בשם ר"ת והביאו

ָרה (בר' וישב לז,כד)   משום שהבור עמוק וכנראה חשוך.  אתנח מגביל ידיעת האחים על מה נמצא בבור – ַהֹּב.

ָרהַוַּיׁשְ  (בר' וישב לז,כד)ר"ת של הכתוב  ֹו ַהֹּב. כּו ֹאת/ ֹור ִל-  ,טז)ל צאי' ובר(-ו כעין פעמים השם הו"א וכעין הנדרש ב- ה- ה א-א- הם ו ְוַהּב�

    ,מלמד שהקב"ה סייע באותו מעשה ]א,נדה לא בבלי[ ַּבַּל֥יְָלה ֽהּוא:

ק  (בר' וישב לז,כד) ֹור ֵר) ֹוְוַהּב� ין ּב/ הבור כביכול  [תו"ש הערה קמב]-בהסקה מבתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב, מרכא טפחא  - ֵא-
ת נְַפׁ֛שֹו  (בר' מקץ מב,כא)- התמלא מתחינות יוסף אל אחיו כנלמד מ ינּו ָצַר֥ ר ָרִא֜ ים׀ ֲאנְַחנּ֘ו ַעל־ָאִחינּ֒ו ֲאֶׁש֨ יו ֲאָב֘ל ֲאֵׁשִמ֣ יׁש ֶאל־ָאִח֗ ַוּיֹאְמ֞רּו ִא֣
ָאה אֵ  ְענּו ַעל־ֵּכ֙ן ָּב֣ ינּו ְוI֣א ָׁשָמ֑ ה ַהּזֹֽאת:ְּבִהְתַחֽנְ֥נֹו ֵאֵל֖ ינּו ַהָּצָר֖   ֵל֔

ִים (בר' וישב לז,כד) אמר רבי אחא והבור רק, נתרוקן בורו של יעקב, אין בו  ]ה[תו"ש קמסלוק כמגביל למוד תורה בית יעקב, ע"פ  – ָמֽ
היו  קמד] [תו"ש הערה- שיוסף מרוב צרה שכח תלמודו. ב [תו"ש הערה קמה]-. וב[ב"ר פפ"ד]מים, אין בו דברי תורה שנמשלה למים 

  אז אפשר שבבור השני היו מים בכמות ובעומק שאפשרו ליוסף להתקים. .שני בורות באחד נחשים ועקרבים ולא בשני
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

. ארבעה פעמים בתורה. פעם אחת בישעיה, פעם אחת בעמוס ופעם אחת בעזרא. הכתר פע" ךארבעים ושש פעמים בתנ"– שלשלת

  בכתר שבע פעמים ללא פסק. טטעיה שמונה פעמים שלשלת ללא פסק אחריה. לפי ספירת משלי ואיוב. לפי המסורה ביש בתהליםהאחרים 

  
  . בראשית וירא יט,טז:    1

  ּה׀ ַוֽ cֹו ּוְבַידוַ ִּיְתַמְהָמ ים ְּבָיד� Dיקּו ָהֲאָנִׁש יר׃  -ַּיֲחִז! ּוץ ָלִעֽ הּו ִמח- הּו ַוַּיִּנֻח/ .יו ַוֹּיִצֻא- ' ָעָל יו ְּבֶחְמַל-ת ה/ ֹו ּוְבַיד# ְׁשֵּת�י ְבֹנָת)   ִאְׁשּת�
  . בראשית חיי שרה כד,יב:    2

ר׀ וַ  cם ַהְקֵרהה� ּיֹאַמ �י ַאְבָרָה) # ֲאֹדִנ /י ַהּי.ֹום ַוֲעֵׂשה-' ֱא9ֵהי ֶסד -ָנ-א ְלָפַנ ם׃  ִע/ ֶח>   ם ֲאֹדִנ-י ַאְבָרָהֽ
  . בראשית וישב לט,ח:    3

 cאֶמר# ֶאלַוְיָמֵא#ֹ י -ן׀ ַוּי יו ֵה�ן ֲאֹדִנ) י ַמה-לֹאֵא�ֶׁשת ֲאֹדָנ) ע ִאִּת/ ל ֲאֶׁשרַּבָּב.יִ -ָיַד- י׃-ֶיׁש-ת ְוֹכ- ן ְּבָיִדֽ ֹו ָנַת-   ל/
  צו ח,כג:     ויקרא. 4

ט׀ וַ  cן ַעלוַ ִּיְׁשָח ֹו ַוִּיֵּת+ ח ֹמֶׁשה# ִמָּדמ) ֶזן-ִּיַּק� .ית -ְּתנ-ּוC ֹאֽ ן ַהְיָמִנ ית ְוַעל-ְוַעלַאֲהֹר/ # ַהְיָמִנ) ֶהן ָידֹו ית׃- ֹּב� ֹו ַהְיָמִנֽ ֶהן ַרְגל/   ֹּב-
  

  קדושת לוי יש לנגנה בשלושה סלסולים, ויש המסלסלים רק שני סלסולים.הרב י"מ כרמל (מכון אבני שוהם) ע"פ  –שלשלת 

בנאמנותו לאברהם וכאילו מרגיש קשור  לוטשלשלת במשמעות קשור אל המקור.  פעמיםבשם גדולים ששלוש  ופערל הי" מא" הרב
  בעבד אברהם קשור אל אברהם, ביוסף קשור ליעקב, סדום ועליו,  תחינת אברהם על

  

ר׀וַ  ,יב)דכח"ש  'ר(ב cט׀וַ ) צו ח,כג ויקרא(- ע"פ מדרש מאור האפלה ל ][כח] צו תורה שלמה[- על בסיס ההסבר ב – ּיֹאַמ cשרתת מהתרגשות,  ִּיְׁשָח
שצריך כוונה בתפילה, כי זה היה הזווג הראשון של בן ישראל שיקבע את כל עם ישראל, רתת מפחד שמא ישנה משהו במחשבה. ושלשלת 

ר׀ ,יב)ש כד"חי 'בר( ]שכל טוב (בובר)[-ר בנקרא גם מרעים וזה כנאמ cאותם(ואינו מפרט  . זו אחד מן שבעה דברים הנטעמין בשלשלתַוּיֹאַמ( ,
  )]]עט[ חיי שרה תורה שלמה[(מקור  כיון שהתחלת גמור: (לקב"ה)וכולן לדורשה, וזה לפי שהרים קולו ואמר 

  

  (בר' וירא יט,טז) ּה׀ַוֽ cט׀וַ  )צו ח,כג ויקרא(- ע"פ מדרש מאור האפלה ל ]ורה שלמה [כח]ת[- על בסיס ההסבר ב – ִּיְתַמְהָמ cשרתת  ִּיְׁשָח
מהתרגשות, רתת והתרוצץ בין צערו על כספו, צערו על סדום כולה, על בנותיו הנשואות הנשארות בסדום צערו על חייו בסדום ובין 

רהם כאשר לא גילה במצרים ששרה היא אשת אברהם הצורך להציל עצמו ומשפחתו שעמו בביתו. חזר ועשה חשבון נפש בין נאמנותו לאב
עח, מואבי ועמוני  –(ואחות לוט) ובין על שעקר מאברהם והתישב בסדום. בדרך פנימיות התורה ע"פ הנידון בכגון בבלי יבמות עה 

צרים ששרה היא אסורים לבוא בקהל, מואבית ועמונית מותרים לבוא בקהל, השלשלת תרמז שמנאמנות לוט לאברהם כאשר לא גילה במ
אשת אברהם (ואחות לוט) השתלשלו רות המואבית אם מלכות בית דוד, ונעמה העמונית אשת שלמה אם רחבעם ואילו זכרי אומות אלו 

  אמנם יכולים להתגייר אבל מופסקים מלבוא בקהל.

  

חזר וחזר שוב ושוב. כך גם   עניןמבטאה  שלתהשלוחזר ומיאן.   מיאן -  ]אהרון שערי[ ,]העמק דבר[,שלשלת -ן׀ ַוְיָמֵאc  ' וישב לט,ח)ר(ב
  עבד אברהם, התפלל, הפציר וחזר והתפלל וחוזר חלילה.  בתפלת המשמעות

  

ט׀וַ  )ח,כגוי' צו ( cט׀ במכלל יופי:  ]תורה שלמה [כח][ (וי' צו ח,טו) פסוקמלמד על שלשלת זאת ב ִּיְׁשָח cכי  ץ מפני השלשלת (ח,כג)וקמַוִּיְׁשָח
ט׀ במאור האפלה: הטעם הזה אשר על יש לה משפט הפסק .ו cנקרא שלשלת ונקרא גם מרעים. לפי שהשוחט צריך כונה בקדשים ַוִּיְׁשָח

וזה היה הראשון ששחט אהרן ולכן רעד ופחד ונתרתת שמא ישנה משהו במחשבה לפי שעדיין לא הורגל לגשת לעבודה והכרחי 
  שיתרגש בקרבן.

ט׀ ני אבל מכלל יופי מלמד על אהרן הכהןהפסוק מלמד על שחיטת משה באיל המילואים הש cשלשלת מתארת באופן של ציור  – ַוִּיְׁשָח
  רתיתת אהרן בשחיטה הראשונה שהייתה של פר החטאת. 

ט׀וַ  )ח,כגוי' צו ( cאמר רבא:  לב,באו  בבלי חולין ז,ב, העברת הסכין במתינות שוב ושוב ישחיטה ע" פעולתאפשר כי הוא מקור ל ִּיְׁשָח
  .מוליך ומביא וכל זמן שלא פסק השחיטה כשרהכשרה.  - רעה, אפילו כל היום כולו השוחט בסכין 

  

ן׀ )ח,לט בר' וישב( cרצונך שלא שיעקב שאל את יוסף " ],יאוישב לט' בר( ]פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)[שלשלת פסק, אפשר ע"פ  – ַוְיָמֵא
(משני אבני השוהם באפוד שעל כתפי כהן גדול ועליהן  שתמחה משם מט,כד ויחי לקח טוב- וב ב,לובבלי סוטה - (וב תמנה עמהם

השמות באבני האפוד הם שלשלת הדורות והחיבור בין חלקי בני  ,חקוקים י"ב שמות השבטים)" (בחושן אבנו של יוסף היא שוהם)
  להימחק מהשלשלת (הפניית הרב י"מ כרמל, מכון אבני שוהם). –ישראל, ופסק 

ן׀ )ח,לט בר' וישב(  cאֶמר# שלשלת פסק,  – ַוְיָמֵא#ֹ וימאן: העיד הכתוב שהוא בלי שום טעם מאן לעשות   חומש העמק דברפשטא,  –ַוּי
בעילתו בעילת זנות, אלא שהוכרח לתת לאשת אדוניו טעמים כמוסים מזה. ... ומשום הכי איתא פסיק, כדי שלא נפרש דמשום הכי 

    בפני עצמו.מיאן בשביל "ויאמר וגו'" אבל הפסיק מלמד שהמיאון היה 

על תפקיד הפסיק עיין ברבינו בפסוק י' ולעיל יח טו, כח, ט. ... ובספר "יאר הפסיק" למוהר"ר ישראל איסר : העמק דברעל  המפרש
ן׀ שפירא זצ"ל (נכד הנציב) לאחר שהביא את דברי הנציב מוולוזין, הוסיף: ובפסיקתא זוטרתא איתא " cמיאון אחר מיאון  – ַוְיָמֵא

  ם, דכתיב בפסיק ובשלשלת.הרבה פעמי

(התד"ש) בראשית  ומלא ברכת ה'נדפס בג'רבה שנת  הרוש זצ"ל- "ברכת אליהו" הרב אליהו בןהבחור יעקב משה אלייאני הי"ו בשם 

  . והראה לה שהדבר אצלו מן הנמנע בשום פנים וזהו וימאן בפסק ובשלשלת להגביה הקול להורות על תכלית המיאוןוישב ע' ל"ט ... 

  

  לקרוא הכתוב פעם עם פסק ופעם ללא הפסק.יש 

ן׀ )ח,לט בר' וישב(  - טט  cאֶמר# שלשלת פסק,  – ַוְיָמֵא#ֹ "פ חומש העמק דבר הנצי"ב מוולוז'ין יוסף אמר לה הרבה תירוצי מיאון אבל את ... ע ַוּי

ןהסיבה האמיתית לא אמר לה. הקריאה ללא פסיק  cאֶמר#  ַוְיָמֵא#ֹ ֹ#אֶמר# הקריאה עם הפסיק  היא התירוצים שאמר לה,ַוּי ן׀ ַוּי cהוא מה ַוְיָמֵא
הרעבע מקלויזנבורג מתורץ מה לא אמר לה שכל הענין הוא הרב משה קובלסקי (מאורות הדף) בשם שלא אמר לה לסיבת הפגישה עמה. 

ות יוסף מהתנתקות מעם הירתע ,יא]וישב לט לקח טוב[- ו ]ב,לובבלי סוטה [וע"פ  בשבילו ירידה לנסיון כדי ללמוד להתגבר על היצר.
  ישראל ומשליחותו שהתגלתה בחלומותיו.

  מתחילה "יוסף מאי?" בפרשה יש גלוי ונסתר. הנסתר הוא המביא לרועה אבן ישראל. ]ב,לובבלי סוטה [
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

 העמק דבר מסביר שהשלשלת מורה על טעמים רבים לה אבל ליוסף לא היה צריך טעם למאן, ונראה כי ברכת אליהו מסביר גם –טט 

  כן כי יוסף מן הנמנע אצלו המעשה ואמר לה תירוצים רבים מהשגתה.

  

  ,.]15(אוצר החכמה) ע'  טעמא דקרא, הרב שמריהו יוסף חיים קנייבסקי[

  )בר' וירא יט,טז( ּה׀ַוֽ cר׀וַ  )ד,יבכח"ש  'רב(טעמו שלשלת ועוד ג"פ בתורה  ִּיְתַמְהָמ cוישב לט,חרב( ּיֹאַמ '(  cן׀ ַוְיָמֵא) ט׀וַ  )ח,כגוי' צו cִּיְׁשָח.   
  )בר' וירא יט,טז( ,כולהו וראיתי בספר א' דשלשלת מורה להארכת הענין ועפ"ז נראה לפרש את  ּה׀ַוֽ cשהתמהמה יותר מהראוי ִּיְתַמְהָמ,   

ר׀וַ  )ד,יבכח"ש  'רב( cשהאריך בדבריו הרבה אלא שלא הספיק לסיים ובאת רבקה כמ"ש טרם כלה לדבר וגו'  ּיֹאַמ.  
  ,משום שמאן בתוקף הרבה שלא תפציר בו יותרן׀ ָמֵאc ַויְ  )' וישב לט,חרב(
ט׀וַ  )ח,כגוי' צו (  cשהי' צריך להזות ממנו  הנפש) -(טט משום שהאריך בשחיטת השלמים יותר מהעולה והחטאת כדי שיצא הרבה דם  ִּיְׁשָח

במאירי שם ל"ב ב' שאינו אלא  ואע"ג דבכל הזבחים קי"ל ביומא מ"ח א' דלכתחלה צריך לקבל כל הדם עי'[על התנוכים והבהונות 
  ].הערת ח"א .מדרבנן

  .ועוד ג' בנ"ך נבהלו בישעי' י"ג י"ל ע"פ מכילתא פ' שמעו עמים כעס של העכו"ם שאין בו רצון והוא בהלה ארוכה ע"ש 
ים לּו׀ְוֽנְִבהָ֓  )ח,ישעיהו יג( ה יֹֽאֵח֔זּון ַוֲֽחָבִלים֙  ִציִר֤ יׁש יְִחי֑לּון ַּכּיֹוֵלָד֖ הּו הּו֙ ֶאל־ֵרעֵ֙  ִא֤ ים ְּפֵנ֥י יְִתָמ֔   :ְּפנֵיֶהֽם ְלָהִב֖

  .ויאמר בריש עמוס י"ל משום שנתנבא בזה זמן רב קודם ועי"ז הוחזק לנביא כמ"ש הגאון מלבי"ם ז"ל וזהו ויאמר באורך
ג ִמִּצּ֣יֹון' ה֙  ר׀ַוּיֹאַמ֓  )עמוס א,ב( ן ּוִמירּוָׁשַלִ֖ם יְִׁשָא֔ ים נְ֣אֹות ְוָאְֽבלּו֙  קֹו֑לֹו יִֵּת֣ ׁש ָהרִֹע֔ אׁש ְויֵָב֖ ֹ֥   פ: ַהַּכְרֶמֽל ר

כדא' בילקוט אסתר פ'  )ששבצר כמ"ש בפסיקתא וברש"י(' גבי כורש שאמר לדניאל שיטול כלי ביהמ"ק והוא הואמר לי' בעזרא 
  .ותמאן שכשהי' כורש עדיין אצל נבוכדנצר א"ל דניאל שימלוך ויוציא כלי ביהמ"ק וזהו ואמר לי' מזמן מרובה

ּה׀ אלה ),טועזרא ה( ל (כתיב) ַוֲאַמר־ֵל֓ ּה: ס (קרי) ֵא֚ א יְִתְּבֵנ֥א ַעל־ ַאְתֵרֽ ית ֱאָלָה֖ י ִבירּוְׁשֶל֑ם ּוֵב֥ א ִּד֣ ת ִהּ֔מֹו ְּבֵהיְכָל֖ א ֵאֽזֶל־ֲאֵח֣ א ֵׂש֚   ָמֽאנַּיָ֔

  

  )בר' וירא יט,טז( וירא (התשע"ו) הרב אברהם אלימלך בידרמן ע' יא] –[באר הפרשה  ּה׀ַוֽ cנסיוןהעוד עצה להתגבר בעת  – ִּיְתַמְהָמ  

 )בר' וירא יט,טז(כי ג' פעמים יש בתורה 'שלשלת' . א. בפרשתן בתיבת  ]אברהם צו ד"ה וישחט[בית הרב הקדוש ה'בית אברהם' זי"ע 
  ּה׀ַוֽ cוישב לט,חרב( , ב.ִּיְתַמְהָמ '(  cהצדיק, ג. בפרשת צו בתיבת גבי יוסף ן׀ַוְיָמֵא ) ט׀וַ  )ח,כגוי' צו cמז על 'דרך העבודה', כשבא האדם , מרִּיְׁשָח

  )בר' וירא יט,טז( -לתאוות עולם הזה אפילו בהיתר, מתחילה יקיים בנפשו  ּה׀ַוֽ cשלא ימהר למלא תאוותו, ולא יחשוש שעיכוב  ִּיְתַמְהָמ
לא ירצה לילך אחר תאוות , שילחם עם יצרו בזעקת 'איני רוצה' עד שכבר ן׀ַוְיָמֵאc  )' וישב לט,חרב( - ואיחור התאווה יזיק לו, לאחר מכן 

ט׀וַ  )ח,כגוי' צו ( - , ועל ידי זה יזכה (היינו כשלבו עדיין יתאווה מכל מקום לא יסכים לילך אחריהם)לבו  cשישחט יצרו הרע וכבר לא ִּיְׁשָח ,
  .יתאווה כלל למטעמותיו

  

  :סיכום

לת  cלתאפשר כי טעם  אחריו, פסק ׀פעמים בתורה תמיד מלווה בטעם  4שלש c(א) על קושי או צורך רגשי, מחשבתי, בחירה  מלמד שלש

מלמד התגברות עליו, הפסקת הקושי ע"י האיש הנתון במצב או  פסק ׀בין טוב למוטב, העשוי להתבטא בהשהיה וחזרה על דברים, וטעם 
אוצר החכמה) ע' ( טעמא דקרא, הרב שמריהו יוסף חיים קנייבסקי[ע"י גורם אחר. (ב) מלמד על השהיה וחזרה על דברים, (ג) ע"פ 

  הארכת זמן הענין, ריחוק זמן שיקרה הענין.]15

  

  קושי להנתק מסדום, מופסק ע"י המלאכים שנשלחו להצילו, –לוט 

  מבקש למרות שרצה שיצחק ישא את בתו לאשה, מופסק ע"י התבטלותו לאברהם אדונו. –עבד אברהם 

  ות אביו יעקב,קושי העמידה בנסיון אשת פוטיפר, מופסק ע"י הופעת דמ –יוסף 

קושי הכנת אהרן לתפקיד כהן גדול כי בכך מתקיים דבר ה' שמשה איבד הכהונה כי סירב שבעה ימים ללכת בשליחות ה' לגאול את  –משה 
  ישראל והתגברות על כך בגלל צווי 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;  –פקידם) ות

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

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

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

  (התשפ"ג) (בהשתתפות נחלת יעקב) בראשית וישב לז,א 1.13

  

ה :ולז,כ וישבבראשית  ֹ-אֶמר ְיהּוָד/ ינּו ֶאת־ָּדֽמV: ַוּי ינּו ְוִכִּס/ י ַנֲהֹרג# ֶאת־ָאִח) ַצע ִּכ�   ֶאל־ֶאָח.יו ַמה־ֶּב�

ה ֶאל־ֶאָח.יו )כולז, וישב 'בר( ֹ-אֶמר ְיהּוָד/ בג'  ]שכל טוב (בובר)[אמר ר' יהודה בר' אלעאי בשבח יהודה הכתוב מדבר.  [ב"ר פפ"ד]. ַוּי
פי' ביפ"ת  [תורה שלמה הע' קנג] ,ששמעו עצתו ודבריו תו"ש הע' קנג][ מקומות דיבר יהודה לפני אחיו ועשאוהו מלך עליהם

ה  )כולז, וישב 'בר([ (לח,א) שהורידוהו מגדולתו. לקמן, לאפוקי ממ"ד כל המברך (משבח) את יהודה הרי זה מנאץ ֹ-אֶמר ְיהּוָד/ ַוּי
יָתה יֹוֵס֔  )יד,מד מקץ 'בר(] ֶאל־ֶאָח.יו ה ְוֶאָחי֙ו ֵּב֣ א יְהּוָד֤ ֹ֨ םַוּיָב ּנּו ָׁש֑ ה ַוּיֹאֶמר֘  )ויגש מד,יח 'בר(, ף ְו֖הּוא עֹוֶד֣ יו יְהּוָד֗ ׁש ֵאָל֜ ) ב,א הי"הבד( היינו דכתיב, ַוּיִַּג֨

יו ר ְּבֶאָח֔ י יְהּוָד֙ה ָּגַב֣   :ִּכ֤

ה )כולז, וישב 'בר( ֹ-אֶמר ְיהּוָד/ חיי יוסף, וכאן  (סלוק) מרכא טפחא בתפקיד מדת סמוכים לפסוקים שלפניו שבם מתואר מאבק על – ַוּי
כתוב לראשונה כי יהודה הצעיר בין ארבעה האחים הגדולים בני לאה יוזם פשרה שהאחים מסכימים עמה, דעת ראובן שהריגה עקיפה 

. דעת יהודה שחייבים על הריגה עקיפה. לכן עדיף הרחקת יוסף [משנה סנהדרין פ"ט מ"א]-פטור מעונש תלוי בנסיבות כפי שנלמד ב

 )ח,ויחי מט 'בר(- רש"י ב כמש"כהם והקב"ה ידאג לו. כאן מתחילה מנהיגותו ואחריותו לדורות ועל כך מברכו יעקב מבית אביהם ומ

Hי ה ַאָּת֙ה יֹו֣דּוH ַאֶח֔   ,יְהּוָד֗

ַעל ַהֲחI֥מֹות ַהָּלֶז֖ה ָּבֽא:  )יטלז, וישב 'בר(  ה ַּב֛ יו ִהּנֵ֗ יׁש ֶאל־ָאִח֑ ה׀ ְלכ֣  )כלז,(ַוּיֹאְמ֖רּו ִא֣ ה ְוַעָּת֣ ְרנּו ַחָּי֥ה ָרָע֖ ד ַהּבֹ֔רֹות ְוָאַמ֕ הּ֙ו ְּבַאַח֣ הּו ְונְַׁשִלֵכ֙ ּו ְוַנַֽהְרגֵ֗
ה ַמה־ּיְִה֖יּו ֲחIמָֹתֽיו: ְתהּו ְונְִרֶא֕ ּנּו ָנֶֽפׁש: )כאלז,( ֲאָכָל֑ אֶמר I֥א נֶַּכ֖ ֹ֕ ם ַוּי הּו ִמּיָָד֑ ן ַוּיִַּצֵל֖ ע ְראּוֵב֔ ם )כבלז,( ַוּיְִׁשַמ֣ אֶמר ֲאֵלֶה֣ ֹ֨ ׀ ְראּוֵב֘ן ַאל־ִּתְׁשְּפכּו־ָד֒ם ַוּי

ם יל אֹתֹ֙ו ִמּיָָד֔ ַען ַהִּצ֤ ר ְוָי֖ד ַאל־ִּתְׁשְלחּו־֑בֹו ְלַמ֗ ר ַּבִּמְדָּב֔ ָרה  )כדלז,( ַלֲהִׁשי֖בֹו ֶאל־ָאִבֽיו: ַהְׁשִל֣יכּו אֹ֗תֹו ֶאל־ַהּ֤בֹור ַהּזֶ֙ה ֲאֶׁש֣ ֹ֑ הּו ַוּיְַׁשִל֥כּו אֹ֖תֹו ַהּב ָּקֻח֔ ַוּיִ֨
ין ּ֖בֹו ָמֽיִם:ְוַהּ֣בֹור רֵ֔     ַוּיְֵׁשבּ֘ו ֶלֱֽאָכל־ֶלֶח֒ם  )כהלז,( ק ֵא֥

  

ַצע )כולז, וישב 'בר( ינּובתפקיד שאפשר שמרמז ארבעה למודים הקשורים לכתוב   רביע – ַמה־ֶּב� י ַנֲהֹרג# ֶאת־ָאִח)     ִּכ�

  בזכות שאמר, הם רבי טרפון אמרו אתםילמדנו רבינו באייזה זכות זכה יהודה למלכות. אמר ל מסכתא דויהי פ"ה] –[מכילתא בשלח 

ינּו )כולז, וישב 'בר( י ַנֲהֹרג# ֶאת־ָאִח) ַצע ִּכ� שהצילו ממיתה. אמר להם דייה להצלה שתעמוד ותכפר על המכירה. שנתן עצה למכרו  ,ַמה־ֶּב�
ַצע( לו ור' יהודה סובר שכהוגן עשה שאילו אמר להשיבו לא היו שומעין [תו"ש הע' קנג] ולא להשיבו אל אביו רביע, ארבעה  – ֶּב�

ם) ו,ט נח 'בר( שאנו עוברים על מה שהזהיר הקדוש ברוך הוא, כלומר מה ממון אנו מרויחין בכך (למוד א)למודים) ם ָהָֽאָד֔  )למוד ב(, ׁשֵֹפW֙ ַּד֣

ם ) ו,ט נח 'בר( הרי כבר נאמר, ואם בשביל חלומותיו שלא ימשול בנו ם ָהָֽאָד֔ Wָּבָֽאדָ֖ ׁשֵֹפW֙ ַּד֣ ינּו  ואם תאמרו )למוד ג(, ם ָּד֣מֹו יִָּׁשֵפ֑ ְוִכִּס/
Vיתָ  )י,ד 'בר( הרי כבר נאמר, ֶאת־ָּדֽמ ה ָעִׂש֑ אֶמר ֶמ֣ ֹ֖ י ִמן־ָהֲֽאָדָמֽה: ַוּי ים ֵאַל֖ יH צֲֹעִק֥ י ָאִח֔    ֚קֹול ְּדֵמ֣

ַצע )כולז, וישב 'בר(נעזר במשמעות טעם מקף  (למוד ד) נאה, רווח, יתרון, ממון ובין משמע פשרה. אפשר, ה רר בין משמעומקף כב – ַמה־ֶּב�
שכאן יהודה שוקל רווח ויתרון מהריגה לעומת השבה לאביו שלא ישמעו אליו, ובין הצעת פשרה של אי החזרה לאביו והצלה מהיות יוסף 

  בבור שעשוי למות שם וההצלה תכפר על המכירה.

ַצע )כולז, וישב 'בר(  הסבר נוסף לטעם מקף הכתב [ובין משמע בציעת פת כי כאן ישבו לסעודה ובין יתרון, הנאה. פי' רר ומקף כב – ַמה־ֶּב�

  ."בצע" כטעם בצע אמרתו, וכמו יבצע מעשהו, והוא לשון הבאת דבר אל גמר )כולז, וישב 'בר( ]והקבלה

ַצע )כולז, וישב 'בר( ]מדרש הגדול[ [ירושלמי סנהדרין פ"א ה"א]במקורות הבאים יש הבנה שונה ל"בצע"   'תה( עליו הכתוב אומר. ַמה־ֶּב�

ָׁשע ַעל־ַּתֲאַו֣ת נְַפׁ֑שֹו )ג,י ץ׀ ֽה': ִּכֽי־ִהֵּל֣ל ָר֭ ֵא֥ W נִ֮ ֵר֗ ַע ֵּב֝ ֹ-אֶמר  )כולז, וישב 'בר( שנאמר, ר' מאיר אומר לא נאמר פסוק זה אלא כנגד יהודה. .ּובֵֹצ֥ ַוּי
ַצע ה ֶאל־ֶאָח.יו ַמה־ֶּב� ץ׀ ֽה': )ג,י 'תה( רי זה מנאץ ועל זה נאמראת יהודה ה וכל המברך. ְיהּוָד/ ֵא֥ W נִ֮ ֵר֗ ַע ֵּב֝  [תו"ש הע' קנה]ע"פ  .ּובֵֹצ֥

זה מברך  משלו משל למה"ד לאחד שגנב סאה חיטין והוליכה לנחתום והפריש חלתה והאכילה לבניו הרי כגון מצווה הבאה בעבירה
  .ואינו אלא מנאץ

ַצער להם אחי יוסף שאמעל דרש ר' מאיר ] תו"ש הע' קנה[ מה יתרון כי ברכנו את ה' אם אנחנו הורגים את אחינו או בצע  ַמה־ֶּב�

ץ׀ ֽה': )ג,י 'תה(מלשון בציעת הפת אחרי שישבו לאכול ולברך אמר להם אנו הורגין את אחינו ומברכין  ֵא֥ W נִ֮ ֵר֗ ַע ֵּב֝ והפשרה  ּובֵֹצ֥
ּו ְוִנְמּכְ  )כזלז, וישב 'בר( [פסיקתא רבתי פ"י כי תצא] יםְלכ�    ֶר�ּנּו ַלִּיְׁשְמֵעאִל�

  

ַצע )כולז,(ת"י כמ .המכירי תהלים י לא ומעין דרש הנ"ל מובא במבוא לתנ"י עילקוט  ]ש הע' קנו[תו"ע"פ  ר"ת בוקר צהרים  ַמה־ֶּב�

ֹ  ֵאיֶנּ֣נִי ְתִפָּל֖ה ִּכֽי־ַתְרּ֥בּו םּגַ֛  ו)ט,א 'ישעי(ערבית כלומר אם נהרגהו מה מועיל לנו תפילתנו שנא'  עַ ׁש ם ֵמ֑ ים יְֵדיֶכ֖ דכ"ה בכת"י  :ָמֵלֽאּו ָּדִמ֥
ַצע )כולז,(רבינו אפרים עה"ת ד"א  ַצע )כולז,(אם נהרוג את אחינו  ...קב עחק ויצרהם יבאותיות שניות מא ַמה־ֶּב�   .אין לנו זכות אבות ַמה־ֶּב�

  
כיון שהיו אחיו שומעין לו הי' לו לייעץ לפי פשטות הענין דריש כאן בחובתו של יהודה, שמ ]הערה כא תורה תמימה[ וכל המברך

ים )יג,א כא"מל(הוא מלשון  וכל המברך אותם שישיבו אותו אל אביו, אבל מהרש"א פירש דהלשון W נָ֛בֹות ֱאIִה֖ ור"ל כל המגנה את , ֵּבַר֥
פני שידע בטח שאם ייעץ מ, הרי זה מנאץ, משום דיהודה היתה כונתו לשם שמים, יהודה בשביל שלא יעץ את אחיו להשיבו אל אביו

 ַאְריֵה֙  ּורּג֤  )ט,ויחי מט 'בר(ויש להביא ראי' לפירוש זה ממה שאמר יעקב בברכותיו קודם פטירתו ליהודה , עכ"ל ,להשיבו לא ישמעו לו

ה ֶרף יְהּוָד֔ יתָ  ְּבִנ֣י ִמֶּט֖ י נַ  )כולז, וישב 'בר(פירשו שם במ"ר דרמז למה שאמר יהודה , וָעִל֑ ַצע ִּכ� ינּוַמה־ֶּב� ואי ס"ד , יעו"ש, ֲהֹרג# ֶאת־ָאִח)
כי כנודע באותה שעה רצה יעקב לקרבו ולפייסו בדברי רצוי וחבה , לא הי' אז יעקב מזכיר לו זה, דמאמר זה הוא לגנאי ליהודה

יH )ח,ויחי מט 'בר(- רש"י ב כמש"כ ה ַאָּת֙ה יֹו֣דּוH ַאֶח֔   , יעו"ש:יְהּוָד֗

  

ַצעמַ  )כולז, וישב 'בר( ]בכור שור[ אמר יהודא: למה נעשה עון זה להמיתו ולא נהנה כלום במיתתו, מוטב שנמכרנו ולא יהיה העון :  ה־ֶּב�
ַצע( ,[תנחומא וישב ב] כל כך, ונהנה, וגם לא נראה אותו עוד, ולא יקניט אותנו. ונראים הדברים: שכשמכרוהו השביעוהו רביע,  – ֶּב�

ושהוא נמכר,  )ג(למוד ולא יגלה עצמו לאביו ולא יודיע לאביו שהוא חי,  )למוד ב(אביו,  שלא יבא עוד אל בית (למוד א)ארבעה למודים)
ולא יאמר לשם שהוא מבני יעקב, בשום סימן ולא בשום ראייה, וכן עשה, שמוטב היה לו לעשות כן, ולא שימות בידם. דאי  )ד(למוד 

מצרים, שבע שני השבע ושתים מן הרעב, למה לא שלח לאביו לא היה כן, כשהיה גדול בבית אדוניו, וגם תשע שנים שהיה מלך ב
  לאמר: "הנני כאן במצרים", הלא היה יודע כי אביו מצטער עליו, אלא ודאי נשבע להם.

ינּו )כולז, וישב 'בר( ]הדר זקנים[ י ַנֲהֹרג# ֶאת־ָאִח) ַצע ִּכ� ַצע(. ַמה־ֶּב� ם לכסות מיתתו כיון שאנחנו צריכי (למוד א)רביע, ארבעה למודים) – ֶּב�
י ַנֲהֹרג#  ד"א )ב(למוד . אין זה נקמה כיון שלא נהרגהו בגלוי. טוב לנו שנמכרנו לישמעאלים ַצע ִּכ� ינּו ֶאת־ָּדֽמV... ַמה־ֶּב� נעשו ש ְוִכִּס/
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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;  –פקידם) ות

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

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

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

קרא דלעיל ד"א דקאי א )ג(למוד . כיסוי לדמו כמו לעוף. שהרי יוסף עולה בגימ' עו"ף. שטוב לנו שנשים שיוויו בכיס חליפי דמו
כלומר מה יתרון כי מה בצע  אלא בצעו וברכו על הלחם ועל זה אמר יהודה. ומה בכך אם אכלו.  ַוּיְֵׁשבּ֘ו ֶלֱֽאָכל־ֶלֶח֒ם  )כהלז,( דכתיב

וכשמכרוהו  )ד(למוד וכסינו את דמו.  ברכנו אלהים ואנחנו חוטאין לו להרג את אחינו הלא טוב לנו לשים המעות בכיסינו וזהו
ולכך היה נעלם כ"ב שנים. והילך הכ"ב שנים בן י"ז שנים היה כשנמכר ובן ל' שנה . והו שלא יגלה לאביו ולא ישוב אליו עודהשביע

כ' שנה דלבן . וז' שני השבע ושנתים הרעב הרי כ"ב שנים. והם היו כנגד כ"ב שנים שלא כיבד יעקב לאביו. היה בעומדו לפני פרעה
זה לי עשרים שנה בביתך  וחורף וקיץ הרי שנה וחצי. וששה חדשים שהיה בדרך והיינו דאמר יעקבוסוכות ובית וסוכות כלו' קיץ 

  שלקה יעקב כנגדן כשנמכר יוסף:

י ַנֲהֹרג#  )כולז, וישב 'בר( ק]רד"[ ? אלא אמר להם מה נעשה לו אם נניחנו (קשר לסמוכים בהוזכר לעיל) והלא כבר מנעם ראובן מלהרגו - ִּכ�
ינּו ֶאת־ָּדֽמV )כולז, וישב 'בר( :כאלו הרגנוהוהרי הוא בבור ימות שם ו   :כתרגמו ונכסי על דמו שנעלים מיתתו מאבינו -  ְוִכִּס/

ינּו ֶאת־ָּדֽמV  )כולז, וישב 'בר( ]רמב"ן[ וכן אמר . ,(לא כפשט שיצא דם מן הנהרג או חבורה פנימית) ילשון רש" ונעלים את מיתתו -  ְוִכִּס/
 כי מנהג רוצחי מסתרים להרוג הנרצח ולקברו ולכסות דמו בעפר, כענין שנאמר, והנכון שהוא כפשוטו. דמיהאונקלוס ונכסי על 

  :ולכך אמר להם, הנה אנחנו הורגים את אחינו ומכסים את דמו בעפר, כי כן יחשב לנו ַוּֽיְִטְמֵנ֖הּו ַּבֽחֹול: יב),(שמות ב

ובא יהודה עתה , שאין עונש הגורם כעונש השופך דם, והו בבור וימות שםוהנה ראובן למד להם שלא ישפכו דם בידם אבל ישליכ
ֶרב ְּבֵנ֥י ַעּֽמֹון: (ש"ב יב ט) וכענין שאמר הכתוב, וכן הדבר באמת, ואמר גם זה יחשב לנו לרציחה כאלו אנחנו הרגנוהו גְָּת ְּבֶח֖  ְואֹ֣תֹו ָהַר֔

  :ושניהם אמרו אמת, ביניהואיכא  (לדעת ראובן)ודינא זוטא  )יהודה(לדעת ודינא רבא 

  

ַצע )כולז, וישב 'בר( ינּו ַמה־ֶּב� י ַנֲהֹרג# ֶאת־ָאִח) קטן מרמז לשני למודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד - קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ִּכ�
דין, בכל אופן  מהלמודים יוצא מפשט הכתוב. הפשט משמעו הריגה בידי אדם. לדעת יהודה גם הריגה עקיפה תחשב לרצח הנדון בבית

  האשמה תדבק בנפשם, וידונו אותם בבית דין של מעלה.

ינּו )כולז, וישב 'בר(, אמר יהודה פה...  )כולז, וישב 'בר( ]הכתב והקבלה[פי'  יוצאים מהפשט י ַנֲהֹרג# ֶאת־ָאִח) ַצע ִּכ� כלומר הביטו נא , ַמה־ֶּב�
ינּו ֶאת־ָּדֽמVוְ אחי וראו התכלית שיולד לנו מהסבת והגרמת מיתה לאחינו  , תכלית זו יהיה לנו לעשות לנו מכסה ולבוש מדמו, ִכִּס/

וטעמו כל אכילתנו יהיה מעורב עם דם אחינו, והכונה איך ינעם אוכל  ..., כלומר רשמי כתמי דם אחינו בכנפי בגדינו ימצאו תמיד
  .לנפשותינו בשעה שאחינו משוקע בצער ונטוי למות

שאין עונש הגורם כעונש השופך אמר ראובן ] רמב"ן[. ע"פ כאלו הרגנוהויחנו בבור ימות שם והרי הוא אם ננאמר יהודה  [רד"ק]ע"פ 
איכא  (לדעת ראובן)ודינא זוטא  )יהודה(לדעת ודינא רבא . ובא יהודה עתה ואמר גם זה יחשב לנו לרציחה כאלו אנחנו הרגנוהו, דם

   :ושניהם אמרו אמת, ביניהו

י ַנֲהֹרג#  )כולז, וישב 'בר( ]אילת השחר[ ַצע ִּכ� ינּו ַמה־ֶּב� (צ"ב הרי הם הסכימו עם ראובן שלא יהרגוהו ומה יהודה הוסיף, ועי'  ֶאת־ָאִח)
ינּו ֶאת־ָּדֽמV רמב"ן) הרא"מ מפרש לא כסוי דמו ממש כי לא היתה מיתתו . פרש"י ונעלים את מיתתו (דהיינו שנעלים מי המיתו). ְוִכִּס/

והנה בב"ק (פ"ו א') איתא דמי שחירש את אביו נהרג לפי שא"א לחרישה בלא חבורה, טיפתא דדמא וכו',  םבהריגה כדי שיהי' שם ד
(כנראה  ולפי"ז מובן דעל כל מת, נפלה לי' באודני', ויתכן שזה המציאות בכל מת שיש טיפת דם אלא שאינו ניכר (עמש"כ לעיל ט' ה')

ו, ועוד י"ל שאפי' אם לא יוצא דם מ"מ כיון שאדם הוא בשר ודם משו"ה זה נקרא אפשר לומר וכסינו את דמ כוונת א"ה שמת מסכסוך)
  :שמכסים דם

ינּו ֶאת־ָּדֽמV )כולז, וישב 'בר( ]מזרחי (רא"ם)[[חזקוני] כי לא היתה מיתתו בהריגה עד שיהיה , לא כסוי דמו ממש. ונעלים את מיתתו ְוִכִּס/
  .נכסה את דמו שלא ישפך לעינינו (במותו בבור) ידת יצחק פר' וישב שער כח][עק .אלא השלכתו לבור קרא בשם הריגה, שם דם

ינּו ֶאת־ָּדֽמV פשט...  )כולז, וישב 'בר( ]רא"ש[   לשון כיס דמו לשון משנה דמים מעות כלומר טוב לנו שנמכרנו ונשים את דמו בכיס ְוִכִּס/

ינּו )כולז, וישב 'בר( ההרוג אל אי ראיית מותו ואל העלמת הידיעה על מה קרה שגרם למיתה שלא  טפחא בתפקיד שנוי מכסוי דם – ְוִכִּס/

 ֶאת־ָּדֽמV )כולז,מקף בורר בין משמע דם ממש ובין משמע דמי מכירתו.  [רא"ם] [רא"ש]ע"פ פי'  – ֶאת־ָּדֽמV )כולז, וישב 'בר(בידי אדם. 

  וכחים, ואת יוסף והקב"ה לא לגלות מה קרה.סלוק מגביל להעלמת המיתה ע"י שהשביעו את כל הנ [רא"ם]ע"פ פי'  –

  

פשט הפסוק הבא עוסק ברוצח  :ושניהם אמרו אמת, איכא ביניהו (לדעת ראובן)ודינא זוטא  )יהודה(לדעת דינא רבא נעיין בהבדלים בין 
ם ְּבֶא�ֶבן ָידK ֲאֶׁשר   יז,במדבר מסעי להישיר. הדרשות עוסקות גם בהמתות בעקיפין.  Pּה-ְוִא ּות ָּב- ַח׃ ָימ! ת ָהֹרֵצֽ ֹות יּוַמ/ ּוא מ- ת ֹרֵצ�ַחֽ ה.    ִהָּכ+הּו ַוָּיֹמ/

ואלו הנהרגין: הרוצח, ואנשי עיר הנדחת. רוצח שהכה את רעהו באבן או בברזל, וכבש עליו לתוך המים או לתוך האור ואינו  סנהד' פ"ט,מ"א] משנה[
פטור. השיך בו  -פטור. שיסה בו את הכלב, שיסה בו את הנחש  -משם, ומת חייב. דחפו לתוך המים, או לתוך האור, ויכול לעלות  -יכול לעלות משם ומת 

ֹו  (במד' מסעי לה,יח)[תורה תמימה] הגמרא לא מציגה פסוק אבל פי'  .עז,ב] -[בבלי סנהדרין פרק ט עו,ב רבי יהודה מחייב, וחכמים פוטרין.  -את הנחש  Pא
ץ נאמר ברזל אבן ועץ, לא ראי אבן כראי עץ ולא ראי עץ כראי אבן, ולא ראי  - ]ג"מירת הנפש פרוצח וש 'רמב"ם הל[-ופירושו מעוגן גם ב ִּבְכִל�י ֵעֽ

ושיסה בו את הכלב או את  לתוך המים לתוך האור אויצא את שדחפו שניהם כראי ברזל, הצד השוה שבשלשתם שהוא מחמת הממיתים והממית, 
וד דרשה זו קיי"ל הרבה פרטי דינים, כמו הדוחף את חבירו לתוך המים או לתוך וע"פ יס[תו"ת הערה כח]  [שם]: )כחשדינו מסור לשמיםהנחש 

או בתוך האש עד שלא נשאר בו כח לעלות משם ומת חייב אע"פ  וכן אם כבש עליו בתוך המיםהאש אומדין אותו אם יכול לעלות משם פטור, 
עד שהניתו מפרפר ואינו יכול לחיות או שכפתו והניחו בצינה או בחמה שאינו הוא הדוחף בתחלה, והוא הדין למניח ידו על פי חבירו ועל חוטמו 

עד שמת או שבנה עליו מקום עד שמנע ממנו הרוח או שהכניסו למערה או לבית ועשן עליו עד שמת או שהכניסו לבית של שיש והדליק עליו נר 
עד שמת או שהניחו וכפתו במקום שסוף החמה  בירו והניחו ברעבהכופת את ח, אבל בכל אלו נהרג עליו, דהוי כמו שחנקו בידועד שהמיתו ההבל, 

או הצינה לבא לשם ובא והניחו או שכפה עליו גיגית או שפרע עליו את המעזיבה או שהשיך עליו את הנחש ואין צ"ל אם שיסה בו את הכלב או 
בור והיה שם סולם שיכול לעלות עליו ובא אחר וסילק את , ודורש דמים ידרוש דמו, וכן הדוחף את חבירו באין ממיתין אותואת הנחש, בכל אלה 

  : פטור ממיתת ב"ד ורק דמו נדרשהסולם שניהם אין נהרגין בב"ד, ואפילו היה הדוחף עצמו הוא שחזר וסילק את הסולם 

  פוסק בין חייבים ובין פטורים בהמתה רחמנא ליצלן באופנים שונים. ]ג"רוצח ושמירת הנפש פ 'רמב"ם הל[

הדוחף את חבירו לתוך המים או לתוך האש אומדין אותו אם יכול לעלות משם פטור ממיתת בית דין  "ט]ג ה"רוצח ושמירת הנפש פ 'הל רמב"ם[
אבל הכופת את חבירו והניחו ברעב עד שמת, או שכפתו והניחו במקום שסוף הצנה או החמה לבוא לשם  [שם ה"י]...  ,ואם אינו יכול לעלות חייב

בכל אלו אין , או שכפה עליו גיגית, או שפרע עליו את המעזיבה, או שהשיך בו את הנחש, ואין צריך לומר אם שסה בו כלב או נחש, ובאה והמיתתו
  ., והרי הוא רוצח ודורש דמים דורש ממנו דםבית דין ממיתין אותו

ץ והיה תריס בידו להגן עליו ובא אחר וסלק את הסולם וכן הדוחף חבירו לבור והיה שם סולם בבור שיכול לעלות עליו, או שזרק בו ח [שם הי"א]
  .והסיר את התריס, שניהן אינן נהרגין בבית דין, אפילו היה הדוחף עצמו הוא שחזר וסלק הסולם פטור ממיתת בית דין ונדרש ממנו דם

לברוח והציף עליו מים ומת הרי זה נהרג עליו, זרק אבן למעלה והלכה לצדדין והרגה חייב. הכופת את חבירו והניחו במקום שאינו יכול  ]ג"ם הי[ש
  .והוא שימות מכח ראשון הבא ממעשיו


