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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

 :מקץ מא,אבראשית  1.1

ם׃  [ג]  :ד –בראשית מקץ מד,ג  ָּמה ַוֲחֹמֵריֶהֽ ּו ֵה� ֹור ְוָהֲאָנִׁש�ים ֻׁשְּלח� ֶקר א! ּו ֶאת[ד]    ַהֹּב� �ם ָיְצא א ִהְרִחיקּו, ְויֹוֵס*ף -ֵה' �ֹ ָהִעיר. ל
ם ָל1ּמָ -ָאַמר0 ַלֲאֶׁש�ר ַעל ף ַאֲחֵר�י ָהֲאָנִׁש!ים ְוִהַּׂשְגָּתם0 ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה� ּום ְרֹד� ֹו ק4 ה׃ֵּבית� ַחת טֹוָבֽ ם ָרָע�ה ַּת4   ה ִׁשַּלְמֶּת4

ם )מד,ד(   תלשא), משוער כי מלמד על שיעור בכתוב לפניו ושיעור בכתוב אחריו.- ( גדולה-תלישא ֵה'

. שיעור זמן אור או עלות השחר משיאור המזרח עד שתנץ החמה תני ר' ישמעאל ליתן תחום לבוקרו של בוקר. שיעור בכתוב לפניו

  אדם מהלך ארבעה מיל, נלמד מהימלטות לוט לצוער  –ם ולילה שוים השיעור עצמו בזמן שיו

  

:ט ֶרץַעל־ָהָא!  ָיָצ�א ֶמׁשַהֶּׁש�  א"ר אבא כתיב ה"א (וילנא ג, ב ד, א)],[תלמוד ירושלמי ברכות פ"א- נאמר ב א ְול� ֲעָרה ָּב4  ' ויראבר(�ֹצֽ

ֶמׁש אּוָב4 וכתיב   .)כג ,יט קיש יציאתו לביאתו מה ביאתו משיתכסה מן הבריות אף יציאתו לכשיתודע מ .)ז ,כב ' אמרוי(�ְוָטֵה!ר ַהֶּׁש�
ֹור אמר רבי בא כתיב לבריות. ֶקר א! ֶקר�התורה קראה לאור בוקר תני רבי ישמעאל (מד,ג) ַהֹּב� ֶקר ַּבֹּב� �כדי   (שמ' בשלח טז, כא)�ַּבֹּב

  .ליתן תחום לבוקרו של בוקר

 ֶמׁשַהֶּׁש� דברי ר' אבא ג"כ מעין הקושיא דר' חנינא הם כתיב  ָיָצ�א ֶמׁשַהֶּׁש�  אבא כתיבא"ר  ,ה"א]א"ברכות פ ירושלמיפני משה [פי' 
ֶמׁש אּוָב4  )ז,וי' אמר כב(וכתיב  ָיָצ�א ונימא דמקיש יציאתו לביאתו דמה ביאתו משיתכסה מן הבריות אתה מחשבו ללילה ואף על פי  ַהֶּׁש�

 ָיָצ�א ֶמׁשַהֶּׁש� ודע לבריות דוקא אבל כל זמן שהוא בתוך עובי הרקיע לא מיקרי שעדיין השמש בתוך עובי הרקיע אף יציאתו לכשית
  ומפני מה אנחנו מחשבין היום מעלות השחר: [דף ג עמוד ב]  ֶרץַעל־ָהָא! 

ֹור�. היינו טעמא דכתיבאמר ר' בא ֶקר א!  לאור בוקר אף על פי שעדיין לא נתודע השמש להבריות אור השחרא"כ התורה קראה  ַהֹּב�
ֶקר�. מהכתוב הזה שבתורה למדנו כן דכתיבתני ר' ישמעאל    :קרויה בוקר ֶקר ַּבֹּב� �ּו ֹאת:0 ַּבֹּב בא הכתוב )  (שמ' בשלח טז, כא ַוִּיְלְקט*

  [פני משה] עכ"ד כדי ליתן תחום לבוקרו של בוקר וזהו בוקר דעלות השחר לבוקר של זריחת השמש:

  

נמצאת אומר שאין היום  יוסי בי ר' בון אם אומר ליתן עוביו של רקיע ללילה בין בערבית בין בשחרית אמר רבי] תלמוד ירושלמי ברכות[המשך 
  והלילה שוין ותני באחד בתקופת ניסן ובאחד בתקופת תשרי היום והלילה שוין ...

ומניין משיאור המזרח עד  ת מילמשיאור המזרח עד שתנץ החמה ארבעאדם מהלך ארבעת מילין  מאיילת השחר עד שיאור המזרחאמר רבי חצנא 
יות' הוון אמר  סדום לצוער ארבעת מילשתנץ החמה ארבעת מיל דכתיב וכמו השחר עלה וגומר וכתיב השמש יצא על הארץ ולוט בא צוערה ומן 

  רתה רבי זעירא המלאך היה מקדד לפניהן הדרך ומניין מאיילת השחר עד שיאור המזרח ארבעת מיל כמו וכמו מילה מדמיא לחבי
ֹ֙אֶמ֙ר ִהָּמֵל֣ט ַעלבראשית וירא יט,יז:  ם ַה֗חּוָצה ַוּי ם אָֹת֝ F ַאל- ַויְִה֩י ְכהֹוִציָא֨ יF ְוַאֽל- נְַפֶׁש֔ יט ַאֲחֶר֔ ד ְּבָכל- ַּתִּב֣ ֹ֖ ר - ַּתֲעמ ָרה ִהָּמֵל֖ט ֶּפן   ַהִּכָּכ֑   ִּתָּסֶפֽה׃- ָהָה֥

ם  וסבר בהמשך, בתפקיד שיעור, שתבנית הבאה מלמדת לדרוש אותו כמתרסא –ַויְִה֩י  פרט קדמאה ם ֹאָת> , קדמא ואזלא - ְכהֹוִציָא֨

 להודיענו שהוא כעין כלל מלמד מצורת כעין בנין אב או דבר החוזר וקורה על השיעור המרומז בפרט קדמאה, בנין אב כי ההמשך

ֹ֙אֶמ֙ר ִהָּמֵל֣ט ַעל F ַאל- ַוּי יF - נְַפֶׁש֔ יט ַאֲחֶר֔ ד מקומות בין היתר בתפקיד כעין בנין אב, תבנית פעמיים זקף בין שני קיסרים, משמשת בעו ַּתִּב֣
אדם מהלך ארבעת מילין  - ארבעה מילין של מרחק צוער מסדום הוא זמן ש - רביע  -  ַה֗חּוָצהומלמד על הפרט קדמאה שהפרט בתראה 

 ומניין משיאור המזרח עד שתנץ החמה ארבעת מיל דכתיב וכמו השחר עלה וגומר משיאור המזרח עד שתנץ החמה ארבעת מיל
בנין אב או דבר . מקדד לפניהן הדרך בקו ישר כי המלאך סדום לצוער ארבעת מילוכתיב השמש יצא על הארץ ולוט בא צוערה ומן 

  .מילה מדמיא לחבירתה כמו וכמוומניין מאיילת השחר עד שיאור המזרח ארבעת מיל  החוזר וקורה מלמד בכעין היקש

ֹ֧ -ִהּנֵהבראשית וירא יט,יט:  יר ַהּז א ָהִע֨ י׃נָ֠ י נְַפִׁשֽ וא ּוְתִח֥ ר ִה֖ ָּמה ֲהQ֥א ִמְצָע֛ א ָׁש֗ ה ּנָ֝ ר ִאָּמְלָט֨ וא ִמְצָע֑ ָּמה ְוִה֣ ה ָל֥נּוס ָׁש֖   את ְקרָֹב֛

ָּמה   ארבעה מילין של מרחק צוער מסדום.אולי  - רביע  -  ָׁש֗
שעה ושליש שעה קודם ב"ע ולזה אמרו שיום התורה לכל דיניה הוא מעלות השחר עד צאת הכוכבים. וכמו שכתב הרא ])בר' א,יד( [אברבנאל

ֹור יהיה  זריחת השמש ֶקר א! וכן אחרי בואו שעה ושליש שעה לא יהיה לילה. ומפני זה תולה הכתוב הבדל היום ברקיע המתנועע בסבוב ַהֹּב�
ובין חלקי  מהראות השמש והירח והכוכבים. ועוד כלל באמרו ולהבדיל בין היום ובין הלילה. שהמאורות יעשו הבדלים בין חלקי היום עצמו

  הלילה עצמו וגו'
  

  ב,מט:    ל זינוהארים דבשיעור הליכת ארבע מילין מתחילת שקיעת החמה עד סוף השקיעה להשוואה 

ה ֶאל ים ַהֶּז>ה ַהר-ֲעֵל? ר ַעל-ַהרA ָהֲעָבִר֨ ב ֲאֶׁש� ֹו ֲאֶׁשר0 ְּבֶא�ֶרץ מֹוָא� Bֹו - ְנב �י ְיֵרח!   ְּפֵנ
ר ֲאִנ4י ֹנֵת1 -ּוְרֵאה0 ֶאת ַען ֲאֶׁש֨ ל ַלֲאֻחָּזֽה׃ֶא�ֶרץ ְּכַנ� 4י ִיְׂשָרֵא�   ן ִלְבֵנ

ֹו-ַהרקטנה, מרמז על לימוד בענין שיעורין, - תלישא – ַהרA -ֶאל Bרביע, מרמז על שיעור בעל ערך ארבע-  ְנב  

על אמירת שלוש צדקתך במנחה של שבת זכר לפטירת שלושה צדיקים במנחה של שבת, משה  ח על הטור או"ח סי' רצ"ב ס"בב"
משה נפטר בשקיעת החמה ביום ו' והיה מוטל בכנפי השכינה עד מנחה של שבת, השכינה נשאה אותו  חב" וכולל עמו יוסף ודוד.

. שיעור הליכת ארבע מילין, רבי יהודה אומר כי משקיעת החמה עד צאת הכוכבים חים צד בפסלי בבלהר נבו. סימוכין ארבע מילין 

  מסביר כי הכוונה מתחילת שקיעה ועד סוף שקיעה  ס'תו

  מא ללוח זמנים לאופק ירושלים בימינו, העמודות באפור לא שייכות לנאמר בעיוןדוג
 –איילת השחר?  

 עמוד השחר

 -יאור המזרח 

 עלות השחר

תחילת זמן צצית, 
 תפילין וקריאת שמע,

 צאת הכוכבים  שקיעה מלאה נץ (זריחת) החמה

דקות לפני  120-כ 
הזריחה בניסן 

 ותשרי

דקות לפני  72-כ
יסן הזריחה בנ

 ותשרי

    

 תקופת טבת

 דצמ' 21-23 

4:29 5:17 5:40 6:35 16:39 17:07 

 תקופת ניסן

 מרץ' 21-23

3:52 4:40 5:01 5:51 17:46 18:12 

 תקופת תמוז

 יונ' 21-23

2:57 4:07 4:34 5:33 19:45 20:15 

  ראה אברבנאל בשם ראב"ע , כפעמיים שעה ושליש 1:18*  2בין איילת לנץ, היינו שעות  2:36בתקופת תמוז הפרש 

ֹורגי'  ֶקר א! לרפרקציה  0.810 – 0.780-שזה קצת יותר מ 0.860ד' =>   3.44חלק' =  62=  576 – 514דקות.  28.55חלקים =  1080. כחלקי שעה של  514עולה  ַהֹּב�

  רפ"ח ניצוצות קדושים שנפלו בבריאה. 288* 2הוא  576 של השמש ועליית או שקיעת חצי גוף שמש.
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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

ֹורזמני קריאת שמע של ערב ושל שחר  יעור לפניוש ֶקר א! ע ִיְׂשָרֵא!ל )ו,ד ואת' 'דב(טפחא אתנח כטעמי  – ַהֹּב� ינּו ה֥  'ה֥  ְׁשַמ� , ׀ ֶאָחֽד׃ 'ֱאQֵה֖

  רמז ללמוד עד מתי זמן קריאת שמע של לילה וממתי זמן קריאת שמע של שחר ועד מתי.
, שנאמר: 1השחר*-זמנו. התחלת הבוקר הוא מעמוד התחלת היום.בוקר.  1 אנציקלופדיה תלמודית כרך ג, [בוקר] עמוד כב טור

ֹור ֶקר א!  ַהֹּב�
, וכן כתוב: כל הלילה עד הבקר 4, שאף על פי שעוד לא זרח השמש, אור השחר קרוי בוקר3, התורה קראה לאור בוקר2

  .5וגו' בעלות השחר

  דד מעבר לשיעור לעיבור עיר .לתחום עיר הנמלהשפעה ו שיעור אגדתא(א) . בכתוב אחריו יםשיעור

ּו ֶאת )מד,ד( תחום עיבורה של עיר מרומז בכתוב �א ִהְרִחיקּו, -ָיְצא �ֹ מונח זרקא מונח סגול, מוסיף משהו על העיר מענין העיר,  -  �ָהִעיר. ל
יו ובינו ֵּבֽינֵיֶכם֙  היְִהיֶ֗  ֹוקָרח֣ כד"א  [תורה שלמה (יא) בשם מדרש]- שליטתה על הנמצאים בה, כדאיתא ב - כאן תחומה וכח השפעתה   ּוֵבינָ֔

יִם ה ְּכַאְלַּפ֥   אמר (הע' יוסף) אם יתרחקון מן העיר אפילו מיל אחד אין כל בריה יכולה להחזירן. )יהושע ג,ד( ַאָּמ֖
ע"פ רבי שאם יצאו האחים מעבר לתחום מיל השווה אלפיים מן העיר לא תהיה ליוסף שליטה עליהם.  [חנוכת התורה]וכן בפירוש 

של שאם אמרו תפילת הדרך לא יוכלו לשלוט בהם. וע"פ אמרי אמת שאמר מאמר מכתב יד של רבי חיים וויטל (שאבד) שבו נאמר כאן הע
  לשמירה בדרך.  בשיעורי דרך למצוות תפילת הדרךאפשר שמדובר כאן שהשערה מכאן ה .על ענין תפילת הדרך

  להתפלל תפילת הדרך. שיעור דרך(ב) 

ּו ֶאת �ם ָיְצא א ִהְרִחיקּו, -ֵה' �ֹ ם.  ָהִעיר. ל , אפשר, שמדובר בשיעורי דרך למצוות תפילת הדרך. שיעור בכתוב אחריותלשא בתפקיד  – ֵה'

ּו ֶאתוזה מרומז בתבנית הטעמים של  קי] [או"ח ס'-שיעור הדרך אינו קבוע, כפי שנלמד בטור, שו"ע, משנה ברורה �א -ָיְצא �ֹ ָהִעיר. ל
סגול. בין תפקידי התבנית זרקא סגול נמצא התפקיד מגדיל וממעט (מאריך ומקצר) שזה עשוי ללמד על מונח זרקא מונח  – ִהְרִחיקּו, 

  שיעור דרך משתנה. טעמי מונח מרבים שימושים לתפקידי התבנית, 

  כאן (א) עשוי ללמד האם לומר או לא לומר ברכת החיתום בא"י שומע תפילה;

והר"מ מרוטנבורק כשהיה יוצא לדרך בבקר היה ...  צא לדרך יתפלל תפלת הדרךהיו...  ]טור אורח חיים הלכות תפלה סימן קי[
אחר ח)ותהיה ברכה סמוכה לחבירתה וי"ל אותה  (טט: ברכה אחרונה בברכות השחר) אומרה אחר י"ר כדי להסמיכה לברכת גומל חסדים

ם בברוך ואם שכח מלאומרה יאמר אותה כל לו לילך פרסה אבל בפחות מפרסה לא יחתוו]שהחזיק בדרך ואין לאומרה אלא א"כ יש 
  זמן שהוא בדרך ובלבד שלא הגיע תוך פרסה הסמוכה לעיר שרוצה ללון בה משם ואילך יאמר אותה בלא ברכה

שהיה סומכה ליהי רצון  מרוטנבורג)טט: (ויש לומר אותה אחר שהחזיק בדרך. גם הר"מ (ח)] פרישה אורח חיים סימן קי אות [לפי 
או ברכת אשר יצר ולפי הכל בו אפשר לסמוך לכל ברכה כשמחזיק בדרך כמו) ... טט: (...  היינו כשהיה מתפלל בדרך ל חסדים טובים)... גומטט: (

  . לברכה אחרונה דפרי

שו"ע א"ח הלכות תפלה [(ב) כפסק השו"ע להלן שאם שינה דעתו מלנוח בעיר בדרך ויצא שוב לדרך יחזור ויתפלל תפילת הדרך שוב. 
אין לומר אותה <ה> אלא פעם אחת (כד) [ח] ביום, אפי' (כה) אם ינוח בעיר באמצע היום, אבל אם דעתו ללון בעיר  ]סעיף ה יסי' ק

  .ואחר כך נמלך ויצא ממנה לעבור חוצה לה או לשוב לביתו, * (כו) י) יב'] צריך לחזור ולהתפלל אותה פעם אחרת

, וכל זמן שאוחז בדרך מתפלל כל יום בבוקר בלי חתימה (ולאו דווקא שיצא מחוץ (ג) לט"ז ביציאה מעירו מתפלל תפילת הדרך בעיר
והט"ז מתיר אפילו בתוך העיר משעה שגמר בלבו והכין עצמו לצאת אבל הא"ר והפמ"ג ...  ,ז, כט]משנה ברורה סימן קי[לעיר) 

יש לסמוך על דבריו. וכ"ז בתחלת יציאתו  בדיעבדושארי אחרונים חולקין ע"ז והסכימו דלכתחילה יש ליזהר שלא לעשות כך אך 
  .מביתו[לו] אבל כשהוא לן בדרך יוכל לומר תה"ד בבוקר כשמכין עצמו לצאת אפילו כשהוא עדיין בעיר דכבר החזיק בדרך

סוע במקום סכנה יברך תה"ד בכל גווני. ובנוסע במסילת הברזל אפילו רק פרסה יברך כשמתחיל לנ ,ז, כט]משנה ברורה סימן קי[(ד) 
  תוך פרסה ראשונה.

  

ּו ֶאת�. הכתוב)גה,י יהושע(-אבל נלמד משעשוי גם להלמד מכאן  לענין שיעור לעיבור עיר(ג)  �א ִהְרִחיקּו, -ָיְצא �ֹ מונח זרקא מונח  – ָהִעיר. ל

, סגול, דומה לתבנית הטעמים  יִריחֹו ְהי�ֹות ְיהֹוֻׁשַעG ִּבֽ ְהי�ֹות �[רש"י] ו (א)מונח זרקא סגול, ועל כתוב זה פירש – )גה,י יהושע(ִּבֽ י ִּבֽ Bַוְיִה
 , יִריחֹו י  [רד"ק];(ב) מכאן לעיבורה של עיר שהוא מן העיר, שאי איפשר לומר בתוך יריחו.(ע"פ בבלי נדרים נו, ב) -  ְיהֹוֻׁשַעG ִּבֽ Bַוְיִה

 , יִריחֹו ְהי�ֹות ְיהֹוֻׁשַעG ִּבֽ ים נו,ב), שהרי יהושע לא היה בתוך בגבול יריחו; ומיכן סמכו רבותינו ז"ל שעיבורה של עיר דינו כעיר (נדר -  ִּבֽ
  .העיר

זקו כי נסעו מהגלגל אחר שנמולו שם הערלים, ועשו הפסח, ובאו להם ליריחו לכבשה וחנו את פני העיר; והקב"ה שלח מלאכו להראות ליהושע כדי לח -ואמר בהיות יהושע ביריחו 
  ל הניצוח;ולבשרו, ונראה לו בדמות איש וחרבו שלופה בידו, מורה על הגבורה וע

ְרא ְוִהֵּנהיהושע  ה,יג:  0 ַוַּי� , ַוִּיָּׂש*א ֵעיָניו יִריחֹו ְהי�ֹות ְיהֹוֻׁשַע. ִּבֽ י ִּבֽ Bה ִאם-ַוְיִה ֹו ֲהָל4נּו ַאָּת� �אֶמר ל�ֹ 0 ַוּי ַע ֵאָליו ֶלI ְיהֹוֻׁש* ֹו ַוֵּי֨ ה ְּבָיד! ֹו ְׁשלּוָפ� ֹו ְוַחְרּב4 ינּו׃-ִאיׁש0 ֹעֵמ�ד ְלֶנְגּד�   ְלָצֵרֽ

  

ים אמה ושיריים שמעבר למבנה המגורים האחרון שבעיר לענין מדידת תחום אלפיים אמה לשבת, עיבורה של עיר, שבע רמז איך קובעים 
א- ֶאתהנרמז בר"ת  �ֹ א הִ אה"ל וגם ע"י כעין מידת גורעין ומצרפין במלים  – ָהִעיר. ל �ֹ   אותיות לא ה מהוות אה"ל. ְרִחיקּו, ל

א-ֶאת �ֹ ום שבת? הרב י"מ רושצקי הי"ו: עיין שו"ע שצ"ה ס"ו ועיין עוד בדגול מרבבה מבנה ארעי יחשב לתח שהואר"ת אה"ל. האם אהל  – ָהִעיר. ל
עי"ש ובשע"ת ס"ק ב'. ומ"מ צריך להיות שנעשה  ארעי ללינת אדם השומרשעל גליון השו"ע שאין צורך ש(בית)יהיה גדול ד' אמות אלא די בזה שעשוי 

 באמת לשומר לדור שם ולא רק עבור הגדלת תחום שבת.

   ת בית יצחק או"ח מ"ט שחולק עליו ומתיר אף בנעשה עבור היתר תחומין.ועיין שו"

  

 , שיעור לתחום שבת(ד) 

ּו  [ג]  ֹור ְוָהֲאָנִׁש�ים ֻׁשְּלח� ֶקר א!   ר"ת שוא"ה, ס"ת מרו"ר. יוסבר הדבר כפירוש הבא: -  ַהֹּב�

העיר לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על ביתו קום  מב) במדרש הובא כאן בילקוט (רמז ק"ן) וזה לשונו הם יצאו את ]חנוכת התורה פרשת מקץ[
עד כאן. והוא תמוה. ויש לפרש דהנה איתא במדרש רבה פרשה זו  כאלפים אמהרדוף אחרי האנשים וגו' כמה דאת אמר רחוק יהיה ביניכם ובינו 

יביאו וגו' עד כאן. ויש להקשות אם כן  על הפסוק וטבוח טבח והכן ערב שבת היה ואין והכן אלא לשבת שנאמר והיה ביום הששי והכינו את אשר
פיקוח נפש ואם כן האיך חללו השבטים את השבת שהלכו בשבת. וצריך לומר כי  היה בשבת שחריתוהאנשים שלחו  הבוקר אורהבוקר אורהבוקר אורהבוקר אורלפי זה הא דכתיב 

ש"י על הפסוק למה תתראו למה (ועיין ביפ"ת ובנזה"ק) כמו דאיתא בר היה שם דיעקב ובני ביתו היו עטופים ברעב ופיקוח נפש דוחה את השבת
תהיו כחושים ברעב. נמצא שיעקב ובני ביתו היו עטופים ברעב ולכן חללו את השבת. אך עדיין קשה על יוסף הלא הכיר את אחיו שהלכו בשבת 

עטופים ברעב. אך יש  ובודאי אחיו לא חללו את השבת אם לא היה פיקוח נפש אם כן היאך ציוה יוסף להחזירם ולא חס על אביו ובני ביתו שהיו
לומר דאפשר כהפירוש השני ברש"י על הפסוק למה תתראו למה תראו עצמכם בפני בני ישמעאל ובני עשו כאילו אתם שבעים כי באותה שעה 

רק  עדיין היה להם תבואה. ואם כן יוסף ראה לאחיו שהיה פניהם שמחים ונראים כעשירים כדאיתא בילקוט ולמד יוסף שיש להם תבואה בביתם
ר שהם לא הלכו חוץ לתחום. רק כדי שלא יראה אותם יוסף שהם לא הכירו אותו עדיין וגם דבר אתם קשות וסברו שהוא מבני נח ולכן יצאו מן העי
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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

 על פי דין. והנה יוסף רצה והלכו רק אלפים אמה שזה מותר לילך בשבת כדי שיסבור יוסף שהם הלכו לדרכם כדי שלא יוכל עוד לדבר אתם קשות.
לבוא על האמת אם יש בביתם תבואה או לא ואיזה טעם של למה תתראו אמת. לכך צוה לאשר על ביתו קום רדוף פירוש אם תראה אותם מרחוק 
שלא הלכו חוץ לתחום אם כן אין כאן פיקוח נפש דאם לא כן למה לא הלכו יותר מאלפים אמה בכהאי גוונא קום רדוף אחריהם. אבל אם תראה 

מאלפים אמה אם כן בוודאי יש כאן פיקוח נפש אזי לא תרדוף אחריהם. והשתא יבואר המדרש שהתחלנו הבוקר אור והאנשים  שהם הלכו יותר
  שלחו הם יצאו את העיר לא הרחיקו כמה דאת אמר כאלפים אמה דייקא פירוש סימן זה מסר יוסף לאשר על ביתו אם ירדוף אחריהם או לא:

  
ֹו :ג,דמקץ מ בראשית ֶקר א! ם׃ַהֹּב� ָּמה ַוֲחֹמֵריֶהֽ ּו ֵה�   ר ְוָהֲאָנִׁש�ים ֻׁשְּלח�

  לארבעה עשר בודקין את החמץ אור ]א,פסחים ב בבלי[
סמיכות ללילה כפי שנעשה בלשון המשנה במקומות אחדים כפי  של במובן" אורלתוספת המשמעות למילה " ימחפשת מקור תנכ" הגמרא

  .ללילה קרובה סמיכותשמסביר שזו  דשטיינזלץ מביא ראב" הרב ב, ג, ז. פיםשמתברר בדיון ד

ֹור   )ג,מקץ מד בראשית(פתחה בפסוק  הגמרא ֶקר א!   הטעמים.  פנתמכת ע" דהראב" דעת למצוא עוד הוכחות. ועברהַהֹּב�

ֶקר  ֹורַהֹּב�   טפחא בראש פסוק, בא לפרש / להקיש ממנו לפסוק שלפניו -  א!

ֶקר  ֹור ַהֹּב� בוקר, סמוך לעלות השחר, כאשר יש  סמוך לזמן אורלומר  וגבלה, אבל מ. אור הולך ומתרבמגבלהריבוי ואתנח, טפחא  –א!
  )ללבןוחשך, הדמדומים עוד מרובים על החושך, קודם שיבחין בין כרתי ללבן (בין תכלת  אורתערובת 

  

 שכםוי" ג),' וירא כבבר( למצות שנאמר מקדימיםכל היום כולו כשר למילה, אלא שזריזים ותניא:  הד" ]א,ד פסחים בבלי[ •
  [רביע] בבקר [קדמא אזלא] אברהם

  .שלא המתין עד הנץ החמה ומכל מקום בלילה לא הקדים ]י"רש[ •

  ומבהירהיינו בין עלות השחר להנץ החמה וזה בתחילה זמן עירבוב אור וחשך והולך  -  טט •

סמוך לאור בקר ראשון זמן ליל פסח, התמשכה עד  סעודתהמדרש  פבא לתאר שסעודת יוסף ואחיו שהייתה ע" - הענינים ביחד  משני
 בבלי[( בכי טוב עם אור ומעבר המדבר בשעות קרירות יאהבגלל יצ בהשכמהלצאת לדרך  התכוונושעדיין מותר לסעודת פסח. האחים 

בחסות  רגשו ביתר שאת.ווהחום ה היובשמן הסתם ושנת הבצורת השניה שהייתה כן וכל שביום יש קרירות)  שעות... עד ארבע  ]עירובין
  .באמתחת בנימין הגביעהממונה על בית יוסף יכל להכניס כספם באמתחותיהם ולהטמין חשיכה ה

  



  
  

  

  

  מקץ-בראשית-10-טטודל/©Dec-22                    31/4              ZZFisher-20 גתשפ"ה–כסלו–כו       

  ורי רעיתילעלוי כל נשמות ישראל, לעלוי נשמת הורי וה

  חיים אריה ויהודיתת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל
zzzf@ bezeqint.net 972-3-6486221 zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 

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

סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

  

 :מקץ מא,אבראשית  1.2

  
  :,יזט,ה,א,מא מקץ בראשית

ים ץ ְׁשָנַת�ִים ָיִמ! י ִמֵּק� Mד ַעל  [א] ַוְיִה �ה ֹעֵמ4 ם ְוִהֵּנ ה ֹחֵל� �ר׃-ּוַפְרֹע   ַהְיֹאֽ
!ית ם ֵׁשִנ �Nַּיֲח  ן ַוֽ Mה  [ה] ַוִּייָׁש� ֹות ְוֹטֽבֹות׃ְוִהֵּנ ד ְּבִריא4 ֹות ְּבָקֶנ4ה ֶאָח� ים ֹעל1 Bַבע ִׁשֳּבִל�  ׀ ֶׁש

ים ֶאת ר- [ט] ַוְיַדֵּבר0 ַׂש�ר ַהַּמְׁשִק� ה ֵלאֹמ! יר ַהּֽיֹום׃-ֶאת  ַּפְרֹע� י ֲאִנ�י ַמְזִּכ4 Mֲחָטַא  
ץ  [א]  י ִמֵּק� Mם , גדול טפחא-זקף - ַוְיִה �Nַּיֲח  ן ַוֽ Mי ֲאִנ� -[ט] ֶאת, גדול טפחא-זקף - [ה] ַוִּייָׁש Mגדול טפחא- זקף - י ֲחָטַא  

יוסף כהכנה לגאולת  לגאולתסדרת חלומות קשורים המביאה  האו רבוי גלוי שבחלום שר המשקים פתח הקב" גלוישכל טפחא מביא  אפשר
  ישראל

ה ֶאל  ר ַּפְרֹע� ד ַעל-[יז]  ַוְיַדֵּב4 י ִהְנִנ4י ֹעֵמ� MִמNר׃-יֹוֵס!ף ַּבֲח ת ַהְיֹאֽ  ְׂשַפ4
י MִמNשלוש, בשם הרב שמואל שמעלקע פינטר זצ"ל שלושה דברים היו בחלום פרעה, פרות טובות ורעות, גדול, בתפקיד - זקף – ַּבֲח

ה ֵיֶר�א ְוַעָּתה0  ) בר' מקץ מא,לגלקים בו. לכן כאשר יוסף אמר (- שבלים טובות ורעות, איש אשר רוח א יׁש ַפְרֹע� ֹון ִא� �הּו ְוָחָכ!ם ָנב  ִויִׁשיֵת�
ֶרץ-ַעל ִים׃ ֶא4 ים ּֽבֹו׃) מא,לח(ואמר פניו האיש אשר ראה בחלום , הכיר פרעה שלִמְצָרֽ ּוַח ֱאNִה� יׁש ֲאֶׁש1ר ר4 Mה ִא  ֲהִנְמָצ�א ָכֶז�

יעַ  (מא,לט) (ג)אוצר החכמה, פירושי התורה לבעלי התוספות  Tי הֹוִד     שהיית ַאַחַרישהיית ַאַחַרישהיית ַאַחַרישהיית ַאַחַריכלומר כמדומה לי  ַאַחַרי,ַאַחַרי,ַאַחַרי,ַאַחַרי,, קרי ביה ַאֲחֵר֨
מבספור פרעה, שבקש לבודקו ואמר הנה ראיתי ז' פרות בריאות בשר שהרי בדבר יוסף נמצא יותר לשון החלום  כשחלמתי החלוםכשחלמתי החלוםכשחלמתי החלוםכשחלמתי החלום

ויפות תואר, וא"ל לא ראית כ"א יפות מראה ובריאות בשר וכן בכל דבר, כמו שאמר פרעה דלות ורעות ואמר לו יוסף לא ראית אלא 
   .)4דקות ורעות והוא כמו בחלום (ויר' 

  

ה ֶאל בראשית מקץ מא,לח: 4ֹאֶמר ַּפְרֹע� ים ּֽבֹו׃ֲעבָ -ַוּי ּוַח ֱאNִה� יׁש ֲאֶׁש1ר ר4 Mה ִא   ָד!יו ֲהִנְמָצ�א ָכֶז�
  כמה)חצר הוא פע"התרנ"ו ( ,197ע' } 3{וחדשי השנה חסידות  יםעדמו הרב הורוויץ מאיר בן אליעזר,, נועם אמרי

יק ובחינה זאת נקראת בקדושה בחינת יוסף הצד (זעיר אנפין) אהוא בקליפה נגד יסוד ז" אןאשר כהן  (בלקוטי תורה) תאיתא בל" והנה
    משהמשהמשהמשה    ויקחויקחויקחויקח שכמ" משה ויוסף ישהיה ע" וףסעת ים ירוק )ו(טט = תקע" ת"מלכו דיסו" העולה ההההבעלמ"בעלמ"בעלמ"בעלמ"    ררררגב"גב"גב"גב"    ךךךך""""דרדרדרדרכמו שכתוב  ך"דר

    ךךךךושביל"ושביל"ושביל"ושביל"    ךךךךדרכ"דרכ"דרכ"דרכ"    ביםביםביםביםוזהו  ךודר" להנקראים שבי" יסודותשל שלמה שני בחינות  םאל המלכות שהוא י" ונתיחד את עצמות יוסף עמואת עצמות יוסף עמואת עצמות יוסף עמואת עצמות יוסף עמו
מקבל ממה  יוסףשהוא  ךדר" הנקרא (של זעיר אנפין) א. ולאשר יסוד דז"להנהו קליפות כהן מדין וכהן אן כנ" כניעווה רביםרביםרביםרביםבמים במים במים במים 

מקבל ממה  יוסףאפשר כי מובן המשפט  –טט ( . ףיוס" ןב" חמשי" )ועולה = ותקס"= (עולה  ל"שבי ךדר" כע" לשלמעלה שהוא שבי"
  )ות זה מש"ה ועוד הכולל, היינו מש"ה והאור המקיף שלוגי' מש"ב ועם ארבע אותי לשלמעלה שהוא שבי"

  
יוסף אין דינו כדין עבד שהרי במהותו הוא בן חורין ... והא ראיה שיש לו ... הרב יוסף חיים מבגדד (הבן איש חי) אדרת אליהו,

ים ּֽבֹו׃ נבואה ּוַח ֱאNִה� יׁש ֲאֶׁש1ר ר4 Mיׁש  הוהנבואה לא שורה אלא על המיוחסים. ולזה התכוון פרע ִא Mה ִא גדול איננו - ובנגינה זקף ֲהִנְמָצ�א ָכֶז�
ים ּֽבֹו׃ זוקפים כאן קטן ועושים ממנו גדול, אלא הוא כבר גדול ותמיד היה כזה כי הרי ּוַח ֱאNִה�   . ר4

  
יׁש Mה ִא יׁשגדול עולה תקע"ו,  - קטן זקף- זקף - ָכֶז� Mה ִא מש"ה, הוא משה  ) עולהבראשית ו,גגי' עולה שג"ם. עם שני כוללים בשג"ם (  ָכֶז�

שמות ( לצורך משהשהוא ענין הליכת  לעולה רג" 233=  576 -  343 םלשג" וההפרש בין תקע" כמו שבקש פרעה. חכם ונבון שהיהרבנו, 

ח ֹמֶׁש1ה ֶאת )יג,יט בשלח ֹו-ַוִּיַּק4 ף ִעּמ! ֹות יֹוֵס�   הים. כי רק משה רבנו יכל לעסוק בהעלאת עצמות יוסף עמו ממצרים, ומפני שניהם נבקע ַעְצמ4

גדול כעין דרך לימוד חוזר וקורה, ע"פ אוסף הדוגמאות אפשרות של גלוי רצון ה' בנבואה או מלאך או רוח הקדש או בת - קטן זקף- זקף
  קול. 

משיח  סימן  ,משה ערך , ח"ב ע' ת"קהי"ו הרב דניאל פריש זצ"ל, עריכה ותרגום ידידיה ברנסדורפר, אוצר הזוהר- כתב ב
  ')משה בסיומו יהיה מלך המשיח (זוהר ח"ג ר"ס ב - סיומא מלכא משיחא הוא , "ז א')משה משיח (זוהר ח"א כ

ים ּֽבֹו׃ כאן בשילוב דברי אמרי נועם ודברי אדרת אליהו ואוצר הזוהר מתקבל גלוי רצון ה' ביוסף ואחריו במשה  ּוַח ֱאNִה� יׁש ֲאֶׁש1ר ר4 Mה ִא  ָכֶז�

פתיחת השמים ודרכו גילה ה' את הגאולה ע"י יוסף ומשה, וכשם שבגאולת מצרים  –וידוע בתורת החסידות אשר פרעה זה ענין של פריעת 
  דוד שיהיה בטוי רוחני למשה רבנו.- יוסף יקדים למשיח בן- יוסף הקדים למשה הגואל הראשון, כך לעתיד לבוא משיח בן

  

יׁש  Mה ִא   נתיבות חכמה ב' ל"גי ה"כז - ָכֶז�

  
  :,כוג,מא מקץ בראשית

ֹות ֶׁשTַבע [ג] ְוִהֵּנUה �ֹות ָּפר Bֹות ֲאֵחר ֲחֵריֶהן0  ֹעל* ר-ִמן ַאֽ ֹות ַהְיֹא� ֹות ַמְרֶא�ה ָרע4 �ְדָנה ָּבָׂש!ר ְוַדּק ַּתֲעֹמ1 ֶצל ַוֽ ֹות ֵא4 ת-ַעל ַהָּפר� ר׃ ְׂשַפ4  ַהְיֹאֽ
ת [כו] ֶׁשTַבע �ת ָּפֹר Bָּנה ָׁשִנים0  ֶׁש*ַבע ַהֹּטֹב ִּׁשֳּבִלים0  ְוֶׁש*ַבע ֵה� ת ַהֽ ַבע ַהֹּטֹב� ֹום ֵה!ָּנה ָׁשִנ�ים ֶׁש4  ׃ֽהּוא ֶאָח4ד ֲחל�

  

ה  )ג,מא( Uֹות גרשיים  - ְוִהֵּנ Bֹות ֲאֵחר �  פרט שאליו מתיחסים שאר פרטי גזירת הרעב - ֶׁשTַבע ָּפר

ת ֶׁשTַבע (סלוק)),כומא( �ת ָּפֹר Bדרגא , נמצא כי התבנית פרט שאליו מתיחסים שאר פירטי הפתרון -, בתפקיד דרגא מונח רביע -  ַהֹּטֹב
  פרותהקשר לפעמיים ב מופיעה מונח רביע 

ֹות  )ג,מא(  Bֹות ֲאֵחר �. תצ-שני לוחות הברית (השל"ה) תפחבתפקיד תיקון ליצר הרע, גלות וגאולה, כתב  דרגא מונח רביע, - ֶׁשTַבע ָּפר

. היינו גזרת הרעב באה כדי שבני ישראל ירדו למצרים להוציא משם ניצוצין קדושים האבות וגלות מצרים באו לתקן חטא אדה"ר

כך - סיפור החלום הראשון של יוסף) ומחטא אדה"ר, וחטאיו אחר מאור ושמש פר' וישבכלים ((נשמות קדושות) שנפלו שם בשבירת ה
  (מוליד שדים ורוחות) במצרים הגורם לרקבון התבואה שלא בידי יוסף

ת ֶׁשTַבע �ת ָּפֹר Bתיקון ליצר הרע, כתוב זה הוא רמז להסתלקות השכינה מהרקיע הששי לרקיע –, בתפקיד דרגא מונח רביע - ַהֹּטֹב 

  השביעי, בגלל חטאי האדם כפי שנעשו במצרים. 
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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

, נראה שרשרת של קשרים ֶׁשTַבעדרגא מונח רביע, ר"ת של התבנית מצטרפים למלה מר"ד ועוד מלת הפתיחה  –ש'בע פ'רות ה'טובות 
: שכינה (נסתלקה = (ירדו) מצרימ"ה = לפרע"ה = שפ"ה (פרעה עומד על שפת היאור) = שכינ"ה = הרקי"ע בסיכום 385בגימטריה: גי' 

  ל) הרקיע שבע (השביעי) 

  

  ההסבר הבא מבוסס בעיקר סופי תיבות הפסוק – בראשית מקץ מא,מה

ה ֵׁשם �א ַפְרֹע �ת ַּפְעֵנַח, -ַוִּיְקָר֨ ְפַנ ֹו ֶאת-ַוִּיֶּתן  יֹוֵסף. ָצֽ �ת ַּבת- ל Bְסַנ ן ְלִאָּׁש!ה-ָאֽ ן ֹא� ֹוִטי ֶפ1ַרע ֹּכֵה4 ף ַעל  ּפ4 א יֹוֵס� ִים׃-ַוֵּיֵצ4 ֶרץ ִמְצָרֽ   ֶא4
  

ה ֵׁשם �א ַפְרֹע �ת-ַוִּיְקָר֨ ְפַנ ס"ת ַהִא"ם פ"ת? או נפרש (כי בשולחן ערוך חלק) א(בן) ה(עזר) (יש הלכה של הימנעות) מפ"ת  – יֹוֵסף. ָצֽ

ֹו ֶאת-ַוִּיֶּתן ַּפְעֵנַח, (היינו אכילת לחם). ונגלה בסופי תיבות של הכתוב הבא  �  מילת וחת"ן – ל

ְסַנBתונגלה בסופי תיבות של הכתוב הבא  ן-ַּבת ָאֽ ֹוִטי ֶפ1ַרע ֹּכֵה4   מילת תעני"ת – ּפ4

א יֹוֵס�ףונגלה בסופי תיבות של הכתוב הבא  ן ְלִאָּׁש!ה ַוֵּיֵצ4   המלה הנאפ"ל – )ַעל( ֹא�

ִים-ַעלונגלה בסופי תיבות של הכתוב הבא  ֶרץ ִמְצָרֽ   המלה  לֻצ"ם או בלי ל' צ"ם – ֶא4

  

ֹו ֶאת-ַוִּיֶּתן �ת-ל Bְסַנ   ות ארבע הלכות לענין הלכות תענית חתן וכלה ביום חתונתם לפי זמן החופה .מונח רביע, דרוש בכתוב לפח – ָאֽ

אפשר להסביר ר"ת וס"ת כך: אם החופה אבן העזר סימן ט , שו"ת יחווה דעת חלק ד סימן סא  -שו"ת יביע אומר חלק ג לפי 
יום נא"ה) אבל מבין הנישאים בלילה ( הוא,כיון שיום טוב שלו וקידושין קודם השקיעה (קודם אור הנאפ"ל) חת"ן וכלה אינם מתענים 

  (רק האשכנזים) יתענו ביום שלפני החופה וקידושין ואפשר כי החת"ן צ"ם והכלה לא כדי להיות נא"ה 

אלא שאף למנהגינו ומנהג שאר ארצות שלא ... אבן העזר סימן ט ד"ה (ה) ומעתה  -שו"ת יביע אומר חלק ג ובכל אופן, לפי 
  כדי שיהיה לבבו נכנע קצת וטוב לו.וגו'  טוב שלא יאכל הרבה יותר מדי, להתענות ביום החופה

  
  הגה (הרמ"א) ... [ו] ונהגו שהחתן והכלה מתענין ביום חופתן, ועיין בא"ח סימן תקע"ג.  שו"ע אה"ע סא א 

א' משום דהוא יום סליחה במהר"מ מינץ אית' ב' טעמים,  -  ונהגו שהחתן והכלה מתענין[ו] בית שמואל אבן העזר סימן סא ס"ק ו 
דידהו ונמחל עונותיהם לפ"ז ראוי להשלים התענית וכ"כ ב"ח בא"ח ס"ס תקס"ב, ב' שמא ישתכרו ולא יהיה דעתם מיושבת עליהם 

לפ"ז א"צ להשלים וכ"כ בהג"ה ש"ע ואם האב מקבל הקדושין בשביל בתו הקטנה צריך הוא להתענות לפי טעם זה ובימים שאין 
  "ח צריך ליזהר שלא יהיה רודף אחר מותרות מאכל ומשתה:מתענים כמ"ש בא
אין לו להתענות, אבל אם יש לו נשואין א [א] (ז) בניסן מתענה (ח) ביום חופתו, (ט) <א>  בחנוכההגה: מי שיש לו נשואין (ו) שו"ע או"ח תקעג 

  (הגהות מנהגים וליקוטי מהר"ש).  ב אפילו בר"ח ניסן, מפני שהוא אחד מן הימים שמתענים בהם, כדלקמן סוף סימן תק"פ
  

  ?חנוכה מן התורה מניין

ה ַלה! ויקרא אמר כג,לו:  יבּו ִאֶּׁש� ים ַּתְקִר4 �ת ָיִמ�   ' ִׁשְבַע
י ִמְקָרא ה� -ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִמיִנ? ם ִאֶּׁש*ה ַלֽ ם ְוִהְקַרְבֶּת֨ ה ָלֶכ> וא ָּכלֹקֶדׁשA ִיְהֶי֨ א ַתֲעֽׂשּו׃  -' ֲעֶצ�ֶרת ִה� 4ֹ ה ל   ְמֶל4אֶכת ֲעֹבָד�

י ִמְקָרא... כג,לו ויקרא אמר ֹום ַהְּׁשִמיִנ? �קטנה בתפקיד בעל בחינה - תלישא - ֹקֶדׁשA -ִמְקָראקטנה, - (אתנח) מונח פזר תלישא - ֹקֶדׁשA -ַּבּי
אפשר קריאת תורה מיוחדת, רמז לסיום קריאת ספר התורה בשמיני עצרת, שבעבר סיימו פעם בשלוש שנים  - נעלה ובתפקיד שיעור 

  שמחת תורה.ואח"כ פעם בשנה ומזה הנהגת 

י    קריאת תורה מיוחדת  - ֹקֶדׁשA -ִמְקָרא העברת ,אתנח) מונח פזר, כעין שני עניני פזר( –ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִמיִנ?

  לשמחת תורה בגולה ביום התשיעי,  א'

ַּבּי�ֹום ... ויקרא אמר כג,לומרבנן ואשר יש לה קשרים אחדים לסוכות. לפני שנעסוק בקשרים אלו נעיין בפסוק  מצוהלחנוכה שהיא  'ב
י ִמְקָרא . הפסוק פותח בשבעה ימי סוכות וממשיך ליום השמיני מתחילת סוכות, היינו כעין יחידה אחת. הדבר דומה לחנוכה ֹקֶדׁשA -ַהְּׁשִמיִנ?

אפשר שהנס נתגלה כבר ביום הראשון כי מאז מות אלא שבחנוכה ביום הראשון הדליקו והנס נתגלה החל מהיום השני עד היום השמיני. 
 –הצדיק כהן גדול נר המערבי שהודלק בערב כבה לפני שהכהן הגיע בבוקר להיטיב הנרות. אבל אחרי הדלקת הנרות בערב של כד שמעון 

  כה כסלו מצאו הנר המערבי דולק.

ה חנוכה אורכה שמונה ימים, בכל יום יש קריאת תורה בפרשת חנוכת המזבח במשכן, כל יום נשיא שבט אחד. ביום השמיני קוראים ארבע
חַ במדבר נשא ז,פד  נשיאים וקטע הסיכום Bת ַהִּמְזֵּב��את׀ ֲחֻנַּכֹ   .ז

  הולך ופוחתהשל מספר פרים ֹקֶדׁשA -ִמְקָרא בסוכות לכל יום יש

 

דף ( והלכתא אומרים זמן בשמיני של חג תניא כוותיה דרב נחמן שמיני ... ב,בבלי סוכה פ"ד לולב וערבה מז. הסבר אגדתא לפזר
סימן הוא כדמפרש ואזיל) פייס בפני עצמו זמן בפני עצמו רגל בפני עצמו קרבן בפני  רש"ילענין פז"ר קש"ב ( ) רגל בפני עצמוא,מח

  עצמו שירה בפני עצמו ברכה בפני עצמו:
רבינו מפרשיסחא הזהיר שיתפללו בציבור בשמיני עצרת ושמחת תורה, ואמר על כך רבינו יהושע מבעלז שרמז פז"ר קש"ב  *

 .(פז"ר) של כל השנה מתכנסות (קש"ב) ע"י תפילה בציבור בשמיני עצרת שהתפילות המפוזרות

  הרב יהושע ישראלי הסביר שם החג "שמיני עצרת החג הזה" הוא יום שכל השנה חג (סובב) סביבו *

י ִמְקָרא - טט  * ת סביב השנה פז"ר קש"ב = קש"ב פז"ר התפילות ללא קשב (ללא כוונה מלאה) המונחות מפוזרוֹקֶדׁשA -ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִמיִנ?
י  קטנה (ציור מעגל) תפילה בציבור עם כוונה- לישאת –ֹקֶדׁשA -ִמְקָרא מתוקנות ע"י נקודת המרכז  -  החג הזהמונח פזר,  - ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִמיִנ?

  המתקנת 

י  התפילות ללא קשב (ללא כוונה מלאה) המונחות מפוזרות סביב השנה * כז של נקודת המר - החג הזהמונח פזר,  - ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִמיִנ?

  בכוונה המתקנת אותן - קטנה (ציור מעגל) תפילה בציבור בקש"ב - תלישא - ֹקֶדׁשA -ִמְקָרא

, 'ֵאZֶּלה מֹוֲעֵד�י ה�  ויקרא אמר כג,לז. בתוך פרשת סוכות מופיע פסוק 'ֵאZֶּלה מֹוֲעֵד�י ה�  ויקרא אמר כג,ד- פרשת המועדים מתחילה ב

הפסוק השני מרמז שיהיה עוד מועד לה' והוא חנוכה. דבר המשתלב ברמז שמלמד שוב על המועדים. הרב דושינסקי אמר שאפשר כי 
  מטעמי המקרא.
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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

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

  , ולפי ההשערותמשרתים
 

  

  :מקץ מא,אבראשית  1.3

קטן שבדרך הסבר אחת - גדול ... זקף- מופעי שתי תבניות טעמים בפרשת מקץ (א) דרגא מונח רביע (ב) זקףהפסוקים הבאים מרכזים 
  תפקידן תיקונים רוחניים. *=*=*=*

  :ג,ב,מא מקץ בראשית

�ה ִמן[ב]  חּו׃-ְוִהֵּנ ת ָּבָׂש!ר ַוִּתְרֶע�יָנה ָּבָאֽ �ה ּוְבִריֹא ֹות ַמְרֶא� ֹות ְיפ4 ר ֹעNת0 ֶׁש�ַבע ָּפר� Bַהְיֹא  
ֲחֵריֶהן0 ִמן] ְוִהֵּנU ג[ ֹות ַאֽ ֹות ֹעל* Bֹות ֲאֵחר �ֹות ָּבָׂש!ר-ה ֶׁשTַבע ָּפר �ה ְוַדּק ֹות ַמְרֶא� ר ָרע4   ַהְיֹא�
ֹות ַעל  ֶצל ַהָּפר� ְדָנה ֵא4 ַּתֲעֹמ1 ר׃-ַוֽ ת ַהְיֹאֽ   ְׂשַפ4

�ה[ב]  ר -ִמן ְוִהֵּנ Bַבע ַהְיֹא�ֹות ֹעNת0 ֶׁש   פירוש מעט להלן: , ונמצאלפרש אלא לסתום הכתוב בא לא, סתום תוכן קטן-זקף...  רביע –ָּפר�

ֹות[ב]   ֹול ָׂשָב4ע )בר' מקץ מא,כט( מתקבל ֶׁש�ַבעשפ"ע וזה רמז לפתרון יוסף, שבשנוי ניקוד מלת  –ר"ת ע' ש' פ'  – ֹעNת0 ֶׁש�ַבע ָּפר�   ָּגד�

ת  �ה ּוְבִריֹא ֹות ַמְרֶא� ֹות ְיפ4 י )בר'וישב לט,ו(מיוש(ס)"ף שנאמר עליו  –ר"ת ש' פ' י' מ' ו'  – ֶׁש�ַבע ָּפר� �ף ַוְיִה ַאר-ְיֵפה יֹוֵס� ה׃ ִויֵפ4ה ֹת�  ַמְרֶאֽ

יוסף סליק ואתעטר בתרין גוונין (נ"א דרגין) בקדמיתא נע"ר ובסופא צדי"ק, כמה  ... זוהר כרך ב (שמות) פרשת בא דף מג עמוד א
י )בר' וישב לט,ו(יאן ביה גוונין למחזי ורזא דא  �ף ַוְיִה ַאר-ְיֵפה יֹוֵס� ה ֹת� ה ִויֵפ4 ין סטרין בתרין דרגין בתרין גוונין עילא , שפירא בתרַמְרֶאֽ

ה ִויֵפ4ה - טט  ותתא,   .במשמע של ראיה נבואית ברורה של רזי מעלה ַמְרֶאֽ

ומטרת החלום של פרעה אינו עבור מצרים אלא כדי שיעקב ובניו ירדו למצרים בגזירת ברית בין הבתרים ושהותם שם תהיה נוחה ככל 
  המרומז כלהלן: תורה אור-האפשר כדי שיוכלו לההכין עצמם ל

�ה ִמן[ב]  ר ֹעNת0 -ְוִהֵּנ Bהנר"ת  –ס"ת ה' נ' ר' ת'  – ַהְיֹא  

חּו[ב]  ת ָּבָׂש!ר ַוִּתְרֶע�יָנה ָּבָאֽ �  תור"ה  –ס"ת ת' ר' ה' ו'  – ּוְבִריֹא

  

ֹות  Bֹות ֲאֵחר �ה ֶׁשTַבע ָּפר Uיע, ודרגא מונח רביע.אפשר כי התבנית כאן משולבת מתבנית גרשיים מונח רב, רביעגרשיים דרגא מונח  - ְוִהֵּנ  

התבנית גרשיים מונח רביע בתפקיד יצא ללמד על עצמו או על הכלל כולו. היות וענין שבע חוזר בחלק הפרות ובחלק השבלים לכן יש 
ֹ*אמֶ  )בר' מקץ מא,כה( מקום לומר שבא ללמד על עצמו (ככלל הנדרש בבבלי שבת ע). וזה פתרון יוסף שהפרות והשבלים ענין אחד הם ר ַוּי

ה׃-יֹוֵסף0 ֶאל ה ִהִּג4יד ְלַפְרֹעֽ ים ֹעֶׂש� ּוא ֵא�ת ֲאֶׁשTר ָהֱאNִה1 ה ֶאָח�ד ה! ֹום ַּפְרֹע� ה ֲחל4   ַּפְרֹע�
  

 ן"רמב 'כפי לרצףהמרמז  הענין. כאן מצד אחד פרט שאליו מתיחסים שאר פרטי באחד מתפקידיה ללמוד פרט מונח רביע דרגאהתבנית 

רצופים שהרי  היוששבע שני הרעב לא  לפי יקר כלי בלשון לחלוקהד אחר פרט המרמז מצשני השבע ושני הרעב.  ביןיהיה הפסק  שלא
  .ההאטד בעז" בגורןמשבא יעקב אחר שנתיים פסק הרעב וחזר במותו כמו שיתבאר למן פ' ויחי 

 -  בבקר בבקר) ז,תצוה ל שמות(- . וידמה להראשונותמשתי שני הרעב  חלוקהלפי זה מונח רביע יורה על חמש שנים של רעב  -  טט •

  .נרות הטבת שתי, פיטום הקטורתנרות,  הטבת חמש נלמד  ששם את הנרות יקטירנה: בהיטיבומונח רביע, 

  
  ,כו:ג,מא מקץ בראשית

ֹות ֶׁשTַבע [ג] ְוִהֵּנUה �ֹות ָּפר Bֹות ֲאֵחר ֲחֵריֶהן0  ֹעל* ר-ִמן ַאֽ ֹות ַהְיֹא� ֹות ַמְרֶא�ה ָרע4 �ְדָנה ָּבָׂש!ר ְוַדּק ַּתֲעֹמ1 ֶצל ַוֽ ֹות ֵא4 ת-ַעל ַהָּפר� ר׃ ְׂשַפ4  ַהְיֹאֽ
ת [כו] ֶׁשTַבע �ת ָּפֹר Bָּנה ָׁשִנים0  ֶׁש*ַבע ַהֹּטֹב ִּׁשֳּבִלים0  ְוֶׁש*ַבע ֵה� ת ַהֽ ַבע ַהֹּטֹב� ֹום ֵה!ָּנה ָׁשִנ�ים ֶׁש4  ֽהּוא׃ ֶאָח4ד ֲחל�

  

ה  )ג,מא( Uֹות גרשיים  - ְוִהֵּנ Bֹות ֲאֵחר �  פרט שאליו מתיחסים שאר פרטי גזירת הרעב - ֶׁשTַבע ָּפר

תּפָ  ֶׁשTַבע (סלוק)),כומא( �ת ֹר Bדרגא , נמצא כי התבנית פרט שאליו מתיחסים שאר פירטי הפתרון -, בתפקיד דרגא מונח רביע -  ַהֹּטֹב
  פרותהקשר לפעמיים ב מופיעה מונח רביע 

ֹות  )ג,מא(  Bֹות ֲאֵחר �. תצ-שני לוחות הברית (השל"ה) תפחבתפקיד תיקון ליצר הרע, גלות וגאולה, כתב  דרגא מונח רביע, - ֶׁשTַבע ָּפר

. היינו גזרת הרעב באה כדי שבני ישראל ירדו למצרים להוציא משם ניצוצין קדושים האבות וגלות מצרים באו לתקן חטא אדה"ר

כך - סיפור החלום הראשון של יוסף) ומחטא אדה"ר, וחטאיו אחר מאור ושמש פר' וישב(נשמות קדושות) שנפלו שם בשבירת הכלים (
  לרקבון התבואה שלא בידי יוסף(מוליד שדים ורוחות) במצרים הגורם 

ת ֶׁשTַבע �ת ָּפֹר Bתיקון ליצר הרע, כתוב זה הוא רמז להסתלקות השכינה מהרקיע הששי לרקיע  –, בתפקיד דרגא מונח רביע - ַהֹּטֹב
  השביעי, בגלל חטאי האדם כפי שנעשו במצרים. 

, נראה שרשרת של קשרים ֶׁשTַבעעוד מלת הפתיחה דרגא מונח רביע, ר"ת של התבנית מצטרפים למלה מר"ד ו –ש'בע פ'רות ה'טובות 
= (ירדו) מצרימ"ה = לפרע"ה = שפ"ה (פרעה עומד על שפת היאור) = שכינ"ה = הרקי"ע בסיכום: שכינה (נסתלקה  385בגימטריה: גי' 

  ל) הרקיע שבע (השביעי) 

  גלות וגאולה –דרגא מונח רביע ראה 

  
 בראשית מקץ מב,ז:

4 ְרא יֹוֵס1ף ֶאת   יו ַוַּיִּכֵר!ם ֶאָח� -ַוַּי
�ַען ִלְׁשָּבר ֶרץ ְּכַנ ּו ֵמֶא4 �אְמר�ֹ ם ַוּי ֹ*אֶמר ֲאֵלֶהם0 ֵמַא�ִין ָּבאֶת� ֹות ַוּי Bם ָקׁש�ם ַוְיַדֵּבTר ִאָּת ר ֲאֵליֶה> ֶכל׃-ַוִּיְתַנֵּכ֨   ֹאֽ

ר … ז,בראשית מקץ מב ם ַוִּיְתַנֵּכ֨ ֹות ִאָּת�ם ַוְיַדֵּבTרכעין כלל וחזר ופירטו  קדמא ואזלא, -  ֲאֵליֶה> Bונח רביע, פרט שאליו דרגא מ -  ָקׁש
אפשר  .כנכרי בדברים לדבר קשות...  רש"י ובפירוש ,וחשיב מה דמליל להוןת"א - שב אפשר שזה הדגש, מתיחסים שאר פירטי דבריו

  סיפור מעשה ופרוטו אחריו מל"ב מדות לרבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי כי כאן תבנית זאת מבטאה כעין מידה

  

  



  
  

  

  

  מקץ-בראשית-10-טטודל/©Dec-22                    31/7              ZZFisher-20 גתשפ"ה–כסלו–כו       

  ורי רעיתילעלוי כל נשמות ישראל, לעלוי נשמת הורי וה

  חיים אריה ויהודיתת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל
zzzf@ bezeqint.net 972-3-6486221 zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 

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

סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

  בראשית מקץ מב,לח: 

 Mֹ י-אֶמר לֹאַוּי ד ְּבִנ�י ִעָּמֶכ!ם ִּכֽ ְלכּו-ֵיֵר4 0ֶר0I ֲאֶׁש�ר ֵּתֽ 0 ַּבֶּד ר ּוְקָרָא*הּו ָאסֹון Bֹו ִנְׁשָא �ּוא ְלַבּד Tת ְוה יו ֵמ> ּה ְוהֹוַרְדֶּתTם ֶאת-ָאִח֨ י ְּבָיג�ֹון -ָב� ֵׂשיָבִת1
  ְׁשֽאֹוָלה׃  

  

ר  Bֹו ִנְׁשָא �ּוא ְלַבּד T0 מר"ד,  –(לאמו) ְוהI0 ַּבֶּד0ֶר מה יוסף קרהו  אור החייםקיד רגילות חזקה, ע"פ פשטא פשטא, בתפ –ּוְקָרָא*הּו ָאסֹון
  אסון בדרך רגילה, שהיה רגיל בה, אז עלול לקרות לבנימין בדרך שלא רגיל בה

  (מד,ט)- אם פשטא פשטא בתפקיד זה וזה גורם, הסבר (א) דרך מקום סכנה, וגזרת האחים ב

) כשגגה היוצאת מפי מושל, גזרו על בנימין כליה ; מד,ט(- גזרת האחים בדרך ב גורם אחדהסבר (ב) כליה כמעט מלאה של שבט בנימין 
היה למקטרג מקום לבצע  , הדומה לתיאור הנחש הישיאני, עשה בי מעשה אישות,בפילגש בגבעת בנימין בגלל מעשה של תאוה גורם שני

שבט בנימין לא שפט את גזרת הכליה השהיתה תלויה ועומדת מגזרת האחים, שהתבטאה במלחמה בגלל מעשה פילגש בגבעה ומפני ש
ֹ!את   )מד,יז(עבריניו. אפשר שלכן יוסף עושה תיקון המתבטא במלים ובטעמים  ֹות ז י ֵמֲעׂש� אֶמר ָחִל�יָלה ִּל� Mֹ   קטן , - גדול ... זקף- זקף –ַוּי

  

בוא יעקב  קטן בין שני קיסרים. אפשר כי בתשע שנות יוסף עד-גדול ... זקף-מר"ד, וארבעה פעמים זקףבפרשת מקץ ארבעה פעמים 
לקים ונגד העשר - מר"ד, מאור ושמש? זה לעומת זה ברא הא –למצרים, יוסף תקן תשע מידות טומאה (דברים מיטת עוג תשע אמות ארכה 

ספירות יש בטומאה תשע או אחת עשרה ספירות) שבאו למצרים מחטא אדה"ר ומשנות גלותו במצרים שהוליד שו"ר. כך המתיק את 
  ת והתיקון הגדולהארץ לקראת תחילת הגלו

ותחילנה שבע שני הרעב, רמז וסימן על הגליות גבי שובע כתב  מא,נג (ג) אוצר החכמה, פירושי התורה לבעלי התוספות
  )1831ותכלינה לשון כליל ועטרה וברעב כתיב ותחילנה לשון חולי (מ"ג 

  

  קטן,- גדול ... זקף-בפרשת מקץ ארבעה פעמים זקף
  מב,ב: מקץבראשית 

אֶמר  Mֹ י ֶיׁשַוּי ְעִּתי ִּכ4 �ה ָׁשַמ� ֶבר ְּבִמְצָר!ִים ְרדּו-ִהֵּנ א ָנֽמּות׃-ָׁש0ָּמה0 ְוִׁשְברּו-ֶׁש� 4ֹ ם ְוִנְחֶי�ה ְול �נּו ִמָּׁש�   ָל
ְעִּתי �ה ָׁשַמ� אֶמר ִהֵּנ Mֹ ומהיכן ראה, והלא לא ראה אלא שמע, שנאמר  -  יעקב כי יש שבריעקב כי יש שבריעקב כי יש שבריעקב כי יש שבר    ויראויראויראוירא) מב,א(רש"י  קטן,- גדול ... זקף- זקף ַוּי

י  ְעִּתי ִּכ4 �ה ָׁשַמ� ראה באסַפקַלְרָיה של קדש, שיש לו עוד שבר במצרים (ראה ב"ר צא,ו); ולא היתה נבואה  ????ויראויראויראויראו' (להלן,ב), ומהו וגִהֵּנ
   באספקלריא של קדש (שאינה ברורה כמו) נבואה ממש כי היה שרוי בעצב, ... ממש להודיעו בפירוש שזה יוסף. 

  
 בראשית מקץ מב,טז:

ח ֶאת �  ִחיֶכם, אֲ -ִׁשְל֨חּו ִמֶּכ�ם ֶאָחד. ְוִיַּק
ת ִאְּתֶכ!ם  ם ַהֱאֶמ� ֲחנּו0 ִּדְבֵריֶכ� ּו ְוִיָּבֽ   ְוַאֶּתם0 ֵהָא�ְסר�
ם׃-ְוִאם  ים ַאֶּתֽ י ְמַרְּגִל� ה ִּכ4 א ֵח�י ַפְרֹע� Mֹ   ל

  בראשית מקץ מד,יב,יז:

ן׃[יב]  ַחת ִּבְנָיִמֽ יַע ְּבַאְמַּת� ן ִּכָּל!ה ַוִּיָּמֵצא0 ַהָּגִב� ל ּוַבָּקֹט� ֹול ֵהֵח� �ׂש ַּבָּגד Mַוְיַחֵּפ  
אֶמר [יז]  Mֹ ְהֶיהַוּי ֹו הZּוא ִיֽ Bיַע ְּבָיד א ַהָּגִב> יׁש ֲאֶׁשרA ִנְמָצ֨ ֹ!את ָהִא? ֹות ז י ֵמֲעׂש� ֹום ֶאל- ָחִל�יָלה ִּל� ּו ְלָׁשל� ם ֲעל4 Mֶבד ְוַאֶּת ם׃ ס-ִּל�י ָע�   ֲאִביֶכֽ

  פעמיים בסוף הפרשה, אחד נבואה על עשרת הרוגי מלכות, וצריך תיקון ממקום גבוה לחטא מכירת יוסף

ֹול הֵ [יב]  �ׂש ַּבָּגד Mן׃ַוְיַחֵּפ ַחת ִּבְנָיִמֽ יַע ְּבַאְמַּת� ן ִּכָּל!ה ַוִּיָּמֵצא0 ַהָּגִב� ל ּוַבָּקֹט�   ֵח�
ן ִּכָּל!ה  ל ּוַבָּקֹט� ֹול ֵהֵח� �ׂש ַּבָּגד Mקטן, שנוי בסדר הטבעי, שלא בדק את כולם אלא שניים בלבד כדי לעוררם - גדול ... זקף- זקף –ַוְיַחֵּפ

  למסור נפשם על בנימין ובכך להוכיח כי הם באחדות עם בני רחל.
  פריינד ברוך מרדכי הלוי, ע' קפב, בשם ר' יהושע ליב דיסקין -צר החכמה, ברוך מרדכי או

  בגדול החל ובקטן כלה וגו' (מד יב) במדרש: בגדול החל זה שמעון בקטן כלה זה בנימין ותימה דהרי ראובן הגדול ולא שמעון.
ואיך נגנוב מבית אדוניך כסף או זהב. והשיב להם שדברים אלו נכונים וי"ל דהנה טענו ק"ו הן כסף אשר בפי אמתחתינו השבונו אליך מארץ כנען 

לגבי כולם מלבד לשמעון ולבנימין, דשמעון הרי היה בבית האסורים במצרים, ובנימין זו פעם ראשונה שבא, לכן לגביהם אין ק"ו וחיפש רק 
  אצלם. 

  
  שלא ירגישו שהיה יודע היכן הוא: רש"י

 עי יש כאן. הנכון לחפש אצל הקרוב. לכאורה מה שנוי מן הסדר הטב

  אלא שדבר זה מביא לזכיית בנימין לכך ששכינה תהא שורה בחלקו ונקרא ידיד של מקום דכתיב.
. אמר ר' יוסי יהא חלקי עם חושדין אותו בדבר ואין בו. תדע לך הרי בנימין  וימצא הגביע באמתחת בנימןוימצא הגביע באמתחת בנימןוימצא הגביע באמתחת בנימןוימצא הגביע באמתחת בנימן תורה שלמה בשם מדרש הגדול (כז)

ן בו והיו מכין אותו בין כתפיו מה זכה שרת שכינה בחלקו, ונקרא ידיד מקום דכתיב לבנימן אמר ידיד ה' ישכן לבטח עליו וגו' שחשדו אותו ואי
  ובין כתפיו שכן.

מביא מכת"י כי מנשה תרץ כי בנימין גנב הגביע לנחש היכן יוסף, ואמר לאחים כי הם גנבו אחיהם ומכרוהו והם אמרו אכן  תורה שלמה
  בר וגו'. שנוי הסדר כאן מביא לתיקון שהם מודים על מעשיהם ואז יכול לבוא האיחוד עם יוסף.נודע הד

  

ְהֶיה[יז]  ֹו הZּוא ִיֽ Bיַע ְּבָיד א ַהָּגִב> יׁש ֲאֶׁשרA ִנְמָצ֨ ֹ!את ָהִא? ֹות ז י ֵמֲעׂש� אֶמר ָחִל�יָלה ִּל� Mֹ ֹום ֶאל- ַוּי ּו ְלָׁשל� ם ֲעל4 Mֶבד ְוַאֶּת ם׃ ס-ִּל�י ָע�   ֲאִביֶכֽ
  שה, אחד נבואה על עשרת הרוגי מלכות, וצריך תיקון ממקום גבוה לחטא מכירת יוסףפעמיים בסוף הפר

ם  )מד,יז( Mֶבד ְוַאֶּת ) גי' המלים  576גדו"ל עולה יסו"ד מלכו"ת עולה תקע"ו ( - קט"ן זק"ף- גדול, גי' המלים זק"ף- קטן זקף-זקף –ָע�
= אב"ן, ר"ת ב'זאת א'תם נ'תפסים בדרך סוד נבואה על עשרת הפרש מתקע"ו  523=  451+  72=  447+  76 עולההמוטעמות ז"ק ז"ג 

  אב"ן מקיר תזעק, , הרוגי מלכות

ם Mֶבד ְוַאֶּת  פ' ח"ש) (בגילוי הנעלה של שם בעה"טאוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל ע"פ עולה ישמ"ע א"ל ע"ב ( 451+  72עולה  ָע�

  הוי"ה במילוי יודי"ן) ע"ב

  

י אֶמר ָחִל�יָלה ִּל� Mֹ   קטן- גדול מונח זקף- זקף - ַוּי

אנחנו נהיה לאדני -אשר ימצא אתו מעבדיך ומת וגם ט,בראשית מקץ מד- שנוי מן הסדר הטבעי המביא לתיקון, כי האחים אמרו ב
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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

בכך הם גזרו על בנימין מיתה ועל עצמם עבדות. יוסף מביא בדבריו לתיקון שלא ישמד שבט בנימין במעשה פילגש בגבעה ושלא  עבדים:
  עבד ויכול לעזור.משול ישראל בעת ובעונה אחת כולם עבדים בגלויות אלא שתהיה להם תקומה ממקום ששם עם ישראל לא יהיו כ

  

, שרש [דבר מלכות וישלח התשע"ז, ע' סט, ילקוט לוי יצחק על התורה] ע"פ הרב לוי יצחק שניאורסאהן זי"ע אביו של אדמו"ר ממ"ש זי"ע

פירות חכמה, בינה, ודעת ממנו יורד קו ההשפעה לז' ספירות תחתונות דאצילות ומשם עד למטה אמ"ר מבטא א"ש מי"ם רו"ח, מבטא ס
. שרש אמ"ר מבטא יציאת ההתעוררות מלמעלה למטה היחוד השלם: הפסוק הזה מדגים את בעזרת הרב אימ"אשאין למטה ממנו. 

של הפושעי"ם ב"י (אוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך הבירורים (איתעוררותא מדלעילא לדלתתא). מוחין דיניקה לתינוק הנותן לו כח לאסוף 
) בחינת מים נוקביים (ר"ת מ"ן) ולהעלותם מלמטה למעלה. העלאה זאת מתבטאת בתבנית הטעמים 523(גי'  זצ"ל ע"פ נגיד ומצוה דף לו)

ישל  אֶמר ָחִל�יָלה ִּל� Mֹ ה אמרי נועם). כאשר ההתעוררות דלתתא מושלמת קטן בין שני קיסרים (סלוק ... אתנח) (רא-גדול ... זקף- זקף – ַוּי
ֶבד היא עולה (בחינת שוב מלא) עד למקורה בכת"ר. אז מתגלה השפעת שפע מתמיד, מלמעלה למטה, המתבטא בתבנית הטעמים של  ָע�

ם Mדן, וחזרת הבריאה רמז לתיקון חטא אדם הראשון בגן ע –ג"ן =  53=  576 – 523, כאשר הפרש הגי' בין גדול- קטן זקף- זקף – ְוַאֶּת
  המתוקנת למצבה בבריאה.

  

  עד כאן תיקונים רוחניים*=*=*=*

  

ים ֶאת בראשית מקץ מא,ט: ר-ַוְיַדֵּבר0 ַׂש�ר ַהַּמְׁשִק� ה ֵלאֹמ!   ַּפְרֹע�
יר ַהּֽיֹום׃-ֶאת  י ֲאִנ�י ַמְזִּכ4 Mֲחָטַא  

ר י-ֶאת ֵלאֹמ! Mוסף בנוסף לחטא האחד נגד פרעה ואולי גם גדול מרמזים לחטאים של שר המשקים נגד י- טעמי הכתוב אתנח זקף – ֲחָטַא
  לחטא שלא סיפר עד עתה.

ר לאמר בטעם אתנח המגביל, ללמד כי המלה נדרשת כנוטריקון "לאו אמור" היינו בכתובים הבאים יש לדרוש לאו מתוך עשה.  – ֵלאֹמ!

י-ֶאתגדול במלים - ולא לאו אחד בלבד אלא שלושה לאוים המרומזים בטעם זקף Mהם לפחות שני חטאי "מוציא שם רע" נגד יוסף ואלו  ֲחָטַא

�ַעריב) (י רש"וחטא ביזויו כפירש  י ַנ Bֶבד ִעְבִרZ �ַערארורים הרשעים, שאין טובתם שלימה. מזכירו בלשון בזיון:  -  ֶע ואין שוטה,  - ַנ
י; ולהראוי לגד Bֶבד; אינו מכיראפילו לשונינו  - ִעְבִרZ בגדי שרים (ראה ב"ר  ולא לובשד מולך עב שאיןוכתוב היה בנימוסי מצרים  -  ֶע

  פט,ז). 
ם בראשית מקץ מא,יב: נּו ְוָׁש֨ �ַער ִאָּת> י ַנ Bֶבד ִעְבִרZ ים ְלַׂש�ר ֶע ְּנַסֶּפר ַהַּטָּבִח� ֹו-ַו֨ יׁש ֲחNֹמֵת!ינּו-ֶאת ָל�נּו-ַוִּיְפָּתר ל� ֹו ִא4 ר׃ ַּכֲחNמ�  ָּפָתֽ

  
   :ל,מא מקץ בראשית

ן ְוִנׁשְ  *י ָרָעב0 ַאֲחֵריֶה� ַבע ְׁשֵנ ָקמּו ֶׁש> ע ְּבֶא�ֶרץ ִמְצָר!ִים-ַּכ4ח ָּכלְו'   ַהָּׂשָב�
ֶרץ׃-ְוִכָּל4ה ָהָרָע�ב ֶאת    ָהָאֽ

ָקמּו ע-ָּכל(א) במשמע של עקירת זכרון  גדולה,- תלישא - ְו' לומר  ורוצה...  ]מעם לועז בראשית ב ע' תשלא, עצת יוסף ילקוט[ כפי' ַהָּׂשָב�
ע ְּבֶא�ֶרץ-ָּכלשנות הרעב ישכח  שיתמואפילו אחרי  שהארץ תשוב לתת  עדכך שיהיה נצרך זמן הרבה - עב יהיה כבד כל, כי הרַהָּׂשָב�

  כוחה כמלפנים להוציא תבואה להשביע הבריות. 
ָקמּו ע -ָּכל - במשמע של מחיצה ל גדולה,- תלישא - ְו' ואילו הרעב יהיה בכל המדינות  לבדהוהשבע יהיה במצרים  ]ךלדר צידה[ כפי'ַהָּׂשָב�

  .וארצות העולם
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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

 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 ו מידי פעם חלק מיוצגא שונהבנת ה לטובת
 

  :מקץ מא,אבראשית  1.4

�ים-ִאםבראשית מקץ מב,יט:  ם ֵּכִנ ד ֲאִחיֶכ�ם ַאֶּת� ּו ְוַאֶּתם0  ִמְׁשַמְרֶכ!ם ְּבֵב�ית ֵיָאֵס�ר ֶאָח� �יאּו ְלכ ֶבר ָהִב� ֹון ֶׁש� ם׃ ַרֲעב4   ָּבֵּתיֶכֽ
ּותּו ַוַּיֲעׂשּו-ְוֶאת: בראשית מקץ מב,כ א ָתמ! �ֹ י ְוֵיָאְמנ4ּו ִדְבֵריֶכ�ם ְול יאּו ֵאַל� �ן׃  -ֲאִחיֶכ*ם ַהָּקֹטן0 ָּתִב  ֵכֽ

לעולם לא ...  ),טזמב(...  אור החיים הערות על הנושא הכללי בתוך פירוש נשלבהנושא ההילכתי של הפסוקים הוא מסירת יהודי לגויים. 
(לא היה בדעת הישראלים (כאן בני יעקב) למסור  ים על הפירוד לבל יהיה אשם להיותו לבדוהיה בדעתם להפרד בשום אופן כי היו ירא

(יש להוכיח מכאן שניתן להאמין לגוי , ולא נתרצו לבסוף להניח אחד מהם אלא לצד שתלה להם הנסיון בזה בידיהם אחד או יותר מביניהם)

�ים-ִאם) טי,מב(כאשר אבאר בפסוק  )שלטון הגוים לא יאונה להם כל רעם מצד כאשר הוא מצהיר שאם כנים הם, כלומר מעשיהם לא מסכנים אות  ֵּכִנ
ּותּו  ),כמב(וגו'  א ָתמ! �ֹ   אז הוכרחו במעשיהם:ְול

  

�ים-ִאם) טי,מב( אור החיים ם ֵּכִנ וגו'. יתבאר על דרך אומרם ז"ל בירושלמי פרק ח' דתרומות וז"ל תניא סיעת בני אדם המהלכים  ַאֶּת�
גוים ואמרו להם תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו ואם לאו נהרוג כולכם אפילו כולם נהרגין לא ימסרו נפש אחת  בדרך ופגעו בהם

אותו הישראלים להם בידים אף (וכו' ימסרו  הגוים בחרו במישהו מסוים)(יחדו להם  .)רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ה,ה"העיין  - (טט  מישראל
  וכו' ע"כ.  שרב הסכוי שיהרגוהו)

�ים-ִאם) טי,מב( (אבל במצב)וא אומרו וה ם ֵּכִנ ולכן לא מסכנים עצמם  (שאתם לא מרגלים פירוש אתם יודעים בעצמיכם אם האמת אתכם ַאֶּת�

ד ֲאִחיֶכ�ם בגלל פגיעה בשלטון) ר ם)(הגויפירוש אחד מכם ולא יחדהו להם  ֶאָח�  כי אין יראת מות לומר יהרגו כולם ולא ימסרוהו ֵיָאֵס�
לומר (יוסף) , ולדייק הדבר נתכוון ם מבקשים ואפשר למסרו)מרגלים), אין סכנת מות למי שהגוים מסתכנים על מעשיהם (כאן אינם (במצב שאינ

כי כשלא יובחנו (למוסרו בידיהם) אין להם רשות במשפט להניח אחד מהם ( במצב שמסתכנים על מעשיהם) שאם אינם כנים ההלכה) להם (
ובן מות הוא והרי הם כאלו מיחדים אותו מעכשיו למות ואין הדין כן אלא יהרגו כולם ולא ימסרו נפש משפט מרגל יש לו  ,דבריהם

כי אולי שהם (המצב) , זה אינו (זה כאילו הגוים יחדוהו) אחד מהם. ולא תקשה הלא מצינו כי הוא לקח שמעון ואם כן הוי כיחדוהו
אמר שמעון לאחיו כך עשיתם ליוסף כך אתם מבקשים  )מב,כעל ( )ו,ב"ר צא(-נדרש בכך  –(טט  (בעצמם) מהם(אותו אחד) ייחדו זה (האחים) 

  .)לעשות לי:
(כך יוסף מנע מהם  או אפשר שאחר שהסכימו יחד לקחת אחד מהם קדם הוא ובחר שמעון לטעם כי הוא זוגו של לוי ופרד חבילתם

  :)ם מעשיכם לא מסכנים אותם, המצרים לא יהרגו את הנמסר, אף שהובטחו שאלהיכנס בסוגיה האם למסור אחד מהם בידיהם לנוכרים

  

ּותּו) ,כמב( אור החיים א ָתמ! �ֹ . פי' שאם לא יעשו זה יגיד כי אתם מרגלים ולזה אינם יכולין להניח אחד מהם כי ְוֵיָאְמנ4ּו ִדְבֵריֶכ�ם ְול
או ירצה לומר שלא ימותו ברעב כי על היותם מרגלים ודאי שימות ואין רשות להם לעשות כן אלא יהרגו כולם וכו', ומעתה יתחייבו מיתה 

  :ייטיב עמהם להמציא להם פרנסה והוא מה שאמרו לאביהם (פסוק ל"ד) ואת הארץ תסחרו
  

וכן נשים שאמרו להן גוים ע"א תנו לנו אחת מכם ונטמאה ואם לאו הרי אנו ...  מתני' ,ה"דח"ירושלמי (וילנא) מסכת תרומות פ
  (ובגמרא מלמד גם על דרישת נכרים למסור להם יהודי, ראה להלן.) את כולן ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל:מטמאין כולכם יטמאו 

ולא ימסרו  כולם יהרגו לא יחדוהומשקרים או בסכנה על מעשיהם, אסור למסור אחד מהיהודים כי בן מות הוא, אם הגויים אם היהודים 
   נפש אחד מהם

, ריש לקיש אומר שלא ימסרוהו עד שיהא חייב מיתה רבי יוחנן אומר שימסרוהוושלמי תרומות פ"ח,ה"ד לפי היר יחדוהואבל אם הגויים 

ערק ואזיל ליה (היה מבוקש ע"י השלטון הנכרי, פנ"מ למשפט חיוב מיתה) עולא בר קושב תבעתיה מלכותא : כשבע בן בכרי. ובהמשך מסופר
(חיל אתון ואקפון מדינתא אמרו להן אין לית אתון יהבון ליה לן אנן מחרבין מדינתא ) לוי בלוד-(ברח והלך לר' יהושע בןללוד גבי ריב"ל 

(עלה ריב"ל ופייס לעולא בר קושב שיתרצה לגלות סלק גביה ריב"ל ופייסיה ויהביה לון השלטון צר על לוד ואיים להחריבה אלא אם ימסרוהו) 

י עלוי ולא אתגלי וצם כמה צומין ואיתגלי עלוי אמר ליה ולמסורות אני נגלה והוה אליהו זכור לטוב יליף מתגלעצמו ומסר היהודי להם) 
(והפסיק אליהו הנביא להתגלות לריב"ל עד שהתענה כמה תעניות וכשאליהו הנביא נתגלה לו שוב  א"ל ולא משנה עשיתי א"ל וזו משנת החסידים

תוספתא ואם ייחדו להן מותר, והשיב אליהו וכי זאת משנת החסידים והיה לך אמר לו שלמוסרים אינו מתגלה עד שהתענה על כך, ואמר ריב"ל שנינו ב
  לסלק עצמך מענין זה)

  
... נמצא בגמרא. וגמרא זאת היא  וז"ל תניא סיעת בני אדם המהלכים בדרך ירושלמי פרק ח' דתרומות- ב הביא אור החיים-ומה ש

והו להם ואמרו תנו לנו פלוני או נהרוג את כולכם, ואם היה מחוייב ואם יחדפסק ...  תורה פ"ה,ה"הההרמב"ם הל' יסודי המקור של 
, ואם אינו חייב מיתה יהרגו כולן ואל ימסרו להם )(בגלל מידת חסידות מיתה כשבע בן בכרי יתנו אותו להם, ואין מורין להם כן לכתחלה

  .נפש אחת מישראל

"ל ר  להם אחד כגון שבע בן בכרי ימסרו אותו להם ולא יהרגו אמריחדו ...  פ"ה,ה"היסודי התורה  הרמב" הל' עלכסף משנה ופי' 
ופסק רבינו כר"ל אף על גב דמן הסתם ...  והוא שיהיה חייב מיתה כשבע בן בכרי ור' יוחנן אמר אפילו שאינו חייב מיתה יש לקיש)ר(

  יד העובדי כוכביםלא קיי"ל כוותיה לגבי דר' יוחנן משום דהוי ספק נפשות ולהחמיר דלא ימסרוהו בידים ב

  

  סיבות אחדות מדוע בני יעקב צריכים לחשוש במסירת אחד מהם סתם ובמסירת שמעון כי יוסף יחדו:
, נטל את הגביע והקיש בו אמ'  (כאילו הוא גוי) שנעשה אליהם נכרי ויתנכרויתנכרויתנכרויתנכרמהו אלבק) פרשת מקץ פרשה צא -בראשית רבה (תיאודור

כדי שלא יתפסו למשל על החרבת שכם שארץ כנען  -טט( , אמ' לו אבא ציונוסתם בפתח אחדסתם בפתח אחדסתם בפתח אחדסתם בפתח אחדלא נכנלא נכנלא נכנלא נכנלהם מרגלים אתם אם כנים אתם למה 
אמ' להם אני  , אבידה אבדה לנו ואנו מבקרין עליה,מה טיבכם בשוק הזונותמה טיבכם בשוק הזונותמה טיבכם בשוק הזונותמה טיבכם בשוק הזונות, ו )ִּתְתָרֽאּו ָל�ָּמה) א,מב(-ראה הסברנו ל הייתה בחסות מצרים

  ,ערבייםערבייםערבייםערבייםאחיכם מכרתם לאחיכם מכרתם לאחיכם מכרתם לאחיכם מכרתם לו ששנים מכם החריבו כרך גדולששנים מכם החריבו כרך גדולששנים מכם החריבו כרך גדולששנים מכם החריבו כרך גדולרואה בגביעי 
ואם יאמרו לכם שלא יחזירוהו בשום (מב,יד) כהביא רש"י ע"פ (ב"ר צז,ז) - (א) האם האחים חייבים מיתה על הודאתם ליוסף ב

ר ֗הּוא )מב,יד(ממון, מה תעשו? אמרו לו: לכך באנו, או להרוג או ליהרג. אמר להם:  ְרִּתי ֲאֶׁש֨   להרוג את בני העיר באתם! -  ֲאֵלֶכ֛ם ִּדַּב֧

עון חייב מיתה על החרבת כרך של שכם? כאילו גוי השופט על פגיעה בגוים בארץ כנען שהיתה ממלכות או חסות מצרים האם שמ) ב(
  ).ב"ר עה,זע"פ  אלשיךבימים ההם (

  האחים אחזו שלא, יוסף כעין גוי מציג שחייב.האם שמעון חייב מיתה משום שיזם את מכירת יוסף משום גונב איש ומכרו, (ג) 

  ?האמין לגויםהובטחו שהנמסר נאסר כבן ערובה להבטיח חזרתם למצרים, האם יכלו ל) האחים ד(
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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

  ע"פ ירושלמי תרומות ח,ד והרמב"ם נבחין בשני מצבים: (א) הגוים נטפלו ליהודים ללא שום סיבה (ב) לגוים יש טענה על היהודים

  הריגת גוים אף שמעם אחר.במצב המתואר באחי יוסף, לגוים יש טענת ריגול על היהודים, ועוד טענה על 

�ים-ִאם) טי,מב(    מצב (א) ישרים או אינם מסתכנים על מעשיהם (ב) משקרים או בסכנה על מעשיהם, - מקף בתפקיד רב – ֵּכִנ

ע"פ אור החיים (מב,יט) יוסף רמז להם שבמצב שאינם מסתכנים על מעשיהם וממילא אין סכנת חיים מותר ליהודים למסור יהודי אחד 
  ם כאשר הגויים לא יחדוהו.לגויים ג

�ים-ִאםמסתכנים על מעשיהם,אפשר כי אינם כאשר  ם ֵּכִנ יכולים יחדוהו הגויים (ב) בין לא -והגויים (א) בין יחדוהו קטן מלמד - זקף – ַאֶּת�
  .למסור אחד מהם בידיהם

רו ואין מורים כן מפני מידת חסידות. כגון אם לא יחדו הגוים אחד מהם אז לא ימסרו, ואם הגוים יחדו אז ימס כאשר מסתכנים על מעשיהם,
  שהמצרי כביכול (יוסף) טוען על הריגת גוים מעם אחר בהחרבת כרך של שכם ע"י שמעון.

  

ד ֲאִחיֶכ�םאפשר כי  יחדוהו לא הגויים אם  , מצב שבו הגוים נטפלו ליהודים ללא שום סיבה ודורשים למסור אחד להריגה.קטן-זקף – ֶאָח�
ואין מורים כן מפני מידת חסידות. אמנם בפסוק לא מוזכר הריגה, אבל אפשר כי טעם טפחא של  ימסרו -  יחדוהוגוים לא ימסרו, ואם ה

ד ֲאִחיֶכ�םשנוי משמעות ורבוי ירמז להוסיף על המאסר מצב של הריגה. וכעין רמז בס"ת בתפקיד  ֵיָאֵס�רמלת    מ"ד היינו עלילת ד"ם. ֶאָח�

  

ולא ימסרו  כולם יהרגו לא יחדוהועל מעשיהם, אסור למסור אחד מהיהודים כי בן מות הוא, אם הגויים  משקרים או בסכנהאם היהודים 
   נפש אחד מהם

, ריש לקיש אומר שלא ימסרוהו עד שיהא חייב מיתה רבי יוחנן אומר שימסרוהולפי הירושלמי תרומות פ"ח,ה"ד  יחדוהואבל אם הגויים 

אמר אליהו הנביא לרבי יהושע בן לוי שמצד משנת חסידים לא היה צריך למסור את  א בר קושבעולובהמשך במעשה של  כשבע בן בכרי.
  עולא בן קושב לנשלטון.

  

�יםאפשר כי טעם מונח במלים  ועוד מצב ספק על מסירת פלוני . ין לנו גלוי מהפסוקמלמד על מצבי ספק בכוונת הגוים וא ֲאִחיֶכ�ם- ו ֵּכִנ
במלך דוד, ועוד מצב ספק על מסירת פלוני שהמלכות גזרה עליו עונש מיתה, שממאמר התוספתא  שחייב מיתה כשבע בן בכרי שמרד

  ימסרוהו וממידת חסידות לא ימסרוהו.

  

�ים-ִאם) טי,מב(סוגיה נוספת בהתניית תנאי.  מצב (א) ישרים או אינם מסתכנים על מעשיהם (ב) משקרים או בסכנה - מקף בתפקיד רב – ֵּכִנ
-. ומה שנאמר כגון בכך אז אחרת- כך אז כך ואם לא-שילוב מלת התנאי אם וטעם מקף מציב אפשרות של תנאי אם כלומרעל מעשיהם, 

ּו-ִאם )לב,כט טות' ממב( בלמדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת מטות  ��ד-ְבֵני ַיַעְבר א-ְוִאם )לב,ל טות' ממב(...  ָג Tֹ ּו ל . אמרו כל תנאי ַיַעְבר1
 ני ראובן אינו תנאי, וצריך התנאי שיהיה הין שלו קודם ללאו כמו תנאי בני גד ובני ראובן:שאינו כפול כתנאי בני גד וב

דכתיב ובממון הוא דאמר ר"מ דבעינן  בממון הואבממון הואבממון הואבממון הואועוד דעיקר תנאי בני גד ובני ראובן  ב,עהחידושי הרמב"ן מסכת גיטין -וכתב ב
  הוא כדאיתא במס' שבועות (ל"ו ב') ביה ממונאביה ממונאביה ממונאביה ממונאאיסורא דאית איסורא דאית איסורא דאית איסורא דאית אלא דגיטין וקידושין  תנאי כפול אבל לא באיסורא,
�ים-ִאם) טי,מב(-מצב (תנאי לכאן ולכאן) ב- בדומה למלים ולטעם מקף כרב א-ִאם ... )מג,ט מקץ' רב(-נמצא גם ב ֵּכִנ ֹ֨ יו ל י[0  ֲהִביֹאִת*  ֵאֶל֨

יו �י[ ְוִהַּצְגִּת י ְלָפֶנ� אִתֽ ים׃-ָּכל ְל[�  ְוָחָט4 א-ִאםהאם מאמר יהודה  ַהָּיִמֽ ֹ֨ מציב תנאי כפול . היות והענין אינו בממונות לכן לא מחייב תנאי  ל
  כפול. אלא יש לומר שגם כאשר אינו כופל תנאו שהוא קיים (רמב"ן שם). אלא אם נאמר שיש שיכות לירושה שזה ממונות.

  

שהיא ספק טמאה תרומה האם תוך דיון אשר מ מתני' ,ה"דח"תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תרומות פ- אור החיים פתח הסוגיה לעיל מ
מתוך כך ו .לנכרי התרומה שבודאות אסור לטמאה בידים ע"י מסירתלדון בעברה מותר לעשות מעשה בידים שיגרום לה טומאת ודאי, 

   עברה המשנה ללמד על איסור מסירת יהודי בידים לנכרי. והגמרא ירושלמי הרחיבה במצבים נוספים של מסירת יהודי לנכרים.

  כעין היקש ממסירת יהודי לנכרי או מסירת היהודי היא היקש ממסירת תרומה.במסירת תרומה לנכרי יש קשר בין היא האם  השאלה כאן

  

�ים-ִאם ם ֵּכִנ ד ֲאִחיֶכ�ם ַאֶּת� ירושלמי קטן בין שני קיסרים (בין סלוק לאתנח), כעין היקש או בנין אב כבסיס ל- קטן ... זקף- ... זקף - ֶאָח�

בהלכות מסירת יהודי לגויים (יחדוהו, לא יחדוהו ויש ענין מסירה בידים), וכן  רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ה,ה"ה - ול תרומות פ"ח,ה"ד
  הלכות מסירת תרומה לנכרי (יניח ולא ימסור לו בידים).  שם,ה"ו

  

א ָתמ! -ְוֶאתבראשית מקץ מב,כ:  �ֹ י ְוֵיָאְמנ4ּו ִדְבֵריֶכ�ם ְול יאּו ֵאַל� �ן׃  -ּותּו ַוַּיֲעׂשּוֲאִחיֶכ*ם ַהָּקֹטן0 ָּתִב  ֵכֽ
ּותּו  א ָתמ! �ֹ ן-ַוַּיֲעׂשּומונח אתנח  -ְול   .שנויסלוק, ללא טפחא לפניו. ללא שום  – ֵכֽ

ד ֲאִחיֶכ�ם )טי,מב(... מה שאין כן כשאמר להם  כא,אור החיים מב ן-ַוַּיֲעׂשּו )כ,מב(וגו'  ֵיָאֵס�ר ֶאָח� פירוש יחדו הם אחד מהם, בזה  ֵכֽ
  וסף (כו) כמו שהם נתאכזרו על אחיהם, לזה בא להם הצער בדרך זה שאסרו אחד מהם ביד איש נכרי:כי הוא עון י מהנדמהנתעוררו 

אור ( וזה דומה לצרת יוסף בהתחננוכי מן הסתם שמעון לא רצה להשאר שם, והם הכריחוהו, ) ליקוטי הערות על אור החיים (כו

  כך אתם מבקשים לעשות לי: אמר שמעון לאחיו כך עשיתם ליוסף) ו,ב"ר צא() וז"ל המדרש בהיר
ן-ַוַּיֲעׂשּוטט    .שנוי ממסירת יוסףללא שום מגביל להיות מסירת שמעון ללא טפחא לפניו.  סלוק(אתנח)  – ֵכֽ

  

�ים-ִאם )טי,מב( ם ֵּכִנ ד ֲאִחיֶכ�ם ַאֶּת� קטן בין שני קיסרים. כעין היקש. לכאורה בפסוק לא נאמר שיוסף ייחד את -קטן ... זקף- ... זקף -  ֶאָח�

ח...  )בר' מקץ מב,כד(- מעון להיאסר. ונאמר בש ִאָּתם0  ַוִּיַּק* ֹון-ֶאת ֵמֽ ר ִׁשְמע� ֹו ַוֶּיֱאֹס4 ם ֹאת�    :ְלֵעיֵניֶהֽ

הוא השליכו לבור, הוא שאמר ללוי: "הנה בעל החלמות הלזה בא" (בר' לז,יט; ראה תנ"ב מקץ, יז).  - שמעוןשמעוןשמעוןשמעון אתאתאתאת ... )מב,כד( רש"י
   .רידו מלוי, שמא יתיעצו בין שניהם להרוג אותודבר אחר (ב"ר צא,ח): נתכוון יוסף להפ

מכאן משמע שיוסף ייחד את שמעון ושאר  אמר שמעון לאחיו כך עשיתם ליוסף כך אתם מבקשים לעשות לי:) ו,ב"ר צא(אבל לפי 
צריכים למסרו,  שני של אור החיים נאמר שיוסף יחד את שמעון, הם היוההסבר הבשילוב האחים היו צריכים למוסרו לנוכרים לכאורה. 

  ., כך שלא מסרוהו בידיהם לנוכריםוכדי שלא יתלבטו אם נכון למסרו בידים קדם יוסף ולקחו
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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

ּו ִא�יׁש ֶאל: כא,מקץ מב בראשית Uים ׀ ֲאַנְחנּו. ַעל-ַוּיֹאְמר �יו ֲאָבל. ֲאֵׁשִמ Bָאִחינּו, -ָאִח   
א ָׁשָמ!   �ֹ ֹו ֵאֵל�ינּו ְול נֲנ4 ֹו ְּבִהְתַחֽ ת ַנְפׁש1 ינּו ָצַר4 ר ָרִא> את׃-ְענּו  ַעלֲאֶׁש֨ ֹֽ ה ַהּז ינּו ַהָּצָר�   ֵּכן0 ָּב�ָאה ֵאֵל�

ּו  החיים אור Uאתה תשלם לאיש כמעשהו וכמו  בסוד בצלמו  בדמותו יוליד העוןוכבר רשמתי בכמה מקומות ש . ...ֲאָבל. וגו' וגו' וגו' וגו' ַוּיֹאְמר
א היינו מצדיקים שעל סיבת אחר ל בדרךאם היה המקרה זה  פירוש ֲאָבל. כאן שהכאיב להם לבם בצרת אחיהם והוא אומר  הדבריםכן 

יםודאי  עתה ֲאָבל. יוסף באה אלינו  �נֲנ4ֹו...  ֲאֵׁשִמ ֹו ְּבִהְתַחֽ ת ַנְפׁש1 ינּו ָצַר4 ר ָרִא> שמעון  ... לזה  שנתיחד כיוון לאות היה להם ועוד. ֲאֶׁש֨
  וגו' הסיבה כי הוא היועץ עצה רעה על יוסף היאידעו כי דבר יוסף 

  
ּו ִא�יׁש ֶאל Uיו -ַוּיֹאְמר Bכעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו. והנלמד נדרש ע"פ תבנית הטעמים מונח רביע גרשיים –ָאִח ,

  זרקא זרקא סגול  של הכתוב הבא. 

ים ׀ ֲאַנְחנּו. ַעל � וזהפעמיים זרקא  מהם, פסוקים של זרקא סגול, בשלושה 372 בתורה, זרקא סגול פסקמונח  זרקא -   ָאִחינּו, -ֲאָבל. ֲאֵׁשִמ

  בתפקיד כעין שתי תוספות מהענין על הענין, שע"פ אור החיים הן:  ד מהםאח

, היינו יצא ללמד על הכלל בענין מידה כנגד מידה, הם נאשמים ואין מושיע אתה תשלם לאיש בסוד בצלמו  בדמותו יוליד העוןש(א) 

  להם כמו שיוסף התחנן ולא הושיעו לו, 

ים ׀ מוסיף עניין משותף גם  ואולי, ָאִחינּו, -לֲאַנְחנּו. עַ  - ל משותףהעניין  מוסיף(ב)  �, במעמד זה כולם ָאִחינּו, -ַעל ֲאַנְחנּו.ֲאָבל. ֲאֵׁשִמ

זרקנו אותו לבין האומות המרומז בטעם זרקא וניתקנו אותו  –ֲאַנְחנּו.  - המרומז בטם סגול של המלה, ש – ָאִחינּו, מודים בסגולתו של 

בשנוי ניקוד וכתוצאה מכך מאז נזרקה ממנו (לא שרתה עליו) ֲאָבל. ז בזרקא של מלת מלימוד התורה, וזרקנו אבל על אבינו המרומ
  רוח הקודש. ושני אלה גרמו לכולם הרגשת הסתר מהקב"ה, 

ים ׀ ֲאַנְחנּו. בין  פסק �, בודאי אשמיםמרמז שלא כולם כעין סדור שנחלק, קריאה אחת ללא פסק כולם אשמים, קריאה עם פסק  –ֲאֵׁשִמ

ר ֶאת- ַויְַקנְאּו )לז,יא ' מקץרב(- ווה. ויש רמז לדבר בלא באופן ש יו ָׁשַמ֥ יו ְוָאִב֖ מצב, דרגות -מקף בתפקיד רב -  ֖בֹו- ַויְַקנְאּו ַהָּדָבֽר׃-֖בֹו ֶאָח֑
יו- ַויְַקנְאּוקנאה שונות,  טפחא אתנח, אתנח מגביל ללמד שנשארו אחיו ולא סרו מן האחוה. ועוד שטפחא אתנח היא כתבנית  – ֖בֹו ֶאָח֑

י "שמע ישראל" ללמד שהקנאה היתה בדבר הלכה לשם שמים, וראה קשר למעשה בראשית (א,א) כי האחים סברו שכבר הגיע טעמ
ר ֶאת - זמן הגאולה ותיקון העולם, ויוסף חלם על שלבי הגאולה וזה מרומז ב יו ָׁשַמ֥ סלוק. הסלוק מגביל - טפחא מרכא מקף – ַהָּדָבֽר- ְוָאִב֖

יושלב בתהליך הגאולה, מרכא מאריכה את הזמן לגאולה, טפחא משנה משמעות מלת -מלמד על רבאת מהות הענין הגאולה, מקף   ְוָאִב֖

  ומרבה על יעקב את הקב"ה בעל ההשגחה הפרטית על התהליך.
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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

  :מקץ מא,אבראשית  1.5
  :מא מח מקץ בראשית

ץ ֶאת Uִים ַוּיִ -ָּכל-ַוִּיְקֹּב ים ֲאֶׁש*ר ָהיּו0 ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר� Bַבע ָׁשִנ�ֶכל׀ ֶׁש �ים-ֶּתןֹא ֶכל ֶּבָעִר!   ֹא�
ֶכל ְׂשֵדה  Tּה׃-ֹא ן ְּבתֹוָכֽ יָה ָנַת4 ר ְסִביֹבֶת�   ָהִע1יר ֲאֶׁש4

ץ ֶאת Uים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב Bַבע ָׁשִנ�ֶכל׀ ֶׁש �ֲאֶׁש*ר ָהיּו0 כי ההמשך על עצמו,  ללמדיצא מן הכלל  כעיןרביע, אפשר  גרשיים מונחבאופן כללי  – ֹא
ִים    פשר שגם תבואות שנה ראשונה עדיין אספו בשנה השביעית.אהוא בעל פרט נוסף לענין ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר�

ץ ֶאת Uֶכל׀-ָּכל-ַוִּיְקֹּב �  מונח פסק(מקף מקף) גרשיים  -  ֹא

ץ ֶאת Uים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב Bַבע ָׁשִנ�ֶכל׀ ֶׁש �   – ֹא

ֶכל-ָּכל-ֶאת �ות שהלכו היו שני מסלולי פעולה, תבואמצב נאמר כי - שלב. כרב-מצב או רב- מקף מקף, כל אחד עשוי להיות כרב – ֹא

ֶכל-ָּכל-ֶאתאם כך לא קיבץ יוסף את , תבואות שהלכו למחסנים הפרטיים. בניהול יוסף למחסנים המלכותיים �ים ֹא Bַבע ָׁשִנ�אל  ׀ ֶׁש
  המחסנים שבאחריותו. 

ץ ֶאתבקריאה ללא פסק  Uים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב Bַבע ָׁשִנ�ֶכל ֶׁש �  והשתמר (ללא פסק)קיבץ את האוכל שגודל תחת אחריות יוסף לאוצרות המלכות  – ֹא

ץ ֶאתבקריאה עם פסק  Uים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב Bַבע ָׁשִנ�ֶכל׀ ֶׁש �אף על פי שקיבצו את האוכל למחסנים הפרטיים שבע שנים הוא לא השתמר (חל  – ֹא
    לכםלכםלכםלכם    יאמריאמריאמריאמר(בנוסחינו: אשר)  ואשרואשרואשרואשר...  )מא,נה(- בו פסק) ורובו נרקב. טעם פסק מרומז ב מלת "גזר" במשמע פסק ערלה, בפ' רש"י ב

והתכווין שבהסר ערלתם הארץ תהיה מוכשרת לקבל השפע הרוחני מה'  –(טט  שימולו) בעובשנות הש –(טט  לפי שהיה יוסף אומר להם -  תעשותעשותעשותעשו
, כשבאו אצל פרעה ואמרו לו: כך הוא אומר לנו, אמר להם: ולמה לא צברתם בר, והלא הכריז לכם )שישתמר תבואתם, והיות ולא מלו

הרי גזר על התבואה והרקיבה, ומה  יאמר לכם תעשו;יאמר לכם תעשו;יאמר לכם תעשו;יאמר לכם תעשו;    אשראשראשראשראמרו לו: אספנו הרבה והרקיבה; אמר להם: אם כן את  ששני רעבון ָּבִאין?
  ונמות (ראה ב"ר צא,ה)?  שוב טעם פסק במשמע יקצר חייהם) -טט (אם יגזור עלינו 

  :מא מח מקץ בראשית

ץ ֶאת Uֶרץ מִ -ָּכל-ַוִּיְקֹּב�ים ֲאֶׁש*ר ָהיּו0 ְּבֶא Bַבע ָׁשִנ�ֶכל׀ ֶׁש �ִים ַוִּיֶּתןֹא ים-ְצַר� ֶכל ֶּבָעִר!   ֹא�
ֶכל ְׂשֵדה  Tּה׃-ֹא ן ְּבתֹוָכֽ יָה ָנַת4 ר ְסִביֹבֶת�   ָהִע1יר ֲאֶׁש4

ץ ֶאת Uים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב Bַבע ָׁשִנ�ֶכל׀ ֶׁש �ֲאֶׁש*ר ָהיּו0 כי ההמשך על עצמו,  ללמדיצא מן הכלל  כעיןרביע, אפשר  גרשיים מונחבאופן כללי  – ֹא
ִים    אפשר שגם תבואות שנה ראשונה עדיין אספו בשנה השביעית.נוסף לענין  הוא בעל פרטְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר�

ץ ֶאת Uֶכל׀-ָּכל-ַוִּיְקֹּב �  מונח פסק(מקף מקף) גרשיים  -  ֹא

ץ ֶאת Uים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב Bַבע ָׁשִנ�ֶכל׀ ֶׁש �   – ֹא

ֶכל-ָּכל-ֶאת �י פעולה, תבואות שהלכו היו שני מסלולמצב נאמר כי - שלב. כרב-מצב או רב- מקף מקף, כל אחד עשוי להיות כרב – ֹא

ֶכל-ָּכל-ֶאתאם כך לא קיבץ יוסף את , תבואות שהלכו למחסנים הפרטיים. בניהול יוסף למחסנים המלכותיים �ים ֹא Bַבע ָׁשִנ�אל  ׀ ֶׁש
  המחסנים שבאחריותו. 

ץ ֶאתבקריאה ללא פסק  Uים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב Bַבע ָׁשִנ�ֶכל ֶׁש �  וצרות המלכות והשתמר (ללא פסק)קיבץ את האוכל שגודל תחת אחריות יוסף לא – ֹא

ץ ֶאתבקריאה עם פסק  Uים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב Bַבע ָׁשִנ�ֶכל׀ ֶׁש �אף על פי שקיבצו את האוכל למחסנים הפרטיים שבע שנים הוא לא השתמר (חל  – ֹא
לכם לכם לכם לכם     יאמריאמריאמריאמראשר) (בנוסחינו:  ואשרואשרואשרואשר...  )מא,נה(- בו פסק) ורובו נרקב. טעם פסק מרומז ב מלת "גזר" במשמע פסק ערלה, בפ' רש"י ב

והתכווין שבהסר ערלתם הארץ תהיה מוכשרת לקבל השפע הרוחני מה'  –(טט  שימולו) בעובשנות הש –(טט  לפי שהיה יוסף אומר להם -  תעשותעשותעשותעשו
, כשבאו אצל פרעה ואמרו לו: כך הוא אומר לנו, אמר להם: ולמה לא צברתם בר, והלא הכריז לכם )שישתמר תבואתם, והיות ולא מלו

הרי גזר על התבואה והרקיבה, ומה  יאמר לכם תעשו;יאמר לכם תעשו;יאמר לכם תעשו;יאמר לכם תעשו;    אשראשראשראשרעבון ָּבִאין? אמרו לו: אספנו הרבה והרקיבה; אמר להם: אם כן את ששני ר
  ונמות (ראה ב"ר צא,ה)?  שוב טעם פסק במשמע יקצר חייהם) -טט (אם יגזור עלינו 

  :מא מח מקץ בראשית

ץ ֶאת Uים ֲאֶׁש*ר ָהיּו0 -ָּכל-ַוִּיְקֹּב Bַבע ָׁשִנ�ֶכל׀ ֶׁש �ִים ַוִּיֶּתן ֹא ים-ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר� ֶכל ֶּבָעִר!   ֹא�
ֶכל ְׂשֵדה  Tּה׃-ֹא ן ְּבתֹוָכֽ יָה ָנַת4 ר ְסִביֹבֶת�   ָהִע1יר ֲאֶׁש4

ץ ֶאת Uים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב Bַבע ָׁשִנ�ֶכל׀ ֶׁש �ֲאֶׁש*ר ָהיּו0 כי ההמשך על עצמו,  ללמדיצא מן הכלל  כעיןרביע, אפשר  גרשיים מונחבאופן כללי  – ֹא
יִ    אפשר שגם תבואות שנה ראשונה עדיין אספו בשנה השביעית.הוא בעל פרט נוסף לענין ם ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר�

ץ ֶאת Uֶכל׀-ָּכל-ַוִּיְקֹּב �  מונח פסק(מקף מקף) גרשיים  -  ֹא

ץ ֶאת Uים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב Bַבע ָׁשִנ�ֶכל׀ ֶׁש �   – ֹא

ֶכל-ָּכל-ֶאת �היו שני מסלולי פעולה, תבואות שהלכו מצב נאמר כי - שלב. כרב-מצב או רב- מקף מקף, כל אחד עשוי להיות כרב – ֹא

ֶכל-ָּכל-ֶאתאם כך לא קיבץ יוסף את , תבואות שהלכו למחסנים הפרטיים. בניהול יוסף למחסנים המלכותיים �ים ֹא Bַבע ָׁשִנ�אל  ׀ ֶׁש
  המחסנים שבאחריותו. 

ץ ֶאתבקריאה ללא פסק  Uים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב Bַבע ָׁשִנ�ֶכל ֶׁש �  חריות יוסף לאוצרות המלכות והשתמר (ללא פסק)קיבץ את האוכל שגודל תחת א – ֹא

ץ ֶאתבקריאה עם פסק  Uים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב Bַבע ָׁשִנ�ֶכל׀ ֶׁש �אף על פי שקיבצו את האוכל למחסנים הפרטיים שבע שנים הוא לא השתמר (חל  – ֹא
לכם לכם לכם לכם     יאמריאמריאמריאמר(בנוסחינו: אשר)  ררררואשואשואשואש...  )מא,נה(- בו פסק) ורובו נרקב. טעם פסק מרומז ב מלת "גזר" במשמע פסק ערלה, בפ' רש"י ב

והתכווין שבהסר ערלתם הארץ תהיה מוכשרת לקבל השפע הרוחני מה'  –(טט  שימולו) בעובשנות הש –(טט  לפי שהיה יוסף אומר להם -  תעשותעשותעשותעשו
יז לכם , כשבאו אצל פרעה ואמרו לו: כך הוא אומר לנו, אמר להם: ולמה לא צברתם בר, והלא הכר)שישתמר תבואתם, והיות ולא מלו

הרי גזר על התבואה והרקיבה, ומה  יאמר לכם תעשו;יאמר לכם תעשו;יאמר לכם תעשו;יאמר לכם תעשו;    אשראשראשראשרששני רעבון ָּבִאין? אמרו לו: אספנו הרבה והרקיבה; אמר להם: אם כן את 
  ונמות (ראה ב"ר צא,ה)?  שוב טעם פסק במשמע יקצר חייהם) -טט (אם יגזור עלינו 

  
  בראשית מקץ מא,כז:

ת הָ  ָּפרֹות ָהַרּ֨קֹות ְוָהָרֹע> יםְוֶׁש�ַבע ַה' ֹות ַהָּקִד! ֹות ְׁשֻדפ� ִּׁשֳּבִלים0 ָהֵרק� ָּנה ְוֶׁש*ַבע ַהֽ ן ֶׁש*ַבע ָׁשִנים0 ֵה� Bת ַאֲחֵריֶה �Nֹע  
ב׃  4י ָרָעֽ ַבע ְׁשֵנ ּו ֶׁש� Mִיְהי  

ָּפרֹות   הן עיקר העניין בחלום פרעה,שעור זמן הרעב, שעור זמן להגעת הגזרה, פרות אלו גדולה - מונח תלישא – ְוֶׁש�ַבע ַה'

ת ן עלת  –עולה על מצרים מיד והוא עניין מלת –אזלא, הגזרה יצאה, ומתקדמת ומא קד– ָהַרּ֨קֹות ְוָהָרֹע> Bת ַאֲחֵריֶה �Nמונח רביע –ָהֹע  
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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

  
  :מב – מא,מקץ מא בראשית

ה ֶאל 4ֹאֶמר ַּפְרֹע�  יֹוֵס!ף -[מא] ַוּי
ְת[� ַע�ל ָּכל  ִים׃-ְרֵאה0 ָנַת�ִּתי ֹאֽ ֶרץ ִמְצָרֽ   ֶא4

ה ֶאת ַסר ַּפְרֹע* ּה ַעלַטַּבְעּתֹו0 מֵ -[מב] ַוָּי֨ ן ֹאָת� ֹו ַוִּיֵּת4 �ל ָיד� �ד יֹוֵס!ף -ַע   ַי
ב ַעל-ַוַּיְלֵּב*ׁש ֹאתֹו0 ִּבְגֵדי  ד ַהָּזָה� 1ֶׂשם ְרִב4 ׁש ַוָּי   ַצָּואֽרֹו׃-ֵׁש�

ְת[� ַע�ל ָּכל אתנח – יֹוֵס!ף-ֶאל ִים׃-ְרֵאה0 ָנַת�ִּתי ֹאֽ ֶרץ ִמְצָרֽ עם טבעת פרעה. אחרת אין לטבעת ערך.  יוסףהמאמר הזה פועל  מכח ֶא4

ה ֶאת) מבבפסוק הבא ( ַסר ַּפְרֹע* , או ) מלמד עליומא פסוק( שלפניו כתוב שחבירוהנקראת מידה , כעין מהפך פשטא קדמא –ַטַּבְעּתֹו0 - ַוָּי֨

  הוא מלמד על חבירו שלפניו, כעין טעמא דקרא.

ה ֶאתאבל אפשר גם לומר שפסוק (מא,מב)  ַסר ַּפְרֹע* היא חותם הרבון שהחזקת טבעת פרעה ש מלמד על פסוק (מא,מא)ַטַּבְעּתֹו0 -ַוָּי֨

ְת[� ַע�ל ָּכלהנותנת תוקף לממשלה שקבל יוסף במאמר  ִים׃-ְרֵאה0 ָנַת�ִּתי ֹאֽ ֶרץ ִמְצָרֽ    ֶא4

  
  :מד,מא מקץ בראשית

ה ֶאל Tֹאֶמר ַּפְרֹע1 ה-ַוּי �י ַפְרֹע! ף ֲאִנ   יֹוֵס�
י[ לֹא  Bיׁש ֶאת-ּוִבְלָעֶד Tים ִא ֹו ְוֶאת-ָיִר֨ ֹו ְּבָכל-ָיד1 ִים׃-ַרְגל� ֶרץ ִמְצָרֽ   ֶא4

י[  שלמה מדרש:תורה  Bי  )מא,טזמקץ  'בר(יוסף לפי שמיעט כבודו ואמר  א) -(טט   רביע, ארבע ענינים –ּוִבְלָעֶד וריבה כבוד ִּבְלָעָד֑
ים יֲַעֶנ֖ההמקום  י )טלמא,מקץ  'בר(כדי שיתן לרשע שבח להקב"ה לפיכך התרבה כבוד המקום שאמר ...  ֱאQִה֕ יעַ  ַאֲחֵר֨ ים הֹוִד֧ -ֶאת אֹוְתF֖  ֱאQִה֛

את-ָּכל ֹ֑   תלה הגדולה בבעליה. ז
ם נָ֥בֹון-ֵאין  )מא,טזמקץ  'בר( וגם נתגדל שמו בחכמה שאמר לו )ב -(טט    .ָּכֽמֹוF ְוָחָכ֖
ה )מדמא,מקץ  'בר(ונתרבה כבודו בגדולה שנתן לו שנאמר  )ג -(טט  �י ַפְרֹע! י[  ֲאִנ Bּוִבְלָעֶד.  
יִּבלְ  )מא,טזמקץ  'בר(לפי שמיעט עצמו בלשון   )ד -(טט  י[ )מדמא,מקץ  'בר(קיבל מלכות בו בלשון  ָעָד֑ Bּוִבְלָעֶד  

  

ף ֶאת מא,טז:מקץ בראשית  ַען יֹוֵס֧ ים יֲַעֶנ֖ה ֶאת- ַוּיַ֨ י ֱאQִה֕ ר ִּבְלָעָד֑ ֹ֖ ה ֵלאמ ֹ֛ ה׃-ַּפְרע ֹֽ   ְׁש֥לֹום ַּפְרע

אֶמר )לטמא,מקץ  'בר( ֹ֤ ף-ֶאל ַּפְרעֹה֙  ַוּי י יֹוֵס֔ יעַ  ַאֲחֵר֨ ים הֹוִד֧ ֹ֑ -ָּכל-ֶאת אֹוְתF֖  ֱאQִה֛ ם נָ֥בֹון-ֵאין אתז  ָּכֽמֹוF׃ ְוָחָכ֖

  

י[ לֹא Bים-ּוִבְלָעֶד  לו"י, רמז למנוי משה   –ר"ת ו' ל' י'  – ָיִר֨

  

ה ֵׁשם בראשית מקץ מא,מה: �א ַפְרֹע �ת ַּפְעֵנַח, -ַוִּיְקָר֨ ְפַנ   יֹוֵסף. ָצֽ
ֹו ֶאת-ַוִּיֶּתן  �ת ַּבת-ל Bְסַנ ף ַעל-ָאֽ א יֹוֵס� ן ְלִאָּׁש!ה ַוֵּיֵצ4 ן ֹא� ֹוִטי ֶפ1ַרע ֹּכֵה4 ִים׃-ּפ4 ֶרץ ִמְצָרֽ   ֶא4

ה �א ַפְרֹע �ת ַּפְעֵנַח, -ֵׁשםמונח  – ַוִּיְקָר֨ ְפַנ   , מכון ממרא ממוחשבגירסת הכתר הממוחשב – יֹוֵסף. ָצֽ

ה א ַפְרֹע4 �ת ַּפְעֵנַח, - ֵׁשם רכאמ – ַוִּיְקָר֨ ְפַנ   מגנס, קורן, גירסת – יֹוֵסף. ָצֽ

ה ֵׁשם א ַפְרֹע4 �ת ַּפְעֵנַח, -ַוִּיְקָר֨ ְפַנ   קדמא מרכא זרקא סגול, בתפקיד לכתחילה ובפועל,  לפי גירסהיֹוֵסף. ָצֽ

  (א) מה שיוסף גוזר לכתחילה מתקיים בפועל.    
    לכםלכםלכםלכם    יאמריאמריאמריאמר(בנוסחינו: אשר)  ואשרואשרואשרואשר,ה). צא, חוץ משל יוסף (ראה ב"ר שאצרושהרקיבה תבואתם  -  ארץ מצריםארץ מצריםארץ מצריםארץ מצרים    כלכלכלכל    ותרעבותרעבותרעבותרעב(נה)   רש"י

: ולמה לא צברתם בר, והלא להםלו: כך הוא אומר לנו, אמר  ואמרושימולו, וכשבאו אצל פרעה  להםלפי שהיה יוסף אומר  -  תעשותעשותעשותעשו
גזר על התבואה  הרי יאמר לכם תעשו;יאמר לכם תעשו;יאמר לכם תעשו;יאמר לכם תעשו;    אשראשראשראשרכן את  אם: אספנו הרבה והרקיבה; אמר להם: לולכם ששני רעבון ָּבִאין? אמרו  הכריז

  ,ה)?צאיגזור עלינו ונמות (ראה ב"ר  אםוהרקיבה, ומה 
 רשת מקץ סימן ז מדרש תנחומא (ורשא) פמ"ר צא,ה וגם 

כיון שחזק עליהם הרעב בארץ מצרים נתקבצו המצרים ובאו אצל יוסף א"ל תן לנו לחם, א"ל אלהי אינו זן את הערלים לכו ומולו 
עצמכם ואתן לכם לחם, הלכו להם אצל פרעה והיו צועקין ובוכין לפניו שנאמר ותרעב כל ארץ מצרים ויצעק העם אל פרעה ללחם 

צרים לכו אל יוסף, אמרו לו הלכנו אצלו ומדבר לנו דברים ריקים שאומר מולו עצמכם, אמר להם שוטים לא כך ויאמר פרעה לכל מ
אמרתי לכם מתחלה עבדוהו וקנו לעצמכם תבואה וכי לא היה קורא לכם כל אותן שני השבע וצווח לכם הוו יודעים שרעב בא לעולם 

הנחתם בבתיכם תבואה של שתים של שלש של ארבעה שנים, אמרו לו כל  אם אתם פשעתם בנפשותיכם מה תצעקו אלי מפני מה לא
תבואה שהיתה בבתינו כבר הרקיבה, אמר להם לא נשתייר לכם קמח מאתמול, אמרו לו פת שהיה בכלינו עפשה, אמר להן לכו אל 

ת כלנו מתים אלא כל אשר יאמר יוסף ואשר יאמר לכם תעשו ומה אם שגזר על התבואה והרקיבה מתיראין אנו שאם יגזור עלינו שנמו
  לכם תעשו,

  

*י ָהָרָעב0  )מא,נד מקץ 'בר( ליקוטי אנשי שם יָנה ֶׁש�ַבע ְׁשֵנ .... כאשר אמר יוסף וגזר שהתבואה שאינו ת"י (תחת יד) פרעה ירקבו.  ַוְּתִחֶּל>
רקיבו אלו בעצמם. פתח להם וזה ויפתח יוסף את כל אשר בהם וישבר למצרים. כל לרבות אפילו התבואה שאצרו המצרים לעצמם וה

  וגו'יוסף ומכר להם בדמים יקרים. וראו גדולתו ית' שבעיניהם היו נרקבים וכשהיה יוסף מוכר להם היו מתוקנים. כמו שהיה במכת דם 

יָנה  )מא,נד מקץ 'בר( ליקוטי אנשי שםלכתחילה גזרת רעב, בפועל יוסף קובע התיקון לתבואה בקנין מהמצרים, ע"פ  *י ַוְּתִחֶּל> ֶׁש�ַבע ְׁשֵנ
גרש מונח מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר, להקל על ישראל, וטעם מונח לפני מהפך לרמז לכעין שתי סדרות - אזלא – ָהָרָעב0 

של מהפך פשטא, כאן תיקון תבואה שהרקיבה בידי המצרים, בעתיד במכת דם תיקון הדם בכלי של ישראל להיות למים ורק משישלמו 
  מים..  המצרים ישארו

  

  (ב) לכתחילה נראתה אסנת כבת פוטיפר ופועל הרי היא בת דינה בת יעקב.???

ה ֵׁשם א ַפְרֹע4 �ת ַּפְעֵנַח, -ַוִּיְקָר֨ ְפַנ   קדמא מרכא זרקא סגול, בתפקיד לכתחילה ובפועל,  גי'יֹוֵסף. ָצֽ

�ת ַּפְעֵנַח, דעת זקנים מבעה"ת  ְפַנ   ענה "נפשו "חנם: , נוטריקון "צדיק "פטפט "נגד "תאותו "פוטיפר"ָצֽ
ֹו ֶאת-ַוִּיֶּתן �ת -ל Bְסַנ  הי' יוסף עבד לפוטיפר אמר בלבושמתחלה ויתן לו את אסנת, וא"ת יוסף שהי' מלך איך נשא בת הדיוט, ונ"ל לפי ָאֽ

' אם לא אעשה רצונו לישא בתו יזלזלני וילשין אותי שהייתי עבדו אשאנה ויכבדני, ועוד י"ל שנשאה מפני שהית' מזרע יעקב כדפי



  
  

  

  

  מקץ-בראשית-10-טטודל/©Dec-22                    31/14              ZZFisher-20 גתשפ"ה–כסלו–כו       

  ורי רעיתילעלוי כל נשמות ישראל, לעלוי נשמת הורי וה

  חיים אריה ויהודיתת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל
zzzf@ bezeqint.net 972-3-6486221 zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 

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

סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

רש"י בפ' וישלח דבת דינה הית' משכם ותלה לה יעקב אבינו קמיע בצוארה והשליכה והובאה למצרים ע"י נס כדפרישית וגדלה 
פוטיפר בביתו ולכך נקראת על שמו כמו שמצינו גבי משה רבינו ע"ה אלה בני בתיה וגו', וכשעבר יוסף בכל ארץ מצרים יצאו כל 

בנות צעדה עלי שור וכל אחת זורקת לו חפץ או תכשיט וזו לא היה לה מה לזרוק וזרקה לו יפיו של יוסף כדכתיב  הנשים לראות
  הקמיע שהיה בצוארה ועיין בו וראה שהיא מזרעו של יעקב ונשאה: 

ֹו-ַוִּיֶּתן �-תאֶ  זרקה לפני יוסף את הקמיע ששם עליה יעקב ויוסף בחר מצב כאילו נתן מעצמו אבל כך יועד מן השמים כי- מקף , רב – ל
ת Bְסַנ ֹוִטי-ַּבתמקף, רב מצב כאילו היא מצרית ואינה מצרית  – ָאֽ   מצב כאילו בת השר ואינה בת השר כי היא בת דינה משכם.-מקף, רב – ּפ4

  
 בראשית מקץ מא,מה:    

ה ֵׁשם �א ַפְרֹע �ת ַּפְעֵנַח, -ַוִּיְקָר֨ ְפַנ    יֹוֵסף. ָצֽ

ֹו ֶאת-ַוִּיֶּתן  �ת ַּבת-ל Bְסַנ ן ֹא� -ָאֽ ֹוִטי ֶפ1ַרע ֹּכֵה4 ף ַעלּפ4 א יֹוֵס� ִים׃-ן ְלִאָּׁש!ה ַוֵּיֵצ4 ֶרץ ִמְצָרֽ    ֶא4

ה ֵׁשם �א ַפְרֹע �ת ַּפְעֵנַח, -ַוִּיְקָר֨ ְפַנ   קדמא מונח זרקא מונח סגול –  יֹוֵסף. ָצֽ

�ת ַּפְעֵנַח, לענין יֹוֵסף. מרבה מעניין  ְפַנ   , דטמירן מפרסם – תיב"עמפרש הצפונות,  רש"י –  ָצֽ

� . ספר התגין -תורה שלמה (קט)  ְפַנ �תפ' דתלת זיוני   ת ַּפְעֵנַח, ָצֽ ְפַנ     ַּפְעֵנַח, , פ' דלא מזויינין ופומיהון לגאיו, ָצֽ
�ת ַּפְעֵנַח, (קט) בכת"י רמזי ר"י  ְפַנ פיי"ן משונות וגדולות וכפולות כלומר הרבה צפונות ונסתרות מגולות ליוסף, ומפוענחות לו   ָצֽ

  שהוא יודע ביאורן ופירושן.
�ת -ֵׁשם - טט ְפַנ זרקא מונח סגול, הפענוח הוא גילוי מסוים של הצפון. פרעה קרא ליוסף שם המתפרש באופנים אחדים  – ַּפְעֵנַח, יֹוֵסף. ָצֽ

 הרבה צפונות ונסתרות מגולות ליוסף,לגלוי הצפון על מעט מן הצפונות הקשורות לפרעה ומצרים. אבל ע"פ המקור של תורה שלמה 

וזה המשך לחלומות יוסף ומשמעותם כישועה לבני ישראל  נות והזרקא סגול.מעבר לקשור במצרים ועל כך מעידות הפיי"ן המשו
  בגלות ע"פ גזירת בין הבתרים.

  בר' מקץ מא בעה"ט 

�ת ַּפְעֵנַח,  ְפַנ , צפנת פענח נוטריקון צ'דיק פ'טפט נ'פש ת'אוה )828 -מגלה נסתרם  -(טט ) 838( , בגימטריא מגלה נסתרים )828( ָצֽ
  נם, ד"א צ'ופה פ'ודה נ'ביא ת'ומך פ'ותר ע'ניו נ'בון ח'וזה: פ'וטיפיר ע'נה נ'פשו ח'
ה ֵׁשםהפסוק מגלה נסתרים :  �א ַפְרֹע ר"ת ו' פ' ש' גי' שפ"ו , אגרת רבי שמשון מאוסטרופליא השם שבו היכה ה' את מצרים עשר  ַוִּיְקָר֨

  י,"ן יש"ד ב"מכות, ועל הים חמשים מכות, עולה דו

ֹו ֶאת-ַוִּיֶּתן �ת-ל Bְסַנ ֹו ֶאתויתן  – ָאֽ �ת-ל Bְסַנ   (אס"נ = י' אצ"י, ת' = ת'), ל"ו אסנ"ת  )נותן(גי' א"ת עולה שא"ק,  – ָאֽ

  ת- ל"ו- מסודר מחדש ש'א'דם ק'דמון (נותן) י' (ספירות) אצי

  ובכתר של אצילות

�ת ַּפְעֵנַח,  ְפַנ   מיות הכתר, עונג)(פניעתיק יומין,  –פ' עולה ע"י גי' אות עתיקא קדישא,  –צ"פ עולה ע"ק  גי' אותיות ָצֽ

ת-ֶאת Bְסַנ   ,  (חיצוניות הכתר, רצון) אריך אנפין –ר"ת א"א  – ָאֽ

�ת ַּפְעֵנַח, ואילו הכתר מהמלים הקודמות לה  -ֶאתבסדר ההשתלשות המתגלה בפיענוח שא"ק יוצא במלה ואפשר כי שנוי הסדר  ְפַנ  ָצֽ

  ם ולהתהוות הקליפותירמז ליציאת הספירות פעם ראשונה שלא על הסדר הגורם לשבירת הכלי

ן אמרי נועם ן ֹא�   אפשר שמרמז למידת מלכות   – ְלִאָּׁש!המידת יסוד בקליפות, יסוד מייצג את שש המידות,  – ֹּכֵה4

ה ולזה קשור  ֹ֣ אנפין ונוקבא - שבלעם ואתונו הם זעיר [יונת אלם]שהוא כעין ראש לקליפות ועמו בלעם בן בעור בן לבן וכתב ַפְרע
גי' נילו"ס, שמצרים עשוהו לאלילות, להרחיקו  – יֹוֵסף. ). להשפיע על  [אגרות קדש ב, ע' רמח]ע"פ  ב,ד) (בר'דקליפה. (ראה 

  מדבקותו באמונת השם, ובאמצעותו ליתן חיות לקליפות, לשבות ממקורות התיקון הגבוהים.   

 מטריה נילו"ס: (בעה"ט שם)זצ"ל וישם בארון במצרים (בראשית נ' כ"ו) היינו בנילו"ס, יוס"ף בגי אלוךאוצר ריר"פ

  
   :מא מח מקץ בראשית

ץ ֶאת Uִים ַוִּיֶּתן-ָּכל-ַוִּיְקֹּב ים ֲאֶׁש*ר ָהיּו0 ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר� Bַבע ָׁשִנ�ֶכל׀ ֶׁש �ים-ֹא ֶכל ֶּבָעִר!   ֹא�
ֶכל ְׂשֵדה  Tּה׃-ֹא ן ְּבתֹוָכֽ יָה ָנַת4 ר ְסִביֹבֶת�   ָהִע1יר ֲאֶׁש4

ץ ֶאת Uים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב Bַבע ָׁשִנ�ֶכל׀ ֶׁש �ֲאֶׁש*ר ָהיּו0 כי ההמשך על עצמו,  ללמדיצא מן הכלל  כעיןרביע, אפשר  גרשיים מונחללי באופן כ – ֹא
ִים    אפשר שגם תבואות שנה ראשונה עדיין אספו בשנה השביעית.הוא בעל פרט נוסף לענין ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר�

ץ ֶאת Uֶכל׀-ָּכל-ַוִּיְקֹּב �  מונח פסק(מקף מקף) גרשיים  -  ֹא

ֶכל-ָּכל-ֶאת �היו שני מסלולי פעולה, תבואות שהלכו מצב נאמר כי - שלב. כרב-מצב או רב- כל אחד עשוי להיות כרבמקף מקף,  – ֹא

ֶכל-ָּכל-ֶאתאם כך לא קיבץ יוסף את , תבואות שהלכו למחסנים הפרטיים. בניהול יוסף למחסנים המלכותיים �ים ֹא Bַבע ָׁשִנ�אל  ׀ ֶׁש
  המחסנים שבאחריותו. 

ץ ֶאתבקריאה ללא פסק  Uים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב Bַבע ָׁשִנ�ֶכל ֶׁש �  קיבץ את האוכל שגודל תחת אחריות יוסף לאוצרות המלכות והשתמר (ללא פסק) – ֹא

ץ ֶאתבקריאה עם פסק  Uים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב Bַבע ָׁשִנ�ֶכל׀ ֶׁש �אף על פי שקיבצו את האוכל למחסנים הפרטיים שבע שנים הוא לא השתמר (חל  – ֹא
לכם לכם לכם לכם     יאמריאמריאמריאמר(בנוסחינו: אשר)  ואשרואשרואשרואשר...  )מא,נה(- מלת "גזר" במשמע פסק ערלה, בפ' רש"י ב בו פסק) ורובו נרקב. טעם פסק מרומז ב

והתכווין שבהסר ערלתם הארץ תהיה מוכשרת לקבל השפע הרוחני מה'  –(טט  שימולו) בעובשנות הש –(טט  לפי שהיה יוסף אומר להם -  תעשותעשותעשותעשו
כך הוא אומר לנו, אמר להם: ולמה לא צברתם בר, והלא הכריז לכם  , כשבאו אצל פרעה ואמרו לו:)שישתמר תבואתם, והיות ולא מלו

הרי גזר על התבואה והרקיבה, ומה  יאמר לכם תעשו;יאמר לכם תעשו;יאמר לכם תעשו;יאמר לכם תעשו;    אשראשראשראשרששני רעבון ָּבִאין? אמרו לו: אספנו הרבה והרקיבה; אמר להם: אם כן את 
  ונמות (ראה ב"ר צא,ה)?  חייהם) וקצרתשוב טעם פסק במשמע י -טט (אם יגזור עלינו 
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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

 :מקץ מא,אאשית בר 1.6

  

ים: ,י:מאמקץ בראשית  ר ָהֹאִפֽ ת ַׂש4 י ְוֵא� Mים ֹאִת ר ֵּבZית ַׂש�ר ַהַּטָּבִח� Bי ְּבִמְׁשַמ ן ֹאִת` ה ָקַצ�ף ַעל־ֲעָבָד!יו ַוִּיֵּת֨   ַּפְרֹע�
ה ָקַצ�ף ַעל־ֲעָבָד!יו ה .  ַּפְרֹע� שנוי יחס פרעה לעבדיו שלא טפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה, וטפחא בתפקיד  –ַּפְרֹע�

ר' יודא בר סימון ורבי חנין בשם רבי יוחנן כתיב (תהלים  ],גבראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פח[ ממנו יצאו הדברים וזאת דרשת
ה ָקַצ�ף ַעל־ֲעבָ הקדוש ברוך הוא אדונים על עבדיהם ליתן גדולה לצדיקים,  הקציףמו) לכו חזו מפעלות ה' וגו',  ליתן  ָד!יוַּפְרֹע�

  גדולה ליוסף, 

  (טט: לפי דרשה שהם בקשו להזדווג לבת המלך) (טט: לפי דרשה של מציאת זבוב וצרור)מונח כמרבה סיבות לקצף פרעה על עבדיו,  – ָקַצ�ף

ולא אשם ונהגו אתנח, מגביל שלא הבחינו בין אשם  – ַעל־ֲעָבָד!יומצב של עבדיו (א) אשמים (ב) לא אשמים. - מקף כרב – ַעל־ֲעָבָד!יו
  בשניהם בשוויון תנאי המאסר (המשמר)

ה ָקַצ�ף ַעל־ֲעָבָד!יו )בר' מקץ מא,י( מלבי"ם שאם היה קצף פרעה על עבדינו שהם המשקה והאופה היה זה נכון שהאופה היה . ַּפְרֹע�
קה שמכין המשקה, ויש שר אופים ועבד ב) שיש שר משקים ועבד מש- (טט: האלשיך והמלבי"ם מפרשים את (בר' וישב מ,א חוטא יותר מן המשקה

ן אבל הלא פרעה קצף על עבדיו שהם השרים, ובזה הלא שר האופים לא חטא כלל, רק אני לבדי הייתי החוטא, , שמכין המאפה) ַוִּיֵּת֨
ים ר ֵּבZית ַׂש�ר ַהַּטָּבִח� Bי ְּבִמְׁשַמ י קר נתינה למשמר היה י, א"כ עֹאִת` ר  כי רק אני נתחייבתי להאסרֹאִת` Bלא שר האופים, אך ע"י ְּבִמְׁשַמ

ר ששם  Bי ְּבִמְׁשַמ יםוע"י הקצף שיצא מן המלך עלי נתנו גם אותו במשמר מתוך כעס המלך, ועז"א ֹאִת` ר ָהֹאִפֽ ת ַׂש4 י ְוֵא� Mע"י ֹאִת ,
י שנתנו  Mם לפי האומדנא והסברא, ניתן גם הוא במקרה, ולפ"ז הייתי אני החייב במשפט והוא הזכאי, ומזה מבואר שלא פתר החלוֹאִת

  :כי הסברא היה בהפך

י ן ֹאִת` רקדמא ואזלא, בתפקיד גורם מרכזי, שר המשקים הוא עיקר הנתינה  – ַוִּיֵּת֨ Bטט: רביע, ארבעה אנשים נתנו במשמר  – ְּבִמְׁשַמ)

י. ים ועבד שמכין המאפה)ב) שיש שר משקים ועבד משקה שמכין המשקה, ויש שר אופ-האלשיך והמלבי"ם מפרשים את (בר' וישב מ,א Mזקף – ֹאִת-

גדול, בתפקיד שלוש. שר המשקים מודה שהוא נתחייב להאסר כי לא השגיח בזבוב הגלוי בכוס פרעה, שלושה האחרים: העבד המכין 
ה ָקַצ�ף ַעל־ֲעָבָד!יו- המשקה, שר האופים ועבדו האופה נתנו שם כאילו "במקרה" מתוך ש   .ַּפְרֹע�

  

ר ַוִּיּתֵ֨  תולדות יצחק Bי ְּבִמְׁשַמ ים ן ֹאִת` יםֵּבZית ַׂש�ר ַהַּטָּבִח� ר ָהֹאִפֽ ת ַׂש4 י ְוֵא� Mא, תנאי מאסר שווים, גם בדעת זקנים מבעלי התוספות) –(טט , ֹאִת 
, לפי שאם תאמר שמה שפתר לי טוב, ולשר האופים תליה, הוא לפי שראה שבית האסורים שלו קשה משלי, וברזל אותיכפל מלת 

יםותר ממני, אינו כן, אלא באה נפשו י ר ָהֹאִפֽ ת ַׂש4 י ְוֵא� Mוא"ת לפי שהוא חלם בלילה שמושל ב, השפעת זמן החלום)  –(טט בשוה,  ֹאִת
ואם תאמר לפי שחלומו מבולבל ושלי ג, חלום מסודר)  –(טט מאדים, ואני חלמתי בלילה שמושל צדק, אינו כן, בלילה א' חלמנו, 

ינו כן, איש כפתרון חלומו חלמנו, פי' חלום הראוי לפתרון, לא חלום בלתי מסודר, שאי אפשר מסודר, ולזה ראה שחלומו רע, א
ואם תאמר שהוא זקן ולמד חכמה, אינו כן אלא נער, ואם תאמר הוא מכשף, עברי הוא, ואם תאמר ד, תאור פותר החלום)  –(טט לפותרו, 

כח, שלבו טרוד בעבדות, וא"ת אדוניו חכם ולמד ממנו, אינו כן, שהוא שהוא בן חורין ולמד חכמה וזוכר אותה, עבד הוא, ואם למד ש
 'בר( , ולזה האמינוהו, ולזה אמרנביאעבד לשר הטבחים, ששרים כאלו אין בהם חכמה, ובמלאכתם עוסקים, ואם כן אינו חכם אלא 

ֹ֥  ),לחמאמקץ  ה אֶמרַוּי ֹ֖ יו ַּפְרע א ֶאל־ֲעָבָד֑ ה ֲהנְִמָצ֣ יׁש ָכזֶ֔ ר ִא֕ ים ּוחַ ֥ר  ֲאֶׁש֛ , ואמר אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת, אמר כל לכלול גם :ּֽבֹו ֱאQִה֖
  :לחלומות שר המשקים ושר האופים

ים ּֽבֹו ּוַח ֱאNִה�   מן קדם יי בה. רוח נבואהדי  ]תרגום אונקלוס[ - ֲאֶׁש1ר ר4

ים ּוַח ֱאNִה� מדת) נצ"ח (דאצילות) ראה  –ה (שמקורה בספירת ) בנבוא"214=  148+  66עולה בנבוא"ה נצ"ח ( 214גי'  – ֥רּוחַ  - ר4
ם )בר' וישב מ,ה(אוצר החכמה) , הרב דיא"מ אייכנשטיין, (זה"ב) זהר בהיר (בסוגריים פי'ב ,וישב קצא זוהר[ A ֲח֨לֹום ְׁשֵניֶה>   ַוַּיַֽחְלמּו

ים- מדת) נצ"ח (דאצילות, שבה הספירות מיוחדות (מאוחדות) ב –בנבוא"ה (שמקורה בספירת    לקות, ספר התניא)- (בא ֱאNִה�

  

י Mגדול, בתפקיד שלוש.- זקף – ֹאִת  

, לפי שאם תאמר שמה שפתר לי טוב, ולשר האופים תליה, הוא אותיכפל מלת  א, תנאי מאסר שווים, גם בדעת זקנים מבעלי התוספות) –(טט 
יםֹאִתM לפי שראה שבית האסורים שלו קשה משלי, וברזל באה נפשו יותר ממני, אינו כן, אלא  ר ָהֹאִפֽ ת ַׂש4   בשוה, י ְוֵא�

. כלומר הפתרון ג, התיחסות קודמת של יוסף אל שניהם שווה, לא זוכר המקור) -(טט , ב, התיחסות קודמת שלהם ליוסף, שווה, לא זוכר המקור) –(טט 

נבואה שאינה קשורה  –ים לק- של יוסף לא היה תלוי במצבם, ולא ביחסים ביניהם ולא בזמן החלום, ולא ביכולת שנלמדת, אלא ברוח א
  לכל מה שסביב.

  

  עכשו נתבונן בפסוק בדרך פנימיות התורה וכדי להבין ההסבר נתחיל מהסבר של

י   Mים ֹאִת קטן - בתפקיד חישוב גימטריאת מלות התוכן המוטעם וחישוב ההפרש בין גימטריאת המלים "זקףגדול, - קטן זקף- זקף –ַהַּטָּבִח�
  ימטריאת התוכן, מתקבלות תוצאות הקשורות לפנימיות התורה. גדול" העולה תקע"ו ובין ג- זקף

י  Mים ֹאִת   ל"ה השקל"ן שציפ"ה) -(ת"ןהתלמו"ד(בעה"ט (שמות לד,כז)),מצרימ"הק' ,שכינ"הק' ,= הפ"ת 485=    411+  74גי'    –ַהַּטָּבִח�

  איל"ן  ,דך)ית אותח פ(ר"ת - פא"י ,מכא"ל ,מלא"ך ,אמ"ן ,האלהי"ם= הוי"ה אדנ"י,   91=  576 -  485ו ההפרש מתקע"

העדו"ת, תעוד"ה=( ש"ך ואחנן), תהלי"ם= ת'למוד ה' מ'זמורים ל'ילה י'ום, יה"י זכר"ה  הפ"ת 485 ] אוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל[
 כז) [כי על] פ"י הדברי"ם האל"ה כרת"י את"ך ברי"ת = ס"ת בגימ' התלמו"ד (בעה"ט שם)- ברו"ך, (שמות לד

  

בגלל חטא אדם הראשון היה קצף חלק (ב) בהסבר: בבריאה ירדו רפ"ח ניצוצות קדושה כסדרם לקיים הבריאה כסדרה. בר: חלק (א) בהס
קצף"  וההשפעה של החיות כסדרה השתבשה. ר"ב ניצוצות קדושה מתוך רפ"ח הניצוצות ירדו מצרימ"ה (= הפ"ת השתבשה). "פרעה

  אל לרדת מצרימ"ה (= שכינ"ה) לתקן השפעת השפע של הפ"ת כסדרה. היינו גזר על שכינ"ה (= הפ"ת) היינו כנסת ישר

  

יחלק (א) בהסבר:  ן ֹאִת` כסדרה, הפ"ת התקינה, משל לבריאה  ת החיות האלקית לבריאהקדמא ואזלא, בתפקיד סדר ירידת השפע – ַוִּיֵּת֨
ץ אחד היה רק ניצו. ואותו זמן תכלית הבריאהפה) שע"י כך מושגת - מתוקנת ללא הפרעות, מאפשרת לימוד התלמו"ד (תורה ותורה שבעל

ר מתלבש בקליפותמאות ה"ה אחרונה של שם הוי"ה במלכות דעשיה) טט: (ה של קדושה מאור המלכות דעשי Bרביע, ארבעה – ְּבִמְׁשַמ 
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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

  יש בה טוב ורע, ושלוש הן טמאות לגמרי. ובביאת המשיח יצאו מהמשמר הזה. –קליפות, שאחת היא נגה 

 �יםֵּבZית ַׂש קטן כשני למודים. ואז לומר דווקא כך שני דברים - קטן, יתיב כדווקא כך, יתיב כפשטא , זקף- יתיב מונח זקף – ר ַהַּטָּבִח�
  ללמוד.

ים יםשר הטבחים הוא כלי, אותיות  – ַׂש�ר ַהַּטָּבִח�   מרמזות כי בעולם מתוקן הפ"ת של ש"ר הטבחי"ם משפיעה ַׂש�ר ַהַּטָּבִח�

  ם ט'ובה ב'רכה ח'יים ח'ן ח'סדש'ים ש'לום ר'חמי

ים הט"ב (גי' ט"ז) חי"ם (גי' אז"ן , נג"ה).  הט"ב אז"ן רמז לפתיחת סדר ההשתלשלות ביציאת אורות אז"ן (שער  - מרכב מ – ַהַּטָּבִח�
  ההקדמות לרב חיים ויטאל)

  

ה ָקַצ�ף ַעל־ֲעָבָד!יוחלק (ב) בהסבר:    .בר' א,א , בתפקיד לרמז על קשר למעשה בראשיתטפחא מונח אתנח, כתבנית הרישא של  – ַּפְרֹע�

קודם חטא אדה"ר שהיו כל העולמות במקומן ...  ענין פטום הקטרת: ]משה אהרן עם סדר עבודה ... רב י"כ הלוי בעל מטה לוי[מסדור  
ה במלכות דעשיה) מאות ה"ה אחרונה של שם הוי"טט: (ה ץ אחד של קדושה מאור המלכות דעשיכפי האצילות הראשון, היה רק ניצו

ולא היה שליטה לקליפות שהיו נכנעים תחת הקדושה, וזה  "ומלכותו בכל משלה"מתלבש בקליפות שזו הוא חיות שלהם בסוד 
ץ לא נסתלק מהם לעולם עד ביאת משיח שאז נאמר ובלי המות לנצח, שאז יסתלק מהם זה הניצוץ וישארו מתים ואז רוח והניצ

אחר חטא אדה"ר ירדו כל העולמות למטה ממקומן אז ירדו גם כן עשרה ניצוצות מכל עשרה ספירות הטומאה יעבור מן הארץ. אבל 
לכות דעשיה לתוך הקליפות וגם ניצוץ אחד מאור המקיף ונעשה מקיף להם וזהו תוספות חיות של הקליפות וע"י זה יש להם כח מש

יות שלהם ואותן הי"א מסתלקין ע"י כוונות פטום הקטורת ה שנבלעות בקליפות זולת החושלשלוט בעולם הרי הם י"א נצוצות קד
  .ונכנעים תחת הקדושה...  שיש בהם י"א סממנים

י, אבל אחר חטא אדה"ר Mיו"ד) י טט:(ירדו כל העולמות למטה ממקומן אז ירדו גם כן עשרה ניצוצות נוטריקון אות (וגם) יו"ד,  – ֹאִת 
י של גדול-(טט: אפשר כי טעם זקףת לכות דעשיה לתוך הקליפומכל עשרה ספירות שבמ Mוגם ניצוץ  מרמז לשלוש הקליפות הטמאות לגמרי) ֹאִת

ונעשה מקיף להם וזהו תוספות חיות של הקליפות וע"י זה יש להם כח לשלוט בעולם הרי הם י"א נצוצות  )ֹאִתM ( אחד מאור המקיף
ת ַׂש4 - . וזה מרומז בקדשוה שנבלעות בקליפות זולת החיות שלהם יםְוֵא� המסמלת צנור השפעה תקין של "אפים" חסר וא"ו  – ר ָהֹאִפֽ

  , לכן מלמד על חרון אף הוא כח הקליפות הטמאות לשלוט בעולם. תורה

  

ְמנּו: ,יא:מאמקץ בראשית  : ָחָלֽ :ן ֲחNמ� יׁש ְּכִפְתר4 ּוא ִא1 �י ָוה! ד ֲאִנ :ם ְּבַל4ְיָלה ֶאָח� ה ֲחל1   ַוַּנַֽחְלָמ4

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

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

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

A  )הבר' וישב מ,( קור מזה"ב:  ופי' ], הרב דיא"מ אייכנשטיין(זה"ב)זהר בהיר [ ]ב,קצאוישב  'זוהר פר[ע"פ  תרסא, בתפקיד שעור(ג)  – ַוַּיַֽחְלמּו

מקום שהנבואה שורה הוא בנצח דז"א, עד מדרגת גבריאל יש (זה"ב:  .שבאצילות  הנבואה בנצח מקורמדרגה ששית למטה ממדרגת הנבואה. ו החלום
  שש מדרגות, נצח הוד יסוד מלכות מיכאל גבריאל)

  
   בראשית מקץ מא,כז:

ֹות  ֹות ְׁשֻדפ� ִּׁשֳּבִלים0 ָהֵרק� ָּנה ְוֶׁש*ַבע ַהֽ ן ֶׁש*ַבע ָׁשִנים0 ֵה� Bת ַאֲחֵריֶה �Nת ָהֹע ָּפרֹות ָהַרּ֨קֹות ְוָהָרֹע> יםְוֶׁש�ַבע ַה'   ַהָּקִד!
ב׃  4י ָרָעֽ ַבע ְׁשֵנ ּו ֶׁש� Mִיְהי  

ָּפרֹות   הן עיקר העניין בחלום פרעה,שעור זמן הרעב, שעור זמן להגעת הגזרה, פרות אלו גדולה - מונח תלישא – ְוֶׁש�ַבע ַה'

ת ת ַאחֲ עלת  –עולה על מצרים מיד והוא עניין מלת –אזלא, הגזרה יצאה, ומתקדמת וקדמא – ָהַרּ֨קֹות ְוָהָרֹע> �Nן ָהֹע Bמונח רביע –ֵריֶה  

  

ה ֵיֶר�א ְוַעָּתה0   בראשית מקץ מא,לג: יׁש ַפְרֹע� ֹון ִא� �הּו ְוָחָכ!ם ָנב ֶרץ-ַעל ִויִׁשיֵת� ִים׃ ֶא4   ִמְצָרֽ

  וכען יחזי פרעה גבר סוכלתן וחכים וימניניה על ארעא דמצרים: (לג) ]תרגום אונקלוס[

  ַבר סּוְכְלָתן ְוַחִּכים ְויְִמנִינֵיּה ַעל ַאְרָעא ְדִמְצָריִם:ּוְכדּון יְֶחֵמי ַּפְרעֹה גְ(לג)  ]תרגום המיוחס ליונתן[

  יוסף -נרכיב מר"ת הכתוב והתרגום את שם "יוסף" ו'עתה י'רא פ'רעה ס'וכלתן 

  

ֹ*אֶמר ַּפְרֹעה0 ֶאל מא,לט: מקץבראשית  ים אֹוְת[� ֶאת-ַוּי יַע ֱאNִה1 Tי הֹוִד ף ַאֲחֵר֨ ֹ!את ֵאין-ָּכל-יֹוֵס� ֹון ְוָחָכ�ם ּכָ -ז   ֽמֹו[׃ָנב4
יעַ  ](מא,לט) (ג)אוצר החכמה, פירושי התורה לבעלי התוספות [ Tי הֹוִד כשחלמתי כשחלמתי כשחלמתי כשחלמתי     שהיית ַאַחַרישהיית ַאַחַרישהיית ַאַחַרישהיית ַאַחַריכלומר כמדומה לי  ַאַחַרי,ַאַחַרי,ַאַחַרי,ַאַחַרי,, קרי ביה ַאֲחֵר֨

שהרי בדבר יוסף נמצא יותר לשון החלום מבספור פרעה, שבקש לבודקו ואמר הנה ראיתי ז' פרות בריאות בשר ויפות תואר,  החלוםהחלוםהחלוםהחלום
ראית כ"א יפות מראה ובריאות בשר וכן בכל דבר, כמו שאמר פרעה דלות ורעות ואמר לו יוסף לא ראית אלא דקות ורעות וא"ל לא 

   .)4והוא כמו בחלום (ויר' 

י )זבר' מקץ מא,י(ראה  MִמNגדול, בתפקיד שלוש, בשם הרב שמואל שמעלקע פינטר זצ"ל שלושה דברים היו בחלום פרעה, פרות - זקף – ַּבֲח
  לקים בו.   - ת ורעות, שבלים טובות ורעות, איש אשר רוח אטובו

  

ה ֶאל: מב – מא,מקץ מא בראשית 4ֹאֶמר ַּפְרֹע� ְת[� ַע�ל ָּכל     יֹוֵס!ף -[מא] ַוּי ִים׃-ְרֵאה0 ָנַת�ִּתי ֹאֽ ֶרץ ִמְצָרֽ   ֶא4
ה ֶאת ַסר ַּפְרֹע* ּה ַעל-[מב] ַוָּי֨ ן ֹאָת� ֹו ַוִּיֵּת4 �ל ָיד� �ד יֹוֵס!ף -ַטַּבְעּתֹו0 ֵמַע ב ַעל-ַוַּיְלֵּב*ׁש ֹאתֹו0 ִּבְגֵדי     ַי ד ַהָּזָה� 1ֶׂשם ְרִב4 ׁש ַוָּי   ַצָּואֽרֹו׃-ֵׁש�

ְת[� ַע�ל ָּכל אתנח – יֹוֵס!ף-ֶאל ִים׃-ְרֵאה0 ָנַת�ִּתי ֹאֽ ֶרץ ִמְצָרֽ עם טבעת פרעה. אחרת אין לטבעת ערך.  יוסףהמאמר הזה פועל  מכח ֶא4

ה ֶאת) מבבפסוק הבא ( ַסר ַּפְרֹע* , או הוא ) מלמד עליומא פסוק( שלפניו כתוב שחבירושל מידה , כעין פך פשטאמה קדמא –ַטַּבְעּתֹו0 - ַוָּי֨

  מלמד על חבירו שלפניו, כעין טעמא דקרא.

ה ֶאת  )מבבר' מקץ מא,(אבל אפשר גם לומר שפסוק  ַסר ַּפְרֹע* שהחזקת טבעת פרעה שהיא  )מאבר' מקץ מא,(מלמד על פסוק ַטַּבְעּתֹו0 -ַוָּי֨

ְת[� ַע�ל ָּכלשלה שקבל יוסף במאמר חותם הרבון הנותנת תוקף לממ ִים׃-ְרֵאה0 ָנַת�ִּתי ֹאֽ ֶרץ ִמְצָרֽ    ֶא4
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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

 (בהשתתפות נחלת יעקב) (התשע"ז) :מקץ מא,אבראשית  1.7

ה ֵיֶר�א ְוַעָּתה0  :מקץ מא,לג אשיתבר יׁש ַפְרֹע� ֹון ִא� �הּו ְוָחָכ!ם ָנב ֶרץ-ַעל ִויִׁשיֵת� ִים׃ ֶא4   ִמְצָרֽ

ה ֵיֶר�א ְוַעָּתה0 ) בר' מקץ מא,לג(של  נברר ְלַמה עשויה לרמז תבנית הטעמים   קטן. -פשטא מונח זקף – ַפְרֹע�

ה ֶאל ),יזמא מקץ 'בר(- מדוע קיבל פרעה את עצת יוסף? הסברנו ב ֹ֖ ר ַּפְרע ד ַעל- ַויְַדֵּב֥ י ִהנְִנ֥י עֵֹמ֖ ף ַּבֲחQִמ֕ ר׃-יֹוֵס֑ ֹֽ יכי  ְׂשַפ֥ת ַהיְא -זקףטעם  – ַּבֲחQִמ֕

מואל שמעלקע פינטר זצ"ל שלושה דברים היו בחלום פרעה, פרות טובות ורעות, שבלים טובות בתפקיד שלוש, בשם הרב שמשמש גדול, 
ה ֵיֶר�א ְוַעָּתה0 ) בר' מקץ מא,לגלקים בו. לכן כאשר יוסף אמר (-ורעות, איש אשר רוח א יׁש ַפְרֹע� ֹון ִא� �הּו ְוָחָכ!ם ָנב ֶרץ-ַעל ִויִׁשיֵת�  ֶא4

ִים׃ ים ּֽבֹו׃) מא,לח(ואמר ה בחלום , פרעה הכיר שלפניו האיש אשר ראִמְצָרֽ ר ֥רּוַח ֱאQִה֖ יׁש ֲאֶׁש֛ ה ִא֕ א ָכזֶ֔  ֲהנְִמָצ֣

יעַ  )]אוצר החכמה( (מא,לט) (ג)פירושי התורה לבעלי התוספות [- בוכך נמצא  Tי הֹוִד כלומר כמדומה לי  ַאַחַרי,, קרי ביה ַאֲחֵר֨
ספור פרעה, שבקש לבודקו ואמר הנה ראיתי ז' פרות שהרי בדבר יוסף נמצא יותר לשון החלום מב כשחלמתי החלום ַאַחַרי.שהיית

בריאות בשר ויפות תואר, וא"ל לא ראית כ"א יפות מראה ובריאות בשר וכן בכל דבר, כמו שאמר פרעה דלות ורעות ואמר לו יוסף לא 
  ראית אלא דקות ורעות והוא כמו בחלום

ר ֥רּוַח  -אלקים" ולכן נכון יהיה למסור הצלת מצרים לאולם יש לברר כיצד פרעה העובד עבודה זרה מכיר ב"אלקים" ב"רוח  יׁש ֲאֶׁש֛ ִא֕
ים ּֽבֹו׃ , כי מהיותם מלכים (טט: שם הוי"ה אין מדרך המוסר להזכיר עם המלכים שם העצם- ש )טז,מא ' מקץבר( [ראב"ע]נקדים בפי'  ֱאQִה֖

שם ... ]תניא שער היחוד והאמונה פרק ד[- תב ההם מתגאים ואין ראוי להזכיר עמם שם מלך מלכי המלכים), אלא נאמר שם אלקים ככ
  כלומר גלוי מצומצם של שם הוי"ה. אלהים מגין לשם הוי"ה ב"ה

ה: )טז,מא ' מקץבר(מלמד, שכאשר  [רבינו בחיי] ֹֽ ים יֲַעֶנ֖ה ֶאת־ְׁש֥לֹום ַּפְרע י ֱאQִה֕ ר ִּבְלָעָד֑ ֹ֖ ה ֵלאמ ֹ֛ ף ֶאת־ַּפְרע ַען יֹוֵס֧ רא יוסף הוסיף הסבר על הבו ַוּיַ֨
ה: )כה,מא ' מקץבר(ית' שמו, פועלו והנהגתו. והכתוב  ֹֽ ה ִהִּג֥יד ְלַפְרע ים עֶֹׂש֖ ר ָהֱאQִה֛ ת ֲאֶׁש֧ ד ֑הּוא ֵא֣ ה ֶאָח֣ ֹ֖ ה ֲח֥לֹום ַּפְרע ֹ֔ אֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל־ַּפְרע ֹ֤ מלמד  ַוּי

ים- ש ֹֽה (גי' צ"א גי' הוי"ה אדנ"י שמשמעה רחמים בדין) ָהֱאQִה֛ אמר לו להייטיב עם בריותיו כאשר כל זה מתרחש לטובת  היינו ִהִּג֥יד ְלַפְרע
אֶמר ֗לֹו )ג,כ וירא' בר( שנאמר ]אגדת בראשית (בובר) פרק סז[- עם ישראל, ודומה לו ב ֹ֣ יְָלה ַוּי ֶל\ ַּבֲח֣לֹום ַהָּל֑ ים ֶאל־ֲאִביֶמ֖ א ֱאQִה֛ ֹ֧ וכן , ַוּיָב

ן הָ  )כד,לא וירא' בר( בלבן ים ֶאל־ָלָב֥ א ֱאQִה֛ ֹ֧ אֶמר ֗לֹוַוּיָב ֹ֣ יְָלה ַוּי י ַּבֲחQ֣ם ַהָּל֑ אף כך פרעה הראה לו  שני הפסוקים באותם טעמים) הערה:( ,ֲאַרִּמ֖
ם )מא,אמקץ  'בר( בחלום מה שעתיד לעשות, ה חֵֹל֔ ֹ֣ ים ּוַפְרע יִם יִָמ֑ ץ ְׁשנַָת֣ י ִמֵּק֖ וכן נבוכדנצר חלם חלומות, ולמה נגלה להן בחלומות, . ַויְִה֕

ואף לא בלילה היו ראוין שיגלה להן הקדוש ברוך הוא, אלא שהוא עושה עצמו שליח לרשעים, כדי לעשות רצונן .. . ,בשביל לבזותן
אֶמר ),טכבבלק  'במ(וכן בבלעם  של צדיקים, ֹ֕ ם ַוּי ים ֶאל־ִּבְלָע֑ א ֱאQִה֖ ֹ֥   ַוּיָב

שכל טוב (בובר) בראשית [ - י"ה, כנדרש בולא רק שאלקים דבר עמו אלא גם הראה לו שעבודה זרה נכבשת תחת אלקים כגלוי של הו

י )ג,יחזקאל כט( עומד על היאור. עומד על אלוהו ומתוך שהיה מהרהר על משכבו ואומר (טט: פרעה)והנה ...  ]מקץ מא שהוא , ִל֥י יְאִֹר֖
(טט: של  וריו, ראה שאלהיו נכבש תחתיו, לכך נראה לו בחלום מעין הרה)מורד בבורא(טט:  ולא בגזירת היוצר ַוֲאִנ֥י ֲעִׂשיִתֽנִי, )שם( אלוהי,

ב ָעָליו֘  )יג,כחויצא  'בר(שהצדיקים מקיימין השכינה עליהן, שנא' , הוי"ה) כגלוי שלאלהים  ה ֜ה' נִָּצ֣ יו  ),יגלה ' וישלחבר( וכתיב, ְוִהּנֵ֨ ַוַּיַ֥על ֵמָעָל֖
ים   ,ֱאQִה֑

נו זוכרם כדי לבחון את הפותרים. פרעה מספר חלומו אבל בשינויים מפרש כי נבוכדנאצר ידע החלום ופתרונו. הוא אמר שאי [כלי יקר]
  כדי לבחון את הפותרים עד שימצא את האיש שבחלום.

ה ֵיֶר�א ְוַעָּתה0 ) בר' מקץ מא,לג(אחרי הקדמה זאת נחזור אל התוכן ותבנית הטעמים של  קטן. תבנית הטעמים היא - פשטא מונח זקף – ַפְרֹע�

יF )ג- ,בכ' יתרו שמ(של  כתבנית הטעמים בטעם עליון ֙י ֣ה' ֱאQֶה֑֔ ה.  ָאֽנִֹכ֖   קטן בתפקיד שני לימודים. נעיין בתוכן הכתוב.-זקף – ַפְרֹע�

משמעה תשובה. יוסף מכוון את פרעה  ְוַעָּתה0 מלת  )דב' עקב י,יב(- שהבאנו ב יב (הרב אבא שאול זצ"ל)] –[ברכת ציון ע"פ  – ְוַעָּתה0 
  צמו שבע מצוות בני נח. דבר נוסף, פרעה עדיין יכל למנות מישהו אחר מיוסף.להניח לעבודה זרה ולקבל על ע

ּוַח  )מא,לה(לא רק במשמע של ראייה, אלא במשמע יראת אלקים. אפשר שבחלום נאמר לו למנות איש שראה בחלום  – ֵיֶר�א יׁש ֲאֶׁש1ר ר4 Mִא
ים ּֽבֹו׃ פי שראהו, ולא כפי שסיפר פרעה. על פרעה לשוב מע"ז וכהניה, איש הקשור לה'. ואיש זה הגיד לפרעה את חלומו בדיוק כ ֱאNִה�

י  )מא,טזמקץ  'בר(יוסף לפי שמיעט כבודו ואמר  ]מדרש – תורה שלמה[הביא  )מא,מד(- וב ים יֲַעֶנ֖הוריבה כבוד המקום ִּבְלָעָד֑ כדי ...  ֱאQִה֕
  . וכך גם קרה ביציאת מצרים. רשע שבח להקב"ההשיתן 

  מדוע קיבל פרעה את עצת יוסף? נוונפתור את השאלה שהצג

ה ֵיֶר�א ְוַעָּתה0  , כי כפי קטן, שני לימודים בפשט, (א) תשובה מע"ז (ב) מנוי עובד ה' לבצע את פתרון החלום- פשטא מונח זקף – ַפְרֹע�

וחלומות שרי . בכך יוסף משלים את הנבואות של חלומותיו כך רק מה שיוסף צבר או קנה מקולקל וצבר התקיים- שנלמד מהכתוב אחר
  פרעה.

בדרך הסבר זאת אפשר לומר כי החלומות היו מראה ומאמר שהביא אלקים לפרעה ולכן קבל הפתרון בפועל מיוסף כפי שנאמר לו ע"י 
  אלקים בחלום. איך יוסף ידע מהחלום מה לעשות?

:ת  )מא,לה( , אדמו"ר ממ"ש] 340[דבר מלכות מקץ התשע"ז, ע' מז, ליקוטי שיחות, חלק טו, ע'  �ים ַהֹּטב� 0 ַהָּׁשִנ ֶכל ּו ֶאת־ָּכל־ֹא֨ Bְוִיְקְּבצ
ר Uת ָהֵא!ֶּלה ְוִיְצְּברּו־ ָב קב"ה, ועל ההיינו שכבר בשנות השבע יתכוננו לשנות הרעב ... פתרון החלום נסב על מה שצפוי מ, ַהָּבֹא�

  .צבירת האכל, נרמזו בחלום –מעשיו של פרעה 

  אפשר כי הצבירה נרמזה כך:

�ה ִמן :מא,בבראשית מקץ  חּו׃-ְוִהֵּנ ת ָּבָׂש!ר ַוִּתְרֶע�יָנה ָּבָאֽ �ה ּוְבִריֹא ֹות ַמְרֶא� ֹות ְיפ4 ר ֹעNת0 ֶׁש�ַבע ָּפר� Bַהְיֹא  
:ת :זבראשית מקץ מא, :ת ְוַהְּמֵלא! ים ַהְּבִריא� ִּׁשֳּבִל� :ת ֵאZת ֶׁש�ַבע ַהֽ ְעָנה0 ַהִּׁשֳּבִל�ים ַהַּדּק� 4       ַוִּתְבַל֨ ה ְוִהֵּנ ץ ַּפְרֹע�   ה ֲחֽל:ם:ַוִּייַק4

:ת (בר' מקץ מא,ז) ]פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)[ ְעָנה0 ַהִּׁשֳּבִל�ים ַהַּדּק�  שמא תאמר בליעה ממש, לא כי אלא שראה שהיו. ַוִּתְבַל֨
אּו ִלְר֛אֹות ּכְ  )ד,כ 'במ( השבלים עולות ומכסות את שבע השבלים הטובות, והכיסוי נקרא לשון בליעה, וכן הוא אומר ֹ֧ ַבַּל֥ע ְוQא־יָב

ֶדׁש ָוֵמֽתּו: פ ֹ֖   :ֶאת־ַהּק

ְעָנה0  [לקח טוב]הפרות הטובות הרועות באחו, זוהי פעולת הגידול בשדה. ע"פ  זה לשון כסוי, היינו צבירת היבולים באוצרות ַוִּתְבַל֨
  מכוסים.

  
ים טז),מא ' מקץבר(   ]מקץ [המתחיל בדף קצג עמוד א]זוהר כרך א (בראשית) פרשת [גדול, משמש בתפקיד שלוש, -טעם זקף – ֱאQִה֕

הּו ),ידמא ' מקץבר( ֹֽה: טז),מא ' מקץבר( דאמשיך עליה חוטא דחסד למיהב ליה חנא קמיה דפרעה, (מה כתיב) ַויְִריֻצ֖ ים יֲַעֶנ֖ה ֶאת־ְׁש֥לֹום ַּפְרע (טט: בגין ֱאQִה֕

תלה הגדולה בגדול, מכאן שצריך אדם  טז),מא ' מקץבר( ]ב)פסיקתא זוטרתא (לקח טו[ (טט: ג) ,ולמפתח בשלום (טט: ב)לאקדמא ליה שלום  א)
  ]ילקוט שמעוני תורה פרשת וארא [המתחיל ברמז קעו][לדעת הכותב שלושת אלה הם בטוי של חלוקת כבוד למלכות  :להתפלל בשלומה של מלכות
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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

  

י[ ִיַּׁש�ק ָּכל־ַעִּמ!  :מ,מא מקץ בראשית י ְוַעל־ִּפ� �ה ַעל־ֵּביִת� ָּך:ַאָּתה0 ִּתְהֶי ל ִמֶּמֽ א ֶאְגַּד4 ק ַהִּכֵּס�   י ַר4

  ט] ויקרא רבה (וילנא) פרשת קדושים פרשה כד[

  ) ,יגכח ' תבוא(דב א"ר שמעון בן לקיש שתי פרשיות הכתיב לנו משה בתורה ואנו למדין אותן מפרשת פרעה הרשע כתוב אחד אומרט 

ְעָלה ק ְלַמ֔ יָת֙ ַר֣ ק יכול כמוני ת"ל ְוָהיִ֙ ַאָּתה0 ) ,ממא ' מקץ(בר גדולתי למעלה מגדולתכם ואנו למדין אותה מפרעה הרשע שנא' לשון מיעוט ַר֣
י �ה ַעל־ֵּביִת� ּךָ  יכול כמוני ת"ל ִּתְהֶי ל ִמֶּמֽ א ֶאְגַּד4 ק ַהִּכֵּס� י ֥ה'  ,ב)יט ' קדשיםוי( גדולתי למעלה מגדולתך והדין ַר4 י ָק֔דֹוׁש ֲאִנ֖ ים ִּתְה֑יּו ִּכ֣ ְקדִֹׁש֣

י  יכול כמוני ת"ל: ֱאQֵהיֶכֽם י ָק֔דֹוׁש ֲאִנ֖ Tֹאֶמר  )בר' מקץ מא,מד( קדושתי למעלה מקדושתכם ועוד אנו למדין מפרעה הרשע שנאמרִּכ֣ ַוּי
ה ֶאל ה-ַּפְרֹע1 �י ַפְרֹע! ף ֲאִנ ה יכול כמוני ת"ל יֹוֵס� �י ַפְרֹע! �י- בשם ר' לוי מ (גר' דסכנין)יהושע  גדולתי למעלה מגדולתך א"ר ֲאִנ של בשר  ֲאִנ

י  דם אתה למדו �י של הקדוש ברוך הוא ומהֲאִנ֖ ה של בשר ודם על ידי שאמר פרעה ליוסף ֲאִנ �י ַפְרֹע!  זכה לכל הכבוד הזה לכשיבא ֲאִנ

י  ,ו) שעיה מד(י וכתיב ), כעין חמש לשונות חסד וגבורה(טט: ובפסוק חמש פעמים מלת אניְוַעד־זְִקנָ֙ה ֲאִנ֣י ֔הּוא  ) ו,ד(ישעיה מ של הקדוש ברוך הואֲאִנ֖

ין ֱאQִהֽ  י ֵא֥ ל ְוגֲֹא֖לֹו ֣ה' ְצָב֑אֹות ֲאִנ֤י ִראׁשֹו֙ן ַוֲאִנ֣י ַאֲח֔רֹון ּוִמַּבְלָעַד֖ ר ֧ה' ֶמֶֽל\־יְִׂשָרֵא֛ ֹֽה־ָאַמ֨   .עאכ"ו ים:ּכ

יִת֙י ַוֲאִנ֣י ֶאָּׂש֔  ,ד)ישעיהו מו( ל ֲאִנ֤י ָעִׂש֙ ֹ֑ ה ֲאִנ֣י ֶאְסּב ל ַוֲאַמֵּלֽט: סְוַעד־זְִקנָ֙ה ֲאִנ֣י ֔הּוא ְוַעד־ֵׂשיָב֖ ֹ֖   א ַוֲאִנ֥י ֶאְסּב

  

י �ה ַעל־ֵּביִת� ולא יעשו בני פלטרין שלי תנ"י שם? לב.  יתפרנסון, –, ועל פיך ישק להיות גוזר – [תו"ש [פז]] לקט טוב – ַאָּתה0 ִּתְהֶי
  .ורזא דמלה מיניה אתזן כל עלמא –. זהר חדש ס. ועל פיך ישק דבר חוץ מדעתך

�ה עַ  יַאָּתה0 ִּתְהֶי מפרעה שמשמעות המלה מלך  ,ט]ר קדושים כד"ו[קטן, שתי דרשות בפשט הכתוב, ע"פ -פשטא מונח זקף – ל־ֵּביִת�

א(בשר ודם) לומדים למלך מלכי המלכים הקב"ה, והן מתבררות בדרשה על  ק ַהִּכֵּס� מכסא מלכות של בשר ודם לכסא מלכות  – ַר4
  ממה"מ הקב"ה.

א ק ַהִּכֵּס�   עין יתור לרבות, קדושת הקב"ה למעלה מקדושת ישראל, גדולת הקב"ה למעלה מגדולת ישראלמרכא טפחא, כ – ַר4

  

י[ ִיַּׁש�ק דם אדם נושקני חוץ ממך משום שלא יקח אהלוקח שררה מהמלכות נושק יד המלך, אמר פרעה לא יהא  – יפ"תב– ְוַעל־ִּפ�
  . וין לך ונושקין על פיך כמו אלוה, אלא שלא קיבל עליוהכל משתח –, שכל טוב לשון שני מלשון משק ביתבלתי רצונך.  שררה

י[ י[משמע (א) גוזר, קובע מינויים, מפרנס (ב) כעין אלוה, ויוסף לא קיבל עליו. -מקף כרב – ְַעל־ִּפ� טפחא, כמשנה מצב  – ְַעל־ִּפ�
  ומינוי,

י י[ ִיַּׁש�ק ָּכל־ַעִּמ!   ,סף משלו נתנו לו, פה שלא נשק בעבירה ועל פיך ישק כל עמיאמר רשב"ג יו [תו"ש [פט]] (ב"ר פ"צ) -  ְוַעל־ִּפ�

י ימצב (הצעת טט) (א) עם הארץ (ב) כהני מצרים, - מקף כרב – ָּכל־ַעִּמ! אתנח מגביל החלטות יוסף בעיקר לעם הארץ ולא  – ָּכל־ַעִּמ!
  לכהני מצרים (ראה פר' ויגש, רק אדמת הכהנים לא היתה לפרעה).

  

ה ֶאלוַ  :מד,מא מקץ בראשית Tֹאֶמר ַּפְרֹע1 ה-ּי �י ַפְרֹע! ף ֲאִנ י[ לֹא      יֹוֵס� Bיׁש ֶאת-ּוִבְלָעֶד Tים ִא ֹו ְוֶאת-ָיִר֨ ֹו ְּבָכל-ָיד1 ִים׃-ַרְגל� ֶרץ ִמְצָרֽ   ֶא4
ֹו  -  ]לועז מעם ילקוט[ ֹו שלא יחגור נשק, - ָיד1    לוחמים 40600מחוץ לחיל מצרים  צבא ... הסוס, עלשלא יעלה  -ַרְגל�

י[  ]מדרש – תורה שלמה[ Bי  )מא,טזמקץ  'בר(יוסף לפי שמיעט כבודו ואמר  א) -(טט   רביע, ארבע ענינים –ּוִבְלָעֶד וריבה כבוד ִּבְלָעָד֑
ים יֲַעֶנ֖ההמקום  י )טלמא,מקץ  'בר(רשע שבח להקב"ה לפיכך התרבה כבוד המקום שאמר הכדי שיתן ...  ֱאQִה֕ יעַ  ַאֲחֵר֨ ים הֹוִד֧ -ֶאת אֹוְתF֖  ֱאQִה֛

את-ָּכל ֹ֑   תלה הגדולה בבעליה. ז
ם נָ֥בֹון-ֵאין  )מא,טזמקץ  'בר( וגם נתגדל שמו בחכמה שאמר לו )ב -(טט    .ָּכֽמֹוF ְוָחָכ֖
ה )מדמא,מקץ  'בר(ונתרבה כבודו בגדולה שנתן לו שנאמר  )ג -(טט  �י ַפְרֹע! י[  ֲאִנ Bּוִבְלָעֶד.  
י )מא,טזמקץ  'בר(לפי שמיעט עצמו בלשון   )ד -(טט  י[ )מדמא,מקץ  'בר(מלכות בו בלשון  קיבל ִּבְלָעָד֑ Bּוִבְלָעֶד  

י[ לֹא Bים-ּוִבְלָעֶד  לו"י, רמז למנוי משה   –ר"ת ו' ל' י'  – ָיִר֨

  

ץ ֶאת :מח,מא מקץ בראשית Uִים ַוִּיֶּתן-ָּכל-ַוִּיְקֹּב ים ֲאֶׁש*ר ָהיּו0 ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר� Bַבע ָׁשִנ�ֶכל׀ ֶׁש �ים-ֹא ֶכל ֶּבָעִר!   ֹא�
ֶכל ְׂשֵדה  Tּה׃ָהִע1יר ֲאֶׁש4 -ֹא ן ְּבתֹוָכֽ יָה ָנַת4   ר ְסִביֹבֶת�

ץ ֶאת Uים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב Bַבע ָׁשִנ�ֶכל׀ ֶׁש � ללמדיצא מן הכלל  כעיןרביע, נמצא התפקיד  גרשיים מונחבאופן כללי בין תפקידי תבנית הטעמים  – ֹא

ִים כי ההמשך על עצמו,    נה ראשונה עדיין אספו בשנה השביעית.אפשר שגם תבואות שהוא בעל פרט נוסף לענין ֲאֶׁש*ר ָהיּו0 ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר�

ץ ֶאת Uֶכל׀-ָּכל-ַוִּיְקֹּב �  מונח פסק(מקף מקף) גרשיים  -  ֹא

ֶכל-ָּכל-ֶאת �היו שני מסלולי פעולה, תבואות שהלכו מצב נאמר כי - שלב. כרב- מצב או רב- מקף מקף, כל מקף עשוי להיות בתפקיד רב – ֹא

ֶכל-ָּכל-ֶאתאם כך לא קיבץ יוסף את חסנים הפרטיים. , תבואות שהלכו למבניהול יוסף למחסנים המלכותיים �ים ֹא Bַבע ָׁשִנ�אל  ׀ ֶׁש
  המחסנים שבאחריותו. 

ץ ֶאתבקריאה ללא פסק  Uים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב Bַבע ָׁשִנ�ֶכל ֶׁש �  קיבץ את האוכל שגודל תחת אחריות יוסף לאוצרות המלכות והשתמר (ללא פסק) – ֹא

ץ ֶאתבקריאה עם פסק  Uכֶ -ָּכל-ַוִּיְקֹּב �יםֹא Bַבע ָׁשִנ�אף על פי שקיבצו את האוכל למחסנים הפרטיים שבע שנים הוא לא השתמר (חל  – ל׀ ֶׁש
לכם לכם לכם לכם     יאמריאמריאמריאמר(בנוסחינו: אשר)  ואשרואשרואשרואשר...  )מא,נה(- בו פסק) ורובו נרקב. טעם פסק מרומז ב מלת "גזר" במשמע פסק ערלה, בפ' רש"י ב

והתכווין שבהסר ערלתם הארץ תהיה מוכשרת לקבל השפע הרוחני מה'  –(טט  ושימול) בעובשנות הש –(טט  לפי שהיה יוסף אומר להם -  תעשותעשותעשותעשו
, כשבאו אצל פרעה ואמרו לו: כך הוא אומר לנו, אמר להם: ולמה לא צברתם בר, והלא הכריז לכם )שישתמר תבואתם, והיות ולא מלו

הרי גזר על התבואה והרקיבה, ומה  ר לכם תעשו;ר לכם תעשו;ר לכם תעשו;ר לכם תעשו;יאמיאמיאמיאמ    אשראשראשראשרששני רעבון ָּבִאין? אמרו לו: אספנו הרבה והרקיבה; אמר להם: אם כן את 
  ונמות (ראה ב"ר צא,ה)  חייהם) וקצרתשוב טעם פסק במשמע י -טט (אם יגזור עלינו 
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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

 (התשע"ח)  :מקץ מא,אבראשית  1.8

  

ה ֶמֶלI-ְויֹוֵסף0 ֶּבן :מו,מא מקץ בראשית ��י ַּפְרֹע ֹו ִלְפֵנ Mה ְּבָעְמד   ִמְצָר!ִים-ְׁשNִׁש�ים ָׁשָנ�
ר ְּבָכלַוֵּיֵצ*א י   ַּיֲעֹב� ה ַוֽ �י ַפְרֹע� ִים׃-ֹוֵסף0 ִמִּלְפֵנ ֶרץ ִמְצָרֽ   ֶא4

ֹו  Mה ְּבָעְמד  המלים 'גי )[אמרי נועם]עולה יסו"ד מלכו"ת עולה תקע"ו (ע"פ  ל"גדו- ף"ן זק"קט- ף"זקגי' המלים  גדול,- קטן זקף- זקף - ָׁשָנ�

, הודיעו הסכמה ן"ה ו. כעין תקע"ןה" שבאתב" ט. צ"טעולה צ" ז"לתע ותקע" בין הפרש ,זגדול עולה תע"- קטן זקף- זקף -המוטעמות ב

  ליוסף. 

 'בר(-יסו"ד מלכו"ת נפתח השפע הרוחני (ראה אוצר גי' רב י"ר פאלוך זצ"ל) שהביא את השפע הגשמי כנאמר ב-מהחיבור שהביא יוסף ב

ע ִלְקָמִצֽים׃ )מא,מז מקץ ַבע ְׁשֵנ֣י ַהָּׂשָב֑ ֶרץ ְּבֶׁש֖ ַעׂש ָהָא֔    ַוַּת֣

  בי"ת הל"ל; , הרב י"ר פאלוך] תע"ז: עקיב"א ב"ן יוס"ף יס"ד ז"ה [אוצר הגי' של- מ

  תיבות 99(בנוסח הספרדים) בתפילת בימי מתתיהו (שבחנוכה) יש צ"ט: 

ר ְּבָכל...  ו)מא,מ מקץ 'בר(  ַּיֲעֹב� ה ַוֽ �י ַפְרֹע� ִים׃-ַוֵּיֵצ*א יֹוֵסף0 ִמִּלְפֵנ ֶרץ ִמְצָרֽ   ֶא4

י ְועַ ) מ,מא(הבאים  מקראותפשט הפסוק מתבטא ב ק ָּכל־ַעִּמ֑ יF יִַּׁש֣ אלא לשון ברכיים,  \ַאְבֵר֑ ... אמר לו רבי יוסי ... אין  י"רש ג)מ,מא( ... ל־ִּפ֖
ל אֹ֔תֹו ְונָ֣תֹוןידו שנאמר  תחתשהכל נכנסין לפניו ויוצאין  רֶ  ַע֖ יִם:ָּכל־ֶא֥ יׁש ֶאת־יָ֛דֹו וְ ...   ד)מ,מא(... ץ ִמְצָרֽ ים ִא֧ יQֽ Fא־יִָר֨ ֶאת־ַרגְ֖לֹו ּוִבְלָעֶד֗

יִם: ֶרץ ִמְצָרֽ   ...ְּבָכל־ֶא֥

  

ר ָאַמ�ר יֹוֵס!ף  מא,נד: מקץבראשית  ֹוא ַּכֲאֶׁש� *י ָהָרָעב0 ָלב� יָנה ֶׁש�ַבע ְׁשֵנ   ַוְּתִחֶּל>
י ָרָעב0 ְּבָכל  ֹות ּוְבָכל-ַוְיִה* ֶחם׃- ָה�ֲאָרצ� ָיה ָלֽ ִים ָה4 ֶרץ ִמְצַר�   ֶא4

יָנה ֶׁש�ַבע  )מא,נד מקץ 'בר( ליקוטי אנשי שם *י ָהָרָעב0 ַוְּתִחֶּל> .... כאשר אמר יוסף וגזר שהתבואה שאינו ת"י (תחת יד) פרעה ירקבו.  ְׁשֵנ
וזה ויפתח יוסף את כל אשר בהם וישבר למצרים. כל לרבות אפילו התבואה שאצרו המצרים לעצמם והרקיבו אלו בעצמם. פתח להם 

וגו'   היה יוסף מוכר להם היו מתוקנים. כמו שהיה במכת דם יוסף ומכר להם בדמים יקרים. וראו גדולתו ית' שבעיניהם היו נרקבים וכש
הוליכו התבואה ממצרים לשאר ארצות ועל ידי זה ותרעב כל ארץ מצרים ויפתח יוסף וישבור למצרים לבד שתחילה המצרים  א"י... 

מה אל יוסף לשבור אוכל ומזה נחזק הרעב גם להם לפי שע"י ערמה הוליכו למדינות אחרות. לכן עשו תקנה שכל הארץ באו מצרי
  לכל אחד רק לפי צורכו ולא לעשות בה סחורה (קנין אברהם).

*י ָהָרָעב0  יָנה ֶׁש�ַבע ְׁשֵנ גרש ומהפך, ללא מונח כעין יצא להקל - נדיר ביותר עם מונח בין אזלא –גרש מונח מהפך פשטא - אזלא – ַוְּתִחֶּל>
שתי הקלות לטובה סופית לבני ישראל. משתי ההקלות  נאסף כל הכסף  לפחותולא להחמיר, עם מונח אפשר כי מלמד על כעין יצא עם 

מצרים ומשאר ארצות באוצרות פרעה ואח"כ נטלוהו בני ישראל ממקום אחד. (א) שמה שאצר יוסף לא הרקיב ומה שקנה יוסף רקוב היה 
  לכולם ויוסף מכר במחיר גדול. נמכר מעמו מתוקן, (ב) שעשו תקנה שימכרו לכל אחד  רק כפי צורכו ולא לסחורה כדי שיהיה

  

� ְרא :אמקץ מב, בראשית ב ַוַּי י ַיֲֽעֹק� ֶבר-ֶיׁש ִּכ4 ֹ*אֶמר ְּבִמְצָר!ִים ֶׁש� יו ַיֲֽעֹקב0  ַוּי  ִּתְתָרֽאּו׃ ָל�ָּמה ְלָבָנ�
ֹ*אֶמר יו ַיֲֽעֹקב0  ַוּי היה לבני יעקב מקום היות והרסו כרך גדול של שכם, וארץ כנען היתה ממלכות או בחסות מצרים,  ִּתְתָרֽאּו ָל�ָּמה ְלָבָנ�

ב ֶאל )בר' וישלח לד,ל(- לחשוש מלהתפס במצרים על מעשיהם. (ראה הסברנו ב אֶמר ַיֲעֹק> ֹ֨ ֹון ְוֶאל-ַוּי �בר' מקץ (- ובֵלִוי. ֲעַכְרֶּת�ם ֹאִתי, -ִׁשְמע

אדם שאין לו  הוא היה אומר אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר שאין לך ]מ"ג,ד"משנה מסכת אבות פ[כי נאמר  )מב,יט
  שעה ואין לך דבר שאין לו מקום:

ֶבר ֶבר-ֶיׁשנוטריקון ש'ם ב'ן ר'חל (מקור לא ידוע).  – ֶׁש� משמע, אוכל, שבירת סוד היעלמות יוסף, סוד הצלת עם -מקף בתפקיד רב – ֶׁש�
  ישראל כי מפני ששם בן רחל משנה למלך לא יאונה רע לבני יעקב 

אֶמר יַעֲ  לד,ל: וישלחבראשית  ֹ֨ ב ֶאלַוּי ֹ֝ ם אִֹת֒י - ִׁשְמ֣עֹון ְוֶאל- ק   ֵלִו֘י ֲעַכְרֶּת֣

ר ְונֶֶאְס֤פּו ָעַל֙י ְוִהּ֔כּונִי ְונְִׁשמַ  י ִמְסָּפ֔ י ּוַבְּפִרִּז֑י ַוֲֽאנִ֙י ְמֵת֣ ֶרץ ַּבְּֽכנֲַעִנ֖ ב ָהָא֔ נִ֙י ְּביֵֹׁש֣ י ֲאִנ֥י ּוֵביִתֽי׃ְלַהְבִאיֵׁש֙   ְדִּת֖

ב ֹ֝ אֶמר יֲַעק ֹ֨ ם אִֹתי֒ - ֣עֹון ְוֶאלִׁשמְ - ֶאלקדמא ואזלא, כעין כלל מלמד על  – ַוּי מונח זרקא מונח סגול, כאילו מספר לימודי ז"ס  – ֵלִו֘י ֲעַכְרֶּת֣
וביניהם בתפקיד הרחבת העכירה ביחסים עם הגוים למעבר ליושבי הארץ אל גוים רחוקים, כגון מצרים, שע"פ אלשיך בפר' מקץ ראה 

  ).ב"ר עה,זע"פ  אלשיךם (ארץ כנען היתה ממלכות או חסות מצרים בימים הה )מב,יט(- הסברנו ב

�ים-ִאםבראשית מקץ מב,יט:  ם ֵּכִנ ד ֲאִחיֶכ�ם ַאֶּת� ּו ְוַאֶּתם0  ִמְׁשַמְרֶכ!ם ְּבֵב�ית ֵיָאֵס�ר ֶאָח� �יאּו ְלכ ֶבר ָהִב� ֹון ֶׁש� ם׃ ַרֲעב4   ָּבֵּתיֶכֽ
ּותּו -ְוֶאתבראשית מקץ מב,כ:  א ָתמ! �ֹ י ְוֵיָאְמנ4ּו ִדְבֵריֶכ�ם ְול יאּו ֵאַל� �ן׃  -ַוַּיֲעׂשּוֲאִחיֶכ*ם ַהָּקֹטן0 ָּתִב  ֵכֽ

לעולם לא ...  ),טזמב(...  אור החיים הערות על הנושא הכללי בתוך פירוש נשלבהנושא ההילכתי של הפסוקים הוא מסירת יהודי לגויים. 
(לא היה בדעת הישראלים (כאן בני יעקב) למסור  היה בדעתם להפרד בשום אופן כי היו יראים על הפירוד לבל יהיה אשם להיותו לבדו

(יש להוכיח מכאן שניתן להאמין לגוי , ולא נתרצו לבסוף להניח אחד מהם אלא לצד שתלה להם הנסיון בזה ידיהם אחד או יותר מביניהם)ב

�ים-ִאם) טי,מב(כאשר אבאר בפסוק  )שלטון הגוים לא יאונה להם כל רעכאשר הוא מצהיר שאם כנים הם, כלומר מעשיהם לא מסכנים אותם מצד   ֵּכִנ
ּותּו  ),כמב(וגו'  א ָתמ! �ֹ   אז הוכרחו במעשיהם:ְול

  

4י ִאיׁש [יא]  יד: –,יא מקץ מב בראשית נּו ְּבֵנ Mְחנּו לֹא-ֻּכָּל �ים ֲאַנ� !ְחנּו ֵּכִנ ד ָנ ים׃-ֶאָח� י[ ְמַרְּגִלֽ   ָהי4ּו ֲעָבֶד�
י [יב] א ִּכֽ Mֹ ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה!ם ל ם ִלְרֽאֹות׃-ַוּי ֶרץ ָּבאֶת4   ֶעְרַו4ת ָהָא�
�ים ָעָׂשרA  [יג] ּו ְׁשֵנ B4י ִאיׁשַוּיֹאְמר 1ְחנּו ְּבֵנ ים ׀ ֲאַנ Tי[ ַאִח ן ֶאת- ֲעָבֶד֨ ה ַהָּקֹט* !ַען ְוִהֵּנ֨ ד ְּבֶא�ֶרץ ְּכָנ ד ֵאיֶנּֽנּו׃-ֶאָח� ֹום ְוָהֶאָח�   ָאִב0ינּו0 ַהּי�

ם׃[יד]   ים ַאֶּתֽ ר ְמַרְּגִל4 ר ִּדַּבTְרִּתי ֲאֵלֶכ1ם ֵלאֹמ� ּוא ֲאֶׁש֨ Bם יֹוֵס!ף ה 4ֹאֶמר ֲאֵלֶה�   ַוּי
4  )א,ימקץ מב 'בר( ]רש"י[ נּו ְּבֵנ Mְחנּו -י ִאיׁשֻּכָּל! ד ָנ   נצנצה בהם רוח הקודש, וכללוהו עמהם, שאף הוא בן אביהם (ראה ב"ר צא,ז). - ֶאָח�

נּו Mגדול, תפקיד בדרך הסוד האצלה רוחנית מהשמים לאדם, כאן נצנצה בהם רוח הקדש. האצלה מכתר חכמה ובינה ליסוד - זקף - ֻּכָּל
  מלכות וגלויו הנבואי בעולם המעשה. 

נּו )א,ימקץ מב 'בר( M(לאה, בלהה, זלפה) משלוש אמהותבני איש אחד הם גדול, בתפקיד שלוש, עשרה אחים שהגיעו למצרים - זקף - ֻּכָּל .

ּו )ג,ימקץ מב 'בר(לעומת  B1ְחנּו רביע, בתפקיד ארבע אמהות כאשר הם מציגים את משפחתם  -  ַוּיֹאְמר ים ׀ ֲאַנ Tי[ ַאִח �ים ָעָׂשרA ֲעָבֶד֨ ְׁשֵנ
4י ִאיׁש ד ְּבֶא� -ְּבֵנ ן ֶאתֶאָח� ה ַהָּקֹט* !ַען ְוִהֵּנ֨ ד ֵאיֶנּֽנּו׃-ֶרץ ְּכָנ ֹום ְוָהֶאָח�     ָאִב0ינּו0 ַהּי�
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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

4י ִאיׁש בראשית מקץ מב,יא: נּו ְּבֵנ Mְחנּו לֹא-ֻּכָּל �ים ֲאַנ� !ְחנּו ֵּכִנ ד ָנ ים׃-ֶאָח� י[ ְמַרְּגִלֽ   ָהי4ּו ֲעָבֶד�
נּו  M4י ִאיׁש ]בעה"ט[גדול, ענין של שלוש פעולות ודרש - זקף -  ֻּכָּל ! -ְּבֵנ ד ָנ , ג' נחנו, ולא אמר אנחנו רמז שאחד ממנו חסר, ְחנּוֶאָח�

ר ְחנּונַ֣  ,לב)לב' מט' במ(במסורת, הכא, ואידך  ֹ֧ ים נֲַעב ְענּו֙  ְחנּונַ֤  (איכה ג;מב),  ֲחלּוִצ֛   ) שאמרו ב"ר צא;ז, וזהו שדרשו (ָפַׁש֙
  נחנו נהרוג כל העיר אם לא יתנו לנו,   )א(
 וזהו בשביל שנחנו פשענו בו   )ב(

  וצים להלחם אם לא יתנוהו לנו לפדותו: נחנו נעבור חל  )ג(
  

י :בראשית מקץ מב,יב א ִּכֽ Mֹ ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה!ם ל ם ִלְרֽאֹות׃-ַוּי ֶרץ ָּבאֶת4   ֶעְרַו4ת ָהָא�
אהפסוק ללא מלת  Mֹ שמע ישראל, ובפנימיות התורה צריך התחזקות בקבלת עול מלכות שמים כדי  (דב' וא' ו,ד)הוא בתבנית מלאה של  ל

יושה שהם בהסתר הארץ. לברר את ניצוצי הקד מקום עבירות (מצרים ערוות  ,משמע מילת ערוה, מקום התורפה- מקף כרב – ֶעְרַו4ת-ִּכֽ
  או המקום המוסתר. פשט דברי יוסף על מקום התורפה, פנימיות דבריו עוסק בבירור ניצוצי הקדושה מן המוסתר.הארץ) 

ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה!ם (בר' מקץ מב,יב)  , כתבנית הטעמים של (דב' וא' ו,ד) שמע ישראל, בהסבר [שפת אמת וישב תרן] על ח(סלוק) טפחא אתנ  – ַוּי

עשו ובניו במקומות מושביהם, כך אפשר לומר על כל העמים. הבורא שם בכל מקום בבריאה ניצוצי קדושה. העם היושב שם אמור היה 
  ושה ולכן על בני ישראל לבררם.להעלותם לפי מעשיהם. אבל היות ולא היטיבו מעשיהם, אינם מגלים הניצוצי קד

א Mֹ ...  ]]189בראשית רבתי פרשת מקץ [המתחיל בעמוד [-גדול, בתפקיד שלוש, ג' ימים, ג' טענות יש ליוסף עליהם: כנדרש ב- זקף – ל

ן שבאתם ועדיי עברו ג' ימיםא"ל אם לשבר אכל באתם למה נכנסתם בי' פתחים אחר שנכנסתם, אם על עסק תבואה באתם והלא כבר 
  ץ באתם.לא קניתם תבואה, ועוד מה טיבכם בשוק של זונות, אלא לא לשבור אכל באתם אלא לראות [את] ערות האר

 

4י ִאיׁש :יג,מקץ מב בראשית 1ְחנּו ְּבֵנ ים ׀ ֲאַנ Tי[ ַאִח �ים ָעָׂשרA ֲעָבֶד֨ ּו ְׁשֵנ Bַען -ַוּיֹאְמר! ד ְּבֶא�ֶרץ ְּכָנ  ֶאָח�
ן ֶאת  ה ַהָּקֹט* ֹום וְ -ְוִהֵּנ֨ ד ֵאיֶנּֽנּו׃ָאִב0ינּו0 ַהּי�   ָהֶאָח�
  

 Aים ָעָׂשר� ּו ְׁשֵנ Bי[פרט קדמאה  ַוּיֹאְמר 4י ִאיׁשכלל הצריך לפרט  ֲעָבֶד֨ 1ְחנּו ְּבֵנ ים ׀ ֲאַנ Tַען-ַאִח! ד ְּבֶא�ֶרץ ְּכָנ ופרט בתראה המפרט הפרט  ֶאָח�
   קדמאה

ּו  ,יג)מקץ מב 'בר(  Bרביע  –ַוּיֹאְמר Aים ָעָׂשר�   כעין ארבע שיעורין, חציצין ומחיצין )ב(מארבע אמהות  (א)קטנה, - מונח תלישא - ְׁשֵנ

  מארבע אמהות  )א(

 Aים ָעָׂשר� ּו ְׁשֵנ Bּו  פרט קדמאה ַוּיֹאְמר Bכמו  (מב,יא) [רש"י]ע"פ  וחדיםאמהם ויוסף שרביע, אף שהם מארבע אמהות אמרו  –ַוּיֹאְמר)

והו עמהם שאף הוא בן וכלל (ובפרט בתראה מתברר)נצנצה בהם רוח הקדש   )אלבק) פר' צא] –[ב"ר (תיאודור - הנלמד ב
ּוא )ד,ימב( - יוסף מרמז להם בדבריו ש מב,יד)בר' מקץ (- ואפשר שבמידת סמוכים הנלמדת ב . לכן הם שנים עשר.אביהם Bיג)מב( ה, 

  ֵאיֶנּֽנּו׃- ש ָהֶאָח�ד

4י ִאיׁש 1ְחנּו ְּבֵנ ים ׀ ֲאַנ Tַען-ַאִח! ד ְּבֶא�ֶרץ ְּכָנ   פרט בתראה המפרט הפרט קדמאה ֶאָח�

  אמותיהם וכתוצאה יחסים ביניהם, ב' מצד יחסם ליוסף מצדתביר, מחולקים ביניהם א'  -  אנחנוגא פסק דר -  אחים דאח מצד

תביר מרכא טפחא, על כל פרט חל הענין המדובר בו ע"פ פי'  פסקדרגא  -  אחד- אחים אנחנו בני אישמצד אחר קריאה ללא פסק 
 .אביהם נצנצה בהם רוח הקדש וכללוהו עמהם שאף הוא בן  )יא,מב( רש"י

  כעין ארבע שיעורין, חציצין ומחיצין )ב(

�ים ָעָׂשרA  ,יג)מב( ּו ְׁשֵנ Bאומדנא, חציצין ומחיצין - כעין ארבע שיעורין  - רביע מונח תרסא  - ַוּיֹאְמר  

   , העיר במקום בשער אחד עשרה שערינכנסו ב ]רש"י[ ע"פ עשרה שערים, – )ב,ימב(לפסוק  )א(

  רשו (ב"ר צא,ז)מד ]רש"י[ע"פ  ד)י,מב(לפסוק  )ב(

  אומדנא לממון לפדיון יוסף,  )א(

  אומדנא על פעולה אם לא יסכימו לפדותו בממון, להרוג או ליהרג,  )ב(

  שיעור שניים החריבו שכם  )ג(
1ְחנּו ;   570– גי' ,קטנה-תלישא -ָעָׂשרA   ג)י,מב(    קכ"ד כ"ג ק"א 101 הפרש 23 -ו 124עולה  5-צמצום בתנ"ה;  455; הפרש 115   -תביר, גי'  –ֲאַנ

  

4ֹאֶמר :ידמב, מקץבראשית  ּוא יֹוֵס!ף ֲאֵלֶה�ם ַוּי Bר ה ר ֲאֵלֶכ1ם ִּדַּבTְרִּתי ֲאֶׁש֨ ים ֵלאֹמ� ם׃ ְמַרְּגִל4  ַאֶּתֽ
ּוא Bּוא יד)בר' מקץ מב,( ]רש"י[רביע, ארבעה דברים אמר להם יוסף כמדרש שמביא  – ה Bר ה רהדבר  - ֲאֵלֶכ1ם ִּדַּבTְרִּתי ֲאֶׁש֨  ,,,,ִּדַּבTְרִּתי ֲאֶׁש֨
ּואתם מרגלים, שא Bואילו מצאתם אותו ויפסקו עליכם ממון,  א) -(טט  האמת והנכון; זה לפי פשוטו. ומדרשו (ב"ר צא,ז): אמר להם: ה

ואם יאמרו לכם שלא יחזירוהו בשום ממון, מה תעשו? אמרו לו: לכך באנו, או להרוג או ליהרג.  )ב -(טט תפדוהו? אמרו לו: הין. 
ּוא )ג -(טט אמר להם:  Bראֲ  ה מנחש אני בגביע שלי, ששנים מכם החריבו כרך  )ד -(טט להרוג את בני העיר באתם!  -  ֲאֵלֶכ1ם ִּדַּבTְרִּתי ֶׁש֨

   גדול של שכם.

ּוא יד)בר' מקץ מב,( [ספורנו]או נאמר כי הדבר הרביעי הוא כפי'  Bר ה אותו האחד שאתם אומרים שאיננו ואינכם . ֲאֵלֶכ1ם ִּדַּבTְרִּתי ֲאֶׁש֨
  :הוא שהלך בעצתכם להגיד מה שראיתם או שהסכמתם כדי לרגל כמו שאמרתי מפרשים אנה הלך

4ֹאֶמר יד)בר' מקץ מב,( תבנית הטעמים הפותחת פסוק זה מל"ב מידות (סלוק) מרכא טפחא בתפקיד דרישת סמוכים, כעין מידה  – ֲאֵלֶה�ם ַוּי
  ם משפיעים על הנלמד בפסוק זה. לכן אפשר לפרש כך:היינו שדברים מהכתוב הקוד מוכיח עליו, (הכתוב לפניו)(כב) מדבר שחבירו 

ּוא  ))גיבר' מקץ מב,( (המגיע לכאן מהפסוק הקודם האחד שאיננו Bר זה ה   ֲאֵלֶכ1ם ִּדַּבTְרִּתי ֲאֶׁש֨
  יד)בר' מקץ מב,(

  

ֹ�את ִּתָּבֵח!נּו ֵח*י ַפְרֹעה0 ִאם מב,טו: מקץבראשית  י ִאם-ְּבז Tה ִּכ ּו ִמֶּז� �ֹוא ֲאִחיֶכ4ם ַהָּקֹט� - ֵּתְצא ָּנה׃ְּבב1   ן ֵהֽ
ֹ�את ִּתָּבֵח!נּו , דבקות בשמע ישראל, מקימה  410, גי' שמע עולה 410טפחא אתנח, תבנית טעמים של "שמע ישראל", גי' בזאת עולה  -  ְּבז

את השכינה הרמוזה במלת זאת וחי פרעה מרמז לגלות מצרים הנמשך בכל הגלויות, וע"י התמדה במצוות שמע ישראל, מקימים קומת 
  ם מגלות בכלל. (קצת ע"פ אור המאיר פורסם בדבר מלכות מקץ התשע"ד)השכינה ויוצאי
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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

 (התשע"ט)  :מקץ מא,אבראשית  1.9

  
  בראשית מקץ מא,כז: 

ֹות ַהּקָ  ֹות ְׁשֻדפ� ִּׁשֳּבִלים0 ָהֵרק� ָּנה ְוֶׁש*ַבע ַהֽ ן ֶׁש*ַבע ָׁשִנים0 ֵה� Bת ַאֲחֵריֶה �Nת ָהֹע ָּפרֹות ָהַרּ֨קֹות ְוָהָרֹע> יםְוֶׁש�ַבע ַה'   ִד!
ַבע  ּו ֶׁש� Mב׃ ִיְהי 4י ָרָעֽ   ְׁשֵנ

ָּפרֹות   גדולה שעור זמן הרעב, שעור זמן להגעת הגזרה, פרות אלו הן עיקר העניין בחלום פרעה,- מונח תלישא – ְוֶׁש�ַבע ַה'

ָּפרֹות ללמד לכתוב לפניו ולכתוב אחריו (היינו, לפחות  , כעין לפחות שני טעמי תלשא, כל אחד עם תפקידיםמונח תלשא – ְוֶׁש�ַבע ַה'

ת (בר' מקץ מא,כה)ים בתפקידי תלשא). סמיכות התכנים בין ארבעה לימוד ִּׁשֳּבִלים0 ַהֹּטֹב� ָּפרֹות (בר' מקץ מא,כו)ובין  ְוֶׁש*ַבע ַהֽ עשוי  ְוֶׁש�ַבע ַה'
  ללמד על:

  (א) שיעור לקט.

   [בבלי בבא מציעא קה,ב]- , במפולת יד ובמפולת שוורים כנלמד ב(ב) שיעור גידול שבלים, יחס בין זריעה לתנובה
אמר רבי יהודה מאי קצבה בכרי אלא אם יש בו כדי נפילה. וכמה כדי נפילה? רבי אמי אמר רבי יוחנן: ארבעה סאין לכור, רבי אמי 

דיליה אמר: שמונת סאין לכור. אמר ליה ההוא סבא לרב חמא בריה דרבה בר אבוה: אסברה לך; בשני דרבי יוחנן הוה שמינה ארעא, 
רעא. תנן התם: הרוח שפיזרה את העומרין, אומדים אותה כמה לקט ראויה לעשות, ונותן לעניים. רבן בשני דרבי אמי הוה כחישא א

שמעון בן גמליאל אומר: נותן לעניים כדי נפילה. וכמה כדי נפילה? כי אתא רב דימי אמר רבי אלעזר, ואיתימא רבי יוחנן: ארבעת 
תא שמע, דכי אתי רבין אמר רבי אבוה אמר  - מפולת יד או למפולת שוורים? קבין לכור. בעי רבי ירמיה: לכור זרע או לכור תבואה? ל

  .תיקו - רבי אלעזר, ואמרי לה אמר רבי יוחנן: ארבעת קבין לכור זרע. ועדיין תבעי לך: למפולת יד או למפולת שוורים? 

  

זורע שטח של ארבעה קב, התנובה השמינה היינו  כי אתא רב דימי אמר רבי אלעזר, ואיתימא רבי יוחנן: ארבעת קבין לכור. -הסבר ל
  !!! 45=  180/  4קבין. היחס הוא  180סאין שהם  30אמורה להיות מספר גרעינים שיספיקו לזריעת שטח של כור שהוא כשטח 

  )100%- לממה שזרע (קצת מעל לשני אחוז  45היינו נותן לקט המהווה חלק  רבן שמעון בן גמליאל אומר: נותן לעניים כדי נפילה.ולפי 

  הוא במפולת יד, ואילו במפולת שוורים השיעור היה גבוה מכך.  45:  1 בימי התנאים והאמוריים היה אפשר שהשיעור

  

ן ְוִנְׁשַּכ4ח ָּכל: ל,מא מקץ בראשית *י ָרָעב0 ַאֲחֵריֶה� ַבע ְׁשֵנ ָקמּו ֶׁש> ע ְּבֶא�ֶרץ ִמְצָר!ִים-ְו'   ַהָּׂשָב�
ֶרץ׃-ְוִכָּל4ה ָהָרָע�ב ֶאת    ָהָאֽ

ָקמּו ע-ָּכל(א) במשמע של עקירת זכרון  גדולה,- תלישא - ְו' לומר  ורוצה...  ]מעם לועז בראשית ב ע' תשלא, עצת יוסף ילקוט[כפי'  ַהָּׂשָב�
ע ְּבֶא�ֶרץ-ָּכלשנות הרעב ישכח  שיתמואפילו אחרי  שהארץ תשוב לתת  עדכך שיהיה נצרך זמן הרבה - , כי הרעב יהיה כבד כלַהָּׂשָב�

  ה להשביע הבריות. כוחה כמלפנים להוציא תבוא
ָקמּו ע - ָּכל- במשמע של מחיצה ל גדולה,- תלישא - ְו' ואילו הרעב יהיה בכל המדינות  לבדהוהשבע יהיה במצרים  ]ךלדר צידה[כפי' ַהָּׂשָב�

  .וארצות העולם

ָקמּו :ל ְּבָכל־ֶא4  (מא,כט) לצורך כתוב לפניה מחיצהשל לימוד במשמע  ,(=תלשא) גדולה- תלישא - ְו' ע ָּגד� ִיםָׂשָב4 , שכדי להאכיל  ֶרץ ִמְצָרֽ

ן  (מא,ל)- בשנות הרעב המוזכרות ב *י ָרָעב0 ַאֲחֵריֶה� ַבע ְׁשֵנ ָקמּו ֶׁש> :ת (מא,לה)צריך בפשטות ְו' �ים ַהֹּטב� 0 ַהָּׁשִנ ֶכל ּו ֶאת־ָּכל־ֹא֨ Bְוִיְקְּבצ .

מה' לשימור האוכל הנקבץ , כי האוכל  של השגחה פרטית מחיצה בעלת בחינה נעלהבאוצרות) לשנות הרעב. אבל כאן צריך  –(במחיצות 
ע-ְוִנְׁשַּכ4ח ָּכל (מא,ל)שנקבץ ע"י עם הארץ נרקב וזהו    . ַהָּׂשָב�

  

ד :מט,אמקץ מ בראשית �ם ַהְרֵּב�ה ְמֹא! ֹול ַהָּי ף ָּב1ר ְּכח4 ר יֹוֵס4   ַוִּיְצֹּב֨
ר ִּכי-ַע1ד ִּכי  ל ִלְסֹּפ� ר׃- ָחַד4 ין ִמְסָּפֽ   ֵא4

ר �  קדמא – ַוִּיְצֹּב֨ ֹול ַהָּי ף ָּב1ר ְּכח4 דמרכא תביר מרכא טפחא  н םיֹוֵס4   מונח אתנח  – ַהְרֵּב�ה ְמֹא!

ר-ִּכי תביר – ַע1ד ל ִלְסֹּפ� ר-ִּכי מרכא טפחא – ָחַד4 ין ִמְסָּפֽ   מרכא סלוק  – ֵא4

ר בגלל טעם קדמא במלת  – טט פרט הצריך (ב) כלל הצריך לפרט  שתי מידות דרישה. (א) כעיןאפשר כי הכתוב כאן הוא מורכב מַוִּיְצֹּב֨
  .לכלל

ד - הוא הצריך לפרט  כללדת הדרישה (א) המי �ם ַהְרֵּב�ה ְמֹא! ֹול ַהָּי ף ָּב1ר ְּכח4 ר יֹוֵס4   ַוִּיְצֹּב֨

ר ִּכי- ַע1ד ִּכי - הצריך לכלל  פרטמידת הדרישה (ב) ה ל ִלְסֹּפ� ר-ָחַד4 ין ִמְסָּפֽ   ֵא4

דהצבירה  כלל . ולהפך הפרט דורש איפיון מה גרם חשיבותבא הפרט להודיע שמרוב השפע כבר אין לכך  ,מבקש אפיון כמותי ַהְרֵּב�ה ְמֹא!
  .בכלללמצב אי המנין המופיע 

  

ַר  :מא,נ מקץבראשית  :ִטי ֶפ� ת ַּבת־ּפ4 ְסַנ� !ב ֲאֶׁש*ר ָיְֽלָדה־ ּל:0 ָאֽ �ת ָהָרָע :א ְׁשַנ ֶרם ָּתב� ים ְּבֶט4 �י ָבִנ� ן ֽא:ן:ּוְלי:ֵס*ף ֻיַּלד0 ְׁשֵנ   ע ֹּכֵה4
יםּוְלי:ֵס*ף ֻיַּלד0 ׁשְ  ,נ)מאמקץ  'בר( �י ָבִנ� קטן מלמד על שתי דרשות בכתוב, מהפך פשטא מלמד שלפחות - קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ֵנ

אחת מהדרשות יוצאת מפשט הכתוב, טעם מונח עשוי לרבות מצב ביניים. ננסה לזהות את את הלימודים שיתמכו בהשערה ע"פ טעמי 
  המקרא ע"פ המקורות הבאים: 

 )איוב ה, כ(שנאמר המרעיב עצמו בשני רעבון ניצל ממיתה משונה,  (שו"ע או"ח תקעד) כלב יהודה אמר רב: אמר ר ]בבלי תענית יא, א[

ֶות ָּפְֽדF֣  ָרָעבְּב֭  אמר ריש לקיש: אסור לאדם לשמש  ניצול ממיתה משונה. -מרעב מיבעי ליה! אלא הכי קאמר: בשכר שמרעיב עצמו בשני רעבון . ִמָּמ֑
ים ,נ)מאמקץ  'בר( מטתו בשני רעבון, שנאמר �י ָבִנ� !ב ּוְלי:ֵס*ף ֻיַּלד0 ְׁשֵנ �ת ָהָרָע :א ְׁשַנ ֶרם ָּתב� . תנא: חסוכי בנים משמשין מטותיהן ְּבֶט4

ופירש אחד מהן, באין שני מלאכי השרת שמלוין לו לאדם, ומניחין לו ידיהן על ראשו, ואומרים: תנו רבנן: בזמן שישראל שרויין בצער בשני רעבון. 
אל יראה בנחמת צבור. תניא אידך: בזמן שהצבור שרוי בצער אל יאמר אדם: אלך לביתי ואוכל ואשתה, ושלום עליך, נפשי, ואם  -י זה שפירש מן הצבור פלונ

ה ָׂשׂ֣שֹון ה׀ְוִהּנֵ֣  )ישעיהו כב, יג( עליו הכתוב אומר: -עושה כן  ג׀ ְוִׂשְמָח֗ ֹ֤ ט ָּבָקר֙  ָהר ֹ֣ אן ְוָׁשח ֹ֔ ל צ ֹ֥ ר ָאכ י ְוָׁש֔תֹו ָא֣כֹול ָי֑יִן ְוָׁש֣תֹות ָּבָׂש֖ ר ִּכ֥ מה כתיב  :נָֽמּות ָמָח֖

י הְונִגְלָ֥  ד)ישעיהו כב, י( - בתריה  ֻכַּפר ְצָב֑אֹות' ה֣  ְבָאזְָנ֖  -. עד כאן מידת בינונים, אבל במדת רשעים מה כתיב ַעד־ְּתֻמ֔תּון ָלֶכם֙  ַהֶּז֤ה ֶהָעֹון֙  ִאם־יְ֠
ה ָחה־ַי֖יִןֶאקְ  יּוֵאתָ֥  )ישעיהו נו, יב( ר ֣יֹום ָכזֶה֙  ְוָהָי֤ה רכָ֑ ׁשֵ  ְונְִסְּבָא֣ ד יקַהַּצדִ֣  א),זישעיהו נ( - . מה כתיב בתריה ָמָח֔ ין ָאָב֔ יׁש ְוֵא֥ ם ִא֖ ב ָׂש֣ ֶסד ַעל־ֵל֑  ְוַאנְֵׁשי־ֶח֤

ין ֶנֱֽאָסִפים֙  ין ְּבֵא֣ ה ִּכֽי־ִמְּפֵנ֥י ֵמִב֔ ף ָהָרָע֖   .וראלא: יצער אדם עם הצב :ַהַּצִּדֽיק נֱֶאַס֥

  



  
  

  

  

  מקץ-בראשית-10-טטודל/©Dec-22                    31/22              ZZFisher-20 גתשפ"ה–כסלו–כו       

  ורי רעיתילעלוי כל נשמות ישראל, לעלוי נשמת הורי וה

  חיים אריה ויהודיתת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל
zzzf@ bezeqint.net 972-3-6486221 zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 

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

סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

וניצל ממיתה  (טט: כך מצער עצמו עם הצבורמצוה (ח) להרעיב אדם עצמו [א*] בשנת רעבון  ]שו"ע או"ח הלכות תענית סי' תקעד, ס"ד[
 (פירוש ולמנועי בנים) (ט) <ב> ואסור לשמש בו (י) מטתו, (יא) ה חוץ מליל טבילה; ולחשוכי בנים)משונה ורואה בנחמת הציבור (ס"ה)

כל (יג) ו הפורש מן הצבור אינו רואה בנחמתן; וכל המצטער עמהם, זוכה ורואה  ], ס"ה[שם ."ל סימן ר"מ סעיף י"ב)(וע(יב) מותר 
  בנחמתן.

  

ים ,נ)מאמקץ  'בר �י ָבִנ� קטן מלמד על שתי דרשות בכתוב, מהפך פשטא מלמד שלפחות - קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ּוְלי:ֵס*ף ֻיַּלד0 ְׁשֵנ
  יוצאת מפשט הכתוב, טעם מונח עשוי לרבות מצב ביניים.אחת מהדרשות 

(טט: כך מצער מצוה (ח) להרעיב אדם עצמו [א*] בשנת רעבון  ]תענית סי' תקעד, ס"ד 'שו"ע או"ח הל[- הלימוד מהפשט הוא כנפסק ב

  א) ה חוץ מליל טבילה;(ט) <ב> ואסור לשמש בו (י) מטתו, (י)ורואה בנחמת הציבור (ס"ה) וניצל ממיתה משונה עצמו עם הצבור

  (יב) מותר (פירוש ולמנועי בנים) ולחשוכי בנים ]תקעד, ס"ד שם[-מצב הביניים עשוי להיות כהמשך ה

  

!ב ,נ)מאמקץ  'בר( ]כלי יקר[ �ת ָהָרָע :א ְׁשַנ ֶרם ָּתב� בשני רעבון (תענית יא א). ולפי זה היה לו לומר (ג"א לשמש) מכאן שאסור לעשות צרכיו . ְּבֶט4
וסף יולד שני בנים בשנת השובע. ויש כדמות סמך לדברי בית שמאי שאומרים (יבמות סא ב) שאם יש לאדם שני בנים קיים מצות פריה ורביה, ולי

ואם לא הגיד לנו הכתוב שנולדו לו שני בנים בטרם יבוא שנת הרעב הייתי אומר שלכך קרא שם שני אפרים כי הפרני אלהים, לפי שנולד בשנת 
אבל עכשיו שקראו אפרים קודם שנת הרעב, ודאי קראו כך לפי שאז יצא ידי העולם היו רעבים וליוסף היה בר ופירות לרוב, הרעב שכל 

ים  ,נב)מאמקץ  'בר(מצות פריה ורביה, זה שאמר  ִני ֱאNִה� י־ִהְפַר4 אחר היות לו שני בנים כדברי בית שמאי. אמנם לדברי בית הלל ִּכֽ
(רמב"ם  שלא יבעול אדם כשהוא רעב ולא כשהוא שבעלפרש כך. ויכול להיות רמז מכאן למה שאמרו  שסוברים בן ובת דוקא אין

  :הממוצע בין שובע לרעבט) על כן לא נאמר בשנת השובע כי מדבר בזמן י"ה ,ד"דעות פ 'הל

ים �י ָבִנ� תוב, מהפך פשטא מלמד שלפחות אחת קטן מלמד על שתי דרשות בכ- קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ּוְלי:ֵס*ף ֻיַּלד0 ְׁשֵנ
הדרשה היוצאת מפשט  ,נ)מאמקץ  'בר( ]כלי יקר[מהדרשות יוצאת מפשט הכתוב, טעם מונח עשוי לרבות מצב ביניים. ע"פ [כלי יקר] 

  ט)י"ה ,ד"דעות פ '(רמב"ם הל שלא יבעול אדם כשהוא רעב ולא כשהוא שבעהכתוב היא 

  

!ב  ,נ)מאמקץ  'בר( רש"י , אדמו"ר ממ"ש]194טי שיחות כ' ע' [דבר מלכות, מקץ התשע"ז,ע' נא, ליקו �ת ָהָרָע :א ְׁשַנ ֶרם ָּתב�  מכאן - ְּבֶט4
בפר' נח כתב רש"י שנח ובניו נאסרו בתשמיש המיטה בתבה, "מפני  :(בבלי תענית יא,א) שאסור לאדם לשמש מטתוז בשני רעבון

ניו. ונמוקו עמו: מנח אפשר ללמד אסור זה רק כאשר האדם עצמו שרוי דייקא, ולא מנח וב מכאןשהעולם שרוי בצער", זהו שדיק 
בצער, שהרי אף נח ובניו הצטערו בהיותם בתבה, ואילו מיוסף לומדים שהאסור חל גם על מי שאינו סובל מרעב, שהרי יוסף היה לו 

  אוכל בשפע.

:א ֶרם ָּתב�    יוסף היה לו אוכל בשפע.לם על מי שאינו סובל מרעב, שהרי חל ג (לשמש מיטתו)שהאסור מרכא טפחא, כיתור לרבות  – ְּבֶט4

  
  : ז,מקץ מג בראשית

ַאל ֹול ָׁשֽ �ּו ָׁשא ֶּגד-ַוּיֹאְמר? ח ַוַּנ֨ �ׁש ָלֶכ�ם ָא� ר ַה֨עֹוד ֲאִביֶכ4ם ַחי0 ֲהֵי Bנּו ֵלאֹמ �נּו ּוְלמֹוַלְדֵּת> ִאיׁש ָל ֹו ַעל-ָה' ים ָהֵא!ֶּלה -ל� �י ַהְּדָבִר   ִּפ�
ר הֹוִר�   י יֹאַמ� �ע ִּכ ֹוַע ֵנַד� �ם׃-ידּו ֶאתֲהָיד   ֲאִחיֶכֽ

ַאל ֹול ָׁשֽ �ּו ָׁשא ִאיׁש-ַוּיֹאְמר?   פזר מונח תלישא גדולה – ָה'

נּו �נּו ּוְלמֹוַלְדֵּת> ר  ָל Bח, כעין יצא מן הכלל ולפי שאחריו יש שני פרטים רביע גרש- מונח אזלא –ֵלאֹמ �ׁש ָלֶכ�ם ָא� אז  ַה֨עֹוד ֲאִביֶכ4ם ַחי0 ֲהֵי
  המתלוים ליוצא מן הכלל, אז זה יצא מן הכלל המלמד על הכלל כולו.  אפשר שיצא ללמד על עצמו. אבל אם אלו לא פרטים

ר  Bעצי עריסותינו גילה לנו.  אפילואבא  רא" משלים: רמ" פ"ע ירש"ובמנינם אתה מוצא שנים.  דבריםרביע, ארבעה  –ֵלאֹמ  
�נּו ּוְלמֹוַלְדֵּת> , עשוי ללמד על חבירו שלפניו קדמא מרכא פשטא – ַה֨עֹוד ֲאִביֶכ4ם ַחי0  ר ָל Bאו זה שלפניו מלמד עליונּו ֵלאֹמ   

ח �ׁש ָלֶכ�ם ָא�   קטן- זקףמונח מונח  – ֲהֵי

י -ַעל   טפחא –ִּפ�

ים ָהֵא!ֶּלה  �  אתנח מונח –ַהְּדָבִר

ֶּגד ח ַוַּנ֨ �ׁש ָלֶכ�ם ָא� ֹו -ֲאִביֶכ4ם ַחי0 ֲהֵי תבנית העשויה  ,הוא תיאור ואחריו פעולה, הכתוב קטן-זקףפשטא מונח מונח  (=מאריך) רכאמ –ל�

�ׁש ָלֶכ�ם כ) במפגש יוסף ואחיו לא מוזכר שאלות יוסף  –(בר' מקץ מב,ו -ב. לימוד אלפניו ואלפני לפניו עלעיד לה ַה֨עֹוד ֲאִביֶכ4ם ַחי0 ֲהֵי
ח ה(בר' מקץ מב,יג) - . הם אמרו ב ָא� ן ְוִהּנֵ֨ ֹ֤ ינּו֙ -ֶאת ַהָּקט  –מב,ו (בר' מקץ - מכאן משמע שיש להם אח ושאביהם חי. עוד לא כתוב ב ַהּ֔יֹום ָאִב֙

ר ֵאֵל֙ינּ֙ו Qא- ִּכֽיכ) מה שאמרו ((בר' מקץ מג,ה)  יׁש ָאַמ֤ י ֲאִחיֶכ֥ם ִאְּתֶכֽם׃- ָהִא֞ י ִּבְלִּת֖ אז אפשר שהכתוב כאן משלים את הכתוב שם.  ִתְר֣אּו ָפנַ֔
  ולזה מרמזת תבנית הטעמים. 

נּוכן מפני דרכי השלום מותר לשנות על מה שקרה בעבר. הכתוב -כמו �נּו ּוְלמֹוַלְדֵּת> ר לֵ  ָל Bכעין יצא מן הכלל רביע גרש- מונח אזלא –אֹמ ,

  המלמד על הכלל כולו, ששינו בסיפור במעשה שקרה בעבר, 

ַאלאז (א) או שטעם פזר בתבנית הטעמים של  ֹול ָׁשֽ �ּו ָׁשא ִאיׁש-ַוּיֹאְמר? , לוקח רעיון זה למקומות אחרים פזר מונח תלישא גדולה – ָה'

  בתורה. 

ַאלאו (ב)  �נּו ּולְ -ָׁשֽ ִאיׁש ָל נּוָה' גרש, בכעין מידת הקש או בנין אב לוקח רעיון זה למקומות אחרים - אזלא מונח תלישא גדולה –  מֹוַלְדֵּת>
ֶּגדבתורה. בזה יתמוך גם פעמיים זקף בין שני קיסרים בכתוב  ח ַוַּנ֨ �ׁש ָלֶכ�ם ָא� ֹו-ֲהֵי    ל�

  

ֶּגד ֹו-ַוַּנ֨ "א מל"ב מדות דר' אלעזר בריה"ג), ואפשר שכאן היא כמו (מידה ל אחת, מידה מוקדם והוא מאוחר בענין מלהקטן ב-קדמא זקף -  ל�

ולתולדותיהם  להםלמדנו ששאל  מכאן שלמה סעיף ו תורה פדבר הלמוד מסופו. ע" ג"בריהמברייתא דרבי ישמעאל  במידה י"חלק מ
  )י(מדרש החפץ כת" בדבר הלמד מסופו, ומכאן שהשיבו עליו.

  ב היא דבר הלמד מסופו.דרבי ישמעאל ... מידה י מידות גדי" בברייתא

  ומתפרש במקום אחר וגו' במקומובנו של ר' יוסי הגלילי מדבר שאינו מתפרש  אמדות דר" במל" זי" מידה פע" הדברים ביאור שכתב ...
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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

 (התש"פ)  :מקץ מא,אבראשית  1.10

  

ר ֵּבZית ַׂש�  ,י:מאמקץ בראשית  Bי ְּבִמְׁשַמ ן ֹאִת` ה ָקַצ�ף ַעל־ֲעָבָד!יו ַוִּיֵּת֨ ים:ַּפְרֹע� ר ָהֹאִפֽ ת ַׂש4 י ְוֵא� Mים ֹאִת   ר ַהַּטָּבִח�
  ד' מקץ, נר ג' חנוכה, כ"ז כסלו התש"פ

ר (בר' מקץ מא,י) Bי ְּבִמְׁשַמ ן ֹאִת` כשעלה רצון מלפני הבורא לברוא קדמא ואזלא כרמז לסדר, רביע כרמז לארבע דברים. בתורת חב"ד  – ַוִּיֵּת֨
יתרון האור על החושך, התאוה  ותו,תטיב הטוב להיטיב, אמיתות הבריאה הנובע מאמי=) (ט(ו)בה (ראה להלן) העולם מארבע סיבות: 

  הקב"ה שיהיה לו דירה בתחתונים. הבריאה החלה כהסבר הבא 

ה   (שער ההקדמות, רב ח' וויטאל) תחילה יצאו אורות דאזן)  63+  207= או"ר האז"ן =  270(גי'  ָקַצ�ף - העולמות ו פרע ה' – ַּפְרֹע�

  אז"ן היא קוד קצר לצירוף שם הוי"ה שהגי' שלו מורכבת כך: יו"ד ה"י וא"ו ה"י (עולה ס"ג) פחות ה אחת עולה אז"ן. המלה

ים (בר' מקץ מא,י) ר ָהֹאִפֽ ת ַׂש4 י ְוֵא� Mים ֹאִת   (צריך עיון) ר"ת ש"ה א"ו ש"ה; ס"ת ר"ם י"ת ר"ם ַׂש�ר ַהַּטָּבִח�

ים ים   ַהַּטּבָ =  ַהַּטָּבִח� ין   "ב אז"= הט 58+  16=  ִח� Mקבל ט(ו)ב"ה ר"ד או"ר אז"ן,נ= ר"ד או"ר , במידת גורע ומוסיף  ֹאִת  

  מיעוט אורות שנים וכאן בפסוק אחד מרומזים שני אורות אז"ן. עוד רמז לחנוכה.תחילה יצאו אורות דאזן. טובה ירידת אור אזן. 

  

י ֶיׁש: מקץ מב,ב בראשית ְעִּתי ִּכ4 �ה ָׁשַמ� אֶמר ִהֵּנ Mֹ א ָנֽמּות׃-ָׁש0ָּמה0 ְוִׁשְברּו-ְרדּו        ֶבר ְּבִמְצָר!ִיםֶׁש� -ַוּי 4ֹ ם ְוִנְחֶי�ה ְול �נּו ִמָּׁש�   ָל
   הסבר הלכתי

  זקוקים לתבואה, שהם מדבריהם שמטרת בואם למצרים היא רק להראות  הביןאפשר שיוסף  -  טט

ך קניית שוורים, ולא עלה בידו לקנותם. שאמר לו לפני המכירה כי מוכר לצור למוכרפפא החזיר שדה  רב ]ב – א,צז כתובות בבלי[
רעב בנהרדעא ומכרו בתיהם לקנית חיטה ובינתיים הגיעה ספינה שהייתה  שהיהמביאה מעשה  הגמראכי עשה לפנים משורת הדין.  ונאמר

  להחזיר המכירות לבעליהם כי באותה שעה עדיין היה להם תבואה וגו' רב נחמן והורהמעוכבת 

  

, כגון אם המוכר היה כנה כמו אחי יוסף והודיע לקונה מדוע הוא מוכר לבואה אלא לעתיד - ו לזמן יוסף ושבטי יהלימוד אינ כביכול' א

סבור  כיאמנם כאן המוכר מחזיר הכסף  ]ב –א ,כתובות צז בבלי[לא התקיימה אז יש מקום למעשה החזרת המכר כמו  מכירתוומטרת 
  שקנייתם הייתה שלא לצורך.

וחומר. מה קונה שלא צריך הסחורה מחזירים לו הכסף, לא כל שכן למוכר שמכר מתוך אילוץ ולא התקיים  אפשר שנלמד זאת בקל
  האילוץ שיחזירו לו הכסף.

אֶמר ,ב)מקץ מב 'בר( Mֹ (א) אם לא עלה בידי המוכר להשתמש בכסף  החזרת כסף מהמוכר לקונהבתפקיד שלושה נימוקים ל גדול- זקף – ַוּי

מכירה בסברה שלא יהיה להם תבואה והתברר שהייתה טעות (ג) קונה מתוך אילוץ כלשהו אף על פי שאינו  למטרה שהציב לעצמו. (ב)
  צריך לקנין.

  

  בפנימיות התורההסבר 

ְעִּתי  ,ב)מקץ מב 'בר( �ה ָׁשַמ� אֶמר ִהֵּנ Mֹ  קטן בין שני קיסרים, יצא מהסדר הטבעי, - גדול מונח זקף-זקף –ַוּי

יעקב אבינו חלם את חלום פרעה וצוה לבניו לאגור תבואה והם מירחו ואגרו ותבואתם נרקבה  ב לז,ז)(בר' וישעל  [תורה שלמה]כי ע"פ 
  ואילו יוסף אגר התבואה בשבולים ולא מירח ותבואתו נתקיימה

  
  וירא, ראה באספקלריא של קדש שעדיין יש לו שבר במצרים, ולא היתה נבואה ממש להודיעו בפירוש שזה יוסף. ,א)מב([רש"י] 

   ראה באספקלריא של קדש ... ולא היתה נבואה ממש טט

באספקלריא של (נבואה ברורה) אלא  נבואה ממש-קטן מרמז על ענין של גלוי רצון ה' אבל לא ב- גדול זקף- אפשר כי סדר הטעמים זקף
  (בכעין מראה באור חוזר ו/או מבעד לפרגוד שרק מעט אור או מראה עובר בעדו, כהבדל ראיה משמיעה)  קדש

  שלאדם בעצבות אין גלוי נבואה, והמעט כאן יביא לשמחה ולתיקון אבל כאן החל שנוי בסדר הטבעי

ֶברכאן מאז היעלמות יוסף לא היה ליעקב גלוי ברור מה' ועתה חל שנוי,     ר"ת שם בן רחל -  ֶׁש�

אֶמר ,ב)מקץ מב 'בר( Mֹ ְעִּתי ִּכ4 בתפקיד שלושה נימוקים לאמירה  גדול- זקף – ַוּי �ה ָׁשַמ� ֶבר ְּבִמְצָר!ִים-י ֶיׁשִהֵּנ   ֶׁש�

ֶבר-ֶיׁש ,ב)מקץ מב 'בר( ם-ְוִׁשְברּו הפסוק(כבסיפא של  מקף כבורר בין משמעות לשבור אוכל – ֶׁש� �נּו ִמָּׁש� סבר ע"פ ובין משמעות של  )ָל

ֶבר, יש לו שבר במצרים [רש"י]תקוה כפ'היינו   [תורה שלמה ג]   ר"ת שם בן רחל - ֶׁש�

ֶברבפנימיות התורה  ֶבר ְּבִמְצָר!ִים טט ורב יז"ז פיש הי"וו הפשוטה שבירה. במשמעות ֶׁש� שבר מצר ים של חטא אדה"ר תחילת  ֶׁש�
ְעִּתי אל הגאולה השלימה, התעוררות דלתתא. מבוסס על תבנית הטעמים התיקון  �ה ָׁשַמ� אֶמר ִהֵּנ Mֹ קטן בין שני - גדול מונח זקף-זקף - ַוּי
 מדת הדיןכעין התעוררות גדולה מלמטה למעלה לבקש תיקון, להפוך הטבעי, מהסדר  האייצ פעם בתורה) כרמז לכעין 23( קיסרים,

  למדת הרחמים, לחדש השפעה ע"י תפילה של התעלות . 

  

ובין  ישראל הגבוהה מכל הארצות- במורד מארץ כבורר בין משמעות "רדו" כהליכהבתפקיד (א) מקף  – ָׁש0ָּמה0 -ְרדּו ,ב)מקץ מב 'בר(
רמז למאתים ועשר שנים שנשתעבדו למצרים,  ,מולא אמר לכו -  ָׁש0ָּמה0 -ְרדּו ]רש"י[ים של גלות מצרים. שנ 210 גי' רד"ו עולה משמעות

והכי ...  ]ח מ"שפת[כפי'  210לענין אחד כדי שמלת רדו תתפרש כגי'  ָׁש0ָּמה0 -ְרדּובתפקיד (ב) לחבר את שתי המלים מקף  :כמנין רד"ו
םכתיב  , דהא אחר כךָׁש0ָּמה0 קשה לרש"י למה צריך למכתב  אלא לכך כתיב , ואם כן הוה ליה למימר רדו ושברו לנו משם וגו', ִמָּׁש�

  ,לא מצינן למדרש מידי ָׁש0ָּמה0 , אבל בלא מלת ָׁש0ָּמה0 רוצה לפרש רד"ו שנים יהיו  ָׁש0ָּמה0 

ם-ָׁש0ָּמה0 ְוִׁשְברּו-ְרדּו ,ב)מקץ מב 'בר( �נּו ִמָּׁש� מיכן את  [תורה שלמה יט]וד א) קן מרמז לשני לימודים. (לימ- , זקףקטן-פשטא מונח זקף – ָל
שבו שברו  כ][תורה שלמה . לעומת המגדל תבואה שיש לו משלו. (לימוד ב) (ב"ר פצ"א) למד שכל הלוקח תבואה מן השוק ירוד הוא

  "כי אתם המעט מכל העמים" (דב' וא' ז,ז) שכתוב בהם (היינו צאצאיכם) לנו מעט אוכל לפני אותם

(כאן ענוי הרעב ואחריו השעבוד יביאו לשנוי רוחני עמוק בבני ישראל)  טפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד שנוי – ְוִנְחֶי�ה ,ב)מקץ מב 'בר(

   (מדרש שמואל פכ"ח)ברעבון? כדי שיזכו בניהם לתורה  (אברהם יצחק ויעקב)מפני מה נצרפו האבות  כב][תורה שלמה 

א ָנֽמּות ,ב)מקץ מב 'בר( 4ֹ ע"פ רבינו בחיי שאפילו משתעבדין שיעבוד גדול ברבוי הצרות  תו"ש כב הערה][מרכא כרבוי סלוק כהגבלה,  – ְול
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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

(רמוז במרכא), לא יכלו וימותו (רמוז בהגבלה של הסלוק) מתוך הצרות אבל יחיו באותו השבר כדרשו חז"ל "חצי אכלה בם" חצי כלים 

  והן אינם כלים.

  
  יד: –,יא מקץ מב בראשית

4י ִאיׁש [יא]  נּו ְּבֵנ Mְחנּו לֹאֶאָח� -ֻּכָּל �ים ֲאַנ� !ְחנּו ֵּכִנ ים׃-ד ָנ י[ ְמַרְּגִלֽ   ָהי4ּו ֲעָבֶד�
י [יב] א ִּכֽ Mֹ ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה!ם ל ם ִלְרֽאֹות׃-ַוּי ֶרץ ָּבאֶת4   ֶעְרַו4ת ָהָא�
4י ִאיׁש [יג] 1ְחנּו ְּבֵנ ים ׀ ֲאַנ Tי[ ַאִח �ים ָעָׂשרA ֲעָבֶד֨ ּו ְׁשֵנ Bן ֶאת- ַוּיֹאְמר ה ַהָּקֹט* !ַען ְוִהֵּנ֨ ד ְּבֶא�ֶרץ ְּכָנ ד ֵאיֶנּֽנּו׃ָאִב0 -ֶאָח� ֹום ְוָהֶאָח�   ינּו0 ַהּי�

ם׃[יד]   ים ַאֶּתֽ ר ְמַרְּגִל4 ר ִּדַּבTְרִּתי ֲאֵלֶכ1ם ֵלאֹמ� ּוא ֲאֶׁש֨ Bם יֹוֵס!ף ה 4ֹאֶמר ֲאֵלֶה�   ַוּי
4י ִאיׁש )א,ימקץ מב 'בר( ]רש"י[ נּו ְּבֵנ Mְחנּו -ֻּכָּל! ד ָנ   נצנצה בהם רוח הקודש, וכללוהו עמהם, שאף הוא בן אביהם (ראה ב"ר צא,ז). - ֶאָח�

נּוּכֻ  Mגדול, תפקיד בדרך הסוד האצלה רוחנית מהשמים לאדם, כאן נצנצה בהם רוח הקדש. האצלה מכתר חכמה ובינה ליסוד - זקף - ָּל
  מלכות וגלויו הנבואי בעולם המעשה. 

נּו )א,ימקץ מב 'בר( Mה, זלפה)(לאה, בלה משלוש אמהותבני איש אחד הם גדול, בתפקיד שלוש, עשרה אחים שהגיעו למצרים - זקף - ֻּכָּל .

ּו )ג,ימקץ מב 'בר(לעומת  B1ְחנּו רביע, בתפקיד ארבע אמהות כאשר הם מציגים את משפחתם  -  ַוּיֹאְמר ים ׀ ֲאַנ Tי[ ַאִח �ים ָעָׂשרA ֲעָבֶד֨ ְׁשֵנ
4י ִאיׁש ן ֶאת-ְּבֵנ ה ַהָּקֹט* !ַען ְוִהֵּנ֨ ד ְּבֶא�ֶרץ ְּכָנ ד ֵאיֶנּֽנּו׃-ֶאָח� ֹום ְוָהֶאָח�     ָאִב0ינּו0 ַהּי�

  

4י ִאיׁש )א,ימקץ מב 'בר( נּו ְּבֵנ Mְחנּו לֹא-ֻּכָּל �ים ֲאַנ� !ְחנּו ֵּכִנ ד ָנ ים׃-ֶאָח� י[ ְמַרְּגִלֽ   ָהי4ּו ֲעָבֶד�
נּו  M4י ִאיׁש ]בעה"ט[גדול, ענין של שלוש פעולות ודרש - זקף -  ֻּכָּל !ְחנּו-ְּבֵנ ד ָנ , ג' נחנו, ולא אמר אנחנו רמז שאחד ממנו חסר, ֶאָח�

רנַ  ְחנּונַ֣  ,לב)לב' מט' במ(במסורת, הכא, ואידך  ֹ֧ ים ֲעב ְענּו֙  ְחנּונַ֤  (איכה ג;מב),  ֲחלּוִצ֛   ) שאמרו ב"ר צא;ז, וזהו שדרשו (ָפַׁש֙
  נחנו נהרוג כל העיר אם לא יתנו לנו,   )א(
 וזהו בשביל שנחנו פשענו בו   )ב(

  נחנו נעבור חלוצים להלחם אם לא יתנוהו לנו לפדותו:   )ג(
  

י[ אַ  :יג,מקץ מב בראשית �ים ָעָׂשרA ֲעָבֶד֨ ּו ְׁשֵנ B4י ִאיׁשַוּיֹאְמר 1ְחנּו ְּבֵנ ים ׀ ֲאַנ Tַען -ִח! ד ְּבֶא�ֶרץ ְּכָנ  ֶאָח�
ן ֶאת  ה ַהָּקֹט* ד ֵאיֶנּֽנּו׃-ְוִהֵּנ֨ ֹום ְוָהֶאָח�   ָאִב0ינּו0 ַהּי�
  

 Aים ָעָׂשר� ּו ְׁשֵנ Bי[פרט קדמאה  ַוּיֹאְמר 4י ִאיׁשכלל הצריך לפרט  ֲעָבֶד֨ 1ְחנּו ְּבֵנ ים ׀ ֲאַנ Tַען-ַאִח! ד ְּבֶא�ֶרץ ְּכָנ רט ופרט בתראה המפרט הפ ֶאָח�
   קדמאה

ּו  ,יג)מקץ מב 'בר(  Bרביע  –ַוּיֹאְמר Aים ָעָׂשר�   כעין ארבע שיעורין, חציצין ומחיצין )ב(מארבע אמהות  (א)קטנה, - מונח תלישא - ְׁשֵנ

  מארבע אמהות  )א(

 Aים ָעָׂשר� ּו ְׁשֵנ Bּו  פרט קדמאה ַוּיֹאְמר Bכמו  (מב,יא) ][רש"יע"פ  וחדיםאמהם ויוסף שרביע, אף שהם מארבע אמהות אמרו  –ַוּיֹאְמר)

וכללוהו עמהם שאף הוא בן  (ובפרט בתראה מתברר)נצנצה בהם רוח הקדש   )אלבק) פר' צא] –[ב"ר (תיאודור - הנלמד ב
ּוא )ד,ימב( - יוסף מרמז להם בדבריו ש מב,יד)בר' מקץ (- ואפשר שבמידת סמוכים הנלמדת ב . לכן הם שנים עשר.אביהם Bיג)מב( ה, 

  ֵאיֶנּֽנּו׃- ש ָהֶאָח�ד

 T4י ִאיׁשַאִח 1ְחנּו ְּבֵנ !ַען-ים ׀ ֲאַנ ד ְּבֶא�ֶרץ ְּכָנ   פרט בתראה המפרט הפרט קדמאה ֶאָח�

  אמותיהם וכתוצאה יחסים ביניהם, ב' מצד יחסם ליוסף מצדתביר, מחולקים ביניהם א'  -  אנחנודרגא פסק  -  אחים דאח מצד

פחא, על כל פרט חל הענין המדובר בו ע"פ פי' תביר מרכא ט פסקדרגא  -  אחד- אחים אנחנו בני אישמצד אחר קריאה ללא פסק 
 .נצנצה בהם רוח הקדש וכללוהו עמהם שאף הוא בן אביהם  )יא,מב( רש"י

  כעין ארבע שיעורין, חציצין ומחיצין )ב(

�ים ָעָׂשרA  ,יג)מב( ּו ְׁשֵנ Bאומדנא, חציצין ומחיצין - כעין ארבע שיעורין  - רביע מונח תרסא  - ַוּיֹאְמר  

   , העיר במקום בשער אחד עשרה שערינכנסו ב ]רש"י[ ע"פ עשרה שערים, – )ב,ימב(לפסוק  )א(

  מדרשו (ב"ר צא,ז) ]רש"י[ע"פ  ד)י,מב(לפסוק  )ב(

  אומדנא לממון לפדיון יוסף,  )א(

  אומדנא על פעולה אם לא יסכימו לפדותו בממון, להרוג או ליהרג,  )ב(

  שיעור שניים החריבו שכם  )ג(

  

4ֹאֶמרוַ  :ידמב, מקץבראשית  ּוא יֹוֵס!ף ֲאֵלֶה�ם ּי Bר ה ר ֲאֵלֶכ1ם ִּדַּבTְרִּתי ֲאֶׁש֨ ים ֵלאֹמ� ם׃ ְמַרְּגִל4  ַאֶּתֽ
ּוא Bּוא יד)בר' מקץ מב,( ]רש"י[רביע, ארבעה דברים אמר להם יוסף כמדרש שמביא  – ה Bר ה רהדבר  - ֲאֵלֶכ1ם ִּדַּבTְרִּתי ֲאֶׁש֨  ,,,,ִּדַּבTְרִּתי ֲאֶׁש֨

ּואשאתם מרגלים,  Bואילו מצאתם אותו ויפסקו עליכם ממון,  א) -(טט  וטו. ומדרשו (ב"ר צא,ז): אמר להם:האמת והנכון; זה לפי פש ה
ואם יאמרו לכם שלא יחזירוהו בשום ממון, מה תעשו? אמרו לו: לכך באנו, או להרוג או ליהרג.  )ב -(טט תפדוהו? אמרו לו: הין. 

ּוא )ג -(טט אמר להם:  Bר ה מנחש אני בגביע שלי, ששנים מכם החריבו כרך  )ד -(טט ני העיר באתם! להרוג את ב -  ֲאֵלֶכ1ם ִּדַּבTְרִּתי ֲאֶׁש֨
   גדול של שכם.

ּוא יד)בר' מקץ מב,( [ספורנו]או נאמר כי הדבר הרביעי הוא כפי'  Bר ה אותו האחד שאתם אומרים שאיננו ואינכם . ֲאֵלֶכ1ם ִּדַּבTְרִּתי ֲאֶׁש֨
  :סכמתם כדי לרגל כמו שאמרתימפרשים אנה הלך הוא שהלך בעצתכם להגיד מה שראיתם או שה

4ֹאֶמר יד)בר' מקץ מב,( תבנית הטעמים הפותחת פסוק זה מל"ב מידות (סלוק) מרכא טפחא בתפקיד דרישת סמוכים, כעין מידה  – ֲאֵלֶה�ם ַוּי
  לפרש כך:היינו שדברים מהכתוב הקודם משפיעים על הנלמד בפסוק זה. לכן אפשר  מוכיח עליו, (הכתוב לפניו)(כב) מדבר שחבירו 

ּוא  ))גיבר' מקץ מב,( (המגיע לכאן מהפסוק הקודם האחד שאיננו Bר זה ה   ֲאֵלֶכ1ם ִּדַּבTְרִּתי ֲאֶׁש֨
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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

 (התשפ"א)  :מקץ מא,אבראשית  1.11

  

ה וְ  ,ד:מא מקץבראשית  ת ַהַּמְרֶא� :ת ְיֹפ4 ר ֵאZת ֶׁש�ַבע ַהָּפר� ת ַהָּבָׂש� �:ת ַהַּמְרֶאה0 ְוַדֹּק :ת ָרע* Bְלָנה ַהָּפר�תַוּתֹאַכ ה:  ַהְּבִריֹא! ץ ַּפְרֹעֽ   ַוִּייַק�

  

:ת )(בר' מקץ מא,ד Bְלָנה ַהָּפר� כאן שבע שנות  (לימוד א)מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבעה לימודים מרומזים בכתוב זה,  –   ַוּתֹאַכ

:ת  (בר' מקץ מא,ד) ]רמב"ן[ בשבע שנות הרעב כפ' נאכלותהשובע  Bְלָנה ַהָּפר� שני הרעב את  )(שבעוא סימן שיאכלו על דעתי ה -ַוּתֹאַכ
ֶכל֙  ּוְויְִקְּבצ֗  )לה(בר' מקץ מא,בע, ומזה למד יוסף לאמר לפרעה ושנות הש )(שבע ֹ֙ ֶכל הְוָהיָ֨  )לו(בר' מקץ מא,, ַהּטֹ֔בֹות ַהָּׁשִנ֣ים ֶאת־ָּכל־א ֹ֤  ְלִפָּקדֹון֙  ָהא

ֶרץ ב ְׁשֵנ֣י ְלֶׁשַ֙בע֙  ָלָא֔ , ?(בשלב זה) ובות תבואנה אל קרב הרעות. ואיננה עצה, כי הליועץ למלך נתנוהו, כי ראה שהפרות והשבלים הטָהָרָע֔
ע חְונְִׁשּכַ֥  )ל(בר' מקץ מא,רק בפתרון החלום אמר כן.  אּו נֹוַדע֙  אְוQ֤  לא)(בר' מקץ מא,, פתרון ַהָּׂשָבע֙  עְוQֽא־יִָּודַ֤  לא)(בר' מקץ מא,, ָּכל־ַהָּׂשָב֖  ִּכי־ָב֣

נָה ןּוַמרְ  ֶאל־ִקְרֶּב֔ ע ֵאיֶה֣ לא היו באכילתן בריאות וטובות, רק היו להן למחיה, אילו לא אכלו אותן היו מתות (הפרות הרעות)ש  כי ראה ,ַר֔
  :שאמר ונשכח כל השבע, הוא פתרון הבליעה ]רש"י[בכחשיהן. ולא כדברי 

  

�ְלָנה ַהּפָ  (בר' מקץ מא,ד) ]שכל טוב (בובר)[נקדים ונביא את  ג)- (לימוד ב ו :תַוּתֹאַכ Bכן נראה לו שפתחו פיהן ובלעו את הבריאות. ר :

ר ת ַהָּבָׂש� �:ת ַהַּמְרֶאה0 ְוַדֹּק ת: שעלו לבסוף. ָרע* ה ְוַהְּבִריֹא! ת ַהַּמְרֶא� :ת ְיֹפ4 ה: שעלו בתחלה.   ֵאZת ֶׁש�ַבע ַהָּפר� ץ ַּפְרֹעֽ זה סיפור . ַוִּייַק�
�  (בר' מקץ מא,ד) ]רד"ק[-ו ]רש"י[כפ' :הסדרן  בימי הרעב ונשכחת (של שבע השנים הראשונות) סימן שתהא כל שמחת השובע -ְלָנה ַוּתֹאַכ

  (בשבע שנות הרעב)

:ת מא,ד)( - דקשה לרש"י ד ו] ח"שפת[ Bְלָנה ַהָּפר� שתהא כל שמחת השובע נשכחת בימי הרעב,  האחד, י פירושיםנבשיש לפרש  ַוּתֹאַכ
זה סימן טוב הוא, ועל זה פירש הוא סימן שתהא וכו'. וזה הפירוש אמת דהא שהוא סימן שיהא לבריות מאכל בימי הרעב, ו והשני

�ְלָנה מא,ד)(מצינו לקמן בהדיא שיוסף פתר אותו כן, ומהרש"ל פירש דקשה לרש"י למה אמר  (כמו  , הוה ליה למימר ותבלענהַוּתֹאַכ

  :מפרש סימן וכו' עד כאן לשונו , כי אין לשון אכילה שייך לומר על בעלי חיים זה את זה, לכך)[שכל טוב]שפי'

ר )(בר' מקץ מא,ד ת ַהָּבָׂש� �:ת ַהַּמְרֶאה0 ְוַדֹּק מרמז  מהפך פשטאמרמז לשני לימודים,  קטן- קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ָרע*
 רעב,שתהא כל שמחת השובע נשכחת בימי ה (לימוד א) ו] ח"שפת[שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב. אפשר שזה לפי 

- וב שהוא סימן שיהא לבריות מאכל בימי הרעב,אפשר שהוא הפשט  )ב(לימוד (כמו בליעה שאינה ניכרת וזה היפוך הטובה שקדמה) 

אּו נֹוַדע֙  אְוQ֤  )(בר' מקץ מא,כא נָה ִּכי־ָב֣   שהאכילה הייתה כדי חיותם ולא מעבר לכך. ,(מא,ד) פרעה משלים את מה שלא כתוב כאן ֶאל־ִקְרֶּב֔

ת  )(בר' מקץ מא,כד- הוא על המאכל משנות השובע הלא משביע בשנות הרעב וזה אחד הפירושים ל השבלים חלום ֹ֔ ָ֙ ַהִּׁשֳּבִל֣ים ַהַּדּק ַוִּתְבַלְ֙ען
ים ַהּטֹ֑בֹות ַבע ַהִּֽׁשֳּבִל֖ ת ֶׁש֥   .(מא,ד) פרעה משלים את מה שלא כתוב כאן ֵא֛

  

ב זה (לימוד (היפוך הטובה)  שתהא כל שמחת השובע נשכחת בימי הרעב, )עזה ב' מהארב (לימוד א ]רש"י[על פ' ו] ח"שפת[לפי 

�ְלָנה  )(בר' מקץ מא,ד ]העמק דבר[ (לימוד ד) שהוא סימן שיהא לבריות מאכל בימי הרעב,אפשר שהוא הפשט  )ג'מהארבע ַוּתֹאַכ
:ת Bדשתי שנים הראשונות אכלו יגיע שבע לא כתיב שבע הפרות כמו דכתיב בפרות הטובות, אלא סתם פרות שתים הנה, . ַהָּפר

  :שנים הטובות, ואח"כ הועיל מעט ביאת יעקב למצרים שלא תכרת ברעב,

  

:ת )(בר' מקץ מא,ד ר ֵאZת ֶׁש�ַבע ַהָּפר� ת ַהָּבָׂש� �:ת ַהַּמְרֶאה0 ְוַדֹּק קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק ... אתנח) - קטן ... זקף- זקף – ָרע*
זים איך יוסף הקיש מחלום על פרות אל בני אדם. פרות היו הכח המניע במצרים ובעולם, ויש להאכילם בתפקיד היקש. זה אחד הרמ

  כדי שיבצעו תפקידם. מראן הרע רמז על הצורך לקבץ מזון שנות השובע כדי שבני אדם ובהמותיהם יתקימו בשנות הרעב.

  

ת )(בר' מקץ מא,ד    כדי מחיה שלא למות בכחשיהן. ][רמב"ןאתנח מגביל בריאות כפי' – ְוַהְּבִריֹא!

  

:ת (בר' מקץ מא,ד) ]בכור שור[ Bְלָנה ַהָּפר� ב ֶאת־ָהָאֶֽרץ )ל(בר' מקץ מא, לבסוף: ַוּתֹאַכ ה מא,ד) :ְוִכָּל֥ה ָהָרָע֖ ץ ַּפְרֹעֽ : כדי שיתבונן ולא ַוִּייַק�
ה (בר' מקץ מא,ד) ]רשב"ם[ תאבל לדע .ישכח מקצת הדברים על ידי ערבוב החלומות, אם היה רואה ולא ייקץ בינתים ץ ַּפְרֹעֽ  -  ַוִּייַק�

ויישן מיד ויחלום וגו'. בין שינה מעט לשינה שנייה רגיל חלום להתחלף לעניין אחר ועדיין אינו נותן לב להבין שזה חלום הוא עד 
השנגמרה שינתו וניעור לגמרי ואז  ץ ַּפְרֹעֽ   :לבסוף והנה חלום, אבל עד עתה לא ידע ַוִּייַק�

ץ  ' מקץ מא,ד)(בר הַוִּייַק� השנוי הוא שבדרך כלל נושא החלום מתחלף אחרי יקיצה והירדמות.  ]רשב"ם[טפחא בתפקיד שנוי, לפי  – ַּפְרֹעֽ
ה )זבר' מקץ מא,- אבל בחלום פרעה הנושא חזר על עצמו אחרי ההירדמות השניה ורק ב ֹ֖ ץ ַּפְרע   ְוִהֵּנ֥ה ֲחֽלֹום: הבין)ביקיצה השניה ( ַוּיִיַק֥

שזכר חלומו עם שנויים, ויש אומרים שזכר אבל סיפר עם שנויים כדי לבדוק את הפותרים. ויוסף תיקן את סיפורו ומזה ידע פרעה  
  שיוסף בעל יכולות רוחניות מיוחדות.

ץ  (בר' מקץ מא,ד) הַוִּייַק�   סלוק זכרון מוגבל של חלומותיו.  – ַּפְרֹעֽ

  

א י:ֵס1ף :אמא,נ מקץבראשית  י: ַוִּיְקָר4 ית ָאִבֽ ת ָּכל־ֵּב4 י ְוֵא� י־ַנַּׁש*ִני ֱאNִהים0 ֶאת־ָּכל־ ֲעָמִל� :ר ְמַנֶּׁש!ה ִּכֽ ם ַהְּבכ�   ֶאת־ֵׁש4

י: :במא,נ מקץבראשית  ֶרץ ָעְנִיֽ ים ְּבֶא4 ִני ֱאNִה� י־ִהְפַר4 ם ַהֵּׁשִנ�י ָקָר�א ֶאְפָר!ִים ִּכֽ   ְוֵא1ת ֵׁש4

י־ַנַּׁש*ִני ֱאNִהים0  )א,נמאמקץ  'בר( ]433ע'  אדמו"ר ממ"ש טו, [דבר מלכות מקץ התשע"ח, ע' רעג, ליקוטי שיחות  )ב,נמאמקץ  'בר(...  ִּכֽ

ים ִני ֱאNִה� י־ִהְפַר4 יוסף חשש שבסביבה המצרית הטמאה ישכח את בית אביו ויאבד את צדקתו וקריאת שם זה הזכירה  –ְמַנֶּׁש!ה .   ִּכֽ
מורה על שלב שני ונעלה יותר. לא זו בלבד שמצרים לא השפיעה עליו  –ֶאְפָר!ִים  .לו תמיד סכנה זו, וכך הצליח להתגבר ולא לשכוח

  .לרעה אלא היא עצמה הביאה לפריון והתעלות רוחנית בבחינת יתרון האור מתוך החושך

  אתנח להגביל את יוסף מלשכוח בית אביו ואמונתו. –ְמַנֶּׁש!ה  )א,נמאמקץ  'בר(

  תנח להגביל את השפעת מצרים על יוסף ע"י שהוא יתעלה בלימוד התורה שלמד מיעקב.א –ֶאְפָר!ִים  )ב,נמאמקץ  'בר(
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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

ֹ�את ִּתָּבֵח!נּו ֵח*י ַפְרֹעה0 ִאם מב,טו: מקץבראשית  י ִאם-ְּבז Tה ִּכ ּו ִמֶּז� �ָּנה׃- ֵּתְצא ן ֵהֽ ֹוא ֲאִחיֶכ4ם ַהָּקֹט�   ְּבב1
ֹ�את ִּתָּבֵח!נּו ֹ� טפחא אתנח, תבנית טעמים של "שמע ישראל", גי'  -  ְּבז פסוקים בתורה פותחים  410,  410, גי' שמע עולה 410עולה את ְּבז

  בטעם טפחא ואחריו אתנח כמו "שמע ישראל" או מונח אתנח כמו "בראשית ברא אלקים".

מלמד על קשרים לנושא קבלת עול מלכות שמים ע"י ישראל והעמים ומה קורה כשאין קבלת עול מלכות של תבניות אלו  אחד התפקידים
   לבריאה, התחדשות הבריאה, אחדות עם הבורא.שמים, קשר 

שזה במלים י"ד הוי"ה. המקבל  14.26ובעיגול זה  14.2585התוצאה עולה  410- כאשר מחלקים מספר זה ב 5846מס' פסוקים בתורה 
ל. (קצת ע"פ עול מלכת שמים, ה' משגיח עליו בהשגחה פרטית. התמדה במצוות שמע ישראל, מקימים קומת השכינה ויוצאים מגלות בכל

  אור המאיר פורסם בדבר מלכות מקץ התשע"ד)

  ) 17אפר'  30(א' אח"מ, ד' אייר התשע"ז  , הרב יקותיאל זלמן פיש הי"ו]410[הארת מספר 

א של "בזאת" וכמו שרואים ַטַעם ְּפָעִמים, שזה הגימטרי 410ָׁשַמְעִּתי ֵמר' זְַלָמן ִפיֶׁשר שליט"א ֶׁשַּטַעם ִטְּפָחא ֶאְתנְַחָּתא מֹוִפיַע ְּבָכל ַהּתֹוָרה 
ֹ�את ִּתָּבֵח!נּו" (בר' מקץ מב, טו)ִטְּפָחא ֶאְתנְַחָּתא בפסוק  ִיְׂשָרֵא!ל ְיהָו4"ה  ְׁשַמ�ע" (דב' וא' ו, ד)" וכן שרואים ַטַעם ִטְּפָחא ֶאְתנְַחָּתא בפסוק ְּבז
ד ינּו ְיהָו4"ה ֶאָחֽ ִים "ב (בר' א, א)ָחא ֶאְתנְַחָּתא בפסוק . וכן רואים ַטַעם ִטּפְ 410" כי שמע בגימטריא ֱאNֵה� ת ַהָּׁשַמ� ים ֵא4 ית ָּבָר�א ֱאNִה! ְֵּראִׁש�

ֶרץ ת ָהָאֽ ִלְטָעִמים ֵאּלּו, ְּדמּוָבא ְברמ"ד ָוואִלי  410נרמז באותיות י"ת של בראשית. ְונְִרֶאה ְלָבֵאר ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֶׁשל ִמְסַּפר  410". והמספר ְוֵא4
ִּמְתַמְּצִעים. ְוַאֲחֶריָה יָבֹא ִטְרָחא סֹוד ַהּטַֹרח ְוֶהָעָמל ֶׁשֲעֵמִלים ַּדְרִּגין ַקִּדיִׁשין ַלֲעׂשֹות ַהּזִּוּוג ַהְמֻבָּקׁש, ִמְּפנֵי ַהְּקִלּפֹות הַ  (ספר הליקוטים ע' שלו)

 410ּלּו ְמַסְּמִלים ֶאת סילוק הקליפות מהמלכות, ְוזֶה ַהּסֹוד ֶׁשל ִמְסַּפר ֶאְתנַח ְּכֶׁשּיִַּתּמּו ֲחָטִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאינָם. ְורֹוִאים ֶׁשְּטָעִמים אֵ 

הוא המספר של שמות עולם השמיני, ְּדרֹור, ְׁשִמינִי, ָקדֹוׁש, ַאַחת,  410כי   שמסמל ֶאת העולם ַהְּׁשִמינִי שמסלק את הקליפות מהמלכות,
ְלַא\ ָהֲאִריזַ"ל (רצב) ִהּנֵה נְִתָּבֵאר ֶׁשֵּמַהִּבינָה ּוְלַמְעָלה ֵאין ׁשּום ֲאִחיזָה ֶאל ַהְּקִלָּפה. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'מַ קֶׁשט, ֶׁשֶקט, ִמְׁשָּכן. ִּב'ְמבֹוא ְׁשָעִרים' לְ 

י ַהֵחי"ת ְמַרֵּמז ַעל ַהְּׁשִמינִי ֶׁשֻּכּלֹו קֶֹדׁש. ְוֵכן עֹוַלם ַהְּבִרית' ַל'ֶּבן ִאיׁש ַחי' (פ' אמור) ֶׁשִּמּלּוי ָהאֹות ֵחי"ת ְּבגִיַמְטִרּיָא קֹוֶדׁש. ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִמּלּו
ְלַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֵאינֹו ַרק  (משלי טז, ד)גר"א ַהּיֹוֵבל ַהְּׁשִמינִי נְִקָרא קֹוֶדׁש. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'זֶַרע קֶֹדׁש' ֶׁשָּׂשָטן ְּבגִיַמְטִרּיָא יֵׁש מ"ט. וכן מובא ב

' ַׁשֲעֵרי ִבינָה, "ְוגַם ָרָׁשע", הּוא ֻטְמָאה, ַׁשַער ַהֲחִמִּׁשים ֵאין לֹו, ְוזֶהּו "ּכֹל ָּפַעל ה' ַלַּמֲענֵהּו ְוגַם ָרָׁשע ְליֹום ָרָעה", "ּכֹל ָּפַעל", הּוא נמ"ט ַׁשֲעֵרי 

אֹוְסטֹוֶּפֶלער ַעל ַהָּכתּוב "ְוַהּיִָמים יְֵמי ִּבּכּוֵרי ֲענִָבים",  מ"ט ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֱאמּונַת ִעֶּתיF' (תשנ"ז ע' רפב) ְּבֵׁשם הר"ש
ַסָּמֵאל, ִמְסָּפר ֶׁשַבע. ָלֵכן ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשּקֶֹדם ֲענִָבים ֵהן ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ֶׁשָּבאֹות קֶֹדם ַהִּמָּלה ֲענִָבם ֵהן ַסָּמֵאל, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ַּדֲענִָבים ְויַיִן, ְמַסְּמִלים ֶאת 
ְּבגִיַמְטִרּיָא ְׁשמֹונֶה ֵמאֹות, ִּדְבִמְסָּפר ְׁשמֹונֶה יֵׁש ַרק  ִלְרמֹז ֶׁשַעד ָהֲענִָבים ַהַּׁשּיִָכים ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע, נְִמָצא ַסָּמֵאל, ְוQא ְלַאַחר ִמֵּכן. ְוֵכן ְׁשִכינָה ְקדֹוָׁשה

. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'נְהֹוָרא ְּדיֹוֵסף ֶׁשִּמְסַּפר 888ְבָרָהם ַאָּגִׂשי שליט"א ֶׁשַׂשְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא ְּבגִיַמְטִרּיָא ְׁשִכינָה ְקדֹוָׁשה. ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ַא
ִרּיָא ָאבֹות או ֵאִלּיָהּו ָמִׁשיַח, ְּכִפי ֶׁשּנְָבֵאר ְּבגִיַמטְ  410ָׁשנִים ֶׁשָעַמד ַהַּביִת ָהִראׁשֹון בגלל ֶׁשהּוא ְּבִחינַת ִּבינָה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּׁשִמינִי. ְוֵכן  410

 ֶׁשאֹור ַהְּגֻאָּלה ָּבא ֵמַהְּׁשִמינִי ִּבזְכּות ָאבֹות.

י ְּתַבְקֶׁש!ּנּו  ,ט:מגמקץ בראשית  ּנּו ִמָּיִד� ֶעְרֶב� ֹנִכי0 ֶאֽ י[ ְוָחָט4       ָאֽ יו ְלָפֶנ� �י[0 ְוִהַּצְגִּת יו ֵאֶל֨ א ֲהִביֹאִת* ֹ֨ ים:ִאם־ל י ְל[� ָּכל־ַהָּיִמֽ   אִתֽ
בבבא בתרא (קעג,ב) איתא "אמר רב  ואילך] 215[דבר מלכות מקץ התשע"ח, ע' עב, ע"פ ליקוטי שיחות אדמו"ר ממ"ש חלק ל ע' 

י ְּתַבְקֶׁש!ּנּו הונא מנין לערב דמשתעבד, דכתיב ּנּו ִמָּיִד� ֶעְרֶב� ֹנִכי0 ֶאֽ זו בכמה (לימוד)   פותאואף שנדחו דבריו בגמרא שם, הובאה יל,  ָאֽ
  .מקומות (רש"י גיטין (נ,א), מרדכי בבא מציעא פרק ז', בית יוסף טור חושן משפט סימן קכט, ועוד)

ויש לעין בזה, דלכאורה יהודה לא היה ערב על החוב אלא הוא היה הלוה עצמו, ואם כן איך ילפינן מזה דין ערבות (ועיין גם בגירסת 
  א שם)?השאילתות (שאילתא לא) בגמר

ויש לומר שאין הכונה שאצל יהודה היה דין ערבות, אלא דמאחר שיהודה הגדיר את התחיבותו ליעקב בשם ערבות, ילפינן מזה שגם 
  .חיוב הערב למלוה הוא באותו גדר של התחיבות יהודה ליעקב

חובו של הלוה. (ב) הערב עומד דהנה גדר שעבוד ערב יש לבאר בשני אופנים. (א) דהשעבוד שיך רק לחוב, שמשעבד עצמו לשלם 
במקום הלוה ממש, דכשם שיש שעבוד הגוף על הלוה לשלם חובו (דפריעת בעל חוב מצוה) , מלבד שעבוד ממון, כך חל שעבוד 

  הגוף על הערב שעומד במקומו.
כלשון רש"י (ויגש זה יש לומר דילפינן מיהודה שגדר שעבוד הערב הוא באופן השני, שהרי יהודה שעבד נפשו לגמרי, ו- פי- ועל

לפינן מזה שגם אצל הערב השעבוד הוא שעבוד הגוף, דעומד ימד,לב) "ואני נתקשרתי בקשר חזק להיות מנודה מב' עולמות", ו
  .במקום הלוה ממש

ּנּו ,ט)מגמקץ  'בר( ֶעְרֶב� ֹנִכי0 ֶאֽ ערב יש לבאר  גדר שעבוד ]ת, חלק לליקוטי שיחו[כהסבר קטן, שתי דרשות בפשט הכתוב, - פשטא זקף -ָאֽ
בשני אופנים. (א) דהשעבוד שיך רק לחוב, שמשעבד עצמו לשלם חובו של הלוה. (ב) הערב עומד במקום הלוה ממש, דכשם שיש 

  שעבוד הגוף על הלוה לשלם חובו (דפריעת בעל חוב מצוה) , מלבד שעבוד ממון, כך חל שעבוד הגוף על הערב שעומד במקומו.

י ְּתַבְקֶׁש!ּנּו  מיהודה שגדר שעבוד הערב הוא טפחא אתנח, טפחא ללא מרכא בתפקיד שנוי וטעם אתנח בתפקיד הגבלה ללמד  – ִמָּיִד�
  שעבוד הגוף  ולא רק חיוב לשלם החוב. באופן השני,

  בראשית מקץ מג,י:

י י לּוֵל�א ִהְתַמְהָמ!ְהנּו ִּכֽ ִים׃-ִּכ� 4ה ַפֲעָמֽ ְבנּו ֶז ה ַׁש�  17אותיות כמו שם, וסיפא  14כן רישא תבנית טעמים מלאה של בראשית א,א ו ַעָּת4

אותיות זה גי' י"ז עולה גי' א' ה' ו' ה' כמו ר"ת של  17אותיות. ארבע עשרה אותיות זה כמו גי' דו"ד רמז למלך המשיח.  14אותיות ושם 
  א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ.

י ]בעה"ט[ 4ה-ִּכֽ ְבנּו ֶז ה ַׁש� י לּוֵל�א ִהְתַמְהָמ!ְהנּו , ס"ת שם בן ארבע, לומר שהשם מלוה לצדיקים: ַעָּת4 התורה  – ַלהּכָ  -ר"ת כל"ה  –ִּכ�

י סיום מעשי בראשית –ָלה ּכִ הכלה ,  4ה - ִּכֽ ְבנּו ֶז ה ַׁש� ִיםַעָּת4   ה- ו- ה- ס"ת י – ַפֲעָמֽ

  אותיות אלו"ל –יוה"כ ... לולא  – פעָמיִםתשובה  –בדרך חסידות 

ונה מיד, אבל החטא גרם לעולם "לרעוד" כ"ו (גי' הוי') דורות עד מתן בדרך פנימיות וסוד: לולא חטא אדה"ר הבריאה הייתה מגיעה לתיק
  מעשי בראשית ִּכָלהואז  ָּכַלה –תורה 

ִים   היינו שתי פעמים שם הוי' זהו שם ב"ן המבטא צירוף הוי' בעולם המעשה. ַפֲעָמֽ

(כלים  בכל עולם ועולם רוח בכל העולמות כלים שמהותם –בתורת האר"י לסוף ו' אלפים שנה יגיע תיקון ראשון של י' ספירות דיושר 

  דרוח, אור פנימי שבהם, אור מקיף שלהם).

  ספירות דיושר בכל עולם מתעלים בדרגותתיקון זה ישוב שוב בסוף האלף השביעי, בסוף האלף השמיני, בסוף האלף התשיעי. בכל תיקון י' 

(כלים דנפש, אור פנימי שבהם, אור מקיף  בכל עולם ועולםכל העולמות כלים שמהותם נפש ב –תיקון שני יהיה תיקון י' ספירות דעיגולים 

  שלהם). כלים שמהותם נפש מזדככים ומתעלים למקורם לדרגת השלימות. 
  רוחכלים שמהותם  –יהיה בסוף האלף העשירי, או אולי במקביל לתיקון י' ספירות דיושר  כלים שמהותם נפש –תיקון י' ספירות דעיגולים 
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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

 (התשפ"ב)  :קץ מא,אמבראשית  1.12
  

!ית בראשית מקץ מא,ה: ם ֵׁשִנ �Nַּיֲח  ן ַוֽ Mת ְוֹטֽב:ת:        ַוִּייָׁש: ד ְּבִריא4 :ת ְּבָקֶנ4ה ֶאָח� ים ֹעל1 Bַבע ִׁשֳּבִל��ה׀ ֶׁש   ְוִהֵּנ

ים :ובראשית מקץ מא, ת ָקִד! �:ת ּוְׁשדּוֹפ ים ַּדּק� :ת ַאחֲ         ְוִהֵּנה0 ֶׁש�ַבע ִׁשֳּבִל� ן:ֹצְמח�   ֵריֶהֽ

:ת :זבראשית מקץ מא, :ת ְוַהְּמֵלא! ים ַהְּבִריא� ִּׁשֳּבִל� :ת ֵאZת ֶׁש�ַבע ַהֽ ְעָנה0 ַהִּׁשֳּבִל�ים ַהַּדּק� 4ה ֲחֽל:ם:        ַוִּתְבַל֨ ה ְוִהֵּנ ץ ַּפְרֹע�   ַוִּייַק4

ח ַוִּיְקָר1  :חבראשית מקץ מא, Bַוִּיְׁשַל : ֶקר0 ַוִּתָּפ�ֶעם רּוח� י ַבֹּב֨ ִים ְוֶאת־ָּכל־ֲחָכֶמ!יהָ ַוְיִה* י ִמְצַר�   א ֶאת־ָּכל־ַחְרֻטֵּמ4
ה:  ם ְלַפְרֹעֽ ר א:ָת� : ְוֵאין־ּפ:ֵת4 ה ָלֶהם0 ֶאת־ֲחNמ� ר ַּפְרֹע*   ַוְיַסֵּפ֨

  

ן (בר' מקץ מא,ה) Mגדול בתפקיד שלושה למודים. - זקף – ַוִּייָׁש  

ם ׁשֵ  (בר' מקץ מא,ה) (למוד א) ]כלי יקר[ �Nַּיֲח  ן ַוֽ Mיתַוִּייָׁש!  .יםיהוא ונשנה פעמ חלום אחדלהורות ש, לא נאמר ויחלום עוד אלא שנית. ִנ

:ת ְּבָקֶנ4ה ֶאָח�ד )ב(למוד  ים ֹעל1 Bַבע ִׁשֳּבִל��ה׀ ֶׁש בזה אחר זה  שני השובע היו רצופיםלפי ששבע , ואצל הרעות לא נאמר בקנה אחד, ְוִהֵּנ
כי אחר שנתים ימים כשבא יעקב פסק הרעב וחזר במותו על כן  היו רצופיםשני הרעב לא על כן עלו בקנה אחד המצרפם, אבל שבע 

, ותרתי לטיבותאועוד שזה מורה על ריבוי התבואה שאפילו קנה אחד יצמיח שבעה שבלים וטובות  )ג(למוד . לא נאמר בקנה אחד

ה ְוִהֵּנ4ה ֲחֽל:ם: )ז(בר' מקץ מא, .שצמחו אחד אחד, ועוד שהיו שדופות קדים תרתי לריעותאוהרעות היה בהם  ץ ַּפְרֹע� כי גם הוא  ַוִּייַק4
  :הבין שחלום אחד הוא

  

!ית (בר' מקץ מא,ה) ]מלבי"ם[ ם ֵׁשִנ �Nַּיֲח  ן ַוֽ Mהחלום השני היה פתרון של החלום הראשון, שהפרות מורות החרישה והזריעה  .ַוִּייָׁש
א] שהיה . יה פה חמשה ענינים שבעבורם ראוי שיתקיים החלוםוה, והפתרון מבואר יותר, והשבלים מורים על התכלית שהיא הקצירה

, ב] היה חלום שנפתר בתוך חלום, כי השבלים פתרון הפרות, וזה מורה על קיום החלום כמ"ש חז"ל, חלום שנשנה, הפרות והשבלים

ה ְוִהֵּנ4ה ֲחֽל:ם: )ז(בר' מקץ מא, ג] ץ ַּפְרֹע� ץ, כי תחלה נדמה לו שהוא רואה הכל בהקיץ כי שלא הרגיש שהוא חלום עד אחר שהקי ַוִּייַק4
   :היה חלום מסודר

ובפועל לומד שלושה למודים שעשויים להיות  .והיה פה חמשה ענינים שבעבורם ראוי שיתקיים החלוםכותב  ]מלבי"ם[אמנם 
ן (בר' מקץ מא,ה)- מרומזים ב Mגדול בתפקיד שלושה למודים כפי שסימן בפרושו.- זקף – ַוִּייָׁש  

  

  יםיהוא ונשנה פעמ חלום אחד ]כלי יקר[א בנוש

!ית (בר' מקץ מא,ה)אפשר שע"פ תבנית הטעמים ההסבר הוא כלהלן:  ם ֵׁשִנ �Nַּיֲח  ן ַוֽ Mה׀        ַוִּייָׁש� מונח לגרמיה (= מונח פסק) כעין מדה  ְוִהֵּנ

�ה׀הפסק אחרי מלת  בקריאה עם פסקי"א מל"ב מדות סדור שנחלק.  אל הכתוב לפניה ומנתקה מהכתוב אחריה.  מצרף את המלה ְוִהֵּנ
ה  כה),מא ' מקץבר(-זה כנאמר ב בקריאה בלי פסקמשמעות הכתוב שמבחינת תוכן החלום זה חלום שני.  ֹ֖ ה ֲח֥לֹום ַּפְרע ֹ֔ אֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל־ַּפְרע ֹ֤ ַוּי

ד ֑הּוא ץ: )אכ,מא מקץ' בר(מראה הפרות ומראה השבלים מלמדים היבטים שונים בנושא אחד. ומהכתוב  ֶאָח֣  ' מקץבר((ממראה הפרות)  ָוִאיָקֽ

י )בכ,מא ֶרא ַּבֲחQִמ֑ !ית (בר' מקץ מא,ה)(מראה השבלים) בלי זכרון מלת  ָוֵא֖ [כלי אפשר שגם פרעה הבין שהמראות הם בנושא אחד (וכך פי'  ֵׁשִנ

  ) אבל פותרי החלומות לא תמכו במחשבתו.יקר]

  

שבע  ), גדלו(טט: זרועזהו סימן לשובע, לכל גרעין  - ְּבָקֶנ4ה ֶאָח�ד (בר' מקץ מא,ה) ]רשב"ם[כן פי' בטבע שבלים אחדות עולות מגרגר אחד, ו
�ה׀ מא,ה)(מלת  :שבלים מלמדת על חידוש לעומת הרגילות בטבע. החידוש בהבנה פשוטה של החלום, שמגרגר זרוע אחד עלה קנה אחד  ְוִהֵּנ

גרגרים בכל שורה לפי הזן של שעורה. השעורה גדלה  6או  2של כל אחד שורות רבות של  וממנו יצאו שבע שבלים ובעטרה (קצה עליון)
  בתנאי אקלים של קור וחום ומעט מים שזה מתאים למצרים יותר מחיטה. 

�ה׀ מא,ה)( יםכמפסיק,  –פסק  – ְוִהֵּנ Bַבע ִׁשֳּבִל�  מונח רביע בתפקיד לפחות ארבע, אפשר שכאן חמש, ראה בהמשך – ֶׁש

  

ית ַוִּתּתֹ֘ם ַהָּׁשָנ֣ה ַהִהוא֒  יח),מז' ויגש בר( ]קתא זוטרתא (לקח טוב)פסי[ יו ַּבָּׁשָנ֣ה ַהֵּׁשנִ֗ אּו ֵאָל֜ ֹ֨ וא"ת והרי , יש לומר שהוא שנה שניה לרעב. ַוּיָב
ב ב )ה,ומ' ויגש בר( למעלה מהענין כתוב  יִם ָהָרָע֖ היה אלא אחר שבאו אחיו  , וזה המעשה שמכרו המצריים איש שדהו לאִּכי־ֶז֛ה ְׁשנַָת֥

ומשבאו נפסק הרעב , יש להשיב שהענין מוקדם ומאוחר, ונאמר שזה המעשה היה בשנה שבא יעקב אבינו ובניו למצרים, למצרים
ה:, ),זמז' ויגש בר( והתחילו לזרוע, והוא מסייע למה שארז"ל ֹֽ ב ֶאת־ַּפְרע ֹ֖ ֶר\ יֲַעק י , כ, וכן היהאמר לו יהי רצון שיעלה נילוס לרגליך ַויְָב֥

בשנה הראשונה מכרו הכסף והמקנה, ובשניה גם שדותיהם, ומקניהם ואת עצמם, ומכאן ואילך נפסק הרעב והיו זורעין ונותנים 
ׁש ְועֹוד֙  )ו,המ' ויגש בר(ואם רצונך אמור, כי הכתוב אומר  (ההסבר שלנו לפי השיטה הראשונה ולא לפי השיטה הבאה) חמישית לפרעה,  יםָׁשנִ֔  ָחֵמ֣

ר יׁש ֲאֶׁש֥ ית יח),מז' ויגש בר( אלא זה שאמר הכתוב, ואיך היו זורעין בשנה השלישית, :ְוָקִצֽיר ֵאין־ָחִר֖ יו ַּבָּׁשָנ֣ה ַהֵּׁשנִ֗ אּו ֵאָל֜ ֹ֨ שנית למכירת , ַוּיָב
יִם֙  )גי,מז' ויגש בר( כי מה שאמר למעלה, שהוא שביעית בסוף שני הרעב, מקניהם ֶרץ ִמְצַר֙ ַלּה ֶא֤ ם עד  הוא בשנה הששית, ַוֵּת֜ י ִאם־ַּת֣ ִּכ֚

ה ֶסף ּוִמְקֵנ֥ה ַהְּבֵהָמ֖   ,ובשביעית מכרו גויתם ואדמתם, ַהֶּכ֔

 ]בראשית רבתי[זרקא סגול בתפקיד גריעה (א) מהשנה השניה שלא השלימה ברעב אלא כנאמר  – ַוִּתּתֹ֘ם ַהָּׁשָנ֣ה ַהִהוא֒  יח),מז' ויגש בר(

מברכת יעקב לפרעה נתבטלה הגזרה  .משעה שירד יעקב למצרים פסק הרעב ונתרוח העולםאבל שנה שניה לא השלימה ברעב ש
  וחזרו לחרוש ולזרוע ולאסוף תבואות (ב) ?

  

ד  (בר' מקץ מא,ה) ]חזקוני[ :ת ְּבָקֶנ4ה ֶאָח�  )ששבע שבלים בקנה אחד(הראשון ובדין הוא  )החלום(טט: ומפורש יותר מן . אות הוא לשובעֹעל1
:ת ְוֹטֽב:ת: ים את היניקה זה לזה ואפי' הכי היודלהוו מכחיש    ְּבִריא4

:ת מא,ה)( מרכא טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אלו הגרגרים שבראש השבולת,  – ְּבָקֶנ4ה ֶאָח�דתביר  –ֹעל1

:ת מא,ה)(טעם    תביר מרמז על אפשרות של הכחשת יניקה. –ֹעל1

:ת ְוֹטֽב:תְּבִר  ואפי' הכי היו מא,ה)(   מרכא מרבה ביבול המשובח, סלוק מגביל את הנזק. – יא4

  

:ת ְּבָקֶנ4ה ֶאָח�ד (בר' מקץ מא,ה) ]העמק דבר[ גם זה בא להוכיח שיהיה השובע רק במקום אחד היינו במצרים, משא"כ בשבלים . ֹעל1
 ,נד)מא ' מקץבר(ונ"ד  (?)והענין דלהלן מ"א נ' .הרעות היה בשבע קנים מפוזרים מעט, להוכיח שנתפזרו צורת השבלים הלאה ממצרים
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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

ֲאָר֔צֹות ָרָעב֙  יַויְהִ֤  ד בְוָהָרעָ֖  א)ג,(בר' מקץ מ-ו ְּבָכל־ָה֣ יבואר שהיה בשארי ארצות שנת בצורת מקצתן שבעין מקצתן רעבים, אבל   :ָּבָאֶֽרץ ָּכֵב֥
רעבין ועניים שבעין, דמאכלים פשוטים שבשני שבע המה  לא כמו שארי שני בצורת שעשירים שבעין ועניים רעבין, וכאן היו עשירים

מאכלי בהמה כמו חרובין וכרשינין, ובשני רעבון המה מאכלי אדם, זה היה גדל בארץ ישראל, אבל תבואה ולחם לא היה כלל, ולא 
יִם ֶרץּוְבָכל־אֶ֥  ,נד)מא' מקץ בר( היו עשירים יכולין להשיג כי אם ממצרים יָה ִמְצַר֖ וע"ז היה מוכיח החלום, דהפרות הרעות מוכיח  :ָלֶֽחם ָה֥

שלא היה אפילו מאכלי בהמה וזה לא היה כי אם במצרים, אבל חלום השבלים מוכיח על תבואה כמשמעו, וזה הרעב היה גם בארץ 
  .ישראל

:ת מא,ה)( :ת מא,ה)(ע רב, טעם מרכא טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן שוב – ְּבָקֶנ4ה ֶאָח�דתביר  –ֹעל1  –ֹעל1

  תביר מחלק בין הארצות ומרמז על שהשובע מוגבל לארץ מצרים. 

:ת מא,ה)( סלוק מגביל ובסה"כ רבוי הגבלות על כל הארצות שמסביב למצרים שלא היה בהם שובע  – ְוֹטֽב:תמרכא מרבה,  – ְּבִריא4
ים ֲאֻלִּמים֙  לז,ז) (בר' וישב [לקח טוב]רב בשנות השובע במצרים. ראה להלן דרשת  ְחנּו ְמַאְּלִמ֤ ִהּנֵה ֲאנַ֜   . ְו֠

  

  (מא,לד)  [אור החיים] ]דעת זקנים מבעלי התוספות[(מא,ה)  [מלבי"ם] [כלי יקר]הסבר המשלב את פירוש 

  לו)-(מא,כהכסדר פתרון חלומות פרעה ע"י יוסף  (מא,ה)נסביר 

ן (בר' מקץ מא,ה) Mגדול, כל - במדה כ"ט מל"ב מדות גימטריא משלושה סימני טעם זקף (למוד א)מודים. גדול בתפקיד שלושה ל- זקף – ַוִּייָׁש
-לקים. מסר א- ובפתרון יוסף שם ה' מיוצג בשם א ו עולה גי' כ"ו עולה שם הוי"ה מרומז בצורת הטעם.- י- נקודה היא אות י' הקו אות ו'. י

A וַ  (בר' וישב מ,ה)-הקשור לישראל. בלקי לבן נח כמו ללבן ולבלעם  [זהר בהיר (זה"ב), הרב דיא"מ  ]ב,וישב קצא 'זוהר פר[הוסבר ע"פ  ַּיַֽחְלמּו

(זה"ב: מקום שהנבואה שורה הוא בנצח  מקור החלום מדרגה ששית למטה ממדרגת הנבואה. ומקור הנבואה בנצח שבאצילות .זה"ב:  ופי' אייכנשטיין]
   כאל גבריאל)דז"א, עד מדרגת גבריאל יש שש מדרגות, נצח הוד יסוד מלכות מי

  

ר  ה)כ(בר' מקץ מא, ת ֲאֶׁש֧ ד ֑הּוא ֵא֣ ה ֶאָח֣ ֹ֖ ה ֲח֥לֹום ַּפְרע ֹ֔ אֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל־ַּפְרע ֹ֤ ים ַוּי ֹֽה:ָהֱאQִה֛ ה ִהִּג֥יד ְלַפְרע גלוי מוסתר מה' לאומות  )ב(למוד  עֶֹׂש֖

יםהעולם מסר להיותו הבורא והמנהיג וכו' מלת   ]אוצר מדרשים (אייזנשטיין) יונה[ם בדין כגון בפנימיות התורה משמעה רחמי ָהֱאQִה֛

על הרעה אשר דבר לעשות להם ולא האלהים והקב"ה נח מכעסו ועמד מכסא דין וישב על כסא רחמים ונתרצה להם שנאמר וינחם 
טא אדם . (ב) גלוי עבור עם ישראל האמור לרדת למצרים בגזרת ברית בין הבתרים ולתקן בה מה שנתקלקל מחעשה, כי שבו מדרכם

  הראשון (ג) אומות העולם אמורות לסייע לעם ישראל לתקן את הבריאה למדריגה שה' רוצה בה

ן  (בר' מקץ מא,ה) Mם ַוִּייָׁש �Nַּיֲח  !יתַוֽ   שהשנוי מרומז במלה שנית.[מדרש הגדול] - הביא מ [תורה שלמה כד]-טפחא בתפקיד שנוי, וב – ֵׁשִנ

ן  Mם ַוִּייָׁש �Nַּיֲח  !יתַוֽ ן  'מע שנממש ֵׁשִנ Mיתומה ת"ל  ,איני יודע שהוא שניַוִּייָׁש! כיצד הראשון ראה  ,ללמדך שהוא משונה מן הראשון ֵׁשִנ
אבל השבלים  .ע את חברווהשרץ בול ,ע את חבירורך ארץ שכל שיש לו פה יש לו אכילה הדג בולדפרות אוכלות זו את זו וכן הוא 

  .ראה דבר משונה מטבעו של עולםדבר שאין לו פה אין לו אכילה לכך נאמר שנית ש

ן  (בר' מקץ מא,ה) Mם ַוִּייָׁש �Nַּיֲח  !יתַוֽ ה  )לב(בר' מקץ מא,אתנח בתפקיד הגבלת זמן להכנת מצרים לשנות הרעב  – ֵׁשִנ ֹ֖ ל ִהָּׁש֧נֹות ַהֲח֛לֹום ֶאל־ַּפְרע ְוַע֨
Qר ָהֱא ים ּוְמַמֵה֥ ם ָהֱאQִה֔ יִם ִּכֽי־נָ֤כֹון ַהָּדָב֙ר ֵמִע֣ ים ַלֲעׂשֹֽתֹו:ַּפֲעָמ֑   ִה֖

ה   )לג(בר' מקץ מא,גלוי עבור עם ישראל וגו' (א)  )ג(למוד  ֹ֔ א ַפְרע ם ְוַעָּת֙ה יֵֶר֣ יׁש נָ֣בֹון ְוָחָכ֑ יִם:ִא֖ ֶרץ ִמְצָרֽ הּו ַעל־ֶא֥ הוא יוסף שפרעה  ִויִׁשיֵת֖
ים  (בר' וישב לז,ז) ב][לקח טוראהו בחלום ולא ספר זאת לפותרים. ובזה חלום פרעה הוא המשך לחלום יוסף הראשון  ְחנּו ְמַאְּלִמ֤ ִהּנֵה ֲאנַ֜ ְו֠

עתידין אתם לכנוס פירות ואני כונס, שכשם שראה פרעה חלום הרעב, כך (יוסף לאחיו) אמר להם ...  ,אלומים הם העומרים. ֲאֻלִּמים֙ 
ָבהְוִהֵּנ֛ה ָק֥  (בר' וישב לז,ז) ראהו יעקב אבינו, והשבטים כינסו פירות ולא הצליחו, שנאמר י ְוַגם־נִָּצ֑ שלכם מתרקבים ושלי , ָמה ֲאֻלָּמִת֖

אומר שגם בני יעקב אספו תבואה בשנות השובע אלא שהיא  .עומדים, לפי שהכניס התבואה בשיבולת ולא מירחן לו לפיכך עמדו
  הרקיבה למרות ששמרו אותה עם עפר.

�ה׀ (בר' מקץ מא,ה)(ב)  �ה׀לוקת שנות הרעב ע"י מדה כ"ט מל"ב מדות גימטריא מלת מרמז לח מונח לגרמיה (= מונח פסק) - ְוִהֵּנ  ְוִהֵּנ

ּנֶֶפׁש   )כו,(בר' ויגש מועולה ששים ושש כנאמר  יְָמ֙ה ָּכל־ַה֠ ב ִמְצַר֙ ֹ֤ ה ְליֲַעק ב ָּכל־ֶנֶ֖פׁש ַהָּבָא֨ ֹ֑ י ְבנֵי־יֲַעק ד נְֵׁש֣ י יְֵר֔כֹו ִמְּלַב֖ ים ָוֵׁשֽׁשיְֹצֵא֣    :ִׁשִּׁש֥

   הכנת מצרים לרעב לעם ישראל לתקן את הבריאה למדריגה שה' רוצה בה תחילה  ת לסייעאומות העולם אמורו(ג) 

ים (בר' מקץ מא,ה) Bַבע ִׁשֳּבִל�מונח רביע בתפקיד לפחות ארבע, אפשר שכאן חמש, וזאת החמישית מהתבואות שגבה יוסף מכל  – ֶׁש

ה )לג(בר' מקץ מא,המגדלים לשימור במחסני פרעה.  ֹ֔ ה ַפְרע ֶרץ  יֲַעֶׂש֣ ים ַעל־ָהָא֑ ד ְּפִקִד֖ ֶרץ ְויְַפֵק֥ ַבע ְׁשֵנ֥י ַהָּׂשָבֽע:ְוִחֵּמׁ֙ש ֶאת־ֶא֣ יִם ְּבֶׁש֖  ִמְצַר֔

ֶרץ  ]דעת זקנים מבעלי התוספות[ יִםְוִחֵּמׁ֙ש ֶאת־ֶא֣  :לשון חומש לתת החמישית לפרע' ומשם התחיל כמפורש בפ' ויגש. ִמְצַר֔

֣   )כו,ז(בר' ויגש מהחוק דכתיב התחיל ] הדר זקנים[ ּה ֶׂשםַוָּי ף אָֹת֣ ה ַעד־ַהּ֨יֹום ְלחֹק֩  יֹוֵס֡ ת ַהּזֶ֜ יִם ַעל־ַאְדַמ֥ ה ִמְצַר֛ ֹ֖ ֶמׁש ְלַפְרע ֹ֑   :ַלח

ֶרץ )לד(בר' מקץ מא, יִם ְוִחֵּמׁ֙ש ֶאת־ֶא֣ (למוד פירוש ְוִחֵּמׁ֙ש  )לד(בר' מקץ מא, ]אור החיים[ ְוִחֵּמׁש֙ קטן מרמז לשני למודים במלת - זקף – ִמְצַר֔

  ,או יאמר וחמש שיקח הוא מכולן חמישית לפרעה )ב(למוד רזם לבלתי התרשל מטעם ראות הדבר מרובה ביותר. יז א)

  

:ת ְוֹטֽב:ת מא,ה)( מרכא מרבה בריאות, סלוק מגביל הרגשת רעב. אפשר להצטייד בהרבה מזון כפי שעשו המצרים אבל לא  – ְּבִריא4
להצטייד רק בחמישית מהכמות של כל מצרים ולהאכיל את מצרים ובהמתם  הייתה ברכה במעיהם ורעבו בשנה הראשונה. אפשר

  והארצות מסביב וכולם יהיו בריאים ולא ירגישו רעב מתמיד. 

  

:ת ְּבָקֶנ4ה ֶאָח�ד (בר' מקץ מא,ה) ים ֹעל1 Bַבע ִׁשֳּבִל��ה׀ ֶׁש   לקות-להפיץ אור = רצון הא )כהתרומה שמות (- זה תאור המנורה שב – ְוִהֵּנ

יָה ּוְפָרחֶ֖ (לא)  יָה ַּכְפּתֶֹר֥ ּה ְּגִביֶע֛ ּה ְוָקנָ֔ ה ַהְּמנֹוָר֙ה יְֵרָכ֣ ה ֵּתָעֶׂש֤ ב ָט֑הֹור ִמְקָׁש֞ ת זָָה֣ יָת ְמנַֹר֖ ּנָה יְִהיּֽו:ְוָעִׂש֥   יָה ִמֶּמ֥

Qד ּוְׁש ה ִמִּצָּדּ֙ה ָהֶאָח֔ ה׀ ְקֵנ֣י ְמנָֹר֗ יָה ְׁשQָׁש֣ ים ִמִּצֶּד֑ ים יְֹצִא֖ ה ָקנִ֔ ּה ַהֵּׁשִנֽי:(לב) ְוִׁשָּׁש֣ ה ִמִּצָּד֖   ָׁש֙ה ְקֵנ֣י ְמנָֹר֔

  רב דב גרינצייג: קנה אחד מלמד על אחדות.
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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

 (התשפ"ג)  :מקץ מא,אבראשית  1.13
  

ים :ובראשית מקץ מא, ת ָקִד! �:ת ּוְׁשדּוֹפ ים ַּדּק� ן:        ְוִהֵּנה0 ֶׁש�ַבע ִׁשֳּבִל� :ת ַאֲחֵריֶהֽ   ֹצְמח�

יםְוִהֵּנה0 ֶׁש�ַבע  )(בר' מקץ מא,ו קטן מרמזת לשני למודים -מרמזת על גלוי חידוש, תבנית הטעמים פשטא מונח זקף ְוִהֵּנה0 מלת  – ִׁשֳּבִל�
  קטן.-בפשט וטעם מונח מרמז שעשויה להיות הרחבה כלשהי, כגון עוד למודים לפי תפקיד זקף

  .קטן- (למוד א) בזקף-הצעה ל

ּכֹוָכִבים ֶׁשל ָׁשעֹות,(ט) ּוְׁשָמן כל"ש צמח"ן, ּכֹוָכב, ְלָבנָה, ַׁשְּבַתאי, ֶצֶדק,  ְלִׁשְבָעהים(ח) ָּכל ַהּכֹוָכִבים ְמָׁשְרתִ  ]פרקי דרבי אליעזר פרק ו[
ֹ  ַמְאִּדים, ַחָּמה, נֹגַּה. ְוֵהם(י) ְמָׁשְרִתים ְלִׁשְבָעה יְֵמי ַהָּׁשבּוַע, יֹום ִראׁשֹון ּכֹוָכב ַחָּמה, יֹום ֵׁשנִי ֶצֶדק גַּה ַמְאִּדים, יֹום ְרִביִעי ְלָבנָה, יֹום ְׁשִליִׁשי נ

  ַׁשְּבַתאי ּכֹוָכב, יֹום ֲחִמיִׁשי ַחָּמה ֶצֶדק, יֹום ִׁשִּׁשי ְלָבנָה נֹגַּה, יֹום ְׁשִביִעי ַמְאִּדים ַׁשְּבַתאי.

ן: ָטֶלה, ׁשֹור, ְּתאֹוִמים, ַסְרָטן, ַאְריֵה, ְּבתּוָלה, מֹאזְנַיִם, ְוֻכָּלם ְמָׁשְרִתים ִלְׁשנֵים ָעָׂשר ַמּזָלֹות ֶׁשֵהן ְּכנֶגֶד ְׁשנֵים ָעָׂשר ֳחָדִׁשים,(יב) ְוֵאּלּו הֵ (יא) 
ְרִקיַע ַׁשָּמִׁשין ֵאּלּו נְִבְראּו ְוִהְסִּדיָרן ּבִ  ְוִׁשְבָעהֶהן. ַעְקָרב, ֶקֶׁשת, ְּגִדי, ְּדִלי, ָּדגִים.(יג) ְוֵאּלּו ֶׁשּנְִבְראּו ְּבַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית ִלנְהֹג ֶאת ָהעֹוָלם ְוֵכן ֻחֵּקי

  ַהָּׁשַמיִם: 

  לז' כוכבים של שעות. שמשמשין כל אחד מהן שעה אחת משעות היום או הלילה: ]הרד"ל פרק ו אות ח[

משרתים לז' ימי השבוע. שמזל המתחיל לשמש בתחלת היום או הלילה, הוא המושל מכל היום והלילה ההוא שהכל  י]הרד"ל פרק ו אות [
   נמשך מן ההתחלה:

ְוֵאּלּו ֶׁשּנְִבְראּו ... ּכֹוָכִבים ֶׁשל ָׁשעֹות, ְלִׁשְבָעהָּכל ַהּכֹוָכִבים ְמָׁשְרִתים(ח)  ]פרקי דרבי אליעזר פרק ו[שמו ברא וקבע  הבורא יתברך
  יַע ַהָּׁשַמיִם:ְּבַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית ִלנְהֹג ֶאת ָהעֹוָלם ְוֵכן ֻחֵּקיֶהן. ְוִׁשְבָעה ַׁשָּמִׁשין ֵאּלּו נְִבְראּו ְוִהְסִּדיָרן ִּבְרקִ 

טעם מונח מרבה על שבעה הכוכבים המשרתים של שעות את הכוכבים האחרים המשרתים להם  – ֶׁש�ַבע – ְוִהֵּנה0 ֶׁש�ַבע )(בר' מקץ מא,ו
  ומשפיעים דרכם.

ים )(בר' מקץ מא,ו יFָאֽנֹכִ  )ב,כ 'ית 'שמ(קטן כטעמי -תבנית הטעמים פשטא מונח זקף ְוִהֵּנה0 ֶׁש�ַבע ִׁשֳּבִל� בטעם עליון, עשויה  ֙י ֣ה' ֱאQֶה֔

 ְוִהֵּנה0 לרמז להנהגה של הבורא יתברך שמו אשר קבע לכוכבים חוקי השפעה מבריאתן על הארץ ועל גדוליה והחיים עליה. מלת 

לא יחיד, מוצע לומר שהבורא גזר שהשפעות כל הכוכבים  - מרמזת על גלוי משהו מוסתר מהבורא המרומז בטעם פשטא בתפקיד אחד 
ישפיעו כפי חוקיהם מבריאתן המאזנים בין תכונות הטבע, אלא שיגבר רוח קדים המרקבת כל הגידולים ועושה אותם בלתי אכילים גם 

  לבהמה.

  .קטן- ) בזקףב(למוד -הצעה ל

:ת )(בר' מקץ מא,ו ]שכל טוב (בובר)[ ים ַּדּק�   ,ליפתןקלושות גרגרתה ודקים מתקשקשות בק . ְוִהֵּנה0 ֶׁש�ַבע ִׁשֳּבִל�

לפי שאינו דומה שמיעה לראייה כי פרעה ראה , בשבלים ְצנֻ֥מֹות )(בר' מקץ מא,כג לשון )פרעה( ומה שהוסיף )(בר' מקץ מא,ו ]כלי יקר[
:ת ים ַּדּק� :ת  ויש לפעמים, ִׁשֳּבִל� ים ַּדּק� ם ופרעה ראה אותם בעיניו שהיו ריקים ולא היה בהם גרגרי, שיש בהם גרגרים דקיםִׁשֳּבִל�

:ת  היה מתירא שמא יוסף יטעה בלשון, וכלל  (פרעה) אני ְצנֻ֥מֹות על כן פירש לו, זולת מה ששמע מן פרעה, כי לא ראה אותםַּדּק�
ויתר עניני החלום יתבארו ובזה יתורצו כל הספיקות שנתחבטו בהם רוב המפרשים והוא דבר יקר. , ראיתי שלא היה בהם כי אם המוץ

  :בסמוך בעזר ה'

ים )מקץ מא,ו(בר'  קטן מרמזת לשני למודים בפשט וטעם מונח מרמז שעשויה - תבנית הטעמים פשטא מונח זקף – ְוִהֵּנה0 ֶׁש�ַבע ִׁשֳּבִל�
  קטן וטעמיו. - להיות הרחבה כלשהי. הפשט מאופיין מהכתוב אחרי זקף

:ת )(בר' מקץ מא,ו יםּו טפחא בתפקיד (א) כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה – ַּדּק� ת ָקִד! �(ג) התפשטות השנוי - ,(ב) שנוי וְׁשדּוֹפ

יםהמאופיין מהכתוב אחריה על הכתוב לפניו.    קטן מרמזת לשני נפגעים (א) אדם (ב) בהמה. - זקף -  ִׁשֳּבִל�

כי  ןעיקר העניפרעה חלם (א) פרות בריאות (ב) פרות רעות (ג) שבלים בריאות (ד) שבלים דקות. השבלים (כסמל לכל גידולים) הם 
מזינות אדם ובהמה. האדם אוכל גרגרים בלבד, הבהמה אוכלת גרגרים גם באיכות נמוכה ואוכלת הקשים והמוץ (קליפות הגרגרים). 

גורמת לגרגרים מצומקים שאינם , ואפילו מרגליות שבים מרקבת בו... שהוא קשה מכל הרוחות  ]שכל טוב (בובר)[רוח הקדים, 
  ים לזריעה, כך אין התחדשות עתידית. מחסור בגרגרים, קשים ומוץ שדופים ממעטים מזון מבהמה. מזינים לאדם ולבהמה ואינם טוב

  

ים )(בר' מקץ מא,ו ]שכל טוב (בובר)[ ת ָקִד! �שנא' , . שלקו במכת שדפון מרוח קדים שהוא קשה מכל הרוחות שהוא חם וחזקּוְׁשדּוֹפ
ים ַעּזָה֙  כא),יד בשלח (שמות ית ד ח) (יונה, ְּב֨רּוַח ָקִד֤ ר ֳאנִּ֥יֹות ַּתְרִׁשֽיׁש: (תהלים מח ח), ֤רּוַח ָקִדי֙ם ֲחִריִׁש֔ ַׁשֵּב֗ ים ְּת֝ ואמר רבא בשעה שהיא  ְּב֥רּוַח ָקִד֑

א"ר יצחק , מסרחת בואפי' שכבת זרע שבמעי אשה תוך ג' ימים ור' יוחנן אמר . ואפילו מרגליות שבים מרקבת בו, ואמר רב אשה מפלת בו כו'. מנשבת משתקת כל רוחות שבעולם
ר ָּכל־ְּכלִ֥  (הושע יג טו)שנאמר , ושלשתן מקרא אחד דרשו ה אֹוַצ֖ ב ַמְעיָ֔נֹו ֣הּוא יְִׁשֶס֔ ה ְויֵ֤בֹוׁש ְמקֹורֹ֙ו ְויֱֶחַר֣ ר עֶֹל֗ , :י ֶחְמָּדֽהיָ֣בֹוא ָקִדי֩ם ֨רּוַח ֜ה' ִמִּמְדָּב֣

ב ַמְעיָ֔נֹו ,זו מקורה של אשה ְמקֹורֹו֙  ר ָּכל־ְּכִל֥י ֶחְמָּדֽה:ה֣  ,זרע זו שכבת, ְויֱֶחַר֣ ה אֹוַצ֖   :זו מרגליות שבים ּוא יְִׁשֶס֔

יא (הושע יג טו) ים יְַפִר֑ ן ַאִח֖ י ֔הּוא ֵּב֥ ר ָּכל־ְּכלִ֥   ִּכ֣ ה אֹוַצ֖ ב ַמְעיָ֔נֹו ֣הּוא יְִׁשֶס֔ ה ְויֵ֤בֹוׁש ְמקֹורֹ֙ו ְויֱֶחַר֣ ר עֶֹל֗   :הי ֶחְמָּדֽ יָ֣בֹוא ָקִדי֩ם ֨רּוַח ֜ה' ִמִּמְדָּב֣

קדמא ואזלא  –֨רּוַח ֜ה' מונח תרסא מרמז ללפחות שני למודים בתפקיד תרסא שעורים, חציצין, מחיצין.  – יָ֣בֹוא ָקִדים֩   ... (הושע יג טו)
התרסא קדמא ואזלא עשוי לרמז לכלל מסוג בנין אב.  –יָ֣בֹוא ָקִדי֩ם ֨רּוַח ֜ה' מרמז ללמוד כלל כלשהו בכתוב,  ר עֶֹל֗ מונח רביע  – ִמִּמְדָּב֣

  מרמז ללפחות ארבעה למודים, ואז קדמא ואזלא עשוי לרמז לתפקיד כעין מדת מכלל ופרט, מונח רביע עשוי לרמז לפרט 

ה (הושע יג טו) ב ַמְעיָ֔נֹו ֣הּוא יְִׁשֶס֔ ה ְויֵ֤בֹוׁש ְמקֹורֹ֙ו ְויֱֶחַר֣ ר עֶֹל֗ (כאן בין אתנח קטן בין שני קיסרים - קטן ... זקף- ... רביע ... זקף -  ִמִּמְדָּב֣

  . רוח קדים שהוא קשה מכל הרוחות שהוא חם וחזק ]שכל טוב (בובר)[לסלוק) בתפקיד דבר עצמתי מאד, העשוי להיות מקור לדרשת 

ה (הושע יג טו) ב ַמְעיָ֔נֹו ֣הּוא יְִׁשֶס֔ לוק) בתפקיד היקש, קטן בין שני קיסרים (כאן בין אתנח לס- קטן ... זקף- ... זקף -  ְויֵ֤בֹוׁש ְמקֹורֹ֙ו ְויֱֶחַר֣
  דבר החוזר וקורה,

  : מסקנה רוח המשסה מרגליות שבים ומרקיבתן לא כל שכן שתיבש תבואות שעל הארץ, שלא תצלחנה למאכל ולזריעה.היקש

  

ם ִלְפֵנ֣י א )זי,ירמיהו יח( ]ילקוט שמעוני ירמיהו רמז ש[- מתואר מתואר ב דבר החוזר וקורהתפקיד  ים ֲאִפיֵצ֖ ֶרף ְוQֽא־ָפִנ֛ים ְּכֽרּוַח־ָקִד֥ ֹ֧ ֹוֵי֑ב ע
ם ְּב֥יֹום ֵאיָדֽם: ס   או כעין כלל ופרט שנושאו הוא דרך היפרעות ה' מרשעים בדורות שונים. ֶאְרֵא֖

ם ְּב֥יֹום ֵאיָדֽ )זי,ירמיהו יח( ]ילקוט שמעוני ירמיהו רמז ש[ ֶרף ְוQֽא־ָפִנ֛ים ֶאְרֵא֖ ֹ֧ ם ִלְפֵנ֣י אֹוֵי֑ב ע ים ֲאִפיֵצ֖    ם: סְּכֽרּוַח־ָקִד֥

ם )זי,ירמיהו יח( ים ֲאִפיֵצ֖ ים ַעּזָ֙ה  כא),יד בשלח (שמות כתיב, ְּכֽרּוַח־ָקִד֥ ּיָם ְּב֨רּוַח ָקִד֤ וכן אתה מוצא שלא נפרע , בעזה שברוחותַוּ֣יֹוֶל\ ֣ה'׀ ֶאת־ַה֠
ת ֱא֣לֹוַּה  )ט,איוב ד( הקדוש ברוך הוא מדור המבול ומאנשי סדום אלא ברוח קדים שנאמר דּוִמּנְִׁשַמ֣ ּוֵמ֖רּוַח  )ט,איוב ד( אלו דור המבול יֹאֵב֑
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סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

ֶפץ  )ח,יא נח' בר( וכן אתה מוצא באנשי המגדל שלא נפרע הקדוש ברוך הוא מהם אלא ברוח קדים שנאמר, אלו אנשי סדום ַאּ֣פֹו יְִכֽלּו: ַוּיָ֨
ם ים ֲאִפיצֵ֖  )זי,ירמיהו יח( ואין הפצה אלא רוח קדים שנאמר  ֥ה' אָֹת֛ וכן אתה מוצא שלא נפרע הקדוש ברוך הוא מעשרת , םְּכֽרּוַח־ָקִד֥

יא (הושע יג טו) השבטים אלא ברוח קדים שנאמר ים יְַפִר֑ ן ַאִח֖ י ֔הּוא ֵּב֥ וכן אתה מוצא שלא נפרע הקדוש ברוך הוא , יָ֣בֹוא ָקִדי֩ם ֨רּוַח ֜ה'  ִּכ֣
ים ְׁשָבֵר֖  ,כו)יחזקאל כז( מצור אלא ברוח קדים שנאמר וכן אתה מוצא שאין הקדוש ברוך הוא עתיד ליפרע ממלכות , \ ְּבֵל֥ב יִַּמֽים:֚רּוַח ַהָּקִד֔

ר ֳאנִּ֥יֹות ַּתְרִׁשֽיׁש: (תהלים מח ח) עליזה אלא ברוח קדים שנאמר ַׁשֵּב֗ ים ְּת֝ וכן אתה מוצא שאין הקדוש ברוך הוא עתיד ליפרע מן  ְּב֥רּוַח ָקִד֑
ה ְּב֥יֹום ָקִדֽים: )ח,כז 'ישעי( הרשעים בגיהנם אלא ברוח קדים שנאמר ה )לג,ל 'ישעי(וכתיב , ָהָג֛ה ְּברּו֥חֹו ַהָּקָׁש֖   :ִּכֽי־ָע֤רּו\ ֵמֶֽאְתמּול֙ ָּתְפֶּת֔

:ת  )(בר' מקץ מא,ו    המרמז לדרשות הבאות שנויטפחא בתפקיד  –ֹצְמח�

ן )(בר' מקץ מא,ו [בראשית רבה פפ"ט] :ת ַאֲחֵריֶהֽ   .לבריות מעלה חטטיןבשעה שהשנים רעות גופן ש. ֹצְמח�

ן )(בר' מקץ מא,ו ]מדרש הגדול[ :ת ַאֲחֵריֶהֽ [ערוך הגופות והענפים נקראים שער.  [תורה שלמה הע' כ"ו]( שבשעה שהיוקר הווה השער .ֹצְמח�

  .צומח שלא בטובתו. לכך נאמר צמחות אחריהן )ע' סער ג']

ן  )(בר' מקץ מא,ו ן ]192בראשית רבתי עמוד [ סלוק כמגביל שנות הרעב כדרשת – ַאֲחֵריֶהֽ :ת ַאֲחֵריֶהֽ  . אינו אומר עולות אלא.ֹצְמח�
  .כיון שגמרו ב' שנים ירד יעקב למצרים ונתכלה הרעב לרגלו, כשנרמז לו ששני רעב יצמחו אבל לא יעלו וכן היוצומחות, 

  

ח ַוִּיְקָר1  :חבראשית מקץ מא, Bַוִּיְׁשַל : ֶקר0 ַוִּתָּפ�ֶעם רּוח� י ַבֹּב֨ ִים ְוֶאת־ָּכל־ֲחָכֶמ!יהָ ַוְיִה* י ִמְצַר�   א ֶאת־ָּכל־ַחְרֻטֵּמ4
ה:  ם ְלַפְרֹעֽ ר א:ָת� : ְוֵאין־ּפ:ֵת4 ה ָלֶהם0 ֶאת־ֲחNמ� ר ַּפְרֹע*   ַוְיַסֵּפ֨

: (בר' מקץ מא,ז) ֶקר0 ַוִּתָּפ�ֶעם רּוח� י ַבֹּב֨ רמז שלפחות קטן מרמז לשני למודים, מהפך פשטא מ- קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ַוְיִה*

ֶקר0  )קץ מא,ח(בר' מלגבי פרעה  (למוד א)אחד מהלמודים מוציא מהפשט. (שני למודים)  י ַבֹּב֨ מדרש [מהפך פשטא, מוציא מהפשט  – ַוְיִה*

: זה שידע החלום כתיב ביה  (פרעה) )ח(בר' מקץ מא, ]אגדה (בובר) ראוהו , שהשידע החלום ושכח הפתרון, ַוִּתָּפ�ֶעם ,ַוִּתָּפ�ֶעם רּוח�
א"ר יוחנן כל חלום שהוא סמוך לבקר מיד בא בקרוב, שכן ...  )ח(בר' מקץ מא, ]שכל טוב (בובר)[ [ב"ר פר' פט]  )למוד ב( בחלום.

  חלום פרעה סמוך לבוקר היה, ולפיכך בא לבקרו,

: )ח(בר' מקץ מא,  )ח(בר' מקץ מא, ]מדרש אגדה (בובר)[ )אלמוד (קטן  לגבי יוסף - מונח מרבה למודים לפי תפקיד זקף – ַוִּתָּפ�ֶעם רּוח�

  ַוִּתָּפ�ֶעם  )ח(בר' מקץ מא, ד"א הכא כיון שבאו ליתן גדולה ליוסף שהוא אחד כתיב ביה

שהוא מבערב הוא מתאחר, אפי' עד כ"ב שנה,  (כל חלום) ...א"ר יוחנן ...  )ח(בר' מקץ מא, ]שכל טוב (בובר)[ [ב"ר פר' פט] )למוד ב(
  כחלומו של יוסף:

ח )ח(בר' מקץ מא,  Bרביע מרמז לארבעה למודים שנסמנם בתוך המקור הבא. – ַוִּיְׁשַל  

א  )ח(בר' מקץ מא, )למוד א( ]פט סימן ו 'בראשית רבה (וילנא) מקץ פר[ ח ַוִּיְקָר1 Bר' יהושע דסכנין בשם רבי לוי פתרין היו אותו וגו'ַוִּיְׁשַל ,
שבע פרות הרעות שבע בנות אתה  )למוד א,ב(שבע פרות הטובות שבע בנות אתה מוליד,  )למוד א,א(אלא שלא היה קולן נכנס באזניו, 

שבע שבלים הרעות שבע אפרכיות מורדות בך,  )למוד א,ד(וכן אמרו שבע שבלים הטובות שבע מלכיות אתה מכבש,  )למוד א,ג(קובר, 
יִן ),ו(משלי יד הה"ד ה ָוָא֑ ל: ),ו(משלי יד טומי מצרים,אלו חכמי פרעה וחר, ִּבֶּקׁש־ֵל֣ץ ָחְכָמ֣ ַעת ְלנָ֣בֹון נָָקֽ   זה יוסף,  ְוַד֖

ח ַוִּיְקָר1א )חמא,( ד"א )למוד ב,א( Bלהודיעך שכל אומה ואומה שהיא עומדת בעולם מעמדת לה ה' חכמים שישמשו אותה ולא עוד , ַוִּיְׁשַל
 ),יג(ישעיה י וגבורה, שכן סנחריב הרשע אמר )למוד ב,ד( ובינה )למוד ב,ג(חכמה  )למוד ב,ב(אלא נתן בה הקדוש ברוך הוא שלשה דברים 

י נְֻב֑נֹוִתי י ִּכ֣ יִתי ּוְבָחְכָמִת֖ ַח יִָד֙י ָעִׂש֔ ֹ֤   , ְּבכ

ו: ),ח(עובדיה א וכשהקב"ה דן את העולם הוא נוטלה ממנה, שנאמר )למוד ג( ר ֵעָׂשֽ י ֲחָכִמי֙ם ֵמֱֽא֔דֹום ּוְתבּוָנ֖ה ֵמַה֥ ְוַחּ֥תּו  ),ט(עובדיה א ְוַהֲאַבְדִּת֤
ן יF ֵּתיָמ֑   , גִּבֹוֶר֖

אמר הקדוש ברוך הוא אם יבא יוסף תחלה ויפתור את החלום אין זה , וכ"כ למה כדי שיבא יוסף באחרונה ויטול גדולה )למוד ד(
ואחר כך אלא המתין להם עד שנתייגעו והוציאו את רוחו , יכולין החרטומים שיאמרו לו אלו שאלת אותנו כבר פתרנו אותו לך, שבחו

יל ),יא(משלי כט עליו אמר שלמה, בא יוסף והחזירה יא ְכִס֑ ם ְּבָא֥חֹור יְַׁשְּבֶחּֽנָה: ),יא(משלי כט ,אלו חכמי פרעה, ָּכל־֭רּוחֹו יֹוִצ֣ ָחָכ֗ זה יוסף, , ְו֝
ם ָּכֽמֹוF: )לט(בר' מקץ מא, שנאמר    ֵאין־נָ֥בֹון ְוָחָכ֖

  

א ֶאת־ָּכל־ַחְר  )ח(בר' מקץ מא, ִיםַוִּיְקָר1 י ִמְצַר�   תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל חלקם לא חל ענין מסוים. – ֻטֵּמ4

ִים )ח(בר' מקץ מא, ]מלבי"ם[ י ִמְצַר� א ֶאת־ָּכל־ַחְרֻטֵּמ4 היודעים בכשוף ובתולדות, ואת כל חכמיה באצטגנינות, ויספר פרעה להם  ַוִּיְקָר1
רטומים חשבו שהם שני חלומות, ועז"א א] ואין פותר אותם ב] שהיה חלום של את חלמו, שבאמת היה חלום אחד כמו שיתבאר, והח

מלכות, שהוא חלום כולל על כל המדינה כנ"ל על ופרעה חולם והם לא פתרוהו לפרעה ר"ל שיהיה חלום מלכות, רק פתרו על ענינים 
  :פרטיים, כמו שבע בנות אתה מוליד כמ"ש חז"ל

  

ִיםַוּיִ  )ח(בר' מקץ מא, ]אילת השחר[ י ִמְצַר� וגו' (פרש"י הנחרים בטימי מתים ששואלים בעצמות, צ"ב מה  ְקָר1א ֶאת־ָּכל־ַחְרֻטֵּמ4
השייכות של אנשים אלו לדעת לפתור חלומות, ועי' במפרשים בספר דניאל ב' ב') ואין פותר אותם לפרעה. פרש"י פותרים היו אותם 

קורת רוח בפתרונם, שהיו אומרים ז' בנות אתה מוליד ז' בנות אתה קובר (מה  אבל לא לפרעה שלא הי' קולן נכנס באזניו ולא הי' לו
שפתרו לו על בנות נקבות ולא על זכרים, י"ל משום שפרעה ראה בחלום פרות, והרע"ב מפרש משום שפרות זה לשון פו"ר). והנה 

י אצל כולם, ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה, בברכות (נ"ה ב') איתא כ"ד פותרי חלומות היו בירושלים פעם אחת חלמתי וכו' והלכת
וכולם נתקיימו בי לקיים מה שנא' כל החלומות הולכים אחר הפה, וכאן אצל פרעה לא נזכר שנתקיים אצלו גם פתרון זה שהחרטומים 

ים מבעה"ת שזה פתרו לו (ובספר חסידים אות תמ"ד כתב שהחלום הולך אחר הפה דוקא אם יהי' הפתרון מעין החלום, ועי' מושב זקנ
  :הולך אחר הפה דוקא כשהפתרון מיושב אחר דעתו של חולם ופתרון החרטומים לא נתיישב על לב פרעה אשר חלם)

א  )ח(בר' מקץ מא, יַוִּיְקָר1 היודעים בכשוף מפרש  [מלבי"ם]כל מקף בורר בין אפשרויות משמעות. מקף מקף  – ֶאת־ָּכל־ַחְרֻטֵּמ4
א  )ח(בר' מקץ מא,. מזה נבין  פרש"י הנחרים בטימי מתים ששואלים בעצמותש מפר ]אילת השחר[- ו ובתולדות ַוִּיְקָר1

ִים י ִמְצַר� תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל חלקם לא חל ענין מסוים, היינו שחרטומים מסוימים הם  – ֶאת־ָּכל־ַחְרֻטֵּמ4
  חר ואז  הראשונים לא בקבוצה השניה. .בתחום מסוים ואחרים מתמעטים מתחום זה ואחרים מתמחים בתחום א

ר מקף כבורר בין אין פותר בכלל ובין יש פותרים ואין הפתרונות מתאימים לזכרון העמום של פרעה מהפתרון שראה  – ְוֵאין־ּפ:ֵת4
  בחלום ושראה את יוסף בחלום שאמור למנותו למשנה למלך ולא ספר עליו.

  



  
  

  

  

  מקץ-בראשית-10-טטודל/©Dec-22                    31/31              ZZFisher-20 גתשפ"ה–כסלו–כו       

  ורי רעיתילעלוי כל נשמות ישראל, לעלוי נשמת הורי וה

  חיים אריה ויהודיתת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל
zzzf@ bezeqint.net 972-3-6486221 zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 

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

סרים (נקראים קי 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;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאשוה לפרטיה;  קבוצה עם הלכה - 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;  עין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכ

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

  

ה ָקַצ�ף ַעל ,י:מאמקץ בראשית  ים:ַּפְרֹע� ר ָהֹאִפֽ ת ַׂש4 י ְוֵא� Mים ֹאִת ר ֵּבZית ַׂש�ר ַהַּטָּבִח� Bי ְּבִמְׁשַמ ן ֹאִת`   ־ֲעָבָד!יו ַוִּיֵּת֨
ה ָקַצ�ף ַעל־ֲעָבָד!יו )י(בר' מקץ מא, ים (בר' א,א)מונח אתנח, כטעמי  טפחא – ַּפְרֹע� א ֱאQִה֑ ית ָּבָר֣ ,שייך לקבוצת הפסוקים בתורה שאחת  ְּבֵראִׁש֖

א "לפעול אחדות במקום התחלקות". כעסו של פרעה הביא אליו את יוסף צדיק יסוד עולם הפועל על פרעה לגלוי אחדות מתכונותיהם הי
הבריאה בבורא ויחידותו ניצוץ קדושה, מניצוצי הקדושה בכל מקום בבריאה (על דרך שפת אמת וישב התר"ן) , העתיד להיגאל בגאולה 

  ממצרים.

ְלעֹוָל֥ם ֑ה'  ,פט)קיט 'תה(יך לעמוד ומהוה ומחדש את הבריאה על ידו ע"י הקשר שלו לבורא בבחינת ניצוץ קדושה משירת הבריאה הממש
ב ַּבָּׁשָמֽיִם: ָבְרF֗ נִָּצ֥   (תניא לאדמו"ר הזקן, בית הלוי (בר' ב,ב)) ְּד֝

  


