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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

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

  , ולפי ההשערותמשרתים
 

 :א,אשמות  1.1

ים ִמְצָר�ְיָמה :שמות שמות א,א ל ַהָּבִא� �י ִיְׂשָרֵא� ֶּלה ְׁשמֹות� ְּבֵנ �אּו  ְוֵא ֹו ָּבֽ יׁש ּוֵבית� ב ִא!   ׃ֵא�ת ַיֲעֹק�
ֶּלה �ים , בתפקיד ארבע רביע – ְוֵא ל ַהָּבִא� �י ִיְׂשָרֵא�   . אף כשהיו בשביה לא שינו שמותם, ה"ר"ת שבי -  ה"טעבע"פ ְׁשמֹות� ְּבֵנ

[כה] וישב ישראל בשטים (במדבר כה א). ילמדנו רבינו בזכות כמה דברים נגאלו ישראל מדרש תנחומא (בובר) פרשת בלק סימן כה 
נגאלו ישראל ממצרים, שלא שינו שמם, ולא שינו לשונם, ולא גילו מסתורין שלהם, ולא  בזכות ד' דבריםממצרים, כך שנו רבותינו 

  נפרצו בעריות.
אמר בשם בר קפרא בשביל ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים שלא שנו את שמם ואת  (גי' חונה)רב הונא ויקרא רבה (וילנא) פרשה לב 

  יהן אחד מהן פרוץ בערוה לשונם ולא אמרו לשון הרע ולא נמצא בינ
שינו שמם  דברים נגאלו ממצרים שלאוזה היה החסד נעורים שאמרו חז"ל [ויק"ר פל"ב ה] בשביל ג' מנחם ציון פרשת בשלח 

  , ומלבושםולשונם 
ט איתא במד"ר פר' זו, וכן במד"ר שה"ש ובמדרש שוח" דרשת האדמו"ר מבעלז זלה"ה, שנת התרצ"ז]�מובאת[ספר מוסרי הרמב"ם, 

בשביל ד' דברים נגאלו ממצרים: א) שלא שינו את שמם, ב) שלא שינו את לשונם, שדברו בלשון הקודש, ג) שהיו גדורים בעריות, ד) 
שלא שינו את מלבושם. ואיתא עוד במדרש רבא פרשה זו דרש רבי עקיבא בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל 

  ממצרים וגו' 
ֶּלהמלת  �. ע"פ נגאלו ממצריםובזכותם ששמרו עליהם בשביה של מצרים  ,דרוש ארבעה דבריםמסורת ל, מרמז לרביעטעמת בטעם מו – ְוֵא

, ובגירסה אחת מוציא , לא נפרצו בעריות.שמרו מסתורין שלהם –וי"ר ותנחומא ארבעה הדברים הם: שם, לשון, הימנעות מלשון הרע 
דברים נגאלו [ויק"ר פל"ב ה] בשביל ג' ועוד מפרשים הייתה בידיהם גירסה של  ציון מנחםאכן  מיסתורין ומכניס לבוש. - לשון הרע 

ולא מצאתי גירסה זאת. בכל אופן במיזוג בין הגירסאות נקבל בנוסף לשמירת השם העברי   ,ומלבושםשינו שמם ולשונם  ממצרים שלא
  את לשון, שמירת לשון, שמירה מעריות, מלבוש עברי.

  
 :שמות א,יב

אֲ  ץְוַכֽ �ן ִיְפֹר� ה ְוֵכ ֹו ֵּכ!ן ִיְרֶּב� ל׃  ֶׁשר� ְיַעּנ�ּו ֹאת� !י ִיְׂשָרֵאֽ �י ְּבֵנ צּו ִמְּפֵנ   ַוָּיֻק.
צּו    גדול, ענין בעל שלוש נקודות כאשר אפשר ששתיים מהן באופן אחד ואחת באופן אחר. - זקף - ַוָּיֻק.

  כלומר המצרים מאסו בחיי עצמם, והסיבות לכך: קצו בחייהםהמצרים)  - (טט  רש"י 

דומין  (בני ישראל) אמר ר' יוחנן שהיוובמדרש הגדול  תורה שלמה (קלא) (קלב) .ורבותינו דרשו כקוצים היו בעיניהם(א)  ירש"
  .ביניהם כקוצים

  (שמצרים) היו בעיני עצמם כקוצין המושלכים בין הנטיעות. יוסף דעת על רש "י(ב) 
  י בהו אינשי.דהוו מתעקצי ממלאכי השרת כהני קוצי דמעקצ זהר ח"ב י"ח(ג) 

  

ְמַיְּלֹדת� ֶאת: שמות שמות א,יז אןָ ַהֽ ן ֶמ�ֶל5 ִמְצָר�ִים-ַוִּתיֶר2 ר ֲאֵליֶה� ּו ַּכֲאֶׁש7ר ִּדֶּב! א ָעׂש� �ֹ ים ְול   ָה�ֱא8ִה�
�יןָ ֶאת  ים׃-ַוְּתַחֶּי   ַהְיָלִדֽ

�יןָ  ... בבלי  לדו עם מומים ורפאו אותן,החייו לא רק הילדים הבריאים אלא גם שנו  -  מדרש רבה- טפחא, בתפקיד רבוי כאיתא ב –ַוְּתַחֶּי

  תנא: לא דיין שלא המיתו אותן, אלא שהיו מספיקות להם מים ומזון: -  סוטה יא,ב
�יןָ  ותחיין אלו ...  שמות רבה (וילנא) פרשה א -טפחא, בתפקיד שנוי משמעות ע"י פתיחת טפח לקבל האפיון מהסילוק כנדרש ב –ַוְּתַחֶּי

תנא לא דיין למילדות שלא המיתו אותם, אלא שהיו  . פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)ייו האמהותכמו שהחיו הילדים כך הח האמהות,
  :מספקות לאימותן של ילדים מים ומזון

  
 :שמות ב,ט

אֶמר ָל�ּה ַּבת <ֹ יִכי ֶאת- ַוּת ה ֵהיִל= �י ַוֲאִנ�י ֶאֵּת�ן ֶאת-ַּפְרֹע הּו ִל� 2ֶלד ַהֶּזה� ְוֵהיִנִק�  ְׂשָכֵר�5 - ַהֶּי
 � ח ָהִאָּׁש7ה ַהֶּי הּו׃ַוִּתַּק>   ֶלד ַוְּתִניֵקֽ
אֶמר ָל�ּה ַּבת <ֹ ה - ַוּת �(נד"ה) מופעים בתורה, בתפקיד תיקון הקלקול של חטא האדם הראשון  59- דרגא מונח רביע (מר"ד), אחד מ - ַּפְרֹע

 פרעה לתת את התינוק לאמו העבריה להנקה, פותחת את תהליך הגאולה של כנסת ישראל והשכינה-וגם גלות השכינה וחזרתה. בחירת בת

  מגלות מצרים. הגואל מתגדל בבית היצר הרע ומשפיע על הקליפה. כך נפתח תהליך יציאת שכינה מגלותה. 

פסוק זה  השכינה הסתלקה מהתחתונים עד לרקיע השביעי בשבעה חטאים של דורות אדם שונים,ע"פ פר' בראשית רבה וזוהר פר' במדבר 
במתן תורה ע"י משה רבנו והוא המסיים את שבע החזרות של השכינה מרקיע פותח את תהליך חזרת השכינה מרקיע הראשון לתחתונים 

 שביעי לתחתונים כביום בריאת האדם. כמעט לכל השלבים אותרו מופעי מר"ד מתאימים.

 

ֶלד ַוְּתִבֵא�הּו� ְלַבת [י]: שמות ב,י,יא � ְיִהי- ַוִּיְגַּד�ל ַהֶּי ה ַוֽ  ָל�ּה ְלֵב�ן-ַּפְרֹע�
  .ֹ ה ַוּת א ְׁשמֹו� ֹמֶׁש� י ִמןַוִּתְקָר2 הּו׃-אֶמר ִּכ! ִים ְמִׁשיִתֽ   ַהַּמ�

ל ֹמֶׁשה� ַוֵּיֵצ�א ֶאל ם ַוִּיְגַּד2 �ים ָהֵה י׀ ַּבָּיִמ� � ְרא ְּבִסְב8ָת�ם-[יא] ַוְיִה� יו ַוַּי  ֶאָח�
י ַמֶּכ!ה ִאיׁש  יו׃-ַוַּיְרא� ִא�יׁש ִמְצִר� י ֵמֶאָחֽ  ִעְבִר�

ה שכת' בספר הזוהר מה ירמוז שם זה וה' השם שמות כי לא השיגה לידע בחינת השם כי שמו נפלאות יגיד וצא ולמד מ...  אור החיים
 וגו' בארץ שם בפיה שם משה

אֶמר  -  טט • .ֹ ה ַוּת גדול, (א) תבנית של דבר שחוזר וקורה, כמו שמשתה, מלטה, הוציאה אותו כך הוא יחזור וימלט - קטן זקף-זקף - ֹמֶׁש�
  .ויוציא אחרים ממצרים וממי ים סוף שהרי גם ישראל נידונו במעבר ים סוף

 ספורנוגדול מורה לעתים על גלוי רצון ה' באמצעות נבואה, רוח הקדש, מלאך, בת קול. כאן במאמר - קטן זקף- (ב) התבנית זקף •

כי שמו נפלאות  אור החייםכדי שימלט הוא את האחרים.  בגזרת עיריןמשיתיהו מן המים אחר שהיה מוטל בתוכם וזה לא היה כי אם 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

  שם משה וגו' בפיה שםשמות בארץ וה' השם יגיד ... 

י ִמן )י(ב,(ג)   • הּו-ִּכ! ִים ְמִׁשיִתֽ י׀  )א(ב,יסלוק  - ַהַּמ� י ִמןפסק,  - ַוְיִה� אֶמר ִּכ! .ֹ הּו׃-ַוּת ִים ְמִׁשיִתֽ י׀ ַהַּמ� כעין מידה סדור שנחלק להודיע  ַוְיִה�
 שבקביעת שמו ע"פ ה' כך הוא היה, היא ָמַשה אותו ומֶֺשה (האיש) מֶֺשה (ממלט) אחרים

  
 :שמות ב,יא

ל ֹמֶׁשה� ַוֵּיֵצ�א ֶאל ם ַוִּיְגַּד2 �ים ָהֵה י׀ ַּבָּיִמ� � ְרא ְּבִסְב8ָת�ם-[יא] ַוְיִה� יו ַוַּי  ֶאָח�
י ַמֶּכ!ה ִאיׁש  יו׃-ַוַּיְרא� ִא�יׁש ִמְצִר� י ֵמֶאָחֽ  ִעְבִר�

הראשון לקומה  הלא כבר כתב: "ויגדל הילד" (לעיל,י) אמר רבי יהודה ברבי אילעאי (ראה תנ"ב וירא יז): - ויגדל משהויגדל משהויגדל משהויגדל משה(יא)    רש"י
  והשני לגדולה, שמינהו פרעה על ביתו.

שגדל והיה לאיש; כי מתִחלה אמר "ויגדל הילד" (לעיל,י), שגדל עד שלא היה צריך לגמלה  -  ויגדל משה ויצא אל אחיוויגדל משה ויצא אל אחיוויגדל משה ויצא אל אחיוויגדל משה ויצא אל אחיו(יא)   רמב"ן 
כן גדל והיה לאיש דעת. וטעם  אותו, ואז הביאתהו "לבת פרעה ויהי לה לבן" (שם), כי לפני מלכים יתיצב (ע"פ מש' כב,כט), ואחרי

כי הגידו לו אשר הוא יהודי (ע"פ אס' ג,ד), והיה חפץ לראותם בעבור שהם אחיו; והנה הסתכל בסבלותם ועמלם,  -  ויצא אל אחיוויצא אל אחיוויצא אל אחיוויצא אל אחיו
  ולא יכול לסבול, ולכן הרג המצרי המכה הנלחץ.

ולזה ידע משה שהוא עברי; או הודיעה לו זה בת  יתכן שהיה מפורסם בבית פרעה כי משה היה עברי, -  ויצא אל אחיוויצא אל אחיוויצא אל אחיוויצא אל אחיו(יא)   רלב"ג 
  פרעה.  

  

ל ֹמֶׁשה� ַוֵּיֵצ�א ֶאל י"א יו-ַוִּיְגַּד2 -קטן ולפעמים לימוד שלישי מהמונח שלפני זקף- קטן, שני לימודים מצד זקף- מהפך פשטא מונח זקף -  ֶאָח�

שמינוהו  –ינהו פרעה על ביתו. ולימוד שלא כפשוטו קטן. לימוד כפשוטו , שגדל והיה לאיש דעת, ועוד לימוד כפשוטו שהגיע לגדולה שמ
  לגדולה למרות הידיעה שהוא עברי ומשה למרות שגדל בבית פרעה היה חפץ לראות אחיו ולא יכול לסבול סבלותם. 

 
  :שמות שמות ב,יד

ר  ר ַּכֲאֶׁש! �ִני� ַאָּת�ה ֹאֵמ� ינּו ַהְלָהְרֵג יׁש ַׂש2ר ְוֹׁשֵפט� ָעֵל� Iְלִא JKי ָׂשְמ ּיֹאֶמר ִמ� Lְגָּת ֶאתַו י-ָהַר�   ַהִּמְצִר�
ר׃    ע ַהָּדָבֽ ר ָאֵכ�ן נֹוַד! א ֹמֶׁשה� ַוּיֹאַמ�   ַוִּייָר2

יׁש רש"י Iְלִא JKי ָׂשְמ לפני  הקדמת המאוחרמצביעה באופן כללי על תבנית הטעמים גרשיים קדמא .]תנח' שמות י[ והרי עודך נער - ????ִמ�
   האמור להיות מוקדם, כי לטענת המדבר משה עודנו נער ולא איש.

יׁש ַׂש2ר ְוֹׁשֵפט�  Iְלִא JKפעם מלמדת על דבר האמור להיות מאוחר  12גרשיים קדמא מהפך פשטא המופיעה בתורה תבנית הטעמים ָׂשְמ
  המתגלה מוקדם, מושעה, ויתגלה שוב. כאן התגלות מוקדמת של הגואל, בינתיים הוא התעלם והמשך התגלותו בא שנים רבות אח"כ.

  

  דרשה בחסרון טעם פסק

ה ָלֶׁש�ֶבת ֶאת :ב,כא שמות ן ֶאת-ַוּי!ֹוֶאל ֹמֶׁש� יׁש ַוִּיֵּת7 ה׃-ָהִא� ֹו ְלֹמֶׁשֽ ה ִבּת�  ִצֹּפָר!

 ִני׃ :שמות שמות ג,ד ֹ!אֶמר ִהֵּנֽ ה ַוּי ה ֹמֶׁש� 7ֹאֶמר ֹמֶׁש! ה ַוּי �ֹו5 ַהְּסֶנ ים ִמּת� יו ֱא8ִה= Iֵאָל Nֹות ַוִּיְקָרא י ָס�ר ִלְרא� ' ִּכ� ! ְרא ה�   ַוַּי

ה  עולה מש"ה עם הכולל (עה"כ), עם  346רצון בגי'  -רגום אונקלוס (ת"א) וצבי משה ופירוש צבי בטעמים מרכא טפחא, ת - ַוּי!ֹוֶאל ֹמֶׁש�
הכולל משמעו להוסיף אחד עבור המלה בכללותה, ומשמעות הכולל היינו הרוחני המקיף את משה, כעין משה של למעלה (בארמית 

  מטה (בארמית דלתתא) זה כעין הרוחני הפנימי של משה, כעין משה של משהדלעילא) ואז המלה 

הש"מ וזאת תמונת מראה כעין המושג אספקלריה מאירה  - באתב"ש: צ' מחלף בה', ב' מחלף בש', י' מחלף במ' , צב"י מוחלף ב - צבי 
ה ֲאַדֶּבר-ֶּפ�ה ֶאל במדבר בהעלתך יב,ח- (בהבנה של מראה) של אותיות מש"ה, כנאמר ב Jת ּוְתֻמַנ!ת -ֶּפ א ְבִחיֹד� �ֹ ֹו ּוַמְרֶאה� ְול �' ַיִּב�יט ּב ה�
ה׃ י ְבֹמֶׁשֽ ר ְּבַעְבִּד! ם ְלַדֵּב� א ְיֵראֶת� �ֹ   ּוַמּד�ּוַע� ל

ובהמשך בסנה (שמות ג ד) נאמר משה משה (בטעמים מרכא טפחא)(ע"פ זוהר הפעם היחידה בתנ"ך של קריאה כפולה בשם אדם ע"י ה' 
  )ואין בה פסיק, לעומת אברהם | אברהם, יעקב | יעקב, שמואל | שמואל

  

  וצבי משה ;   צבי (תרגומו) => רצון (גי') => מש"ה עה"כ (מקיף, היינו משה דלעילא)=> (ת"א)  הַוּי!ֹוֶאל ֹמֶׁש� 

  ה "מש(כעין תמונת מראה)  צבי (אתב"ש) =>  הש"מ (כעין תמונת ה' יביט)    

ה  ה ֹמֶׁש�   שה רצונו כרצונךע היינו רצון השמכולו ביטול מפני  משה(ללא פסק) אין הפרש בין משה דלעילא ומשה דלתתא, ֹמֶׁש!

   כדי שיעשה רצונך כרצונו

  

  הסבר נוסף

ה ָלֶׁש�ֶבת ֶאת :שמות ב,כא ן ֶאת-ַוּי!ֹוֶאל ֹמֶׁש� יׁש ַוִּיֵּת7 ה׃-ָהִא� ֹו ְלֹמֶׁשֽ ה ִבּת�  ִצֹּפָר!

ה  להוסיף , שהוא גם גי' מש"ה עם הכולל. עם הכולל משמעו  346רצון, רצו"ן גי'  –פירוש וצבי  ,תרגום אונקלוס וצבי משה - ַוּי!ֹוֶאל ֹמֶׁש�
- אחד עבור המלה בכללותה. ואפשר לומר שמשמעותו של הכולל היינו החלק הרוחני המקיף את משה, כעין משה דלעילא, משה איש הא

ה ) שמות שמות ג,ד( זה כעין הכפילות של הכתוב משה(שפי' רצון שבגי' משה עה"כ)  וצביזה לקים. ולפי  �ֹו5 ַהְּסֶנ ים ִמּת� יו ֱא8ִה= Iֵאָל N7ֹאֶמרַוִּיְקָרא  ַוּי
ה  ה ֹמֶׁש� ֹ!אֶמר ִהֵּנֽ ִני׃ֹמֶׁש!    ַוּי

  שני הפסוקים משמעותם שגופו של משה הוא כעין החלק הרוחני המקיף את משה, כי משה רבנו טיהר גופו והפכו לרוחני.

ואין בה  הפעם היחידה בתנ"ך של קריאה כפולה בשם אדם ע"י ה'נכתבו ללא פסק ביניהם (ע"פ הזוהר  משה משהויובן ביותר שהמלים 
  כרמז לחיבור משה שלמטה לרוחני שבו שלמעלה. )פסיק

   לקים-משה איש האכעין הנאמר עליו  השמבאותיות אתב"ש  צבירמז נוסף להנ"ל 

ה ֲאַדֶּבר-ֶּפ�ה ֶאל) במדבר בהעלתך יב,חזה כעין תמונת מראה הנאמר על משה (השמ משה  Jַיִּב� -ֶּפ ' ת ּוְתֻמַנ!ת ה� א ְבִחיֹד� �ֹ ֹו ּוַמְרֶאה� ְול �      יטּב

כדי שיעשה רצונך כרצונו,  ,עשה רצונו כרצונך אבות פ"ב מ"דהשם כנאמר  רצוןמפני  רצונומשה רבנו הגיע לדרגה עילאה זו בביטול 

  בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

  

  שמות א,א 1.2

  
 :י,ב שמות

�הּו� ְלַבת [י] ֶלד ַוְּתִבֵא �ה -ַוִּיְגַּד�ל ַהֶּי  ְיִהיַּפְרֹע�   ָל�ּה ְלֵב�ן-ַוֽ
י ִמן  אֶמר ִּכ! .ֹ ה ַוּת א ְׁשמֹו� ֹמֶׁש� הּו׃-ַוִּתְקָר2 ִים ְמִׁשיִתֽ   ַהַּמ�

  נחזור על הכתוב בשנת התשע"א עם חידוש
וה' השם שמות  זהלידע בחינת השם כי שמו נפלאות יגיד וצא ולמד מה שכת' בספר הזוהר מה ירמוז שם  השיגה... כי לא  החיים אור

  ה וגו'בארץ שם בפיה שם מש
אֶמר  -  טט • .ֹ ה ַוּת , מלטה, הוציאה אותו כך הוא יחזור שמשתהתבנית של דבר שחוזר וקורה, כמו  )א(גדול, - קטן זקף-זקף –ֹמֶׁש�

  גם ישראל נידונו במעבר ים סוף. שהריוימלט ויוציא אחרים ממצרים וממי ים סוף 

 ספורנו, מלאך, בת קול. כאן במאמר הקדשנבואה, רוח  גדול מורה לעתים על גלוי רצון ה' באמצעות- קטן זקף- התבנית זקף )ב( •

שמו נפלאות  כי החיים אור. האחריםשימלט הוא את  כדי עירין בגזרתשהיה מוטל בתוכם וזה לא היה כי אם  אחרמן המים  משיתיהו
 'וגומשה  שם בפיה שםבארץ  שמות' השם והיגיד ... 

י ִמן [י] (ג) • הּו-ִּכ! ִים ְמִׁשיִתֽ י׀ [יא] ַויְ   ַהַּמ� י ִמןפסק,  - ִה� אֶמר ִּכ! .ֹ הּו׃-ַוּת ִים ְמִׁשיִתֽ י׀ ַהַּמ� כעין מידה סדור שנחלק להודיע  ַוְיִה�
 אחרים(ממלט) מֶֺשה (האיש) אותו ומֶֺשה  השַ מָ  , היאהיההוא ה' כך  פשבקביעת שמו ע"

  

אֶמר  .ֹ ה ַוּת   ותי" 416 ותקע"-, הפרש לבתתקצ" 992 המוטעמות מליםהגי' (תקע"ו)  576גדול, גי' מלות הטעמים -קטן זקף- זקף -  ֹמֶׁש�

אֶמר  .ֹ ה ַוּת   עולה,  992אוצר הגי' הרב יר"פ זצ"ל ֹמֶׁש�

ֹומשה בעל ריח נעים, המשיח כמשה יבחין בחוש הריח –שבול"ת נר"ד  .1  ) של כל אחד ישעיהו יא,ג( 'ה�  ְּבִיְרַא�ת ַוֲהִריח�

  יםמשה עבד ה' מוחלט, כולו קבלת עול מלכות שמ –עו"ל מלכו"ת שמי"ם  .2
 טז) –ימי"ן הוי"ה רוממ"ה ימי"ן הוי"ה עוש"ה חי"ל  (תהלים קיח  .3

 משי"ח ואליה"ו:עולה  416ההפרש מתקע"ו 
  

  :שמות שמות ב,יד

ְגָּת ֶאת ר ָהַר� ר ַּכֲאֶׁש! �ִני� ַאָּת�ה ֹאֵמ� ינּו ַהְלָהְרֵג יׁש ַׂש2ר ְוֹׁשֵפט� ָעֵל� Iְלִא JKי ָׂשְמ ּיֹאֶמר ִמ� Lי-ַו   ַהִּמְצִר�
  ֹ א ֹמֶׁשה� ַוּי ר׃  ַוִּייָר2 ע ַהָּדָבֽ ר ָאֵכ�ן נֹוַד!  אַמ�

  הסבר בפסוק מהסיפא אל הרישא

ר׃ ע ַהָּדָבֽ ר ָאֵכ�ן נֹוַד! א ֹמֶׁשה� ַוּיֹאַמ�    ַוִּייָר2

ר ע ַהָּדָבֽ ר ָאֵכ�ן נֹוַד! ר"ת מ' ו' א' נ' ה' = אמונ"ה, אפשר מסביר פי' רש"י מלשינות לגויים כעין חוסר אמונ"ה בגאולה  – ֹמֶׁשה� ַוּיֹאַמ�
ע  רַהָּד לי נֹוַד! שהייתי תמיה עליו: מה חטאו ישראל מכל שבעים לשון (ג"א אומות) להיות נרדים בעבודת פרך? אבל רואה אני  ָבֽ

  שהם ראויים לכך.

  שבעים לשון (ג"א אומות)גי' ע"א עם ישראל לעומת  – ָאֵכ�ן

ר ע ַהָּדָבֽ צים (מדרש דתן ואבירם) והם ספרו זאת ס"ת נע"ר, (בשם ר'א'שגב) מדרש שנע"ר ראהו וספר לאנשים שמצאם נ – ָאֵכ�ן נֹוַד!
  לפרעה. 

ר׃ ע ַהָּדָבֽ עטפחא מרכא סלוק,  – ָאֵכ�ן נֹוַד! ר׃מרכא, מרבה  – נֹוַד! סלוק, מגביל. אפשר כי מה שהיה בידיעה מוגבלת של נע"ר – ַהָּדָבֽ

רטפחא פותחת טפח ומתאפיינת ע"י  – ָאֵכ�ןהתרבה לנצים,  ע ַהָּדָבֽ מקדמת את האפיון המשותף אל הכתוב וטופחת על מנת להטפיח ו נֹוַד!

רלפניה  א ֹמֶׁשה� ַוּיֹאַמ�   וכאן ממשיך כפי' רש"י ַוִּייָר2

  

א ֹמֶׁשה� רש"י  על שראה בישראל רשעים דילטורין, אמר:  מעתה שמא אינן ראויין  ומדרשו (ראה שם): דאג לו]ומדרשו (ראה שם): דאג לו]ומדרשו (ראה שם): דאג לו]ומדרשו (ראה שם): דאג לו]    [כפשוטו. - ַוִּייָר2
רליגאל?  ע ַהָּדָבֽ ע ): נ"ב וארא יזתכמשמעו. ומדרשו (ראה  -  ָאֵכ�ן נֹוַד! רלי נֹוַד! שהייתי תמיה עליו: מה חטאו ישראל מכל  ַהָּדָבֽ

  שבעים לשון (ג"א אומות) להיות נרדים בעבודת פרך? אבל רואה אני שהם ראויים לכך.  
א ֹמֶׁשה�    המלים מלמדות כפשוטו של מקרא, פחד על גלוי הריגת המצרי.  – ַוִּייָר2

ר  א ֹמֶׁשה� ַוּיֹאַמ� קטן מרמז לשני לימודים, ונראה שכאן שניהם יוצאים (=מהפכים) מהפשט , (א) -קטן, זקף- שטא זקףמהפך פ –ַוִּייָר2

א   על שראה בישראל רשעים דילטורין, המדרש מוציא מענין יראה ומעביר ללשון ראה  – ַוִּייָר2
א(ב)    מפני חטא המלשינות.  יין ליגאל?אמר:  מעתה שמא אינן ראו...  דאג לודאג לודאג לודאג לוהמדרש מוציא מענין יראה ומעביר ללשון  – ַוִּייָר2

  

מדרך הסבר זאת גם יובן כי פעולת משה לגאולה הייתה מוקדמת מזמן יעודה כי עדיין לא הוכן לשאת את כל ישראל על כל דעותיהם 
  והתנהגותם.

  

יׁש רש"י Iְלִא JKי ָׂשְמ   ).ראה תנח' שמות יוהרי עודך נער ( - ????ִמ�
לפני האמור להיות מוקדם, כי לטענת המדבר משה עודנו נער ולא  הקדמת המאוחרן כללי על מצביעה באופתבנית הטעמים גרשיים קדמא 

  איש. 

יׁש ַׂש2ר ְוֹׁשֵפט�  Iְלִא JKפעם מלמדת על דבר האמור להיות מאוחר  12המופיעה בתורה  גרשיים קדמא מהפך פשטאתבנית הטעמים ָׂשְמ
  הגואל, בינתיים הוא התעלם והמשך התגלותו באה שנים רבות אח"כ. המתגלה מוקדם, מושעה, ויתגלה שוב. כאן התגלות מוקדמת של

  

ר  רש"י �ִני� ַאָּת�ה ֹאֵמ�   מכאן אנו למדין שהרגו בשם המפורש (ראה שם). -  ????ַהְלָהְרֵג
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

ר �ִני� ַאָּת�ה ֹאֵמ� ינּו ַהְלָהְרֵג ה" ב' משה סבר - כ-ם "תקטן, חוזר וקורה א' חושדו שיהרגהו כמו את המצרי בש- פעמיים זקף – ַׂש2ר ְוֹׁשֵפט� ָעֵל�
  שיש בם דילטורין החוזרים ומספרים לשון הרע ורכילות.

  
  :ות ג,טזמש

ב לֵ -ֵל�5 ְוָאַסְפָּתJ ֶאת ק ְוַיֲעֹק� י ֱא8ֵה>י ַאְבָרָה7ם ִיְצָח! ֵתיֶכם� ִנְרָא�ה ֵאַל� ' ֱא8ֵה2י ֲאֹבֽ Jל ְוָאַמְרָּת2 ֲאֵלֶהם� ה ��י ִיְׂשָרֵא רִזְקֵנ   אֹמ�
�ְדִּתי�   ד ָּפַק ם ְוֶאתָּפֹק2 ִים׃-ֶאְתֶכ� ּוי ָלֶכ�ם ְּבִמְצָרֽ   ֶהָעׂש!

  דבר בהעלותך יא,טזבמ

' ֶאל אֶמר ה= Iֹ ה ֶאְסָפה-ַוּי �Q -ֹמֶׁש �י ִיְׂשָרֵאל י ִׁשְבִע�ים ִאיׁשR ִמִּזְקֵנ Jִּל  
ְעָּת ִּכי  !י ָהָע�ם ְוֹׁשְטָר�יו-ֲאֶׁש�ר ָיַד�   ֵה7ם ִזְקֵנ
ם עִ -ְוָלַקְחָּת2 ֹאָתם� ֶאל  ּו ָׁש� ְתַיְּצב! ד ְוִהֽ ֶהל מֹוֵע� 5׃ֹא�   ָּמֽ
  ב,יומא כח בבלי ראה

 דאמר רבי חמא ברבי חנינא מימיהן של אבותינו (אף קודם למתן תורה) לא פרשה ישיבה מהם. היו במצרים ישיבה עמהם שנאמר ...

�5 ְוָאַסְפָּתJ ֶאת )ות ג,טזשמ( ל -ֵל ��י ִיְׂשָרֵא   כעין יצא מן מהכלל ללמד על הכלל, מונח גרשיים מונח רביע - ִזְקֵנ

Q -ֶאְסָפה) דבר בהעלותך יא,טזבמ (בר ישיבה עמהם שנאמרהיו במד �י ִיְׂשָרֵאל י ִׁשְבִע�ים ִאיׁשR ִמִּזְקֵנ Jגרשיים מונח זרקא מונח סגול  - ִּל-   

  גם מרמז לרוח הקודש המתווספת על הסנהדרין, שמכוונים דבריהם לדעת עליוןבפסוק במדבר 

  
  :כב,כא,ג שמות

י ֶאת[כא]  ָעם-ְוָנַתִּת7 ן ָהֽ � -ֵח! �י ִמְצָר�ִיםַהֶּז   ה ְּבֵעיֵנ
ם׃  ּו ֵריָקֽ א ֵתְלכ� !ֹ ּון ל ֵלכ� י ֵתֽ   ְוָהָיה� ִּכ�

ּה ְּכֵלי[כב]  ה ִאָּׁש2ה ִמְּׁשֶכְנָּתּה� ּוִמָּגַר�ת ֵּביָת� Iת-ְוָׁשֲאָל ב ּוְׂשָמ�8   ֶכ7ֶסף ּוְכֵל!י ָזָה�
ם ַעל  �ם ֶאת-ְּבֵניֶכם� ְוַעל-ְוַׂשְמֶּת ם ְוִנַּצְלֶּת� ֵתיֶכ� ִים׃-ְּבֹנ�   ִמְצָרֽ
י אֶ  - א"כ ָעם-תְוָנַתִּת7 ן ָהֽ �י ִמְצָר�ִים-ֵח!   אתנח -  ַהֶּז�ה ְּבֵעיֵנ

ּון  ֵלכ� י ֵתֽ   אפשר שזה זה חלק התיאור במידה לימוד אלפניו ולאחריו. - קטן - מונח זקף פשטא -ְוָהָיה� ִּכ�

ם ּו ֵריָקֽ א ֵתְלכ� !ֹ   סלוק. זה חלק ההלכה במידה לימוד אלפניו ולאחריו תבנית.  טפחאמרכא  -  ל

  תשלחנו ריקם הענק תעניק לו". לאפט עבד עברי דכתיב בו "רמז ה' מש כאן החיים אור *
ה ִאָּׁש2ה ִמְּׁשֶכְנָּתּה�  - ב"כ Iעליושחבירו מלמד  כתוב, כעין פשטא מהפךקדמא  - ְוָׁשֲאָל ,  

 ואתם מעצמםלא יעניקו  ואםשמצד משפט עבד עברי המצרים אמורים לשלחם עם מענק בעין יפה,  לומראפשר  ל"הנ החיים-אור פ"ע

םהאפיון הוא ההלכה  כאן בלפסוק כ" אהבא האפיון מפסוק כ" אזצאת ריקם, עומדים ל ּו ֵריָקֽ א ֵתְלכ� !ֹ ה ִאָּׁש2ה ִמְּׁשֶכְנָּתּה� ]  ולכן ל Iְוָׁשֲאָל
  ". וגו'

  העברי ביציאתו.  עבד. בשילוב אור החיים כי זהו משפט  גמורה וחלוטה וגו' במתנה - ם"רשב *

  

המצרים  -  י"רש פע"ישראל  ... וישאלו ... וישאלום וגו'  ובני ול- הל,ביבא  שמותאה בכורות על סף היצי מכתשל דבר אחרי  בסופו 
  העניקו אף מה שלא שאלו.

 שמות בא יב,לו:     כי טעמיהם דומים לו - הל,בוי בכ - אכ,גמקום להשוות הפסוקים  יש

ן ֶאת Iָנַת ' Jּו -ה  ְיַנְּצל� ּום ַוֽ ִים ַוַּיְׁשִאל� !י ִמְצַר� ן ָהָע7ם ְּבֵעיֵנ ִים׃ פ-ֶאתֵח!   ִמְצָרֽ
  

ת-ְּכֵלי...  בכ,ג ב ּוְׂשָמ�8 . שמלות, תביר מרמז לחלק בין מטרת כלי כסף וכלי זהב ובין מטרת תביר מרכא טפחא אתנח -  ֶכ7ֶסף ּוְכֵל!י ָזָה�

ת   כנת המשכן.אתנח, מוגבלות לשימוש אישי ואילו כלי כסף וכלי זהב יתרמו לה – ּוְׂשָמ�8

ם -ְוַעל ֵתיֶכ�   במקף. ריבה וריבה את הכל בבנות כי מנהגן להתקשט.מלים ב – קטן-זקףונח מ - ְּבֹנ�

 באזניםהשכנות יותר מהזכרים כלי תכשיט זהב וכסף לשום על צוארי בנים והבנות ונזמים  מאתהנשים לשאול  מנהג ע"ראב פ"ע *
  ובאף אצעדה ושהרונים ועכסים.

  
  רה שיש רק שני בתי מקדשמן הראשון משמע לכאו האחרוןגדול יהיה הבית  כתוב פליאה מדרש
ֹון -ְוָהָיה� ִאם :,חדשמות  שמות וכתוב ת ָהִראׁש� ל ָהֹא� ּו ְלֹק� א ִיְׁשְמע� �ֹ 5 ְול ינּו ָל� א ַיֲאִמ� �ֹ   ל

ת ָהַאֲחֽרֹון׃  ל ָהֹא! ינּו ְלֹק� ֱאִמ�   ְוֶהֽ
ה ִאםשמות ד,ט:  Vא ִיְׁשְמעּון� ְלֹקֶל� -ְוָהָי 2ֹ ֶּלה ְול �ֹות ָהֵא י ָהֹאת= Iִלְׁשֵנ Nינּו ַּגם Vא ַיֲאִמ �ֹ ר ְוָׁשַפְכָּת� ַהַּיָּבָׁש�ה ְוָהי2ּו ל K ְוָלַקְחָּת� ִמֵּמיֵמ�י ַהְיֹא�

ח ִמן ֶׁשת׃ -ַהַּמ�ִים� ֲאֶׁש�ר ִּתַּק� ם ַּבַּיָּבֽ ר ְוָהי!ּו ְלָד� ם ְוָהָיהN  :יג,בא יבשמות  וכתובַהְיֹא� Iם ַהָּד ת ָלֶכ= �לבית שלישי כי  סימן ַהָּבִּתים�  ַע2ל ְלֹא
  אלא שלישי לא בית שני והכוונהגדול יהיה הבית האחרון 

  :,יגיבבא  שמות

ם ְוָרִא�יִתי� ֶאת ת ַע2ל ַהָּבִּתים� ֲאֶׁש�ר ַאֶּת�ם ָׁש� �ם ְלֹא ם ָלֶכ= Iַהָּד Nי ֲעֵלֶכ�ם-ְוָהָיה ם ּוָפַסְחִּת�   ַהָּד�
ִים׃-ְולֹא  ֶרץ ִמְצָרֽ י ְּבֶא! ית ְּבַהֹּכִת� �ֶגף� ְלַמְׁשִח� ה ָבֶכ!ם ֶנ Iְהֶי   ִיֽ

ם ְוָהָיהN  :יג,בא יבשמות  Iם ַהָּד ת ָלֶכ= �שתים, כל בית שעליו דם נחרב וזה האות שנתקיים הפסוק פעמיים  - , בתים ַהָּבִּתים�  ַע2ל ְלֹא
  השלישי שיבנה במהרה בימינו אמן לא יחרב  הביתולכן 

ּו -ִאם א ִיְׁשְמע� �ֹ 5 ְול ינּו ָל� א ַיֲאִמ� �ֹ ר, ל � ִמֵּמיֵמ�י ַהְיֹא� K ְוָלַקְחָּת א ִיְׁשְמעּון� ְלֹקֶל� 2ֹ ם ְוָרִא�יִתי� ֶאת ַע2ל ַהָּבִּתים� ֲאֶׁש�ר , ְול ם-ַאֶּת�ם ָׁש�  ַהָּד�

  קטן בין שני קיסרים, כעין היקש, דבר שחוזר וקורה להודיע על בנין הבית השלישי שלא יחרב.- בשלושה הפסוקים תבנית פעמיים זקף
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

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

  , ולפי ההשערותמשרתים
 

  (התשע"ג) שמות א,א 1.3

  
  :א,גשמות שמות 

ה ָהָי!ה ֹרֶע7ה ֶאת �� ן-ּוֹמֶׁש ֹו ֹּכֵה�ן ִמְדָי ֹו ֹחְתנ� אן ִיְתר! 7ֹ   צ
א ֶאל-ַוִּיְנַה2ג ֶאת  7ֹ ר ַוָּיב � ַאַח�ר ַהִּמְדָּב� ָבה׃-ַהּצֹאן ים ֹחֵרֽ ר ָהֱא8ִה�   ַה!

ה ָהָי!ה ֹרֶע7ה  �אן-ֶאת תביר –ּוֹמֶׁש 7ֹ ֹו ֹחְתנ�ֹו תביר – צ   יתור לרבות, מה? - מרכא טפחא  - ִיְתר!

� ן   מרכא סלוק -  ֹּכֵה�ן ִמְדָי

  לרבות - מיעוט אחר מיעוט  -בפסוק זה 

 זהושיתרו מיעט עצמו מע"ז ומשום כך מדין נידוהו ולכן לא שימש ככהן לע"ז אבל  רש"י י'פע"פ המיעוט אחר מיעוט זה  - משני הפסוקים 

   .כהן און(בר' מא מה)  ,כהן מדין(שמות ב טז)  –לשון גדולה  מז,כב ויגשבר' כפי' רש"י 

  .ואפשר שמכך נתרבה להיות גר ראשון אחרי יציאת מצרים ויתר פרשה על שמו בתורה

  

  דרשה בחסרון טעם פסק

7ֹא ד,שמות גשמות  ה ַוּי �ֹו5 ַהְּסֶנ ים ִמּת� יו ֱא8ִה= Iֵאָל Nֹות ַוִּיְקָרא י ָס�ר ִלְרא� ' ִּכ� ! ְרא ה�  ִני׃ַוַּי ֹ!אֶמר ִהֵּנֽ ה ַוּי ה ֹמֶׁש�   ֶמר ֹמֶׁש!

ֹות ה!  ד,בראשית ב ֹום ֲעׂש7 �ְרָא�ם  ְּבי ֶרץ ְּבִהָּבֽ ֹות ַהָּׁשַמ7ִים ְוָהָא� ִים׃ֵא�ֶּלה תֹוְלד> ֶרץ ְוָׁשָמֽ ים ֶא!   ' ֱא8ִה�
ה ֹמֶׁש�  ד,שמות ג 7ֹאֶמר ֹמֶׁש! ה ַוּי �ֹו5 ַהְּסֶנ ים ִמּת� יו ֱא8ִה= Iֵאָל Nֹות ַוִּיְקָרא י ָס�ר ִלְרא� ' ִּכ� ! ְרא ה� ֹ!אֶמר ִהֵּנֽ ִני׃ַוַּי   ה ַוּי

' ׀ ַעל תשא לד,ו-שמות כי ר ה! Iִים ְוַרב-ַוַּיֲעֹב ֶר5 ַאַּפ� ּום ְוַחּנ�ּון ֶא! ל ַרח� ' ֵא! ' ׀ ה� ת׃-ָּפָניוR ַוִּיְקָראQ ה� ֶסד ֶוֱאֶמֽ   ֶח!
  

  1365ן זצ"ל זי"ע שבת פרשת שמיני מבה"ח אייר שנת ???? ע' אהמאמר האדמו"ר מ"מ שניאורס
  ולא פסיק טעמא בגווייהו.  דזהו מה שארז"ל משה משה

" היא ע"י הוי' דלתתא דוקא, מספר ז', שלימות ההיקף, ופסיק טעמא בגווייהו, ביום עשות הוי'ביום עשות הוי'ביום עשות הוי'ביום עשות הוי'דהשלימות דבריאת העולם, "
  שיש הפסק בין שם הוי' דלתתא ושם הוי' דלעילא. 

וא קשור עם ענין משה למעלה, כי מה שאין כן "משה משה" לא פסיק טעמא בגווייהו, היינו שמשה רבינו כפי שהוא למטה ה
  " וגו'.כי מן המים משיתיהוכי מן המים משיתיהוכי מן המים משיתיהוכי מן המים משיתיהונקרא משה על שם "

  אויצא זהר קנח  בראשיתכעין ענין זה 

נינהו, דא באתגליא ודא באתכסיא, ועל דא ) ? א'א"קל? חקל" נשא( יי, תרין עלמין יי ו לדכי תשא  שמות חזי כגונא דא תא
  כלא חד:דא עד עלמא דא  ומעלמא, בגויהו טעמא פסיק

בתוכם, ומעולם זה עד עולם זה הכל  הטעםוראה, כמו כן יי יי, שני עולמות הם, זה בגלוי וזה בסתר, ועל כן פוסק  באתרגום:  •
' ׀אחד:  ' מונח פסיק –    ה�  ,השניהשם שם ובין השם הראשון ם ששיש פסיק בין  ה�

נראה מדברי האדמו"ר האדמו"ר  הי"ו ממערכת פרסום שיחותרב יהושע גרוס בבירור שנעשה עם ה –טוד"ל ט •
ֹות  ד,בראשית בוציון הקרא , שהשם הראשון הוא דלתתא והשם השני הוא דלעילא ֹום ֲעׂש7 �ִים׃ יי! ְּבי ֶרץ ְוָׁשָמֽ ים ֶא!  ֱא8ִה�

  :ינויה

  א'  מפני שזאת הפעם הראשונה בתורה שמוזכר שם הוי'

לקים שנמשך - תא (שנמשכים ממנו חב"ד חג"ת נה"י) ושם אלקים שייך לבריאת העולמות ע"י הוי' דלת- ב'  צירוף השמות הוי' א
ממלכות של עולם אצילות נמשך עולם הבריאה,  ,מקור לעולם הנמוך ממנההיא הממנו (ששיך אליו) מלכות, ומלכות של כל עולם 

  .ממלכות דבריאה נמשך עולם היצירה, ממלכות דיצירה נמשך עולם המעשה

  

ֹום  - טט  �  ל הערך ארבע,   רביע כאן בתפקיד ש – ְּבי

ֹות  ֹום ֲעׂש7 �ים יי! ְּבי   ראשי תיבות בעי"א אלו ראשי תיבות של ארבע העולמות א'צילות י'צירה ב'ריאה ע'שיה.   – ֱא8ִה�

  
  :ג יד שמות

2ֹאֶמר ֱא8ִהים� ֶאל ִני -ַוּי ל ֶאְהֶי�ה ְׁשָלַח! �י ִיְׂשָרֵא� ה תֹאַמר� ִלְבֵנ אֶמר ֹּכ2 �ֹ �ה ַוּי ה ֶאְהֶי�ה ֲאֶׁש�ר ֶאְהֶי ם׃ֹמֶׁש�   ֲאֵליֶכֽ
  ) וגו'ט ברכותאשר אהיה עמם בשעבוד שאר מלכויות ( זאתעמם בצרה  אהיה י"רש - האשר אהי" ה"אהי יד,ג שמות

 גדול- קטן זקף-פרק גימטריה זקף-תת  , ראהג (הפטרת נחמו שבת ואתחנן) מ ישעיה ראה

ה ְמסִ  ' ַיְּׁשרּו� ָּבֲעָרָב� ּו ֶּד�ֶר5 ה� ר ַּפּנ� א ַּבִּמְדָּב. ֹול קֹוֵר� ינּו׃ס [ג]  ק�   ָּל�ה ֵלא8ֵהֽ
ר  מונח - קול א ַּבִּמְדָּב.    האהי" ראש" האהי" ה= ז" ה(יושבי) סנ" ןרצ" ל= ע" 555=  248+  307גדול, גי' -קטן זקף- זקף - קֹוֵר�

  .ה= אהי" 21=  576 -  555 ומתקע" הפרש

   בין הכתוב הפירוש והגימטריה נשלב•

למשה בסנה  שהבטחתי האהי" ראש" האהי" ה= ז"  ה(יושבי) סנ" ןצ"ר ל"עהנביא ישעיה מזכיר ומודיע   כאילו במדבר קורא קול•
עשה ישור  הכשם שקב"דרך ה'.  פנו מתגלה ברוח הקודש ועתהאהיה עמם בצרה זאת אשר אהיה עמם בשעבוד שאר מלכויות  - במדבר 

  .מלכויות משאר הגאולהדרך בארבעים שנה במדבר כך יעשה בשעת 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

� שמות ג,יח:  ּו ְלֹקֶל   K ְוָׁשְמע�
ל ֶאל י ִיְׂשָרֵא= Iְוִזְקֵנ Nַאָּתה Vִים ַוֲאַמְרֶּת2ם ֵאָליו� -ּוָבאָת �'ֶמ�ֶל5 ִמְצַר Jה ֵנֲֽלָכה ה �ינּו ְוַעָּת ִעְבִרִּיים� ִנְקָר�ה ָעֵל� ֶׁשת -ֱא8ֵה2י ָהֽ א ֶּד�ֶר5 ְׁש28 Jָּנ

ה ַלה!  ר ְוִנְזְּבָח� ינּו׃  'ָיִמים� ַּבִּמְדָּב�   ֱא8ֵהֽ
סח ע"פ רמב"ם ספר המדע הלכות יסודי תורה פ"ז "אני מאמין באמונה שלמה כי נבואת משה רבינו זה הפסוק הוא יסוד לעיקר השביעי שנו

  הייתה אמיתית ושהוא היה אב לנביאים (ועוד גי' ולחכמים) לקודמים לפניו ולבאים אחריו".

  ויש להסבירו במעגלי הסבר הולכים ומתרחבים כדי לבנות את ההסבר נדבך על נדבך.

  שש מלים ועשרים ושש טעמים כולל מקף, ללא געיות. מספר זה מרמז למקור הנבואה משם הוי' בפסוק זה עשרים ו

 Vפזר, אולי כאן מייבא העקרון של עיקר מעיקרי האמונה, לומד מתבנית טעמי  –ּוָבאָת Kּו ְלֹקֶל� כתבנית שמע ישראל המבטא  –ְוָׁשְמע�
  ורא, אל העיקר השביעי אמיתות נבואת משה רבנוהיחוד והאחדות בב –בורא לעולם ועיקר שני  –עיקר ראשון 

 Nתרסא, בתפקיד בעל בחינה נעלה כעין במחיצה לעצמו, ובתפקיד שורש ומקור, משה כאב לנביאים ולחכמים   – ַאָּתה  

ל י ִיְׂשָרֵא= Iשמשה אב בנבואה לבאים אחריו  -קדמא ואזלא, קדמא במובן שמשה אב בנבואה לבאים לפניו, ואזלא  – ְוִזְקֵנ  

  

ל ֶאל י ִיְׂשָרֵא= Iְוִזְקֵנ Nַאָּתה Vִים ַוֲאַמְרֶּת2ם ֵאָליו� -ּוָבאָת �'ֶמ�ֶל5 ִמְצַר Jינּו  ה ִעְבִרִּיים� ִנְקָר�ה ָעֵל� ה ֵנֲֽלָכהֱא8ֵה2י ָהֽ �ר -ְוַעָּת ֶׁשת ָיִמים� ַּבִּמְדָּב� א ֶּד�ֶר5 ְׁש28 Jָּנ
ה ַלה!  ינּו׃ 'ְוִנְזְּבָח�    ֱא8ֵהֽ

ל תבנית טעמים  י ִיְׂשָרֵא= Iא ואזלא ... קדמְוִזְקֵנ' Jִעְבִרִּיים�  ה ינּוֱא8ֵה2י ָהֽ    .כעין קל וחומר, כל סדרת הטעמים גרשיים מהפך פשטא -  ִנְקָר�ה ָעֵל�

שמתחלה נראה אליו מיכאל ושם כבוד השכינה, והוא לא ראה הכבוד, כי לא הכין דעתו לנבואה, וכאשר (בסנה)  ,בשמות ג רמב"ן
לא הגיע עדין למעלתו הגדולה בנבואה, כי בהר סיני "נגש אל הערפל אשר שם ...  השכינה,כיון לבו וסר לראות, נתגלה אליו מראה 

  האלהים" (שמ' כ,כא); וכן ענין הסתרת הפנים, שעדין לא עלה למה שנאמר בו "ותמונת ה' יביט"

  ה. קל וחומר ממשה רבנו אבי הנביאים שהיה זקוק להכנה לנבואה כך שאר הנביאים היו זקוקים להכנה לנבוא
ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם ה'. כבר בארו בספ' שבא להודיעם מעלת נבואת משה שנבדלה מכל  ,ומלבי"ם במדבר יב

הנביאים שכלם נבאו באספקלריא שאינה מאירה ומשה ע"ה נבא באספקלריא המאירה. ולפי דרכנו הנה בארתי (בפ' מראה הסנה ובפ' 
נבואה באספקלריא שאינה מאירה היה מוכן בטבע מבלי שום הכנה, אמנם לנבואה תשא), שמשה היה פי שנים ברוחו, של

באספקלריא המאירה לא היה מוכן בטבע והיה צריך לזה הכנה בין מעצמו בין מזכות ישראל שעת ירדו ישראל ממדרגתם ירד גם הוא 
על כל הנביאים רק נבואה באספקלריא ממעלתו ונבא באספקלריא שאינה מאירה שע"ז היה מוכן תמיד, וע"כ לא יכול להשפיע 

שאינה מאירה שזה היה לו בטבע, לא נבואה באספקלריא המאירה שגם הוא לא השיגה רק ע"י הכנה ומציאת חן בעיני ה', וע"כ לא 
  יכול להשפיע מדרגה זאת על זולתו

  משה רבנו נבא בשתי מדרגות  ,ומלבי"ם במדבר יבע"פ 

   לא השיגה רק ע"י הכנה ומציאת חן בעיני ה', וע"כ לא יכול להשפיע מדרגה זאת על זולתו באספקלריא המאירה שגם הוא(א) נבא 

רק נבואה באספקלריא שאינה מאירה  נבא באספקלריא שאינה מאירה שע"ז היה מוכן תמיד, וע"כ יכול להשפיע על כל הנביאים(ב) 
   שזה היה לו בטבע

  

רבנו השיג מדרגת אספקלריא המאירה רק ע"י הכנה כך הנביאים האחרים  אפשר להסיק כי כמו שמשה מלבי"םוה רמב"ןהמדברי 
צריכים הכנה כדי להיות מוכנים להשיג נבואה במדרגת אספקלריא שאינה מאירה אבל לא תמיד יזכו לנבואה. וכאשר זוכים נבואתם 

  מושפעת מנבואת משה רבנו במדרגת אספקלריא שאינה מאירה. 

  להשיג מדרגת נבואתו.  כל אחד צריך הכנה להיות מוכן

  

 פמ"דסוף  הרמב"ם במורה נבוכים ח"במסביר כי משה רבנו בתחילת התגלות ה' אליו בסנה, לא הבין שזאת התגלות נבואה,  רמב"ןה

שכאשר קרא אותו ה' יתעלה במצב הנבואי חשב כי עלי הכהן קראו פעם אחר פעם שלוש מביא שבתחילת התגלות ה' לשמואל הנביא "
ח"כ ביאר הכתוב סיבת הדבר ואמר כי מה שהביאו לידי כך שחשב שהוא עלי מפני שלא היה יודע אז כי דבר ה' לביאים פעמים, וא

  "יהיה בצורה זו וטרם נתגלה לו סוד זה עד כה

  

) שמות ג,יחלא מלמד האם גם תחילת התגלות ה' לנביאים אחרים הייתה באופן שהם לא ידעו שזאת נבואה. אפשר שהכתוב ( רמב"םה

ינּו מלמד על גלוי נבואי ראשון שהוא כעין מקרה. באופן זה הפסוק ילמד כעין קל וחומר ממשה רבנו אל שמואל אל שאר  ִנְקָר�ה ָעֵל�

ן׀ ֹמXֶׁש2ה) תה' צט,והנביאים, ומה מי שנאמר בם ( Iיו ְוַאֲהֹר �ֹכֲהָנ Yְׁשמּוֵאל ְּבֽ ֹו ְּבֹקְרֵא�י ּו אים  ְׁשמ� ּוא ַיֲעֵנֽם׃ 'ה� -ֶאל ֹקִר!  ... רד"ק' שפי  ְוה�

... בתחילת נבואתם לא הבינו שזאת ; ואפשר שהיה גדול בנבואה משאר נביאים אחר משה .... שהיה גדול בנביאים שהיו בזמנו שמואלשמואלשמואלשמואל

  נבואת ה' קל וחומר לנביאים אחרים.

  
ומר חסד זה אהרן, ואמת זה ר' יהודה ב"ר סימון א ...וילך ויפגשהו, הה"ד (תהלים פה) חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו,  )ירמב"ן (

משה, ור' עזריה אומר חסד זה משה שעשה חסד עם יוסף, ואמת זה אהרן, דכתיב (מלאכי ב) תורת אמת היתה בפיהו הוי חסד ואמת 
  נפגשו זה משה ואהרן, 

ל שעתיד הקב"ה אין אנו יודעין למי חלק הקב"ה כבוד אם לאהרן אם למשה, י"א לאהרן שהיה במצרים ומתנבא להן לישרא וישק לווישק לווישק לווישק לו
לגאול אותם, כדי שיבא משה ויעיד על דבריו של אהרן ויהיו ישראל אומרים אמת היה מתנבא אהרן, וי"א למשה כדי שיבא משה 

  .ויאמינו לדבריו
  בנבואת אהרן שקדמה לנבואת משה במצרים. היינו משה משפיע על נבואת אהרן שלפניו חיזוק האמונה

ה ֵנֲֽלָכה �א ֶּד�ֶר5-ְוַעָּת Jה ַלה!  ָּנ ר ְוִנְזְּבָח� ֶׁשת ָיִמים� ַּבִּמְדָּב� ינּו׃ 'ְׁש28   ֱא8ֵהֽ

  עוצמה אדירה של הנבואה –קטן בין שני קיסרים - קטן ... רביע ... זקף-(א)  רביע ... זקף

  לנבאכעין סתום שלא בא לסתום אלא לפרש (א) הכנה לנבואה (ב) כיצד נביא מתחיל  –קטן בין שני קיסרים - (ב) פעמיים רביע ... זקף

כעין היקש, בנין אב, דבר החוזר וקורה כדוגמא (א) הכנה לנבואה (ב) כיצד נביא מתחיל לנבא, וכן  –קטן בין שני קיסרים - (ג) פעמיים זקף
  .לנבואת משה במצרים, משה אלהים לאהרן שקדמהבנבואת אהרן  חיזוק האמונה



  
  

  
  

  שמות-13-טטודל/©Jan-23                  32/7                  ZZFisher-13 גתשפ"ה–טבת–כ'    

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

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

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

  יהם לפי ההשערות.לפי תפקידפרי איוב, משלי, תהלים), שבתנ"ך (חוץ מסהטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובת
 

  (התשע"ד) שמות א,א 1.4

  
  שמות א,ה:   

י ָּכל �י ֶיֽ ֶר5-ַוְיִה 7ֶפׁש ֹיְצֵא! ִים׃-ֶנ ף ָהָי!ה ְבִמְצָרֽ �ֶפׁש ְויֹוֵס� ב ִׁשְבִע�ים ָנ   ַיֲעֹק�

אלא  ????במצריםבמצריםבמצריםבמצרים    היההיההיההיהלא היינו יודעים שהוא ומה בא ללמדינו? וכי  ,,,,שבעיםשבעיםשבעיםשבעיםוהלא הוא ובניו היו בכלל  - היה במצריםהיה במצריםהיה במצריםהיה במצרים    ויוסףויוסףויוסףויוסף(ה) רש"י 
  .  ונעשה מלך, עומד בצדקו (ראה ספ"ד שלד) במצריםבמצריםבמצריםבמצרים    כשהיה יוסףיוסףיוסףיוסףלהודיעך צדקתו של יוסף: הוא יוסף הרועה צאן אביו, הוא 

  

  טפחא (א) כטעם מפסיק, אע"פ שהיה במצרים ונעשה מלך עמד בצדקו.  – ְויֹוֵס�ף

י ָּכלוַ  ,זשמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה א �י ֶיֽ ֶר5-ְיִה 7ֶפׁש ֹיְצֵא! ב -ֶנ ף ָהָי!ה וגו', עם יוסף שהיה במצרים היו ע', ד"א ַיֲעֹק� ְויֹוֵס�
ִים , כשם לא נתגאה על אחיו ועל בית אביולא נתגאה על אחיו ועל בית אביולא נתגאה על אחיו ועל בית אביולא נתגאה על אחיו ועל בית אביואף על פי שזכה יוסף למלכות, ) טפחא ללא מרכא, כטעם המלמד אלפניו – ְויֹוֵס�ף(, ְבִמְצָרֽ

  .ים, כך היה קטן בעיניו אחר שהיה מלךשהיה קטן בעיניו מתחלה שהיה עבד במצר

  

! ָקם פ :חמות א,ש ׁש-ֶמֶל5 ַוָּי ר ִמְצָר�ִים-ַעל ָחָד� א ֲאֶׁש! ֹֽ ע-ל ף׃-ֶאת ָיַד�  יֹוֵסֽ
! ָקם (ח) רש"י ׁש-ֶמֶל5 ַוָּי א ֲאֶׁש!רממש, וחד אמר: שנתחדשו גזרותיו.  חדשחדשחדשחדשרב ושמואל (סוטה יא,א), חד אמר:  - ָחָד� ֹֽ ע-ל ף-ֶאת ָיַד�  יֹוֵסֽ

  .  מו כאילו לא ידעו (ראה סוטה יא,א)עשה עצ - 
, רב שדקדק בהוראת אסור והתר, אומר שהיה רשע גדול בין אדם למקום. ] 10[האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן שיחות קדש טז  ע' 

, רשעות גדולה בין אדם לחברו – שנתחדשו גזרותיושנתחדשו גזרותיושנתחדשו גזרותיושנתחדשו גזרותיוושמואל שהיה רגיל לפסק דיני ממונות, סבור שהיה רשע גדול בין אדם לחברו. 
שהרי יוסף גמל לו טוב, אך לא כל כך בין אדם למקום כי בני ישראל באו אליו וקבלו מלכותו, לכן יש לו לדעתו הצדקה משמים 

רשעות גדולה בין אדם למקום שהרי אין לו אמתלא זו כלפי שמיא, אך לא כל כך בין אדם לחברו  – חדש ממשחדש ממשחדש ממשחדש ממשלשלט בהם כרצונו. 
  .שהרי יוסף לא גמל לו טוב

! קָ  ׁש-ֶמֶל5 םַוָּי   מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות רשעות (א) בין אדם למקום (ב) בין אדם לחברו, - ָחָד�

ׁש-ֶמֶל5   מצב, (א) חדש ממש (ב) שנתחדשו גזרותיו -מקף בתפקיד רב -  ָחָד�

! ָקם(ח) ש הארוך] [ראב"ע בפירו- , מלת על מלמדת על צירוף משהו למצרים, אולי כ[תוה"מ ויקרא מצורע]- ע"פ ה – ִמְצָר�ִים-ַעל  ַוָּי
ׁש-ֶמֶל5    כעין עבד כי ימלוך ומתנכר למיטיביו.. שלא היה מזרע המלוכה; כי הוא כמו "הקים בני את עבדי" (ש"א כב,ח) -  ָחָד�

א ֲאֶׁש!ר ֹֽ ע-ל   מצב, (א) ידע (ב) עשה עצמו כאילו לא ידע- מקף בתפקיד רב – ָיַד�

ף-ֶאת   שה למצרים ולפרעה (ב) לדעת פרעה כמלך חדש לא עשה יוסף טוב למצרים ולפרעה. מצב, (א) רב טוב שע- מקף בתפקיד רב – יֹוֵסֽ

  
  כב:,א שמות

ה ַוְיַצ�ו ֹו-ְלָכל ַּפְרֹע� ר ַעּמ� ֹוד ַהֵּב�ן-ָּכל ֵלאֹמ� �ָרה�  ַהִּיּל Iהּו ַהְיֹא ת-ְוָכל ַּתְׁשִליֻכ�  פ ְּתַחּֽיּון׃ ַהַּב�
ֹוד ַהֵּב�ן-ָּכל �ָרה�  ַהִּיּל Iהּו ַהְיֹא קטן כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש, שמושיען של ישראל לוקה - ... רביע ... זקף - ַּתְׁשִליֻכ�

  במי מריבה.

ֹו-ְלָכל(כב)  רש"ימקף בתפקיד רב מצב כפ'  – ַהֵּב�ן-ָּכל אף עליהם גזר (ראה סוטה יב,א); יום שנולד משה אמרו לו איצטגניניו:  -  ַעּמ�
  ישראל, אם מ ב) –(טט אם ממצרים  א) –(טט היום נולד, אין אנו יודעין 

(בנוסחנו:  הבן הילדהבן הילדהבן הילדהבן הילד    כלכלכלכלאף על המצריים, שנאמר  ב) –(טט   א) על ישראל) –((טט  ורואין אנו שסופו ללקות במים. לפיכך גזר אותו היום
  . ' קא,ב)ההילוד), ולא נאמר 'הילד לעברים'; והן לא היו יודעין, שסופו ללקות על מי מריבה (ראה סנ

  

ֹו-ְלָכל   (א) עמו המצרים (ב) עמו הלא מצרים שהיו במצרים וביניהם בני ישראל.מצב - מקף בתפקיד רב -  ַעּמ�

   

ת-ְוָכל מלמד להגביל את להחיות לגוף  ְּתַחּֽיּוןטפחא, בתפקיד שנוי משמעות שלא תשארנה באמונת בני ישראל, כי טעם סלוק במלת  – ַהַּב�
  ). 111(ע"פ ליקוטי שיחות ח"א עמ' הבת העבריה בלבד, אבל המצרים בקשו להמיתן מיתה רוחנית, להעבירן על דתן 

  
  ,ו:שמות ג

י יו ִּכ� ב ַוַּיְסֵּת2ר ֹמֶׁשה� ָּפָנ� ק ֵוא8ֵה�י ַיֲעֹק� י ִיְצָח� יK ֱא8ֵה>י ַאְבָרָה7ם ֱא8ֵה! ֹנִכי� ֱא8ֵה�י ָאִב� אֶמר ָאֽ �ֹ יט ֶאל ַוּי א ֵמַהִּב� ים׃-ָיֵר�   ָהֱא8ִהֽ
י@(ו) רמב"ן  י ָאִב֔ אֶמר ָאֽנִֹכ֙י ֱאDֵה֣ ֹ֗ דרך הפשט: כמו 'אלהי אבותיך', אבל יזכיר יחיד במקום רבים: אלהי כל אב מאבותיך, כי  על -  ַוּי

אלהי אבותי. ורבי  -כולם יקראו לאיש 'אב'; וכן "אלהי דוד אביך" (מ"ב כ,ה); "זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארוממנהו" (שמ' טו,ב) 
כך הזכירו בשם, וצירף אליו שאר האבות. ודעת רבותינו  חרואאברהם, כי הוא החל לקרוא בשם ה',  -  אביךאביךאביךאביך    אלהיאלהיאלהיאלהיאברהם אמר, כי 

    ויצחקויצחקויצחקויצחקאברהם אברהם אברהם אברהם     אלהיאלהיאלהיאלהי(תנ"ב שמות טז): אלהי עמרם אביך; כאלו אמר: אלהיך, ורצה ליחד שמו על הצדיק שמת, לא על החי, ואחר כך 
ב )ושמות ג,( -(טט     ויעקבויעקבויעקבויעקב ֹ֑ י יֲַעק ק ֵואDֵה֣ י יְִצָח֖ ם ֱאDֵה֥ י ַאְבָרָה֛ עם כל אחד, ולא יאמר  אלהיאלהיאלהיאלהיאלהי ישראל כולם. וטעם הזכירו שהוא  ,,,,    )ֱאDֵה֧

  'אלהי אברהם ויצחק ויעקב', כי יזכיר שמו וזכרו יתברך ויתעלה (ראה להלן,טו); ועוד אבאר זה בפרשה (ראה שם).

רקיע שביעי ע"פ רמב"ן משוה מדרש תנחומא את עמרם לאברהם יצחק ויעקב. אפשר כי ההשואה נובעת ממדרש החזרת השכינה מ –טט 
  עד הארץ המתחיל באברהם ועובר דרך יצחק יעקב לוי קהת עמרם עד משה המוריד השכינה לארץ.

י@   ם אביךודעת רבותינו (תנ"ב שמות טז): אלהי עמרהוא אברהם (ב)  על דרך הפשט(א)  קטן בתפקיד שתי דרשות- זקף – ָאִב֔

ק ֵוא8) ושמות ג,( י ִיְצָח� בֱא8ֵה>י ַאְבָרָה7ם ֱא8ֵה! דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד מהם חל אותו  –    ֵה�י ַיֲעֹק�

עם כל אחד, ולא יאמר 'אלהי  אלהיאלהיאלהיאלהיהוא אלהי ישראל כולם. וטעם הזכירו ענין או הלכה, כאן זה כולל את מונח אתנח, ללמד שה' 
  ושעל כל אחד חלה אזכרת שם ה' בשוה. ;אברהם ויצחק ויעקב', כי יזכיר שמו וזכרו יתברך ויתעלה (ראה להלן,טו)
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

  (התשע"ה) שמות א,א 1.5

יוסף היה מושל במצרים בימי אחד מאחרוני מלכי הרועים (ההיקסאס)  תורה שלמה [פב]תחילת השיעבוד. ע"פ  יא: –ח שמות א,
רועים ומשלו רק במצרים שנדחקו מפני מלכי התו של יוסף חזרו מלכי מצרים ומאחרי שנה.  500- כ התחתונה (בצפון) שמשלו במצרים

בין מבחינת בני ישראל נוצרה מלכות חדשה. מלכות זאת בנתה מחדש  תחתונה (בצפון).מצרים ההעליונה (דרום מצרים) וכבשו ומשלו ב
היתר את הערים פתם ורעמסס ששימשו גם לעבודה זרה ושנהרסו בתקופת מלכי הרועים. המצרים הקשו את השיעבוד כדי להרחיקם 

  ונקמו בבני ישראל על עזרת יוסף למלכי הרועים, בין היתר על הריסת הערים האלו.  מעבודת ה'

! ָקם ֶמֶל5[ח]  פ ׁש ַעל-ַוָּי א-ָחָד� ֹֽ ר ל ע ֶאת-ִמְצָר�ִים ֲאֶׁש! ף׃ -ָיַד� ֹ�אֶמר ֶאל[ט] יֹוֵסֽ ּנּו׃ -ַוּי ּום ִמֶּמֽ ב ְוָעצ� ל ַר! �י ִיְׂשָרֵא� Zם ְּבֵנ ה ַע �ֹו ִהֵּנ [י] ַעּמ�
ֹו ה ל� ְתַחְּכָמ� ָבה ִנֽ י-ֶּפן ָה! ה ִּכֽ Jה ְוָהָי �אָנה ִמְלָחָמה� ְונֹוַס2ף ַּגם-ִיְרֶּב ינּו ְוִנְלַחם-הּוא� ַעל-ִתְקֶר2 ְנֵא� נּו ְוָעָל!ה ִמן-ֹׂש� ֶרץ׃ -ָּב� ימּו [יא] ָהָאֽ ַוָּיִׂש2

ה ֶאת י ִמְסְּכנֹות� ְלַפְרֹע� ֹו ְּבִסְב8ָת�ם ַוִּי=ֶבן ָעֵר2 ַען ַעֹּנת� ים ְלַמ! ם ְוֶאת-ָעָליו� ָׂשֵר�י ִמִּס�   ס׃ַרַעְמסֵֽ -ִּפֹת�

ֹ�אֶמר ֶאל,ט שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה א ֹו-ַוּי הוא התחיל בעצה תחלה לכך לקה תחלה, הוא התחיל בעצה תחלה, , ַעּמ�
ֹ�אֶמר ֶאלדכתיב  ֹו-ַוּי י@ יֲַע֖לּו ַהֲֽצַפְרְּדִעֽים׃- ּוְבָכ֥ה ּֽוְבַעְּמ֖@ ּוְבָכל )וארא ז,כט 'שמ( , והוא לקה תחלה, דכתיבַעּמ� תְ , ֲעָבֶד֑ ָבה ִנֽ הָה! , להם לא ַחְּכָמ�

ֹונאמר אלא    ,לאלהיהם של אלו, אמר ר' חמא ב"ר חנינא, אמר בואו ונתחכמו ל�

ֹ�אֶמר ֶאל[ט]  ֹו-ַוּי ל )ו,ד ' ואת'דב(טפחא אתנח, כטעמי  -  ַעּמ� ע יְִׂשָרֵא֑ , יצא נגד הקב"ה שבקריאת שמע מקבלים את עול מלכותו,   ְׁשַמ֖

ְתַחְּכָמ�ה...   ש"ר פר' א,טלא יחיד ומנהיג. רמז למדרש  והפגיעה בבני ישראל היא נסיון להוכיח שהקב"ה ָבה ִנֽ , להם לא נאמר אלא ָה!
ֹו   ,לאלהיהם של אלו, אמר ר' חמא ב"ר חנינא, אמר בואו ונתחכמו ל�

ּנּואפשר לומר שכנגד שאמר  –טט  ּום ִמֶּמֽ ב ְוָעצ� ל ַר! �י ִיְׂשָרֵא� Zם ְּבֵנ   עלו בו הצפרדעים שהיו רב ועצום ממצרים.  ַע

  

ה [י] ְתַחְּכָמ� ָבה ִנֽ עּו ׃ בהגדת פסח  תורה שלמה [קג] – ָה! נּו ַוּיֵָר֧ ים אָֹת֛ ֹו ֶּפן כמה שנאמר )דב' תבוא כו,ו( ַהִּמְצִר֖ ה ל� ְתַחְּכָמ� ָבה ִנֽ ה-ָה! � ִיְרֶּב

ְתַחְּכָמ�הוגו'. תבנית  ָבה ִנֽ רסמו אותם רעים, פ םתועשו א דברים הפוגעים בבני ישראל, כגוןמרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות  – ָה!
כרעים, שלמו רעה על הטובה שעשו בני ישראל למצרים, כי יסוד הרשעות היה בהתחכמות להרע בערמה בתחבולות ובעלילות שונות כמו 

שעם הארץ לא היה נותן רשות למלך לעשות חמס כזה בגלוי. וזהו שורש ומקור כל הצרות שבאו על בני ישראל  הרמב"ןשכתב 
ה מגלה הפעולה הראשונה של רשעות שהיתה מצד בחירתו של פרעה שחטא מעצמו תחילה והרע לישראל פסוק ז. בהדרגה זו אחר זו

  .ג: וביתר באור בפ"ח משמונה פרקים-הגרים בארצו, וכן מבואר ברמב"ם הל' תשובה פ"ו

  

ה-ֶּפן �  מצב למניעת רבוי- שלב למניעת רבוי, רב- מקף כרב – ִיְרֶּב

ה-ֶּפן � א ג' גזירות גזר פרעה:אגדות מהרש"א סוטה יב, ;ודעות אחדות מהן ד' הגזירות גזירות גזר פרעהד' : שמות רבהרביע,  – ִיְרֶּב

ן-ִאם )א,טז' שמ( גזירה למיילדות א) –(טט  ן הּוא֙  ֵּב֥ לבסוף  )ג –(טט  הושיב עליהן שומרים להשליכן ליאור )ב –(טט  בסתר אֹ֔תֹו ַוֲהִמֶּת֣
  . ל גזר אף על עמוכשא"ל אצטגניניו שהיום נולד מושיען של ישרא

ן-ִאם )א,טז' שמ( א) –(טט  ריב"א ע' קעד פירוש רבותינו בעלי התוספות[אוצר החכמה]  ן הּוא֙  ֵּב֥ ן-ָּכל )א,כב' שמ( )ב –(טט  אֹ֔תֹו ַוֲהִמֶּת֣  ַהֵּב֣

ָרה֙ (כנראה ישראל ואחרים)  לעבדים ַהּיִּ֗לֹוד ֹ֙ הּו ַהיְא ו )א,כב 'שמ( )ג –(טט (ודרשה זאת לכאורה לא כתובה)  ַּתְׁשִליֻכ֔ ה ַויְַצ֣ ֹ֔ ר ַעּ֖מֹו-ְלָכל ַּפְרע ֹ֑  ֵלאמ

ן-ָּכל ָרה֙  ַהּיִּ֗לֹוד ַהֵּב֣ ֹ֙ הּו ַהיְא   ַּתְׁשִליֻכ֔

ו )א,כב' שמ( אפשר כי את דרשה (ב) אפשר ללמוד מתבנית הטעמים של ה ַויְַצ֣ ֹ֔ קטן, בתפקיד שני ציווים צוה פרעה. - מונח זקף – ַּפְרע
(ראה סוטה יב,א); יום שנולד משה  אף עליהם גזר - רש"ישפ'  ַעּ֖מֹו-ְלָכלני הוא הצווי הראשון זהו דרשה (ב) רק לעבדים, הצווי הש

מישראל, ורואין אנו שסופו ללקות במים. לפיכך גזר אותו היום  אםאמרו לו איצטגניניו: היום נולד, אין אנו יודעין אם ממצרים 
  , אף על המצריים

 
  שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה א סימן יב 

בתחלה גזר וצוה לנוגשין שיהיו דוחקין בהן כדי שיהיו עושין הסכום שלהן, ולא יהיו ישנין  א) –(טט זירות גזר פרעה עליהם, ב ד' ג
  ,בבתיהם, והוא חשב למעטן מפריה ורביה, אמר מתוך שאינן ישינין בבתיהם אינן מולידין

  כל הבן היאורה תשליכוהוד)  –(טט  בשדות והיו נבלעין בקרקעגזירת המתת הבנים  ג) –(טט  גזירת המתת זכרים על האבניים ב) –(טט 

ט"ו גזירת  –מפסוק ט  המדרש רבה [א,יב]על  המהרז"ו פירש:  282(התשס"ג) ע'  ילקוט אור החיים הרב אברהם בן חייםע"פ 
ן-ָּכל –כב גזירת הריגת הזכרים ע"י המיילדות, פסוק כב  –עבודת פרך; טו  רָ  ַהּיִּ֗לֹוד ַהֵּב֣ ֹ֙ הּו ה֙ ַהיְא גזירה רביעית ע"פ סימן יח  , ַּתְׁשִליֻכ֔

וז"ל, וד' גזירות הן: עבודת פרך, והשלכת בנים ליאור, שחיטת הבנים, לקושש  [א,יח]שם  מתנות כהונהשלא לתת תבן לעם, וכן כתב 
ֶבן  ה,ז) (שמ' (במד"ר פ' ה'). ועל קישוש הקש נאמר קש ת ֶּת> Iּון ָלֵת Jא תֹאִספ �ֹ שמנעו מנוחת שבת  ה מאד, והיא היתה גזירה קשל

  והתאספות לחזק איש את חברו.

גזירת בין הבתרים היתה "ועבדום וענו אותם" אבל פרעה  רמב"ןע"פ  סיכום אפשרי לארבע גזירות שגזר פרעה לעקירת ישראל מן העולם:
ומעבר. באופן זה אפשר ללקט  השלכת בניהם ליאור שהיא עקירתם לגמרי ואינה בכלל עבדות וענוי שגם בה הוסיפו מעל א) –(טט גזר 

מניעת ילודה בדרכים  ד) –(טט נסיון המתתם בשדה, וגם  ג) –(טט גזירת המתת הבנים על ידי המילדות, וגם  ב) –(טט מכל הפירושים גם 
  שונות כמו הרחקה מן הבית, עבודה קשה המתישה הגוף ולכן לא מולידים, מנעו מנוחת שבת והתאספות לחזק איש את חברו. 

  

י ה ִּכֽ Jאָנה ִמְלָחָמה� -ְוָהָי התוכן מלמד על הסיבה הרשמית שנתן פרעה ליחס הקשה לבני ישראל, סיועם האפשרי לחזרת מלכי  – ִתְקֶר2
גרש מלרעי) מהפך פשטא מרמז לכעין יצא מענינו להקל - הרועים וגירוש המצרים ממצרים התחתונה, תבנית הטעמים גרשיים (שהוא אזלא

  גבי המצרים, אבל לא לגבי בני ישראל.ולא להחמיר. הקלה ל

י ה ִּכֽ Jאָנה ִמְלָחָמה� -ְוָהָי , שכאשר תקרה מלחמה נגד ישראל, אז כמו שהקב"ה נלחם בארבעה תנחומא (ורשא) לך לך סימן ט – ִתְקֶר2

א ה֔  )זכריה יד,ג( אף כך עתיד הקב"ה לעשות לבניו שנאמרהמלכים שנזדווגו לאברהם ונצחם,  ב׃ְונְִלחַ֖  'ְויָָצ֣ ם ְּכ֥יֹום ִהָּֽלֲח֖מֹו ְּב֥יֹום ְקָרֽ   ם ַּבּגֹוִי֣ם ָהֵה֑

י ה ִּכֽ Jאָנה ִמְלָחָמה� -ְוָהָי   ונאבד...  ונלחם בנו כלומר יעשנו כלחם ויברר הקדושה ועלה הניצוצות מן הארץבשם אור החיים,  פני דוד – ִתְקֶר2

י ה ִּכֽ Jאָנה ִמְלָחָמה� -ְוָהָי   הקלה לגבי בני ישראל שהקב"ה ילחם להם.מענינו להקל ולא להחמיר. גרשיים מהפך פשטא מרמז לכעין יצא  – ִתְקֶר2
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

לפחות פיתום היה מקום ע"ז,  המכילתא בשלח מסכתא ב,פ"אכן וע"פ - הערים פתם ורעמסס היו קיימות לפני תורה שלמה [קכז]
כשבא חושים בן דן איוב מוסיף)  (ומדרש...  ילקוט שמעוני איוב רמז תתצז- ונחשבו שנחרבו בידי מלכי הרועים, אבל ע"פ המסופר ב

 (שמ' אצל יהודה שאגו שניהם ומקולם נפלו שתי עיירות גדולות שבמצרים פיתום ורעמסס, ועל דבר זה נגזר על ישראל לבנותם שנאמר

י ִמְסְּכנֹות� א,יא)  ין שהוטל הדבר על בני . שקום הערים הוטל על בני ישראל בין שהיה ידוע שנחרבו בידי חושים ויהודה וב וגו' ַוִּי=ֶבן ָעֵר2
  :ישראל בגלל ידידותם עם מלכי הרועים שנדחקו ממצרים

י ִמְסְּכנֹות�  גרש מהפך פשטא מרמז לכעין יצא מענינו להקל ולא להחמיר. - התוכן מלמד על עבודה קשה, תבנית הטעמים אזלא – ַוִּי=ֶבן ָעֵר2
ש גם אפשרות לומר שבני ישראל העסקו בבנין ערים אלו והיו אפשר שהנדרש שהבניה שקעה היא כמו הריסת ערים למעט ע"ז במקום. וי

מרוכזים ביחד כך שיכלו לשמור על חיי קהילה ומנהגי ישראל, המסביר את דרשת חז"ל שלא שינו שמם, לבושם, לשונם, ולא היו בהם 
). יקרא רבה (וילנא) פרשה לבו, מדרש תנחומא (בובר) פרשת בלק סימן כהעריות, שלא דברו לשון הרע, שלא גילו מסתורין שלהם (

ה-ּוְבָכלא,יד)  (שמ'השערה שהפיזור בכל ארץ מצרים היה רק לקראת סוף שהייתם במצרים. והנאמר  ה ֲעבָֹד֖ אפשר שזה היה בארץ גושן  ַּבָּׂשֶד֑
  ולא בכל ארץ מצרים.

  

הא,יא)  (שמ'אפשר כי שתי התבניות המרמזות על כעין הקלה, באות לזרז את הגאולה, גלוי השכינה כי  י ִמְסְּכנֹות� ְלַפְרֹע� , גי' ַוִּי=ֶבן ָעֵר2
מלת לפרע"ה עולה שכינ"ה, היינו שהבניה שהשתמשה בטיט ותבן מכל ארץ מצרים שרוכזה בידי המלכות ע"י יוסף הוציאה את ניצוצות 

"ב ניצוצות בבריאה הקדושה שבשבילן היתה גזרת בין הבתרים להיות גרים בארץ לא להם והתברר שזאת היתה מצרים שבה נפלו ר

  ומאדם הראשון.

הא,יא)  (שמ' י ִמְסְּכנֹות� ְלַפְרֹע� קטן, שתי דרשות שבאחת מהן מלת "מסכנות" במשמע של אוצרות מרמז לאוצרות - מהפך פשטא זקף – ָעֵר2
  הקדושה שכך נגאלו.

יםא,יא)  (שמ' ימּו ָעָליו� ָׂשֵר�י ִמִּס� יד שתי דרשות. (א) מוציא מן הפשט כי אמנם בעצת קטן בתפק- קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ַוָּיִׂש2
ֹו א,יא)  (שמ'הענוי היו שלשה יועצים בלעם איוב ויתרו, אבל רק בלעם יעץ והוא ופרעה שמו הענוי, בלעם מרומז בר"ת  ַען ַעֹּנת� ים ְלַמ! ִמִּס�

  )שגבליהו א'ר( ן"ממו –ם, ס"ת "ר"ת בלע – ְּבִסְב8ָת�ם

ט המדבר בענוי שהושם על בני ישראל והיה צריך להיכתב "וישימו עליהם" ומעבירו לפרעה ששמו עליו יוצא מהפש – ָעָליו� א,יא)  (שמ'
לבנה בתבנית עשיית לבנה כדי לגרום לבני ישראל השתתפות עמו בעבודת הבנין, ואח"כ משהתחילו לעבוד, פרעה יצא מהענין והם נותרו 

יםל טוב) שהוא הפירוש השני למלת מחויבים למכסות תוצרת ומכסות נפשות לעבודת המלך (שכ ים. מלת   ִמִּס� גם מתפרשת לענין  ִמִּס�
  המסת והחלשת התנגדות בני ישראל לרבוי השעבוד והעינוי. 

יםא,יא)  (שמ' ימּו ָעָליו� ָׂשֵר�י ִמִּס� קטן, עוד דרך המוציאה מפשט הכתוב היא בשביל התבנית סוגרת הדבור - מהפך פשטא מונח זקף – ַוָּיִׂש2

ֹורכא טפחא של בטעמים מ ַען ַעֹּנת� בתפקיד יתור לרבות ההטעיה של בני ישראל ע"י ענוי קצר זמן של פרעה שכביכול נרתם לעבודה  ְלַמ!

בענוי שהמצרים גורמים לישראל, וכן שהיו  ְּבִסְב8ָת�ם- הקשה כדי לגרום לבני ישראל להרתם לעבודה ולסבול (סוטה יא,א) דווקא ב
ֹ�אֶמר ֶאל[ט] שלהם המתאים לדרשה לעיל על משעבדין את ישראל לעבודה זרה ֹו-ַוּי , שהיה נגד אלוהי ישראל, וטעם אתנח בתפקיד ַעּמ�

  הגבלת יכולת ההולדה של הזכרים. 

  

ם ְוֶאת-ֶאתא,יא)  (שמ' ס-ִּפֹת� מצב, היו קיימות ונהרסו והוקמו שוב. המדרש מלמד ששקעו שוב. -שלב או רב- מקף מקף, כרב – ַרַעְמֵסֽ
  בונים קצת היה מתרוסס ונופל וחוזרין ובונין והוא נופל. פ'רש"י: כשהיו

  

ִים ֶאתשמות א,יג:  דּו ִמְצַר7 ֶר5׃-ַוַּיֲעִב> ל ְּבָפֽ !י ִיְׂשָרֵא�   ְּבֵנ
כל מה שעשו הלבנים ביום ראשון שמו עליהם לגזרה  -וכן עשו לכל אחד מישראל ...  שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה א

  שיצא עליהם בכל יום ויום.
ִים  (יג)ב"ג רל דּו ִמְצַר7 ישראל  יתיתכן, כמו שכתב החכם אבן עזרא (בפירוש הארוך), שכאשר ראה מלך מצרים שלא חסר פרי - ַוַּיֲעִב>

ֶר5ורבייתם מפני המשא שהעמיס עליהם, נתן רשות לשרי המצרים לעבוד בהם  יום רוצה לומר, שהפליגו להכריחם לעשות  - ְּבָפֽ
  ם באופן שימעט זרעם; כי ֹרב העמל הוא ְמַמעט הזרע, בסבת החולשה שתקרה לחום הטבעי בעבורו.  , ְלַעּנותביום יותר מהֹחק

  .עבודה שהיא נטולת קצבה ותועלת –מגדיר "עבודת פרך" (הל' עבדים פ"א)  הרמב"ם,  848ע'  ליקוטי שיחות כרך ג אדמו"ר ממ"ש

ִים ֶאת דּו ִמְצַר7 ל-ַוַּיֲעִב> !י ִיְׂשָרֵא� כעין קבוצת פרטים בעלי ענין או הלכה שוה, (אופן א) כאן הפרטים הם  –ר מרכא טפחא דרגא תבי – ְּבֵנ
קצבת העבודה שעשה כל אחד מישראל ביום הראשון לשיעבוד כאשר עבד בכוחות רעננים ועם התלהבות ויצר מעבר לחוק היכולת 

ים בדרישת עבודת פרך יותר מהחוק, עבודה שהיא הרגילה שלו, היא המכסה שנדרש לספק בכל יום אחרי היום הראשון. היום יום ששו
לא עוד ...  א"רש"ר הירש שמות פ(אופן ב) כעין קבוצת פרטים בעלי ענין שוה שהם כאן כל אחד מהעם המצרי שכפ'  נטולת קצבה.

ִים )א,יג' שמ( נאמר "ויעביד פרעה", אלא דּו ִמְצַר7   הוסמך לנהוג בהם מנהג עבדים. כל העם - ַוַּיֲעִב>
ל-ִים ֶאתִמְצַר7  !י ִיְׂשָרֵא� טעם תביר ממעט הנאת מצרים מהעבודה, מרכא טפחא כמרבה רעת הסבל של בני  –תביר מרכא טפחא  – ְּבֵנ

ִים ֶאת פנים יפות דברים פרק יז ישראל. דּו ִמְצַר7 ֶר5׃-ַוַּיֲעִב> ל ְּבָפֽ !י ִיְׂשָרֵא� כמו שאחז"ל [סוטה יא ב] כי הענין עבודות פרך הוא , ְּבֵנ
  ,תו להנאת עצמו אלא לרעת אחריםשאין כוונ

  

ה ַוְיַצ�ו א,כב: ותשמ ֹו-ְלָכל ַּפְרֹע� ר ַעּמ� ֹוד ַהֵּב�ן-ָּכל ֵלאֹמ� �ָרה�  ַהִּיּל Iהּו ַהְיֹא ת-ְוָכל ַּתְׁשִליֻכ�   פ ְּתַחּֽיּון׃ ַהַּב�

ו )א,כב' שמ( אפשר ללמוד מתבנית הטעמים של) )א,י' שמ(- ראה שילוב ב(אפשר כי את דרשה (ב)  ה ַויְַצ֣ ֹ֔ קטן, בתפקיד שני - נח זקףמו – ַּפְרע
(ראה סוטה יב,א); יום  אף עליהם גזר -  רש"ישפ'  ַעּ֖מֹו-ְלָכלציווים צוה פרעה. הצווי הראשון זהו דרשה (ב) רק לעבדים, הצווי השני הוא 

פיכך גזר מישראל, ורואין אנו שסופו ללקות במים. ל אםשנולד משה אמרו לו איצטגניניו: היום נולד, אין אנו יודעין אם ממצרים 
  , אותו היום אף על המצריים

ָרה֙  ֹ֙ הּו ַהיְא (שמ' - ואילך) פי' אדמו"ר ממ"ש ל 13(ע'  ליקוטי שיחות חט"זקטן, כשתי סיבות להשלכה ליאור. ע"פ - פשטא זקף -  ַּתְׁשִליֻכ֔

ן-ָּכלתכנה הפנימי של גזרת פרעה ב,ה) ...   –(טט רק את גופם של בני ישראל, שפרעה רצה לשעבד לא  סיבה א) –(טט וגו' הוא  ַהּיִּ֗לֹוד ַהֵּב֣

ב"יאור", שיעבדו את העבודה זרה  את נשמות בני ישראל) –(טט  כי אם גם את נשמותיהם. רצונו היה להשליך ולהטביע אותם סיבה ב)
ֹ�אֶמר ֶאל[ט] . המתאים לדרשה לעיל עלשלו, רחמנא ליצלן ֹו-ַוּי   , שהיה נגד אלוהי ישראל,ַעּמ�
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

  פות נחלת יעקב)(התשע"ו, בהשתת שמות א,א 1.6

ִים ֶאתשמות א,יג:  דּו ִמְצַר7 ֶר5׃-ַוַּיֲעִב> ל ְּבָפֽ !י ִיְׂשָרֵא�   ְּבֵנ
ּו ֶאתשמות א,יד:  Iים ּוְבָכל-ַוְיָמֲרר ֶמר� ּוִבְלֵבִנ� Iה ְּבֹח �ם ַּבֲעֹבָד�ה ָקָׁש ה ַּבָּׂשֶד�ה -ַחֵּייֶה=   ֲעֹבָד�

ם ֲאֶׁשר-ֵאZת ָּכל  ָדָת� ֶר5׃-ֲעֹב� ם ְּבָפֽ ּו ָבֶה�   ָעְבד!
ּו ֶאת Iה-ַוְיָמֲרר �ם ַּבֲעֹבָד�ה ָקָׁש ּו קדמא ואזלא מונח רביע, מקורות רבים המצטטים את "קול מאליהו" של הגר"א על  – ַחֵּייֶה= Iֶאתַוְיָמֲרר-

ם ּו ֶאתקדמא ואזלא, מקורות מעטים המצטטים את האדמו"ר הזקן בעל התניא על  – ַחֵּייֶה= Iה-ַוְיָמֲרר �ם ַּבֲעֹבָד�ה ָקָׁש קדמא ואזלא  – ַחֵּייֶה=
  שמביא את החכם צבי, את הגר"א, ואת בעל התניא.  ]לרב פולק שרגא, י' קע"ו (אוצר החכמה) שפה ברורה[. נצטט כאן את מונח רביע

ּו ֶאתהחכם צבי והגר"א מסבירים את טעמי  Iם- ַוְיָמֲרר ) 190קדמא ואזלא, שהגי' של המלים "קדמא ואזלא" עולה "קץ" ( – ַחֵּייֶה=

שנה. ויש המוסיף כי טעם "מונח"  400שנה במקום הגזרה של גלות של  190- מן הגלות ב שבעקבות העבודה הקשה הקדימה הגאולה
במשמע מנוחה מן ה"רביעי" היינו ארבע מאות שנה. האדמו"ר הזקן יישב קושיית גבאי אחד שנגינת הטעמים שמחה על תוכן קשה באותו 

  נה, ועל כן נגינה שמחה.  אופן שהקב"ה קירב את הגאולה בק"ץ שנה לעומת הגזירה של ארבע מאות ש
ובספר נפלאות חדשות הביא כן בשם הרה"ק ר' יצחק מוורקא, ובספר  בספר ילקוט הגרשוני סוף פרשת שמות הביא כן בשם ר' שמשון מאוסטרפולא.כתב אלי יש"א הי"ו כי 

  ספרן של צדיקים מערכת האוהב ישראל מאפטא הביא כן בשמו.

ה �רב ושמואל דאמרי נאמר כאן עבדה בפסוק זה ארבע פעמים מלמד שהיה שעבוד ...  ורה שלמה [קנד]תמונח רביע,  – ַּבֲעֹבָד�ה ָקָׁש
ממכילתא ששעבוד מצרים קשה לפני המקום מכל שיעבודין שבעולם  כתב ובהערות) . מדרש הגדולמצרים קשה מארבע מלכויות (

מכה ... היתה של ארבע מכות כנגד ארבע עבודות  ט. ... דרשת הגדה של פסח: ר' אליעזר אומר מנין שכל- וכ"ה בשמו"ר פ"ב
ּו שבפסוק Iִים ֶאת) שמות א,יג( ... רבי עקיבא אומר מנין כו' של חמש מכות כנגד ַוְיָמֲרר דּו ִמְצַר7 ֶר5׃- ַוַּיֲעִב> ל ְּבָפֽ !י ִיְׂשָרֵא� עם ד'  ְּבֵנ

ּועבודות שבפסוק  I(אח"כ מביא ירושלמי החולק על קושי השעבוד)  ַוְיָמֲרר  

הַּבֲעבֹ  �מונח רביע, בתפקיד של לפחות ארבע. היות ושרש עב"ד מוזכר ד' פעמים בפסוק, אז תבנית הטעמים צריכה ללמד משהו  – ָד�ה ָקָׁש
ממכילתא ששעבוד מצרים קשה לפני המקום מכל שיעבודין שבעולם וכ"ה בשמו"ר מעבר לד' עבודות או לענין אחר. אפשר כי הדרשה 

 זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית דף כז עמוד א בגלויות רבות. אפשר כי מדרש הזוהר כגון  ילמד על שיעבודים רבים  ט- פ"ב

השהפסוק מלמד על לימוד התורה נתמך בטעמי  �  מונח רביע, בתפקיד קושיה הלכתית ששרשה בחמישה חומשי תורה. – ַּבֲעֹבָד�ה ָקָׁש

   

= ) משלי יג,יד...(שפת אמת שמות פרשת שמות שנה תרנח  רֹאהֲ ְו ֹו מּוָסֽ ֹו ִׁשֲחר! �כמו שבתחילת בחירת בנ"י שיחר  בכלל ובפרטהוא  ב
להם ביסורי מצרים. כמו כן כל אדם בימים הנעורים עובר עליו תוכחת מוסר. ומעין זה בכל יום תחילתו מוסר שכן דרך הצדיקים 

ּו ֶאתרו. וכ' תחילתן יסורים וסופן שלוה. והנה תכלית איש ישראל נברא להעיד על הבורא כמ"ש תהלתי יספ Iם-ַוְיָמֲרר . דכ' ויפח ַחֵּייֶה=
   .כי אדם המדבר נברא לספר תהלת ה' באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חי'. לרוח ממללא.

ר׃משלי יג,כד:  ֹו מּוָסֽ ֹו ִׁשֲחר! �=ֹאֲהב ֹו ְו �א ְבנ� Yְבטֹו ׂשֹוֵנ   חֹוֵׂש�5 ִׁש
ררש"י  ֹו מּוָסֽ רבקטנותו, הוא אוהב אותו, כי יקבל שמשחר ליסרו  ומי רד"קתמיד לבקרים מיסרהו.  - ִׁשֲחר!   וילמד חכמה מּוָסֽ

ֹו - - - - וווו ר' מנחם המאירי   רומז על התחלת גדולו,   -ִׁשֲחר!
ּו ֶאתאפשר כי שפת אמת דורש כי  Iם-ַוְיָמֲרר ּו הוא רמז ללימוד בכלל ובפרט, אבל לא מהסוג של י"ג מדות. הכלל הוא  – ַחֵּייֶה= Iַוְיָמֲרר

ם-ֶאת י ישראל פתח להם ביסורין במצרים להכשירם לקבלת תורה ועול מלכות שמים, לספר תהלת ה', והפרט שבתחילת בחירת בנ ַחֵּייֶה=
  הוא שכל אחד מישראל העובר יסורין ומוסר בנעוריו כדי לחנכו לעבודת ה'.

ּו ֶאת Iם-ַוְיָמֲרר ֶמר� ּבַ קדמא ואזלא, הוא רמז ללימוד בכעין כלל ובפרט, כאשר הפרט הוא פירוטו של הכלל  – ַחֵּייֶה= Iה ְּבֹח �ֲעֹבָד�ה ָקָׁש
ים ּוְבָכל ה ַּבָּׂשֶד�ה-ּוִבְלֵבִנ�    ֲעֹבָד�

  

ּו ֶאתשמות א,יד: Iים ּוְבָכל-ַוְיָמֲרר ֶמר� ּוִבְלֵבִנ� Iה ְּבֹח �ם ַּבֲעֹבָד�ה ָקָׁש ה ַּבָּׂשֶד�ה -ַחֵּייֶה=   ֲעֹבָד�
ם ֲאֶׁשר-ֵאZת ָּכל  ָדָת� ֶר5׃-ֲעֹב� ם ְּבָפֽ ּו ָבֶה�   ָעְבד!

וכלל שבי"ג מדות. בתוך מדרשי הזוהר הבאים על התועלת הרוחנית בלימוד התורה ושמירת המצוות בעיון הבא יוסבר הפסוק ככלל ופרט 
  נמצאים מדרשים עם שנויים מסוימים הדורשים בפסוק דרכי ברור הלכה כדי להגיע להלכה פסוקה.

ם-ּו ֶאתַוְיָמֲררI כגוונא דא אמרו מארי מתניתין ... זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית דף כז עמוד א  ה  ַחֵּייֶה= �ַּבֲעֹבָד�ה ָקָׁש
ֶמר� בקושיא,  Iים , בקל וחומר ְּבֹח ה ַּבָּׂשֶד�ה -ּוְבָכל, בלבון הלכתאּוִבְלֵבִנ� (שדה במובן של חוץ וכך הברייתא היא משנה  דא ברייתאֲעֹבָד�

ם-ֵאZת ָּכל,  חיצונית, שנמצאת מחוץ למשניות שקבץ רבי יהודה הנשיא) ָדָת� (קושיה עם סתירות לכאורה יבין בתיובתא , אם תידא משנהוגו'  ֲעֹב�

  )אליהומשיח ו(פתרון לסוגיות לא מבוררות ביד  ודא עץ חיים וביה וימתקו המים ודא משה משיח ויורהו יי' עץויורהו יי' עץויורהו יי' עץויורהו יי' עץאתמר בהון (שם)  בהנמקות)
ם ֲאֶׁשר-ָּכל ֵאZת(התחלה דומה לזוהר הקודם והמשכו) רעיא מהימנא כרך ג (במדבר) פרשת בהעלותך דף קנג עמוד א  -זוהר  ָדָת� -ֲעֹב�

ֶר5׃ ם ְּבָפֽ ּו ָבֶה� (כנוי למשה רבינו) , ורעיא מהימנא פתרון לסוגיות לא מבוררות ביד אליהו)  -(ר"ת ת'שבי י'תרץ ק'ושיות ו'בעיות  דא תיק"וָעְבד!

  דאתגליין על ידך, ובאינון רזין איסור והיתרובהאי עץ הדעת טוב ורע דאיהו  שם שם לו חק ומשפט ושם נסהושם שם לו חק ומשפט ושם נסהושם שם לו חק ומשפט ושם נסהושם שם לו חק ומשפט ושם נסהותמן אתקיים בך 
  תיקונים כרך ב דף סג עמוד א  -זוהר חדש 

ם-ֵאZת ָּכל ָדָת� ֶר5-ֲאֶׁשר דא פיסקא ֲעֹב� ם ְּבָפֽ ּו ָבֶה� כד מטי לעומקא של הלכה איתמר  (טיעון המפורר מהלך הסבר בהלכה) דא פירכא ָעְבד!
(וחכמים אחרים המכונים בעלי תריסין י מדרשא] בהון לית הלכה כפלוני. ואית אחרנין דמשתדלי בה לשמה [דאינון מארי תריסין דב

כמה דאוקמיה מארי מתניתין [ברכות דס"ג] אדם כי ימות באהל אדם כי ימות באהל אדם כי ימות באהל אדם כי ימות באהל דאיתמר בהון (מגינים) מנסים להגן על טיעון, לברר מדוע טיעון מסוים נדחה) 
  .(להקים את בעלי המשנה שנדחו) אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה

(מדרש רוחני רחב היקף במקורות הרוחניים של רוב הדברים הנדרשים במובאות שכאן א  'דף סו ע -דף סה ע' ב ם כרך ב תיקוני -זוהר חדש 

ה ַּבָּׂשֶד�ה-ּוְבָכלוביניהם)    .(בגזירה שווה)  . בג"שֲעֹבָד�
  רעיא מהימנא כרך ג (במדבר) פרשת פנחס דף רכט עמוד ב  -זוהר  

ּו ֶאת Iם-ַוְיָמֲרר ה  ַּבֲעֹבָד�ה ַחֵּייֶה= �ֶמר� , דא קושיאָקָׁש Iים , קל וחומרדא  ְּבֹח נשים לב כי   –, תקונא רביעאה וחמשאה בלבון הלכהּוִבְלֵבִנ�

ה �   תקונא רביעאה וחמשאהמונח רביע, מתאים לענין המוזכר כנראה התיקוני זוהר  – ַּבֲעֹבָד�ה ָקָׁש

  

  :הקישור לתבניות הטעמים ולכעין מידה כלל ופרט וכלל
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

או מלמדים על השורשים הרוחניים של הבירור ההילכתי ועל התועלת הרוחנית בלימוד התורה ושמירת המצוות. בתוך מדרשי הזוהר שהוב
  כך הם מלמדים על כלי ברור הלכה כדי להגיע להלכה פסוקה.

  ע"פ תבניות טעמי המקרא הפסוק מלמד על הבירור ההילכתי בכעין בכלל ופרט וכלל. 

ּו ֶאת Iם-ַוְיָמֲרר ה דמא ואזלא, הוא רמז ללימוד בכעין כלל ובפרט, הכלל הוא יגיעת ברור ק – ַחֵּייֶה= �קושיה הלכתית  בקושיא,ַּבֲעֹבָד�ה ָקָׁש

ֶמר� ששרשה בחמישה חומשי תורה, שיש לברר ע"י הכלים הנלמדים מהפרטים  Iים , בקל וחומר ְּבֹח ה -ּוְבָכל ,בלבון הלכתאּוִבְלֵבִנ� ֲעֹבָד�
ה ַּבָּׂשֶד�ה -ּוְבָכל ובגירסה אחרת)(בגזירה שווה) (  . בג"שַּבָּׂשֶד�ה (שדה במובן של חוץ וכך הברייתא היא משנה חיצונית,  דא ברייתאֲעֹבָד�

ם- ֵאZת ָּכל,  שנמצאת מחוץ למשניות שקבץ רבי יהודה הנשיא) ָדָת� (מצד אחד זה פרט, כי המשנה היא מסורת מבוררת שרבי , דא משנהוגו'  ֲעֹב�

  ה שייך לכלל בתראה)יהודה הנשיא כלל במשנה, מצד אחר ז
  

ללא הכלל בתראה היינו אומרים שאין ביגיעת הברור של קושיה הילכתית אלא הכלים שנמנו בפרטים. לכן בא הכלל בתראה וחזר וכלל 
ם ֲאֶׁשר-ֵאZת ָּכל ָדָת� ֶר5׃-ֲעֹב� ם ְּבָפֽ ּו ָבֶה�   ללמד  ָעְבד!

כל המידות ודרכי הלימוד שהתורה הדגמות של אלו כלי בירור הלכתי יש לרבות והם  –שהפרטים הם משלים   )א(
 והאגדה נדרשת בהם, וכן כל המקורות האפשריים לברור ההלכה.

מהברור ההילכתי יוצאה הלכה פסוקה על בסיס המקורות המתאימים ודרכי הלימוד המתאימים ומותירה מחוץ להלכה את מה   )ב(
ראה לפותרן.  משיח ואליהו-בררו נותרות לכן קושיות שלא הו- שלא נכלל מהדיון התורני בפתרון הקושיה ההילכתית. כמו

אֶמר  )שמות ב,י( .ֹ ה ַוּת ) גי' המלים המוטעמות עולה תתקצ"ב (  576גדול, גי' מלות הטעמים עולה תקע"ו ( - קטן זקף-זקף -  ֹמֶׁש�
יתר כי תי"ו . באוצר הגי' הרב י"ר פאלוך זצ"ל מצאנו בין ה 416=  992 – 576), ההפרש בין שתי הגימטריאות עולה  992
  .משי"ח ואליה"ועולה  416

  

�הּו� ְלַבת :י,ב שמות ֶלד ַוְּתִבֵא � ְיִהי-ַוִּיְגַּד�ל ַהֶּי ה ַוֽ   ָל�ּה ְלֵב�ן-ַּפְרֹע�
י ִמן  אֶמר ִּכ! .ֹ ה ַוּת א ְׁשמֹו� ֹמֶׁש� הּו׃-ַוִּתְקָר2 ִים ְמִׁשיִתֽ   ַהַּמ�

ה א ְׁשמֹו� ֹמֶׁש� י ִמן, לימוד כפשוטו קטן- זקף פשטא מהפך – ַוִּתְקָר2 ִים ְמׁשִ -ִּכ! הּו׃ַהַּמ� , התוכן מלמד על הצלת משה מן היינו משיתי אותו יִתֽ

י תבנית הטעמים של . היוצא מן הפשט נתמך ב ממלט ומושה את האחרים ספורנוע"פ היוצא מפשוטו של הכתוב מפורש , לימוד המים ִּכ!
ִים-ִמן א ְׁשמֹו� מֹ  ספורנו יתור לרבות, שימלט אחרים מן המים כפי' –מרכא טפחא  – ַהַּמ� הַוִּתְקָר2 ממלט ומושה את האחרים. הטעם  -  ֶׁש�

בגזרת עירין  אםאת האחרים הוא כי אמנם משיתיהו מן המים אחר שהיה מוטל בתוכם וזה לא היה כי  שימלטהורות לשקראתיו משה 
  כדי שימלט הוא את האחרים.

אֶמר .ֹ מו של משה קראה שמו בלשון עברית א] אברבנאל שמות ב[גדול בתפקיד שלוש, הצעה (א) שלושה אמרו שמו (א) ע"פ - זקף – ַוּת

שאם היה לשון למדבר בעדו היה לו לומר משיתיהו עם יו"ד בין התי"ו והה"א כי הוא סימן למדבר בעדו וענינו משיתי אותו :  והסברו
הּואבל הוא חסר יו"ד בין התי"ו והה"א    ; משית אותו (את בת פרעה) שפירושו ְמִׁשיִתֽ

הּומלת  ]פני דוד[-ו ]חומת אנך[וע"פ  (ב) הפשט שבת פרעה קראה שמו משה שמשה יוציאה מן אפילת הגיהנם של עבודה זרה  ְמִׁשיִתֽ
  במצרים; (ג) הקב"ה קרא שמו משה ושם שם זה בפי אם משה ובפי בת פרעה.

השם שמות  וה' זהלידע בחינת השם כי שמו נפלאות יגיד וצא ולמד מה שכת' בספר הזוהר מה ירמוז שם  השיגה... כי לא  החיים אור
ה בארץ שם בפיה שם    וגו'ֹמֶׁש�

אֶמר -  טט • .ֹ ה ַוּת , מלטה, הוציאה אותו כך הוא יחזור וימלט שמשתהתבנית של דבר שחוזר וקורה, כמו  )א(גדול, -קטן זקף- זקף – ֹמֶׁש�

  גם ישראל נידונו במעבר ים סוף. שהריויוציא אחרים ממצרים וממי ים סוף 

 משיתיהו ספורנו, מלאך, בת קול. כאן במאמר הקדשתים על גלוי רצון ה' באמצעות נבואה, רוח גדול מורה לע- קטן זקף- התבנית זקף •
 שמו נפלאות יגיד כי החיים אור. האחריםשימלט הוא את  כדי עירין בגזרתשהיה מוטל בתוכם וזה לא היה כי אם  אחרמן המים 

 'וגו משה שם בפיה שםבארץ  שמות ' השםוה... 

י ִמן [י] • יִ - ִּכ! הּוַהַּמ� י׀   ם ְמִׁשיִתֽ י ִמן בקריאה ברצף כאילו ללא סלוק פסק, - [יא] ַוְיִה� אֶמר ִּכ! .ֹ הּו׃-ַוּת ִים ְמִׁשיִתֽ י׀ ַהַּמ� כעין מידה  ַוְיִה�
י׀  ה' פסדור שנחלק להודיע שבקביעת שמו ע" (כפועל מֶֺשה (האיש) מֶֺשה הוא אותו ו השַ מָ  , היאהיההוא כך  במשמע פסק, - ַוְיִה�

 חריםאשמשמעו ממלט) 

הּו י"רש הּו. שחלתיה והוא לשון הוצאה בלשון ארמי -  ְמִׁשיִתֽ סלוק, מגביל. טעם סלוק משמעו עולה, זאת מהותו של משה עולה  - ְמִׁשיִתֽ
  ומעלה אחרים עמו לה' יתברך בלבד.

ה יינו עם קידומות) מופעים (תרי"ג ועוד אחד), מלת *משה (ה 614פסוקים, ובהם  567 - מופיעה ב –, בתורה: מלת משה בלבד ֹמֶׁש�
מופעים, מספר העולה למלים תור"ה אהי"ה כשם שבו התגלה ה' אל משה בסנה וההתגלות בשם  632פסוקים, ובהם  580 –מופיעה ב

  מופעים. 1246=  632+  614אהי"ה לעתיד לבוא.סה"כ מופעי השם משה  

אֶמר  .ֹ ה ַוּת   רה, כעין הקש ממשה גואל ראשון למשיח גואל אחרון.בתפקיד אפשרי של דבר החוזר וקו גדול,-קטן זקף- זקף -  ֹמֶׁש�

אֶמר  .ֹ ה ַוּת ע"פ יעב"ץ ואמרי נועם האדמו"ר מדזיקוב,  ) 576תקע"ו ( יסו"ד מלכו"ת גדול, גי' מלות הטעמים עולה -קטן זקף- זקף -  ֹמֶׁש�
. באוצר הגי'  ותי" 416=  992 – 576בין שתי הגימטריאות עולה הפרש ה, ) 992 המוטעמות עולה תתקצ"ב ( מליםהגי'  ההמשך של טט:

זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית דף כז עמוד [ )שמות א,יד(משי"ח ואליה"ו. ראה עולה  416הרב י"ר פאלוך זצ"ל מצאנו בין היתר כי 

וימתקו המים ודא  ודא עץ חיים וביה ויורהו יי' עץויורהו יי' עץויורהו יי' עץויורהו יי' עץאתמר בהון (שם)  (קושיה עם סתירות לכאורה בהנמקות)אם תייבין בתיובתא ...  ]א
זרקא סגול בתפקיד מוסיף ממשה  – ַוּיֹאֶמ֘ר מֶֹׁשה֒  )' בהע' יא,כאבמ( ובטעמי הפסוק :)משיח ואליהו(פתרון לסוגיות לא מבוררות ביד  משה משיח

ֶלף֙ על משה  ה אחת ילדה משה ששים רבוא. אש ערך , הרב דניאל פריש זצ"ל ח"ב ע' תק"ד][אוצר הזהר- וזה כמובא ב ֵׁשׁש־ֵמ֥אֹות ֶא֙
ששים רבוא. נשמתא דמשה רבנו כלילא משתין רבוא (תקוני זוהר ת' ע' קלח  ערך ששים רבוא, ומנו משה. (תקוני זוהר ת' ס"ט קיב א')

ם -ומרומז ב. א) י ָהָע֕ משה, סיומא  ערך ח"ב ע' ת"ק] [אוצר הזהר מש"ה משי"חזה משי"ח -גי' המלים עולה נח"ש ותיקונו חש"ן ו – ַרגְִל֔
ת ַוֲהִרי֖חֹו, וההפרש מתקע"ו עולה רי"ח משה בסיומו יהיה מלך המשיח (זוהר ח"ג ר"ס ב') - כא משיחא הוא מל   'ה֑  ְּביְִרַא֣

שה בעל ריח נעים, המשיח כמשה יבחין בחוש הריח , רמז לכך שמשבול"ת נר"ד עולה,  992 מצאנו בין היתר כי אוצר הגי' הרב י"ר פאלוך זצ"לב

ֹו ימי"ן הוי"ה רוממ"ה ימי"ן , משה עבד ה' מוחלט, כולו קבלת עול מלכות שמים –עו"ל מלכו"ת שמי"ם , ) של כל אחדישעיהו יא,ג( 'ה�  תְּבִיְרַא�  ַוֲהִריח�
  טז) –הוי"ה עוש"ה חי"ל  (תהלים קיח 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

  (התשע"ז, בהשתתפות נחלת יעקב) שמות א,א 1.7

ה ַמהשמות ב,ד:  ק ְלֵדָע. ֹו ֵמָרֹח� ב ֲאֹחת� ה לֽ -ַוֵּתַתַּצ!   ֹו׃ֵּיָעֶׂש�
ה ה דוגמא  ](אוצר החכמה) ' שכבהרב בקשי דורון אליהו עבנין אב, [ :בדרך פשטבתפקיד של שלוש. גדול - זקף - ְלֵדָע. -עם זקףְלֵדָע.

ה ַמה )ד,ב 'שמ(גדול, מצאנו בכתוב אצל מצרים שנאמר שם  ק ְלֵדָע. ֹו ֵמָרֹח� ב ֲאֹחת� ה ֽלֹו׃-ַוֵּתַתַּצ! לא נאמר לראות מה יעשה לו,  ֵּיָעֶׂש�
א רגשותיה, מפני שלא יכלה להפרד ממשה אחיה, שניבאה עליו שינהיג ומרים לא עמדה רק מתוך סקרנות, אלא כאחות, במללפי ש

האת ישראל והכתוב מעיד שעמדה ברגשותיה  גדול על הידיעה, שהדעה עמוקה היתה לבטא את גודל הרגשות -, כשהושם זקףְלֵדָע.
 'שמ(שות הלב איננו יכולים להעריך. התורה רק רמזה לנו כמה גדולה היתה העמידה ועומקם שהיו לה בעמידה זו, ואכן את גודל רג

ה ַמה )ד,ב ה ֽלֹו-ְלֵדָע.   עד ששכרה היה שבזכות אותה שעה זכתה שכל ישראל חיכו לה שבוע ימים במדבר. ֵּיָעֶׂש�
ה )ד,ב 'שמ( שמו"ר, בבלי [שר למשה (א) ע"פ גדול ללמד שמרים רצתה לדעת מה יעלה על שלושה דברים שעשתה בק- זקף – ְלֵדָע.

 ]תורה שלמה שמות ע"פ ספרי בהעלתך [קנח] [קנט][מרים התנבאה שאמה יולדת בן שיושיע את ישראל, ע"פ  ]סוטה יג,א ועוד

  מרים הייתה בוכה על אחיה.(ג) משעשעת לולד ובתוך זה למשה,  - מרים היתה פועה (ב) 

(אוצר  , ג' ויקרא: זוהר, תא"מ, אמור דף קג ע"אהרב יעקב יאלוש – לת יעקב, קההרב שלום בוזאגלי - מקדש מלך[ :בדרך סוד

שעיקרו היה מאור יסוד אבא בסוד יעקב ונוקביה הנקרא דור דעה. והנה בחינת באר זה היא  דור דעהבפרטות שהוא ...  ]החכמה)
דעת עליון כמ"ש באוצ"ח .... ר"ל מרים שבתוך יסוד אבא שהוא בחינת משה והוא הנקרא   דעת הפנימי של זעירמאור אבא שהוא 

דהיינו יסוד אבא שסודו קשר כנודע. ועוד לאלוה מלין בסוד באר זה שאמרנו שהי' מאורות שפע דאבא  שניהם מקשר אחדומשה 
  .שממנו נהנו דור דעה

ה )ד,ב 'שמ( משפיע ומתגלה בשניים. גדול, בתפקיד שלוש, כאשר אחד באופן אחד, ושניים באופן אחר, כאן אחד ש- זקף – ְלֵדָע.
  משה. והוא עובר ומתגלה בשניים מרים ו דעת הפנימי של זעיראור אבא שהוא המשפיע הוא 

המוצעת דרך נוספת  היודע והוא  הוא הקב"ה)אשר (נמצאת אתה אומר ...  ],ה"ירמב"ם יסודי התורה פ"ב[-גדול, בלשון ה- זקף – ְלֵדָע.
ללמד שהבורא  ](אוצר החכמה)מעין החכמה, חכם קדמון מתקופת גירוש ספרד[ - לשון ה... , ב ,הידוע והוא הדעה עצמה הכל אחד

ואין ידיעת והידוע הקדוש ברוך הוא כן, אלא הוא ...  ]רצה של"ה תולדות אדם בית הבחירה[- ... בלשון ה הוא הדעת והיודע והידוע
  .הדעת היודע והידוע

  

י וְ  ]יג[ שמות ב K:ַוֵּיֵצא� ַּבּי�\ם ַהֵּׁשִנ� ע ָל!ָּמה ַתֶּכ�ה ֵרֶעֽ ָרָׁש� ֹ�אֶמר� ָלֽ ים ַוּי ים ִנִּצ� ים ִעְבִר� 7ה ְׁשֵנֽי־ֲאָנִׁש!   ִהֵּנ
ר  ]יד[ �ִני� ַאָּת�ה ֹאֵמ� ינּו ַהְלָהְרֵג יׁש ַׂש2ר ְוֹׁשֵפט� ָעֵל� Iְלִא JKְמ י ָׂשֽ ּיֹאֶמר ִמ� Lא ֹמֶׁשה� ַוּיֹאַמ� ַו י ַוִּייָר2 ְגָּת ֶאת־ַהִּמְצִר� ר ָהַר� ר:ַּכֲאֶׁש! ע ַהָּדָבֽ   ר ָאֵכ�ן נ\ַד!

ּיֹאֶמר  )דב,י 'שמ(-גדולה (תלשא) ב- נדון בתפקיד טעם תלישא Lלכתוב ממנה ואחריה.ו לכתוב לפניהללמד מתפקידיה תפקיד תלשא .  ַו  

ע   )ב,יג 'שמ(למאמר משה  תלשא המלמד לכתוב לפניה ָרָׁש� ֹ�אֶמר� ָלֽ K:ַוּי ּיֹאֶמר  )דב,י 'שמ(....  ָל!ָּמה ַתֶּכ�ה ֵרֶעֽ Lאמנם זה דבר אחד הנצים  ַו
וגם נותן "רשע" מפני שמכה ישראל אחר מתוך נציון ו/או בזיון, מלמד האיך משה קרא לו בתפקיד שיעור, שטעם תלשא מוצע לומר אבל 

דין -יש כח לבית ועוד דין ללאו הניתן למלקות מצווה מן התורה.- פסיקת ביתלעומת  ."לא תכה" רעךשיעור זמן שבו נתלש (נעקר) איסור 
  האם הכאת מי שאינו רעך פטור? צ"ע.גם שלא של סמוכים להכות מפני שלום הציבור ומניעת עבירות. 

  

ים )ב,יג 'שמ( ]רש"י[ ים ִעְבִר� טדתן ואבירם -  ְׁשֵנֽי־ֲאָנִׁש!
  :הם שהותירו מן המן 

ים  ,אף על פי שלא הכהו –ָל!ָּמה ַתֶּכ�ה  :מריבים - ִנִּצ�
י

כרשע -  ֵרֶעKֽ :יד נקרא רשע בהרמת 
  )[תנחומא שמות י](מקור אחד  :כמותך 

י )(ב,יא) (עילדהל"ל למה אתה מכה רעך כמש"ל ]ח י"שפת[ א ל יכ( פירושו למה תרצה להכות רעך )א ודאילא(א"ו  ַמֶּכ!ה ִאיׁש־ִעְבִר�

  :חבירו היה רשע. מהרש"ל דק"ל איך קראו ריעו אם זה היה רשע וזה לא היה רשע לכן פי' שג"כ כ]ח "שפת[ :)כתוב מכה

  

י@ ְלֵעיֶנֽי@: )ג,כהתצא  'דב( ה ְונְִקָל֥ה ָאִח֖ ה ַרָּב֔ ֶּל֙ה ַמָּכ֣ יף ְלַהּכֹ֤תֹו ַעל־ֵא֙ יף ֶּפן־יִֹס֨ ּנּו D֣א יִֹס֑ ים יֶַּכ֖   (הנאמר בשליח בית דין) ַאְרָּבִע֥

  את הנדון הבא: ]ו"ת להורות נתן חלק י סימן סחש[- בתוך תשובה העוסקת גם בסוגיה האם ניתוח לשיפור מראה הוא חובל, מצאנו ב
"אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין בחבירו, ולא החובל בלבד אלא כל  ]רמב"ם (פ"ה מחובל ה"א)[- ועדיין יש לבאר מש"כ ה ח)

יף  )ג,כהתצא  'דב(, ה"ז עובר בלא תעשה שנאמר דרך נציוןאדם כשר מישראל בין קטן בין גדול בין איש בין אשה  המכה ... D֣א יִֹס֑

ים )יג,ב 'שמ(וכפירש"י  ריב, ומבואר דליכא איסורא במכה אלא כשמכה דרך נציון, דהיינו דרך "ְלַהּכֹ֤תֹו  ים ִנִּצ� ים ִעְבִר� , ְׁשֵנֽי־ֲאָנִׁש!
ה שלא בדרך מריבים עיין שם. ומשמע שאם אינו מכה דרך ריב ליכא לאו. ובסמ"ג (עשין ע') כתב "דרך בזיון" עיין שם, הא אם מכ

בזיון ליכא לאו. ושוב ראיתי שכן דייק בתשו' הרלב"ח (קונטרס הסמיכה ד"ה עוד אני אומר דגם שיהיה דף ס' ע"א), שהאומר לחבירו 
שהוא פטור, ונראה שגם הוא מותר ורמז לזה ממה שכתב הרמב"ם (רפ"ה מחובל) וכל המכה  (מחמישה תשלומים)הכני על מנת לפטור 

  .נציון הרי זה עובר וכו', משמע שאינו עובר אלא דרך נציון עיין שם אדם כשר וכו' דרך

  
ועיין בשו"ע הרב ז"ל (ה' נזקי גוף ונפש סעיף ד') "אסור להכות את חבירו אפילו הוא נותן  יא)] שו"ת להורות נתן חלק י סימן סח[

בשום צער אפילו במניעת איזה מאכל או משתה,  לו רשות להכותו, כי אין לאדם רשות על גופו כלל להכותו ולא לביישו ולא לצערו
אלא אם כן עושה בדרך תשובה, שצער זה טובה היא לו להציל נפשו משחת, ולכן מותר להתענות לתשובה אפילו מי שאינו יכול 

ותר להתענות, ומי שיכול להתענות מותר אפילו שלא בדרך תשובה אלא כדי למרק נפשו לה' שאין טוב למעלה מטובה זו, וכן מ
, הואיל ומתכוין לטובתם, וטובתם מוטלת אפילו שלא בשביל חינוך תורה ומצוות אלא כדי להדריכם בדרך ארץלהכות בניו הקטנים 

  ,וכיון דניחא ליה בכך שרי מותר לצער עצמו ולחבול בעצמועליו שהם ברשותו וכו'" עיין שם. הנה בהני איכא טובה ודאית ולכן 

  

, המכה לבנו גדול מנדין ]סע' (כ) ["נזר ים הלכות כיבוד אב ואם" הרב י"מ רושצקי הי"וקונטרס כתב ב? טניםק עד מתי בניו נחשבים

רמ"א). (א) - שו"ע מהגמ' מו"ק יז.), ולא נקרא גדול לענין זה רק אחר כ"ב או כ"ד שנה (- אותו שהרי עובר על לפני עור לא תתן מכשול (
רכ"י הביא את דברי הריטב"א ב. אולם ה24 – 18- , ואמרי מ22 – 16- ' (קידושין ל.) ממקור הגיל הוא מהב"י (ס' של"ד רפג) ע"פ גמ

מצוה אין ראוי - (מו"ק יז.) דלאו גדול ממש אלא הכל לפי הענין באופן שיש לחוש, שיתריס כנגדו בדיבור או במעשה, אפילו לא יהא בר
(אבל גם בקטן עשוי לקרות  כי הא נקט גדול (שיתריס, שיכה בחזרה)להביאו להיות מכה או מקלל אביו, ומשום אורחא דמלתא דבגדול שכיח 

מגיל כ"ד, אף שכבר  (המכה בן) מובא בפתחי תשובה אות יז) שאין לנדותו רקהים של שלמה, . (ב) לענין לנדות אב מכה, ע"פ היש"ש (כך)
ב היש"ש בן נשוי נקרא גדול בלשון הבריות וודאי ז פנים אסור אף בגיל פחות מזה כנ"ל מהריטב"א. (ג) עוד כתעאסור מגיל כ"ב, ובבן 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

אסור להכותו אחר הנישואין, וסיים וז"ל לאו דווקא המכה בנו גדול אלא כל הגורם מכשול לחברו חייב נידויי ומנדין אותו כש"כ הרמב"ם 
  בהלכות נדוי.

  

בכח בהרמת עבירה צריך למחות בו אפילו קודם שעשה אדם את ה ]ד הנהגות ופסקים (הגרי"ח זוננפלד) הלכות תוכחה[- אבל כתב ב
וזהו רק קודם המעשה אבל אח"כ לא, וכדאיתא בארחות חיים להרא"ש  (ובהערה כתב) ,אבל לאחר שכבר עשה אין להרים יד עליו יד,

ינן בע"ז (י"ח מדאמר אף בהרמת ידוהשואל דייק דרשאי להפרישו  (ובהערה כתב) 'וכו (סי' ק"ט) אל תרים ידך על חברך ואף אם הוא מקלל
להלקותו , ויתכן שרבינו הסכים לראיה זו. ועיין בדברי הגמ' ב"ק (כ"ח א') וברש"י שם דרשאי אפילו בהרמת ידא') מי שיש "בידו" למחות, משמע 

אבל החובה  אותו קודם שעבר על העשה ויש בידו לקיים', ובמנ"ח מצוה ח' כתב דאינו אלא היתר מכיןולהפרישו, וברש"י כתובות פו, ב כתב '
זה הוא בכל אדם, כמבואר ביש"ש בב"ק פרק ג' דין ט'. ועי' בזה  רמיא אבית דין. וכדברי רבינו מבואר בתרומת הדשן סי' רי"ח, ודין מחאה 

ס בקצוה"ח סי' ג' סק"א, בנתיה"מ ובמשובב נתיבות (שם) לחלק בין הפרשה מאיסור וכפיה על מצוות עשה שהוא דווקא בבית דין, וע"ע בחת"
  .חו"מ סי' קע"ז, רעק"א כתובות פו, א ובאמרי בינה דיינים סי' ט'

  

K:  )ב,יג 'שמ(: סיכום תלשא ללימוד אלפניו ּיֹאֶמר  )דב,י 'שמ(....  ָל!ָּמה ַתֶּכ�ה ֵרֶעֽ Lשו"ת להורות [תלשא כמלמד לכתוב לפניה, (א) ע"פ  -  ַו

מותר להכות בניו הקטנים - לאב ש שיעור זמןבתפקיד ף ונפש סעיף ד') ועיין בשו"ע הרב ז"ל (ה' נזקי גו יא)] נתן חלק י סימן סח
דין גם שלא של - לביתותלשא במשמע תלש איסור להתיר . אפילו שלא בשביל חינוך תורה ומצוות אלא כדי להדריכם בדרך ארץ

  סמוכים להכות מפני שלום הציבור ומניעת עבירות.

  שע (חזקת רשע)שיעור הפעמים שיכה בנציון כדי שיקבע כר(ב)  

ים )יג,ב 'שמ( ים(וי' מצ') אפשר להסיק כי -מיעוט "אנשים" שניים, מדוגמאות בתו"כ  – ְׁשֵנֽי־ֲאָנִׁש! במקף מלמד על שניים שוים  ְׁשֵנֽי־ֲאָנִׁש!

יםלכתחילה.  יםטפחא, בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – ִעְבִר� שון רבים, שניים, (א) דרך ריב ביניהם (ב) מיעוט ל ִנִּצ�
פעם השלישית ב. בזה זה כמו במחלוקת הידועה האם חזקה נקבעת מלמד שלכל אחד מן האנשים כבר היו לפחות שתי עבירות של "נצים" 

  או בפעם הרביעית.

  

Kֽך ריב ליכא לאושאם אינו מכה דר ח) ]שו"ת להורות נתן חלק י סימן סח[ סלוק, מוגבל לאסור מכה דרך נציון (ריב) ובזיון. – ֵרֶע .

  ] ט)שו"ת להורות נתן חלק י סימן סח[וכגון:  אם מכה שלא בדרך בזיון ליכא לאו.... סמ"ג (עשין ע') 

שכתב  כל מכה וחובל זולת זהוכן ראיתי בביאורי הגרי"פ פערלא ז"ל על ספר המצוות לרס"ג (ל"ת מ"ז דף מ"ה ע"א), דמה ...  
ן, לא בא אלא לאפוקי מכה לרפואה או האב הרודה את בנו ורב את תלמידו, אבל הו"ל בכלל הרמב"ם דחובל אסור דרך נציון או בזיו

  .דרך נציון או בזיון עיין שם

  

ּיֹאֶמר Lכאן שיעור של שלושה אנשים שהיו ביחד, שאם דברים שנאמרו בפניהם אין זה לכתוב ממנה ואחריה ללמדתפקיד בתלשא,  – ַו ,

אמנם כל  ,וכן אם שלושה ראו מעשה, או רבים ראו מעשה דומה ה, הלכות שמירת הלשון, לשון הרע.הכאה בדיבור הפנחשב ללשון הרע. 
  זה בבחינת דבר שנשמע ונודע ואז מותר לספר.אחד לעצמו, 

ירו שגורמים אם נשמעו איש מפי איש להזיק חב ואחד המספר בלשון הרע בפני חבירו או שלא בפניו, והמספר דברים  ,ה"ה]רמב"ם דעות פ"ז[
כבר נשמע הדבר ונודע, ואם סיפר  ואם נאמרו דברים אלו בפני שלשה בגופו או בממונו ואפילו להצר לו או להפחידו הרי זה לשון הרע,

  .ולגלותו יותר חלשון הרע, והוא שלא יתכוין להעביר הקול  זהדבר אחד מן השלשה פעם אחרת אין בו משום 

  
] סנהדרין פ' זה בורר מנין לדיין שלא יאמר אני מזכה וחברי מחייבין תלמוד לומר לא תלך [ו ,ה"ה]פ"זדעות  'הגהות מיימוניות הל[

[ז] ואם האומר מזהיר שלא לומר אפילו אמרו בפני רבים יש בו משום לשון הרע כדאמר בפרק זה בורר (לא א) ההוא תלמידא  רכיל:
  אמי מבי מדרשא ואמר דין גלי רזיא. ספר המצות:דגלי מילתא דאיתמר בבי מדרשא בתר עשרים ותרתין שנין ואפקיה ר' 

[ח] פ"ק דיומא גרסינן מנין לאומר לחבירו דבר שהוא בבל יאמר עד שיאמר לך אמור ת"ל מאהל מועד לאמר לא אמור בדברים ע"כ: 
  [פרק בתרא דמגילה דף כ"ח מר זוטרא כי הוה סליק לפורייה אמר שרי ליה לכל מאן דצערן ע"כ]:

ואם נאמרו דברים אלו בפני שלשה וכו'. בפ"ג דערכין (דף י"ז) וכתבה הרי"ף פרק במה מדליקין כל  ,ה"ה]פ"זדעות  'כסף משנה הל[
מילתא דמתאמרא באפי תלתא לית בה משום לישנא בישא מ"ט חברך חברא אית ליה. וכתב רבינו והוא שלא יתכוין וכו', כלומר שזה 

ו אסור לאומרו אבל לא שיתכוין לגלות הדבר יותר, ולא הוצרך רבינו לפרש שאם שהתרנו היינו שאם יבא במקרה לדבר בענין אינ
  :האומר הזהירם מלגלותו שהם אסורים לגלותו דהא אין שם טענת חברך וכו' שכל אחד יזהר מלגלות סודו

  .]הפצת מידע על מישהו מסוכן[] 139 – 125, התשס"ח 170עת שמעתין -[כתב 

 אם יוסיף לעשות כן, יש לסלקו מן הפרנסות...  בעל תפקיד ששגג וגילה סוד הקהל לאחד מקרוביו.. .. החובה לאכוף שמירת פרטיות

  .יש לפסול מי שמגלה סוד מלהימנות עם טובי הקהל... 

ויש להניח שתוך זמן קצר יוודעו גם במקום אחר לשם ...  האם פקע האיסור כשהדבר נודע לרבים?  כאשר פרטי המקרה נודעו לרבים
, שבהכרח יבוא, ולספר על מעשי הפוגע כדי שיוכלו להשמר מפניו קודם שיפגע להקדים את המאוחרהפוגע, האם מוטב יהיה עבר 

  ?העובדה שהמידע כבר הופץ מתירה אמירתובאחרים. האם 

מותר בפרסום, עולה שלא כרמב"ם, ולא כל דבר שכבר נודע  [בבא בתרא לט,א], ד"ה כל מילתא, וכן רבנו יונה [תוס' ערכין טו,ב]
אלא רק דברים שניתן לפרשם לחיוב ושלילה. הם מפרשים את ההיתר בכך שהם מניחים שאותו אדם שאמר את דברי הלשון הרע 

  .בפומבי, התכוון לטובה

  

י יׁש מונח מלמד על כעין רבוי הסברים של תבנית הטעמים של – ִמ� Iְלִא JKְמ לקרות של דבר שאמור היה  בתפקידגרשיים קדמא,  – ָׂשֽ
לא כי  להתפרסםראוי לא היה שלפי מדרש אחד רק נער אחד ראהו והוא סיפר לדתן ואבירם, מאוחר וקרה מוקדם, כאן סיפור מעשה משה 

  רך להזהיר את ישראל ממשה.  והיה ציבו נזק לישראל ש ברבים ולא היה היה

ינּו  דרשות, מהפך פשטא מלמד שלפחות אחת מהן יוצאת מפשט המקרא.קטן מלמד על שתי - קטן, זקף- מהפך פשטא זקף – ַׂש2ר ְוֹׁשֵפט� ָעֵל�

 י] מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שמות[- , כי לפי דרשות כמו בעל המעשה ועליו שהוא נער לפרעה (א) הם הוציאו עליו לשון הרע

ְמJK ְלִאI (ב)  אחר היה בן עשרים.ובמקור ים, ששה היה בן שומ ועדיין אין אתה איש ועודך נער גרשיים קדמא מהפך  – ַׂש2ר ְוֹׁשֵפט�  יׁשָׂשֽ
מדרש [-וזה הנדרש ב זה גלוי הגואל לפני זמנו הראויכאן לה שהתחילה, מושעית, מתחילה שוב, ו, פע12בתורה מתוך  שניפשטא, מופע 

  היו ראויין ישראל לגאולה)ש (עדברח למדין ועשה שם כ' שנה ו י] תנחומא (ורשא) פרשת שמות
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

  ח, בהשתתפות נחלת יעקב)(התשע" שמות א,א 1.8

ים ִמְצָר�ְיָמה א,א:שמות  ל ַהָּבִא� �י ִיְׂשָרֵא� ֶּלה ְׁשמֹות� ְּבֵנ �אּו       ְוֵא ֹו ָּבֽ יׁש ּוֵבית� ב ִא!   :ֵא�ת ַיֲעֹק�

ֶּלה �ים  ְׁשמֹות� ְׁשמֹות� ְׁשמֹות� ְׁשמֹות� , בתפקיד ארבע רביע – ְוֵא ל ַהָּבִא� �י ִיְׂשָרֵא�   . אף כשהיו בשביה לא שינו שמותם, ה"ר"ת שבי -  ה"טעבע"פ ְּבֵנ

ֶּלהעם רביע תפקיד ט �  , מורה לרבות על שמירת שמותם עד ארבעה דברים ששמרו עליהם במצרים.רביע – ְוֵא

  

א). ילמדנו רבינו בזכות כמה דברים נגאלו  ,וישב ישראל בשטים (במדבר כה )]פרשת בלק סימן כה(מדרש תנחומא (בובר) [- נאמר ב
 ,ממצרים, שלא שינו שמם, ולא שינו לשונם, ולא גילו מסתורין שלהם ישראל ממצרים, כך שנו רבותינו בזכות ד' דברים נגאלו ישראל

ה הְוָׁשֲאלָ֨  ),כבג 'שמ(שנא'  [הרא"ש עה"ת (במדבר כה)]�(פי' ולא נפרצו בעריות. ת ִמְּׁשֶכנְָּתּה֙  ִאָּׁש֤ ּה ּוִמָּגַר֣ ב ּוְכֵל֥י ְּכֵלי־ֶכֶ֛סף ֵּביָת֔ והיה הדבר  זָָה֖
לומד מפסוק זה שלא נחשדו על  [מכילתא דרבי ישמעאל בא מסכתא דפסחא פרשה ה]- וב .םהזה מופקד אצלם מפי משה י"ב חדשי

  , ולא נפרצו בעריות.לשון הרע ושלא הלשינו על כוונתם זו.)
רב הונא (גי' חונה) אמר בשם בר קפרא בשביל ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים שלא [ויקרא רבה (וילנא) (פרשה לב)] - וכן נאמר ב

  ואת לשונם ולא אמרו לשון הרע ולא נמצא ביניהן אחד מהן פרוץ בערוה שנו את שמם 
איתא במד"ר פר' זו, וכן במד"ר שה"ש ובמדרש  דרשת האדמו"ר מבעלז זלה"ה, שנת התרצ"ז] מובאת[מוסרי הרמב"ם, בספר 

ן הקודש, ג) שהיו גדורים שוח"ט בשביל ד' דברים נגאלו ממצרים: א) שלא שינו את שמם, ב) שלא שינו את לשונם, שדברו בלשו
בעריות, ד) שלא שינו את מלבושם. ואיתא עוד במדרש רבא פרשה זו דרש רבי עקיבא בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו 

  ישראל ממצרים וגו' 
ֶּלהמלת  �שבתורה  מהרביע 17%שמשוער שכאן משמש בתפקיד של ארבע. דבר זה מתבסס על האוסף של  רביעמוטעמת בטעם  – ְוֵא

פה שבהם במקום הופעת טעם רביע יש ארבע דרשות, ובמקום הופעת מונח רביע יש - שרשמתי עד עתה ע"פ דרשות התורה שבעל
נגאלו ששמרו עליהם בשביה של מצרים ובזכותם  לפחות ארבע דרשות. אפשר שגם כאן מרמז למסורת חז"ל לדרוש ארבעה דברים,

שמרו מסתורין שלהם, לא נפרצו בעריות.,  –הדברים הם: שם, לשון, הימנעות מלשון הרע  . ע"פ ויקרא רבא ותנחומא ארבעהממצרים
שינו  נגאלו ממצרים שלא דבריםג' וזה היה החסד נעורים שאמרו חז"ל [ויק"ר פל"ב ה] בשביל [מנחם ציון פרשת בשלח] - ב

אפשר היה להסביר ששמות כבר מוזכר  גירסה זאת.ולא מצאתי  מיסתורין ומכניס לבוש) - (מוציא לשון הרע  ,ומלבושםשמם ולשונם 
בכתוב והארבעה דברים מתרבים על על השם: לשון הקודש, שמירת הלשון, גדורים בעריות, לבוש. אבל המדרשים מדברים רק על 

  ארבעה דברים ושמות הם אחד מהם.

  

אּו ֹו ָּבֽ יׁש ּוֵבית� ב ִא! בֵא� . חצי פסוק זה בעל תבנית טעמים כלהלן:  ֵא�ת ַיֲעֹק� יׁש קטן ותוכנו תאור, ואחריו -(אתנח) מונח זקף – ת ַיֲעֹק� ִא!
אּו ֹו ָּבֽ   פעולה. תבנית העשויה ללמד במידת לימוד לאחריו ואלפניו.  - ּוֵבית�

  נותן פירוש אחד שרק בני יעקב באו מרצונם ולא שאר יוצא ירכו. אבל בפירוש אחרון כתב  [אור החיים]

ים  עוד ירצה אומרו לומר מופת חותך כי ברצונם באו והראיה שאחר מות אביהם ועלו ארצה כנען חזרו פעם ב' כאמור וגו' שבא ַהָּבִא�
ים ִמְצָר�ְיָמה בפרשת ויחי, והוא אומרו ב   ַהָּבִא� ֹו מחדשֵא�ת ַיֲעֹק� יׁש ּוֵבית� אּו. ִא! ֹו אחר שעלו משם חזרו למצרים ָּבֽ יׁש ּוֵבית� ומנה  ִא!

ויכתב בספר זכרון לפניו  מדת כי ענפי האילן כאילן עצמו שוים לחפוץ בגזירת מלךהא לראובן וגו'  הכתוב מי הם בעלי צדקות זה
  ליראי ה' וגו':

ֹו -היינו הלימוד מ יׁש ּוֵבית� ב ִא! ים ִמְצָר�ְיָמהמלמד אלפניו אל  ֵא�ת ַיֲעֹק� ל ַהָּבִא� �י ִיְׂשָרֵא� שכל יוצאי ירך יעקב באו לקיים גזירת מלך  ְּבֵנ
   ולא רק בני יעקב.

  

\ר ַהֽהּוא: ,ו:שמות א ל ַהּד! יו ְוֹכ� 2ָמת י\ֵסף� ְוָכל־ֶאָח�   ַוָּי
ם: פ ֶרץ ֹאָתֽ ד ַוִּתָּמֵל!א ָהָא� ד ְמֹא� ּו ִּבְמֹא� ּו ַוַּיַֽעְצמ� ּו ַוִּיְרּב!  ִּיְׁשְרצ7 ּו ַוֽ ל ָּפר> ��י ִיְׂשָרֵא   (ז) ּוְבֵנ

ע ֶאת־י\  א־ָיַד� ֹֽ ר ל ׁש ַעל־ִמְצָר�ִים ֲאֶׁש! ֶל5־ָחָד� ! ָקם ֶמֽ ף:(ח) ַוָּי   ֵסֽ
יו ,ו)שמות א( 2ָמת י\ֵסף� ְוָכל־ֶאָח� קטן בתפקיד שני לימודים בנסיבות מותו המוקדם של יוסף. מהפך פשטא - קטן, זקף- מהפך פשטא זקף – ַוָּי

  מוציא לפחות לימוד אחד מפשט הכתוב.

אלא ) חוץ מבנימין [לקח טוב]( והלא יוסף היה הקטן שבהם...  [תורה שלמה = תו"ש) נא]  )הנהגה ושלטון על מצרים( לימוד (א)
   .)ומת קודם לכולם [לקח טוב]( [אבות דר' נתן נוסח ב' מכת"י, פכ"ב]שהרבנות קוברת לבעליה ואבק מלכות קשה 

יו ,ו)שמות א( 2ָמת י\ֵסף� ְוָכל־ֶאָח� מהפך פשטא בתפקיד מגלה על היפוך הטבע מסיבות אחדות המובאות במדרשים. שבדרך כלל בדרך  – ַוָּי
כן יוסף הצעיר מרוב - פי- על- טבע המוקדמים להיוולד הם המוקדמים למות, וכן, כמשנה למך היו לו תנאי ואיכות חיים טובים מאחיו, ואףה

  אחיו מת קודם לכולם, ולוי שהיה השלישי מבין האחים מת האחרון. 

  

 ,כא)נ ' ויחיבר( מראהוא ...  ברבנות עליהםשנהג לפי  [מדרש שכל טוב](ע"פ  [תו"ש) הערה נא]  (הנהגה ושלטון על ישראל) לימוד (ב)

ם י ֲאַכְלֵּכ֥ל ֶאְתֶכ֖ . אפשר שיוסף היה לו  ואחר כך כל אחיו ה,לחלפיכך מת יוסף ת ,מי הוא המכלכל אני או אתה אהאמר הקב"ה ניר ָאנִֹכ֛

  לתלות את כלכלת אחיו בה' ולא בעצמו. 

ְת֙@ ָׁש֔  ,יא)מהויגש  'בר( ֹֽ י א ה ּוֵבֽיְת֖@ ְוָכל־ֲאֶׁשר־ָלֽ^:ְוִכְלַּכְלִּת֤ ׁש ַאָּת֥ ב ֶּפן־ִּתָּוֵר֛ ׁש ָׁשִנ֖ים ָרָע֑  (שמות א,ו)-למה "שכל טוב" המובא ב ם ִּכי־֛עֹוד ָחֵמ֥

ילא מעיר על מלת    ?מי הוא המכלכל אני או אתה אהנירשהקב"ה אמר  ְוִכְלַּכְלִּת֤

' פעמים אמרו בני יעקב ליוסף עבדך אבינו ושמע יוסף את הדבר ושתק י [תו"ש נב]במסגרת זאת אפשר לשלב גם את הסיבות הבאות:  
למה מת יוסף קודם לאחיו, שלא יאמר הוא אם אחיו  [תו"ש נג], [פרקי דר"א פל"ט] ושתיקה כהודאה לפיכך נתקצרו משני חייו י' שנים

  .[מדרש] שמכרוני מביתי וקברתים(כעונש) מתים תחילה, הרי לקח הקב"ה אחי 

  

ל טפחא, טעם טפחא כעוצר גורם לשנוי ניקוד מילת "כל" לחולם חסר, כאשר ברב הפעמים בתורה מלת "כל" מלווה במקף ההטעמה  – ְוֹכ�
  קטן.- מתרחקת ממנה למלה הבאה ולכן הניקוד הוא קמץ

ל  , שזה הכל ממש) טפחא בתפקיד שנוי ללמד שאין משמעות מלת "כל" הכל ממש וגם שאין למדין מן הכללות (היינו ממלת כל –ְוֹכ�

 כו'רבי ישמעאל אומר שאול בן הכנענית הוא זמרי בן סלוא ו ,בקלב ,איב ,אוכובלקח טוב פינחס ...  [תו"ש הערה מט]-כמובא ב
והא כתיב  ,עד סוף ארבעים שנה של מדבר הואל תתמה שהרי שאול בן הכנענית היה מיורדי מצרים וחי ,שהיה במפקד במדבר סיני
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

2  ,ו)שמות א( \ר ַהֽהּוא:ַוָּי ל ַהּד! יו ְוֹכ� תשובתך שהרי סרח בת אשר היתה מיורדי מצרים וחיית והיא נחשבת בערבות  ָמת י\ֵסף� ְוָכל־ֶאָח�
  .בלק"ט (פינחס קלב,ב) מ"ש ושם בת אשר סרח וראה שם .ואין למדין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ ,יריחו

  

ל ָּפר>  ,ז:שמות א ��י ִיְׂשָרֵא ם: פּוְבֵנ ֶרץ ֹאָתֽ ד ַוִּתָּמֵל!א ָהָא� ד ְמֹא� ּו ִּבְמֹא� ּו ַוַּיַֽעְצמ� ּו ַוִּיְרּב!  ִּיְׁשְרצ7   ּו ַוֽ
ל ��י ִיְׂשָרֵא   מונח רביע, אפשר שמלמד על לפחות ארבע סיבות לרבוי המבורך של בני ישראל.  – ּוְבֵנ

  ]י"ה,תא מסכת סוטה (ליברמן) פרק פ"יתוספ[- זה היה כבודם וגדולתם כל זמן שחיו יורדי מצרים כנלמד ב סיבה (א)

ּו  ,ז)שמות א(כל זמן שהיה יוסף [ושבטים] קיימין היו ישראל מתנהגין בגדולה וכבוד שנ'   ִּיְׁשְרצ7 ּו ַוֽ ל ָּפר> ��י ִיְׂשָרֵא משמת יוסף מהו ּוְבֵנ
  וגו' אומ' וימת יוסף וגו' ויקם מלך חדש וגו' ויאמר אל עמו וגו' הבה נתחכמה לו

רבי נתן אומר  ם]ש[מברכת הארץ  סיבה (ג)מהשגחת הקב"ה בלבד משמתו יורדי מצרים; ]ח,שמות רבה (וילנא) שמות א[ סיבה (ב)
ם ֶרץ ֹאָתֽ הארץ , הארץ האכילה אותם שמן ודבש ,יב]שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה א[- וב כחושים של קנים ַוִּתָּמֵל!א ָהָא�

ץ יב),א 'שמ(מגזירות פרעה  סיבה (ד) , הרגםבלעה את הילדים בשעה שהמצרים חיפשו ל ֹ֑ ן יְִפר ה ְוֵכ֣ ן יְִרֶּב֖     ְוַכֲאֶׁש֙ר יְַעּ֣נּו אֹ֔תֹו ֵּכ֥
תנא בשעתא דמסר קודשא בריך הוא לישראל לשרא דמצראי גזר עלייהו ז' גזרות שישעבדו  ]א]' ע, [המתחיל בדף ב זוהר שמות[

ם ֲאֶׁשר־עָ ַויְָמרְ  )א,יד 'שמ( בהון מצראי הדא הוא דכתיב ָדָת֔ ֹ֣ ת ָּכל־ֲעב ה ֵא֚ ה ַּבָּׂשֶד֑ ים ּוְבָכל־ֲעבָֹד֖ ֶמ֙ר ּוִבְלֵבנִ֔ ֹ֙ ה ְּבח ה ָקָׁש֗ ם ַּבֲעבָֹד֣ ם ֨רּו ֶאת־ַחּיֵיֶה֜ ְב֥דּו ָבֶה֖
ּו ּבִ  ),זא 'שמ( ולקבליהון שבעה לטב, ְּבָפֶֽר^: ּו ַוַּיַֽעְצמ� ּו ַוִּיְרּב!  ִּיְׁשְרצ7 ּו ַוֽ ל ָּפר> ��י ִיְׂשָרֵא ם:ּוְבֵנ ֶרץ ֹאָתֽ ד ַוִּתָּמֵל!א ָהָא� ד ְמֹא�   ְמֹא�

 מדרש תנחומא (ורשא) פרשת פקודי[- ובסגנון דומה ב ,יב]שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה א[בזכות נשים צדקניות  סיבה (ה)

הולכות לשאוב מים, דרש ר"ע בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים, ומה עשו בשעה שהיו ...  (ט) (לח,יא)]
הקדוש ברוך הוא מזמן להם דגים קטנים בכדיהן ושואבין מחצה מים ומחצה דגים, ומוליכות אצל בעליהן ושופתות להם שתי קדרות 

בזכות אותן המראות  שם] מדרש תנחומא[אחת של חמין ואחת של דגים, ומאכילות אותן ומרחיצות אותן וסכות אותן ומשקות אותן, 
  ,ונזקקות להם בין שפתים,  בעליהןשהיו מראות ל

  

ּו ּו ַוַּיַֽעְצמ� ּו ַוִּיְרּב!  ִּיְׁשְרצ7 ּו ַוֽ   בכתוב זה יש שתי תבניות טעמים, וכל אחת מלמדת על ענין מסוים. – ָּפר>

ּו ּו ַוַּיַֽעְצמ� ּו ַוִּיְרּב!  ִּיְׁשְרצ7 ּו ַוֽ כל אחד חלה אותה הלכה (א)  דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא, שעל – ָּפר>
או ענין (א), או שהם מצטרפים. אפשר שענין (א) הוא שכל אשה הייתה יולדת ששה בכרס אחד, כנדרש במדרשים אחדים כגון 

  להלן. ]מכילתא דרבי ישמעאל בשלח[

  לבני ישראל מהירידה למצרים.(שמ' א,ז) עד כאן למדנו על שבחי בני ישראל במצרים. העיון הבא מביא השלכות קשות - (שמ' א,א) וב- ב

ּו ּו ַוַּיַֽעְצמ� ּו ַוִּיְרּב!  ִּיְׁשְרצ7   תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא, שעל חלקם לא חלה הלכה (ב) או ענין (ב), – ַוֽ

 ]ב,קא 'סנהרש"י [- אפשר שענין (ב) מרמז שרק מיעוט מכל הנולדים במצרים יצאו ממצרים והאחרים מתו בשנות עבודת פרך כ

  .]מכילתא דרבי ישמעאל בשלח[- ובשלושה ימי אפילה ונקברו במצרים ע"י הנותרים כ

ד  ד ְמֹא� דהתוכן נדרש כחלק מהרבוי המורך, אפשר כי תבנית הטעמים של ִּבְמֹא� דמונח, מרבה,  – ִּבְמֹא� כאן  –אתנח, מגביל  – ְמֹא�
  ולדים במשך בשנות עבודת פרך ובשלושה ימי אפילה. ממעט. מוצע לומר, שהיו סיבות אחדות למותם של חלק מהנ

[כרם טוביה: ליסיצין טוביה ע' לקצר השיעבוד,  (אוצר החכמה)] 66[ילקוט שמעון, לסרי שמעון ע' מיתה בשנות עבודת פרך, כגון: 

  לרבות אשמת מצרים,  (אוצר החכמה)] 220

של מצרים, שנתנוהו בבנין במקום לבנה,  -נתמכמך בבנין  ]ב,קא 'רש"י סנה[ ,שנתמכמך בבנין -מיכה  ]בבלי סנהדרין קא,ב[
ָתה֙ אתה  )ה,כב 'שמ(: כדמפרש באגדה, שאמר לו משה להקדוש ברוך הוא ֹ֙ ם ֲהֵרע ה ָלָע֣ אם אין  )שאין נותנים להם תבן יד רמה(שעכשיו  -  ַהּזֶ֔

כלין, שגלוי לפני אילו הם חיים היו רשעים להם לבנים משימין בניהם של ישראל בבנין, אמר לו הקדוש ברוך הוא: קוצים הם מ
  ,)שעבד ע"ג יד רמה( , ואם תרצה, תנסה והוציא אחד מהן, הלך והוציא את מיכה)ומביאין רעה לעולם יד רמה( [גמורים]

הקב"ה מיהר לטהר את העולם בכ"ו דורות ובפרט  (אוצר החכמה)] 93[הגדה של פסח, חתן סופר: ארנפלד שמואל ע' - מסקנת טט מ
בשנות השיעבוד הקשה במצרים, במקום באלף דור מחטא אדם הראשון, כדי לתת את התורה, ואפשר שמיתת הנולדים במצרים קשורה 

  לתיקון זה, כדי להגיע לדור המסוגל לקבל התורה.

  

�י ִיׂשְ  ,ז)שמות א(  ]מסכתא דויהי פתיחתא -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח [מיתה בשלושה ימי אפילה, כגון  ּו ּוְבֵנ  ִּיְׁשְרצ7 ּו ַוֽ ל ָּפר> �ָרֵא
ּו  ּו ַוַּיַֽעְצמ� שהיתה האשה יולדת ששה בכרס אחד ואתה אומר אחד מחמש מאות עלו העבודה לא אחד מחמש מאות עלו אלא ַוִּיְרּב!

יו )י,כג' בא שמ(שמתו הרבה מישראל במצרים ואימתי מתו בשלשת ימי אפלה שנאמר  יׁש ֶאת־ָאִח֗ קוברים מתיהם והודו  שהיו  Dֽא־ָר֞אּו ִא֣
  ושבחו להקב"ה שלא ראו אויביהם וששו במפלתם

בדרך כלל מוסבר שהמתים בשלושה ימי האפילה היו מבני ישראל שלא זכו להרהר תשובה כלשהי בעקבות שמונה מכות מצרים עד מכת 
בספר הזוהר  ... אוצר החכמה)]( 143אתה בחרתנו, טאובר עזריאל ע'  –[פרקי מחשבה החשך. הרב טאובר מבאר זאת באופן נעלה 

האור היה כה בהיר וחזק עד שהמצרים  ,ה' כביכול פשט את גלימת אורו ,מבאר שמכת חושך לא היתה אלא גילוי האור הגנוז
באור  .נסתנוורו ממנו וחשך להם העולם אור זה היה חושך למצרים ואילו ליהודים אור גדול אור שרואים בו מסוף העולם ועד סופו

הזה נתגלה כבודו של ה' בצורה עצומה ונוראה רובו הגדול של העם משראה את האור הסיק מכך שאין ליהודי מה להוסיף הבהיר 
. והנותרים היו אלה שהסיקו שיהודי לאותה עוצמה מה יכול אדם לכבד את הדבר הנורא הזה זו הסיבה שהם מתו במכת חושך דוקא

  אור הגנוז.יכול להתחסד עם בוראו גם אחרי כזה גלוי של 

  

ם ,ז)שמות א(...  ]מדרש תנחומא (בובר) שמות[ ֶרץ ֹאָתֽ ם אמר ר' יוחנן מילאו את מצרים. ד"א, ַוִּתָּמֵל!א ָהָא� ֶרץ ֹאָתֽ . ַוִּתָּמֵל!א ָהָא�

םר שנתמלאו בתי טרטיאות ובתי קרקסיאות מהם, מיד גזרו עליהם לפרוש מן המטה, שנאמ ֶרץ ֹאָתֽ   [וגו'] ַוִּתָּמֵל!א ָהָא�

  מדרש תנחומא בקטע זה מביא עוד מאפיין שלילי של חלק מילידי מצרים. 

ֶרץ םמלת  [העמק דבר]מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, (א) ע"פ  – ַוִּתָּמֵל!א ָהָא� דלא ארץ גושן מלמדת  ֹאָתֽ
  מרצון יעקב אביהם שישבו דוקא בארץ גושן.צאו ... שי לבד שהיה מיוחד לישראל ומלאה מישראל לבד, אלא אפילו כל ארץ מצרים

שגלוי לפני אילו הם חיים היו  ]ב,קא 'רש"י סנה[(ב) חלק מבני ישראל שהתישבו ברחבי מצרים השתתפו בתרבות מצרים וזה מתואם עם 
  )ומביאין רעה לעולם יד רמה( רשעים [גמורים]

ם   . המטהגזרו עליהם לפרוש מן  [תנחומא]סלוק, מגביל לפי  – ֹאָתֽ
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

  (התשע"ט) (בהשתתפות נחלת יעקב) שמות א,א 1.9

ץ: יב,א שמות �ן ִיְפֹר� ה ְוֵכ ֹו ֵּכ!ן ִיְרֶּב� ֲאֶׁשר� ְיַעּנ�ּו ֹאת� ל׃        ְוַכֽ !י ִיְׂשָרֵאֽ �י ְּבֵנ צּו ִמְּפֵנ   ַוָּיֻק.
ֹו )יב,א שמות( ֲאֶׁשר� ְיַעּנ�ּו ֹאת�   שני הלימודים כפשט הכתוב.קטן מרמז לשני לימודים, פשטא מרמז ש- קטן, זקף- פשטא מונח זקף -  ְוַכֽ

ֹו )יב,א שמות( ]רש"י[אפשר כי פשט (א) יהיה כפ' ֲאֶׁשר� ְיַעּנ�ּו ֹאת� כן לב הקדוש ברוך הוא להרבות  ,צנותנין לב לענותמה שהם  בכל -  ְוַכֽ
(שהעינוי גרם  דבפסוק משמע מתוך שהיו מענין אותן לכך היו רבין(דקשה לו לרש"י כי פשט הכתוב) "ל דק"ל ר] ח צ"שפת[ :ולהפריץ

 ]רש"י[ דאדרבה עינוי ממעט פריה ורביה ועל זה פירש(ועוד קושיה)  וע"ק (האם ללא העינוי לא היו מתרבין)וכי לא סגי בלאו הכי  לרבוי)
  :כו' ר"ל לא היו מענין אותן אלא מחשבתן היה כן בכל

ֲאֶׁשר� ְיַעּנ�ּו )יב,א שמות( ]מדרש אגדה (בובר)[פשט (ב) יהיה כלימוד  ֹו ְוַכֽ ץ ֹאת� �ן ִיְפֹר� ה ְוֵכ מלמד שבכל יום ויום היו מחזקים . ֵּכ!ן ִיְרֶּב�
  :עליהם את השיעבוד כדי לכלותם והם פרים ורבים ביותר

מלמד שכבר  [מדרש אגדה]לפי רש"י ושפת"ח יש להסביר שפסוק זה מלמד על מחשבת המצרים לפני שהחלו לענותם בפועל, ואילו 
  נתנו לב, היינו מלכתחילה מחשבתם הייתה לחזק את הענוי מיום ליום.  [רש"י]החלו לענותם ובצירוף פ'

 טו)כן רבו וכן פרצו מבעי ליה, אמר ריש לקיש, רוח הקודש מבשרתן כן ירבה וכן יפרוץ - כן ירבה וגו'   )יב,א שמות( ]תורה תמימה[
 שמות( התחכמות נגד רבוים של ישראל אלא כלומר, רוה"ק אומרת למצרים לא תועיל לכם כל הערה טו] ת"תו[ ]:בבלי סוטה יא,א[

ֹו )יב,א ֲאֶׁשר� ְיַעּנ�ּו ֹאת� ץ ְוַכֽ �ן ִיְפֹר� ה ְוֵכ אמר להם הקב"ה, זרעו של אברהם שאמרתי לו כה יהיה  [תורה שלמה קכח הערה] :ֵּכ!ן ִיְרֶּב�
ֹו )יב,א שמות(זרעך מתמעטין? כך חשבתם למעטן, חייכם  ֲאֶׁשר� ְיַעּנ�ּו ֹאת� �ן , חייכם, הֶּפן־יְִרּבֶ֗  ,י)ות אשמ(, מה אמרתם ְוַכֽ ה ְוֵכ ֵּכ!ן ִיְרֶּב�

ץ ן ִיְֽהֶי֤ה ְדָבִר֙י  )ישעיהו נה,יא(ונאמר  מר להם האלהים אני אמרתי לאברהם אביהם שאני מרבה בניו ככוכביםא [תו"ש קכט]. ... ִיְפֹר� ֵּכ֣
י ִאם־ָעָׂש֙ה אֶ  ם ִּכ֤ י ֵריָק֑ י Dֽא־יָׁ֥שּוב ֵאַל֖ א ִמִּפ֔ ר יֵֵצ֣ ר ְׁשַלְחִּתֽיו:ֲאֶׁש֣ יַח ֲאֶׁש֥ ְצִּתי ְוִהְצִל֖ ר ָחַפ֔ נראה איזה דבר עומד או ...  ואתם מתחכמים... ת־ֲאֶׁש֣

ֹו )יב,א שמות( שלי או שלכם מיד ֲאֶׁשר� ְיַעּנ�ּו ֹאת�   [שמו"ר פ"א,טו] ֵּכ!ן ִיְרֶּב�ה ְוַכֽ

  כעין רבוי על רבוי באופן שמעל לטבע. מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אפשר שזה – ֵּכ!ן ִיְרֶּב�ה

ץ �ן ִיְפֹר�   מונח אתנח, רבוי והגבלה. אפשר כי ההגבלה היא שכל דרך ענוי לא תצלח. – ְוֵכ

צּו    ענין בעל שלוש נקודות כאשר אפשר ששתיים מהן באופן אחד ואחת באופן אחר.  גדול,- זקף - ַוָּיֻק.

  , והסיבות לכך:סו בחיי עצמםהמצרים מאכלומר  בחייהם קצוהמצרים)  - (טט  י"רש 

דומין  (בני ישראל) ר' יוחנן שהיו אמר ]הגדול מדרש (קלא) (קלב) שלמה תורה[ .בעיניהם היודרשו כקוצים  ורבותינו (א) י"רש
  .כקוצים ביניהם

  הנטיעות. בין(שמצרים) היו בעיני עצמם כקוצין המושלכים  ]י" רשדעת על  יוסף[) ב(
  מתעקצי ממלאכי השרת כהני קוצי דמעקצי בהו אינשי.דהוו  ]חי" ב"חזהר [) ג(

ל !י ִיְׂשָרֵאֽ �י ְּבֵנ   מופעים בתנ"ך, תמיד בסוף חצי פסוק, היינו בטעמים טפחא מונח אתנח או טפחא מרכא סלוק. 17 – ִמְּפֵנ

ל ְּבֵנ֣י םַע֚ ,ט) שמות א(מהו עם בני אלא  [זוהר ח"ב שמות דף ב,א]  דלעילא דחשיבו  (היינו יעקב) ליְִׂשָראֵ֔  ,א)שמות א(ממש מההוא  יְִׂשָרֵא֔
צּודעם בני ישראל הוו ולא עם יי' וכתיב  ל ַוָּיֻק. !י ִיְׂשָרֵאֽ �י ְּבֵנ ולא כתיב מפני [דף יז עמוד ב] עם בני ישראל אלא מפני בני  ִמְּפֵנ

  ,ישראל ממש

  ל אבינו ולא התערבו במצרים.ישרא –רוצה לומר שכולם בודאות בני יעקב  [זוהר ח"ב שמות דף ב,א]מפירושים אחדים על 

ל !י ִיְׂשָרֵאֽ   מרכא סלוק, בתפקיד רבוי והגבלה, מלמד שכל ישראל הגבילו עצמם מחיתון עם המצרים, – ְּבֵנ

�י צּוטפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו, ובתפקיד התפשטות האפיון שמאחריו לכתוב לפניו היינו למלת  – ִמְּפֵנ   . ַוָּיֻק.

צּו- ר נוסף למזה יובן הסב   מפני שבני ישראל נשמרו מחיתון עם המצרים, לכן זה הפריע מאד למצרים. ַוָּיֻק.

  

ִעְבִרֹּי�ת  ,טו:שמות א ת ָהֽ ְמַיְּלֹד� ִים ַלֽ ֹ�אֶמר� ֶמ�ֶל5 ִמְצַר� ה:      ַוּי ם ַהֵּׁשִנ�ית ּפּוָעֽ ה ְוֵׁש! ַאַחת� ִׁשְפָר� ר ֵׁש2ם ָהֽ Iֲאֶׁש  

הענויים עד פסוק (א,טו) לא מנעו את התרבות בני ישראל, פרעה ציווה למילדות העבריות להרוג את הבנים הזכרים מיד (טט: לפי הבנה פשוטה היות וכל 
  . תוכן האמירה למילדות נמצא רק בפסוק (א,טז)אחרי הלידה. תיב"ע מלמד שהצווי היה כדי להמית את מחריב ארץ מצרים שיוולד בעדת ישראל)

ֹ�אֶמר� ֶמ�לֶ - לכן אפשר ש ִיםַוּי [תורה - קטן בתפקיד הוא שתי אמירות, פשטא מלמד על פשט הענין ו- קטן, זקף- פשטא מונח זקף – 5 ִמְצַר�

  הביא ראיות אחדות שפעמיים ויאמר בא למדרש.  שלמה בהערה קנה]

ֹ�אֶמר�  ,טו)שמות א(    [תורה שלמה קנה]- בא באו חלומו המו [תיב"ע]- (א) לא למילדות אלא לחכמי מצרים לפתור את חלומו המובא ב -  ַוּי

אֶמר ,טז)שמות א((ב) אמירה למילדות, שלפי  �ֹ   רביע, בתפקיד ארבע מרמז לארבע אמירות למילדות. – ַוּי

ֹ�אֶמר� ,טו) שמות א( ](תרגום של תיב"ע) כתר יונתן[ פרעה ישן היה, ראה בחלומו והנה כל ארץ של ִמצרים עומדת בכף מאזניים אחד  ַוּי
אזניים אחד והייתה כורעת כף מאזניים מטלה בתוכה. מיד שלח ויקרא כל חרטומי ִמצרים ויגד להם את חלומו וטלה בן כבשה בכף מ

מיד פתחו פיהם ייניס וימברס ראשי החרטומים ויאמרו לפרעה בן אחד עתיד להיות נולד בעדתם של יׂשראל שעל ידו עתידה להחרב 
ֶיַיֵעץ פרעה מלך של מצרים למילדות היהודיות ששמה של אחת ִׁשפרה היא  בור כןובע (טט: עד כאן לא בתוכן הפסוק) כל ארץ של מצרים

  :יוכבד ושמה של השניה פועה היא ִמרים ִבתה
בשעה שנתעברה אמו של משה באותו הלילה חלם פרעה שנפלו כוכבי מצרים מן השמים  ילקוט נר השכליים]ע"פ  [תורה שלמה קנה

ם, ומיד אמר פרעה לחרטומי מצרים ועשו באסטגנינותם ואמרו זה בן במעי אמו ואינו נלקה וכנסן אחד מישראל לחיקו והשליכן לי
ָרה֙  ַהּיִּ֗לֹוד ןָּכל־ַהּבֵ֣  (שמ' א,כב)אלא במים. והם לא ידעו שעל מי מריבה הוא נידון ומיד גזר פרעה  ֹ֙ הּו ַהיְא ת ַּתְׁשִליֻכ֔      ס: ְּתַחּיּֽון ְוָכל־ַהַּב֖

  (טט: בלי הסבר מדוע הגיעו לאמר זאת לפרעה) שעתיד להוולד בן המושיע אותם באמרו לו אצטגניניוש (שמ' א,טז) [רש"י]פ'

ה תניא  ,טו)שמות א( ]פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)[ ַאַחת� ִׁשְפָר� ה[זו יוכבד, ולמה נקרא שמה ֵׁש2ם ָהֽ   ... ,], שמשפרת את הולדִׁשְפָר�

ם ַהֵּׁשִנ�ית ּפּוָעֽה   ,ואומרת עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל פועה ברוח הקדשוכבד, שהיתה . זו מרים בת יְוֵׁש!

הסבר לאופנים השונים להתגלות הנבואה על לידת מושיען של ישראל. יצאה מהקב"ה נבואה לעולם על לידת מושיען של ישראל. 
- ל המאזניים דומה רעיונית לנאמר בפועה זכתה לידיעה אמיתית ברוח הקודש. לפרעה התגלה הדבר בחלום של חורבן מצרים ובגל

לכה) ,דניאל ה( ים ְמֵנ֥א ְמֵנ֖א ְּתֵק֥ י ְרִׁש֑ א ִּד֣   היינו חורבן בבל. דיומ פרסה מלכותך ונתנה לפרס [רש"י] ּוַפְרִסֽין: (שקלו מעשיו) ּוְדָנ֥ה ְכָתָב֖

[ילקוט נר -בים סוף כמו שנדרש בחרטומי מצרים הגיעו למסקנה שהמושיע ילקה במים ולא על חורבנה המלא של מצרים שיהיה 

  " והשליכן לים " השכליים]

ִעְבִרֹּי�ת ),טושמות א( ]עם קצת שינויים[תורה שלמה קנו, מדרש הגדול, הערה קנו גמ' ע"ז כ"ו,א  ת ָהֽ ְמַיְּלֹד� ִים ַלֽ ֹ�אֶמר� ֶמ�ֶל5 ִמְצַר� ,  ַוּי
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

תילד את בת ישראל מפני שחשודין  ת בן לע"ז ונכרית לאדי שמילבת ישראל לא תילד את הנכרית מפנ (הגבלות על מילדות ) תנו רבנן
ור'  ,רים עומדים על גבה אבל לא בינה לבינהחוחכמים אומרים נכרית מילדת את בת ישראל בזמן שא ,על שפיכות דמים דברי ר' מאיר

שמה ידה או אצבעה על אפו, ולר' מאיר על  (טט:לפעמים א על אפותיהדזמנין דמותבא ליה י .מאיר אמר לך אפילו אחרים עומדים על גבה לא
  .וקטלה ליה מוחו)

ת ),טושמות א( ְמַיְּלֹד� ִים ַלֽ ֹ�אֶמר� ֶמ�ֶל5 ִמְצַר� ת .  ַוּי ְמַיְּלֹד� פסקא טעמא מהכתוב אחריה,  –טפחא ללא מרכא לפניה, בתפקיד עוצר  –ַלֽ

ִים  שבאמירה שלובתפקיד התפשטות אפיון ממנה אל הכתוב לפניה. באופן קריאה זה יוסבר  למילדות כפי שכבר הוזכר ֶמ�ֶל5 ִמְצַר�
שהיו מצריות כי לא בטח  טז)]-[אברבנאל (א,טואמר אמירה למילדות סתם, ופי' ֶמ�ֶל5 יש רבוי אמירה הנרמז בטעם מונח של מלת 

ת טפחא במלת שהעבריות תבצענה את גזרתו ורמז להן להשתדל להמית הילדים (ראה ר' מאיר להלן). ולענ"ד ע"פ טעם ְמַיְּלֹד� היו   ַלֽ
אסרו חכמים לנכריות לילד עבריות ללא בני ישראל שיעמדו על גבן, ור' מאיר  [מדרש הגדול]מילדות מצריות ועבריות. אלא לפי 

  אוסר בכלל מפני שהמילדת הנכרית מעבירה ידה על פי הנולד או מוחו, בלי שישגיחו בה אפילו העומדים על גבה.

ִים וַ  ),טושמות א( ֹ�אֶמר� ֶמ�ֶל5 ִמְצַר� ת ּי ְמַיְּלֹד� ִעְבִרֹּי�תטפחא בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו.  –ַלֽ   אתנח כהגבלה. – ָהֽ

נלמד שלכולי עלמא מילדות עבריות מוגבלות לילד בנות  [מדרש הגדול]- כאשר שתי המלים ביחד אז מדובר על "מילדות עבריות" ומה
פוסק, אז המילדות הן הנכריות וההגבלה עליהן במחלוקת. ר' מאיר  –יות. כאשר טעם טפחא בתפקיד עוצר ישראל ולא תילדנה נכר

  בת ישראל כשאחרים עומדים על גבה.אומר שלא תילד את בת ישראל גם כאשר אחרים עומדים על גבה, וחכמים אומרים שנכרית מילדת 

  

ִעְבִר  ,טז:שמות א אֶמר ְּבַיֶּלְדֶכן� ֶאת־ָהֽ �ֹ ָיה:ַוּי וא ָוָחֽ ת ִה� \ ְוִאם־ַּב! ן הּוא� ַוֲהִמֶּת�ן ֹאת� � ִים ִאם־ֵּב! ן ַעל־ָהָאְבָנ \ת ּוְרִאיֶת�   ּי�

כאשר תהיינה מולידות את היהודיות ותיראנה על המשבר אם בן זכר הוא תמיתון  ויאמר ,טז)שמות א( ](תרגום של תיב"ע) כתר יונתן[
  :אותו ואם בת נקבה היא ותחיה

\ת ,טז)שמות א( ]יד,א'וילנא) שמות פרשמות רבה ([ ִעְבִרּי� אֶמר ְּבַיֶּלְדֶכן� ֶאת־ָהֽ �ֹ למה צוה להרוג אותם על ידי המילדות, כדי שלא , ַוּי
� ִים יפרע מהן,(אלא)יתבע הקדוש ברוך הוא ממנו ו ן ַעל־ָהָאְבָנ ן הּוא� ַוֲהִמֶּת�...  ,(אחרי הלידה) מקום שהולד נפנה בו, ּוְרִאיֶת� ן ִאם־ֵּב!

\ אמרו לו מהיכן נדע אם זכר אם , אמר להם אם זכר הרגו אותו, ואם נקבה אל תהרגו אותה, אלא אם חיתה חיתה ואם מתה מתה, ֹאת�
בארץ שממנה נברא, וכשהוא פניו  (טט: היינו)נקבה, א"ר חנינא סימן גדול מסר להם אם פניו למטה דעו שהוא זכר שמביט באמו 

יו ),כאב '(בר, שנאמר (טט: מאדם הראשון) ייתה בצלעלמעלה היא נקבה, שמבטת בבר ח ַאַח֙ת ִמַּצְלעָֹת֔   , ַוּיִַּק֗

אֶמר ,טז)שמות א( �ֹ ואם נקבה אל תהרגו אותה, אלא אם חיתה חיתה (ב)  זכר הרגו אותורביע, בתפקיד ארבע אמירות (א) צווי  – ַוּי
המשם המילדת  [לקח טוב]- ו ש"י][ר-כלומר לא להשתדל להצילה וזה בניגוד לנדרש ב ,ואם מתה מתה זו יוכבד על שם  - ִׁשְפָר�

מדרש [- (ד) אלו שני הסימנים ללידת זכר כמובא ב-(כגון הנאמר במשנה שבת לא מעצבין את הקטן בשבת). (ג) ו שמשפרת את הולד

ן(ג)  ,טז)שמות א( ]אגדה (בובר) � ִים טפחא בתפקיד שנוי – ּוְרִאיֶת� סר להם אותו רשע, אמר להם מי ימן גדול מ. סַעל־ָהָאְבָנ
\ כאבנים:מצוננת שמעוברת בזכר  וסימן גדול מסר להם אמר להם אם הוא זכר פניו למטה, ואם נקבה פניה (ד) . ַוֲהִמֶּת�ן ֹאת�

  שבו סימן (ג) הוא כללי ולא סימן לזכר. [שמות רבה]לעומת  :למעלה

\ת ִעְבִרּי� סבר שמילדות מצריות מילדות את העבריות.  [אברבנאל]ן, שני לימודים בפשט. (א) קט- פשטא מקף זקף – ְּבַיֶּלְדֶכן� ֶאת־ָהֽ
מילדת מצריות ועבריות (ב) המילדות העבריות לא יעשו  [המהרש"א]ה את הבנים והן לא עשו כן, תנָ מֶ ופרעה סבר שהמצריות ּתַ 

  יש שליח לדבר עבירה. הצווי. אפשר שיש כאן שני לימודים בענין אין שליח לדבר עבירה ולשפיכות דמים

  יפרע מהן,(אלא)צוה להרוג אותם על ידי המילדות, כדי שלא יתבע הקדוש ברוך הוא ממנו ו (פרעה) ]יד,א'שמות רבה פר[- נדרש ב

̂֙ ,ו) ט ' נחבר(בין הפוסקים יש ברור המבוסס על  ם ׁשֵֹפ ם ַּד֣ ם ָהָֽאָד֔ ^ ָּד֣מֹו ָּבָֽאָד֖ א ,טז)שמות א(ועל  יִָּׁשֵפ֑ �ֹ \תַוּי ִעְבִרּי� האם בבן  ֶמר ְּבַיֶּלְדֶכן� ֶאת־ָהֽ
העבירה שלו ולא של המשלח אע"פ שצווה את השליח לבצע העבירה או האם בבן נח ו נח מתקיים דאין שליח לדבר עבירה כמו בישראל

כבר עמד כי  ]רק בימי שלמה הלכות שלוחין ושותפין פ[- יש שליח לדבר עבירה והעבירה של המשלח המצווה לבצע העבירה. הסביר ה
ז"ל בדרך האתרים דרוש ב' בסתירת המדרשים הנ"ל גם מסוגייא דפ' זה בורר הנ"ל, ולחלק  (=המשנה למלך) על זה הרב פרשת דרכים

אבל  שפיכות דמים חייב המשלחכדי לישב סוגיין דזה בורר הנ"ל דדוקא גבי  (עבירה אחרת) שפיכות דמים למידי אחרינאיצא בין 
  .כמו בישראל עיין שם ודלא כמ"ש המחנה אפרים ז"ל דלדידיה לא מחלקא ליה הכי וכמבואר בירהעבר דיח לאין שלבשאר עבירות 

̂֙ ,ו) ט ' נחבר(בן נח שהרג על ידי שליח, חייב, שנאמר:  ]אנציקלופדיה תלמודית כרך ג, בן נח[ ם ׁשֵֹפ ם ַּד֣ ם ָהָֽאָד֔ ^ ָּד֣מֹו ָּבָֽאָד֖ , היינו יִָּׁשֵפ֑
, שכל אלה שופכי דמים הם ועון הריגה בידם, ואפילו בישראל חייב על כל פנים 105אדם על ידי אדם אחר והוא שליחשופך דם ה

. אף על פי שבשפיכות דמים נאמר בבן 107. בן נח חייב בין שהרג ישראל ובין שהרג נכרי106שמים* והמלך רשאי להרגם -בידי- מיתה
יׁש ִמּיַד֙  ' נח ט,ה)בר(נח איש:  ׁש יוָאחִ֔  ִא֣ ֹ֖ ̂֙ ,ו) ט ' נחבר(, אף בת נח שהרגה חייבת, שנאמר: 108 :ָהָֽאָדֽם ֶאת־ֶנֶ֥פׁש ֶאְדר ם ׁשֵֹפ ם ַּד֣ , מכל ָהָֽאָד֔

109מקום
. עי' רמב"ם 106 . בראשית רבה פל"ד. ועי' רמב"ם רוצח פ"ב ה"ב, וע"ע אין שליח לדבר עברה: בידי שמים.105 [הערות] .

  .?. סנהדרין שם ב109 . בראשית ט ה.108 .עא,ב?. סנהדרין 107 .עא,ב,מכות ט,אנהדרין ה"ד ומאירי ס - רוצח שם ה"ב 

בן נח שהרג ה. והתורה צוותה וֶ צָ טט: פרעה סבר שבבני נח אין שליח לדבר עבירה ולכן המתת הולדות והעוברים תתלה בממיתים ולא במְ 
̂֙ ,ו) ט ' נחבר( על ידי שליח, חייב ם ׁשֵֹפ ם ַּד֣ םָּבֽ  ָהָֽאָד֔   ה.וֶ צָ טפחא בתפקיד לרבות על המבצע את השולח המְ  – ָאָד֖

� ִים � ִיםמקף בורר בין משמעות המלה  – ַעל־ָהָאְבָנ � ִים (א)  [רש"י]כפ' ָהָאְבָנ מושב האשה היולדת, ובמקום אחר קוראו  -ַעל־ָהָאְבָנ
ֹ  ג),(ירמיהו יח וכמוהו ובין מלה זהה (כפ'רש"י בהמשך אבל היא כלי אחר) משבר, ה ַעל־ָהָאְבָנֽיִם:ע ה ְמָלאָכ֖    :מושב כלי אומנות יוצר חרס ֶׂש֥

וא ,טז)שמות א(  ת ִה� \ ְוִאם־ַּב! ן הּוא� ַוֲהִמֶּת�ן ֹאת� ָיה ִאם־ֵּב!   :ָוָחֽ

אֶמר ,טז)שמות א(וכשנכנס עמם בדברים אז ...  ]באר מים חיים[ �ֹ \תלהם פעם שנית  ַוּי ִעְבִרּי� � ִיםּוְרִאי ְּבַיֶּלְדֶכן� ֶאת־ָהֽ ן ַעל־ָהָאְבָנ  ֶת�

ן הּוא�  ואכנזכר שרק בן אחד הוא מבקש בעת הזאת  ִאם־ֵּב! ת ִה� ָיה ְוִאם־ַּב! שמקפיד על בנות ישראל והכל להראות כי טובה הוא  ָוָחֽ
ם ... ואח"כ פירש שפרעה צוה גם למילדות מצריות להרוג כל זכר במצרים כמו שאח"כ גזר על כל זכר הנולד במצרי .מבקש לא רעה
  להשליך ליאור.

ן ,טז)שמות א( מקף כבורר בין (א) כלל הולדות הבנים (ב) ולד מסוים שהוא מושיען של ישראל. יש המפרש שפרעה צווה  – ִאם־ֵּב!
  להמית את הולד המסוים אבל מפני שלא ידעו להבחין בו, הצווי חל על כל הבנים.

ן ,טז)שמות א(  \ ִאם־ֵּב! קטן, תבנית טעמים העשויה ללמד על לפני לפניו, קושר גזירת - א פשטא מונח זקףמרכ – הּוא� ַוֲהִמֶּת�ן ֹאת�
\ ן הּוא� ַוֲהִמֶּת�ן ֹאת�   (א,יד) שמטרתן למעט את ישראל ואת מושיעם- אל גזירת עבודת הפרך ב ִאם־ֵּב!

ָיה[רש"י]  גָוָחֽ
  ואל תטפלו בה, והמילדות שפרו אותן.סלוק כהגבלה, אם חיה מאליה תנו לה לחיות, אם צריכה רפואה הניחו  -  :ותחיה – 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

  

  

נפטר ממיתה בידי בית דין, דנפש ישראל אינו ראוי שיהרג בב"ד משום עובר, אבל חייב בעונש  [הפלת עובר טריפה / הרב נ' גשטטנר]
\ת ,טז)שמות א(בידי שמים. ועפ"ז אמרתי לפרש באגדה על  ִעְבִרּי� אֶמר ְּבַיֶּלְדֶכן� ֶאת־ָהֽ �ֹ ביאר המהרש"א סנהדרין (נז:) דפרעה לא וגו' .  ַוּי

צוה למילדות המצריות להרוג את העוברים שהרי בן נח מצוה על העוברין, אבל למילדות העבריות אמר שהותר לכם להרוג את העובר, 
� ִיםוהיינו  ן ַעל־ָהָאְבָנ \קודם שיצא לאויר העולם  ּוְרִאיֶת� ן הּוא� ַוֲהִמֶּת�ן ֹאת� ְמַיְּלֹדת�  ),יזא 'שמ(ו יש לפרש עכ"ד. ולדרכנ ִאם־ֵּב! אןָ ַהֽ ַוִּתיֶר2

ים-ֶאת  ),יזא 'שמ(דגם ישראל אף שאינו נהרג על העוברים מכל מקום חייב בדיני שמים וכמו שהוכחנו מדברי המכילתא, היינו  ָה�ֱא8ִה�

ְמַיְּלֹדת� ֶאת אןָ ַהֽ ים-ַוִּתיֶר2 �יןָ ֶאתולכן  שיראו מדין שמים ואף שאין עליהן עונש בשר ודם, ָה�ֱא8ִה� ים׃-ַוְּתַחֶּי   ַהְיָלִדֽ

  מקף (א) בת מסוימת (ב) כל הבנות. כאן התורה מברר משמע כל הבנות. – ְוִאם־ַּב!ת
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

  (התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב) שמות א,א 1.10

  

ְמַיְּלֹדת� ֶאת: ,יזאשמות  שמות אןָ ַהֽ ן ֶמ�לֶ -ַוִּתיֶר2 ר ֲאֵליֶה� ּו ַּכֲאֶׁש7ר ִּדֶּב! א ָעׂש� �ֹ ים ְול   5 ִמְצָר�ִיםָה�ֱא8ִה�
�יןָ ֶאת  ים׃-ַוְּתַחֶּי   ַהְיָלִדֽ
, דאיתא פלוגתא במדרש, חד אמר משה לא היה ני נחמנם יש מבחן אחר דיצאו מכלל בא ]דרוש א -ערבי נחל ויקרא שבת הגדול [

כמו שכתוב  לפי שקודם לידתו מסרה אמו את נפשה על ישראלמדבר עם הקב"ה בכל עת שרצה, ורבנן פליגי. ואיתא למה זכה לזה, 
�יןָ ֶאת  )א,יז 'שמ( ים-ַוְּתַחֶּי רמב"ם [אינו מצווה על קדוש השם, ודעת הרבה פוסקים  חנן דב ]רמב"ם הל' מלכים פ"י ה"ב[ , וידועַהְיָלִדֽ

ן דמי שדינו לעבור ולא יהרג, ונהרג ולא עבר נענש ומתחייב בנפשו. א"כ מדחזינן הבדל בין נבואת משה, לאהר ]הל' יסוה"ת פ"ה ה"א
 , (למילדות שמסרו נפשן במצב שעלולות היו להיהרג על אי מילוי הוראת מלך) דדין ישראל להם רחךכל ומרים, עבור המסירת נפש של אמו, ע

ְמַיְּלֹדת� ֶאת )א,יז 'שמ( אןָ ַהֽ ים-ַוִּתיֶר2 קטן רומז לשני לימודים. מהפך פשטא רומז שלפחות אחד - קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ָה�ֱא8ִה�
המילדות היה להן דין ישראל ולא דין בני נח ולכן היו חייבות למסור נפש  [ערבי נחל]לפי  (לימוד א)ימודים יוצא מפשט הכתוב. מהל

ים -ֶאתהרחבת הפשט על יראתן  (לימוד ב)במצב שהיו עלולות לההרג על אי מילוי הוראת מלך.  מקף בורר בין "האלקים"  –ָה�ֱא8ִה�

יםים בדין". מלת "את" מרבה בבקשת "רחמים בדין". ברוב הגירסות במשמע דין ובין משמע רחמ ֱא8ִה� אות "ה" מוטעמת מתג,  ָהֽ

יםגירסת שו"ת  , מלמד (י"ח מל"ב מידות) מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכלקטן במלה אחת בתפקיד מידה - מונח זקף – ָה�ֱא8ִה�

  שיראו את השם בכל מעשיהן. 

ְמיַ  )א,יז 'שמ( אןָ ַהֽ ּו-ְּלֹדת� ֶאתַוִּתיֶר2 א ָעׂש� �ֹ ים ְול קטן בין שני קיסרים (כאן בין סלוק ... - קטן, פעמיים זקף- קטן ... זקף- ... זקף -  ָה�ֱא8ִה�
  אתנח) רמז לכעין הקש מחסד אברהם אבינו לחסד שעשו המילדות עם הילודים. 

ְמַיְּלֹדת�  )א,יז 'שמ( ד"א ]טו,שמות א' שמות רבה (וילנא) פר[ אןָ ַהֽ שטו עצמן למעשה זקנן, זה אברהם כמה שהקב"ה מעיד ק, ַוִּתיֶר2
ָּתה ),יבכב' וירא (בר עליו א ֱאDִהי֙ם ַא֔ ְעִּתי ִּכֽי־יְֵר֤ ה יַָד֗ י׀ ַעָּת֣ אמרו אברהם אבינו עליו השלום פתח לו פונדק והיה זן את העוברים ואת וגו',  ִּכ֣

אנו נחייה אותן, כיון שראה פרעה שלא  (טט: בתמיהה, אלא)ג אותן השבים בני אדם ערלים, ואנו לא דיינו שאין לנו להאכילן אלא להרו
ת ,יח)א 'שמ(עשו גזירתו שלח וקרא אותן, הדא הוא דכתיב  ֹ֔ יִ֙ם ַלְֽמיְַּלד א ֶמֶֽל^־ִמְצַר֙   .ַוּיְִקָר֤

  

ן )א,יז 'שמ( (=תו"ת)] תורה תמימה[ ר ֲאֵליֶה� מד שתבען לדבר עבירה ולא להן מבעי ליה, א"ר יוסי ב"ר חנינא, מל -  ַּכֲאֶׁש7ר ִּדֶּב!
כז)נתבעו

  :[סוטה י"א ב'] 

ן- ד [רש"י בבלי סוטה יא,ב]'פי [תו"ת הערה כז] משמע על עסקי ביאה מלשון ויבא אליה, עכ"ל, ופי' זה דורש באור, ואפשר  ֲאֵליֶה�
ר ֶאת־ַהּ֜קֹול עַוּיְִׁשַמ֨  ,פט)ז ' נשאבמ(עה"פ  ]יומא ד' ב'[- לומר ע"פ מ"ד ב לו לא נאמר אלא אליו משה שמע וכל ישראל לא שמעו,  יוֵאלָ֗  ִמַּדֵּב֣

יוופירש"י משום דלשון  יו -משמע ש ֵאָל֗ ןנמשך הקול, יעו"ש. ולפי"ז י"ל דמדלא כתיב כאן כאשר דבר להן, אלא  לבדו ֵאָל֗ , ֲאֵליֶה�
ןשמעו הדבור, וא"כ היה מדבר  לבדמשמע שרק הן  ינו שדבר דברים מכוערים. ונראה בלחש, ודרשו שתבען לדבר עבירה, והי ֲאֵליֶה�

דתולין את הקלקלה במקולקל, ולכן רגילין חז"ל לתלות ענינים מגונים באנשים  ]ב"ב ק"ט ב'[- דכלל הדרשה הוא עפ"י מה דקי"ל ב
דמפני שהיו ידועים לבעלי  במ"ש שם כל מקום שנאמר נצים נצבים אינו אלא דתן ואבירם ]נדרים ס"ד ב'[-וכעין מש"כ הרא"ש בפירושו לבעלי מדות מגונות, 

(הפירוש שדבר עמן כל זה  ולולאמחלוקת ומדות מגונות תולין כל עניני מחלוקת בהם, ועיין מזה ביתר באור לקמן בפסוק וירא והנה שני אנשים עברים נצים, 

ןהיה אפשר לומר כאן דלכן דבר  בלחש כי קראן לדבר עבירה) (מהקשר של פרעה למילדות  זהבלחש כדי שלא ישמעו בני ישראל מ ֲאֵליֶה�

  :(אל היולדות) למילדות ,ולא יקראו אותן  ולכן)

ן )א,יז 'שמ( ר ֲאֵליֶה� (שמ' - מדיבור פרעה ב כאןתביר מרכא טפחא, מרכא טפחא מרמז לקבוצת פרטים העשויה להתרחב,  – ַּכֲאֶׁש7ר ִּדֶּב!

  מר חז"ל תולין הקלקלה במקולקל.א,טז) מענין המתת ילודים זכרים בבני ישראל לדיבור בעבירה אחרת, כמא

  תביר ממעט חלק מקבוצת הפרטים הזאת שלא יחול עליו הלכה או ענין כלשהו. – ַּכֲאֶׁש7ר )א,יז 'שמ(עתה נבוא להסביר את 

ן ֶמ�ֶל5 ִמְצָר�ִים )א,יז 'שמ( א]פ[תורה שלמה ק ר ֲאֵליֶה� ּו ַּכֲאֶׁש7ר ִּדֶּב! א ָעׂש� �ֹ אומות  ,ן אמרוכאמ שה,ראה את הדבר כאילו נע ְול
 )"ז(פר אליהו רבה דס[ .אבל ישראל אין נתפסין עד שיעשה מעשה על ידיהן ה,שנעש )מי( ]מו[כהעולם נתפסין על המחשבה 

  ]פ"ח
ש על מחשבתו הרעה נענאן והפירוש הוא שפרעה כוצרף ל נבראשית פל"א אות ראה בתורה שלמה  א]פ[תורה שלמה הערה ק

מוצע לומר כי הסמך של  –. דיקהבצריך אמנם הסמך של הדרש על הפסוק  .יעשו רצונוכאלו נעשה מפני שהיה בטוח שהמילדות 
ּו  )א,יז 'שמ(למעט את פרעה מהנאמר  ַּכֲאֶׁש7ר )א,יז 'שמ(הדרש מרומז בטעם תביר של  א ָעׂש� �ֹ   ולגביו מחשבתו ודיבורו נחשב כעשוי. ְול

ּו )א,יז 'שמ( א ָעׂש� �ֹ ברים (א) הפשט (שמ' א,טז) מענין המתת ילודים זכרים בבני ישראל (ב) קטן מרמז לשני ד- קטן, זקף- מונח זקף -  ְול
ן )א,יז 'שמ(העבירה ששידל אליה פרעה במלת  א )א,יז 'שמ(. טעם מונח במלת ֲאֵליֶה� �ֹ הרחבה כלשהי בלפחות  –עשוי להוסיף אפיון  ְול

  קטן.- אחד משני הדברים המרומזים בטעם זקף

\ת )זטא, 'שמ( ]יד,א שמות פרשהפרשת שמות רבה (וילנא) [ ִעְבִרּי� אֶמר ְּבַיֶּלְדֶכן� ֶאת־ָהֽ �ֹ , למה צוה להרוג אותם על ידי המילדות, ַוּי
ן )א,יז 'שמ(הצעת הסבר נוספת לתבנית הטעמים של  ,כדי שלא יתבע הקדוש ברוך הוא ממנו ויפרע מהן ר ֲאֵליֶה� תביר  – ַּכֲאֶׁש7ר ִּדֶּב!

  פרעה רצה לרבות מקולקלים ע"י קלקול המילדות בעבירה.  כאןטים העשויה להתרחב, מרכא טפחא, מרכא טפחא מרמז לקבוצת פר

תביר ממעט חלק מקבוצת הפרטים, כאן קבוצת המקולקלים, שלא יחול עליו הלכה או ענין  – ַּכֲאֶׁש7ר )א,יז 'שמ(עתה נבוא להסביר את 
  יגת הילדים במילדות מקולקלות. כלשהו. כאן ביקש פרעה למעט עצמו מהריגת הילדים, כדי שיתלה קלקול הר

וכי מאחר שלא עשו כאשר דבר אליהן אין אנו יודעין שקיימו את הילדים, למה הוצרך ...  ]טו,שמות א' שמות רבה (וילנא) פר[ 
�יןָ ֶאת )א,יז 'שמ( הכתוב לומר ים-ַוְּתַחֶּי לעשות עמהם  , יש קילוס בתוך קילוס לא דיין שלא קיימו את דבריו אלא עוד הוסיפוַהְיָלִדֽ

טובות, יש מהם שהיו עניות והולכות המילדות ומגבות מים ומזון מבתיהם של עשירות ובאות ונותנות לעניות, והן מחיות את בניהן, 
�יןָ ֶאת )א,יז 'שמ( הוא שכתוב ים-ַוְּתַחֶּי �יןָ ֶאת )א,יז 'שמ( ד"א ,ַהְיָלִדֽ ים-ַוְּתַחֶּי ים או בעלי יש מהם שראוים לצאת חגרים או סומ, ַהְיָלִדֽ

מומין או לחתוך בו אבר שיצא יפה, ומה היו עושות עומדות בתפלה ואומרות לפני הקדוש ברוך הוא אתה יודע שלא קיימנו דבריו של 
פרעה, דבריך אנו מבקשות לקיים, רבון העולם יצא הולד לשלום שלא ימצאו ישראל ידיהם להשיח עלינו לומר הרי יצאו בעלי מומים 

תם, מיד היה הקדוש ברוך הוא שומע קולן ויוצאין שלמים, אמר ר' לוי הרי אמרת את הקלה אמור את החמורה, יש שבקשו להרוג או
מהן שראוין למות בשעת יציאתן או אמן לסכן בם ולמות אחר יציאתן והיו עומדות בתפלה ואומרות להקב"ה רבונו של עולם תלה 

�יןָ ֶאת )א,יז 'שמ(הרגו אותן, והקב"ה עושה תפלתן לפיכך להם עכשיו ותן להם נפשותיהם שלא יאמרו ישראל הן  ים-ַוְּתַחֶּי , ַהְיָלִדֽ
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

�יןָ  יםאלו האמהות, ַוְּתַחֶּי   , הילדים ממש,ַהְיָלִדֽ

�יןָ  ...  הילדים הבריאים אלא גם שנולדו עם מומים ורפאו אותן, רקהחייו לא   - ]רבה מדרש[- , בתפקיד רבוי כאיתא בטפחא –ַוְּתַחֶּי
  תנא: לא דיין שלא המיתו אותן, אלא שהיו מספיקות להם מים ומזון: -   ]ב,ה יאבבלי סוט[

�יןָ  ותחיין אלו ...  שמות רבה (וילנא) פרשה א -כנדרש ב לקבל האפיון מהסילוקבתפקיד שנוי משמעות ע"י פתיחת טפח טפחא,  –ַוְּתַחֶּי
תנא לא דיין למילדות שלא המיתו אותם, אלא שהיו  ]טוב)פסיקתא זוטרתא (לקח [. כמו שהחיו הילדים כך החייו האמהות האמהות,

  :מספקות לאימותן של ילדים מים ומזון

ים-ֶאת )א,יז 'שמ(   מקף מלמד שעלולים להיולד בעלי מומים וילדים שלמים.  – ַהְיָלִדֽ

ים-ֶאת )א,יז 'שמ( ים-ֶאת )א,יז 'שמ(מרבה לידות וטעם  ֶאתמלת  ַהְיָלִדֽ בתפילת המילדות הגבילו שכל הנולדים נולדו סלוק מלמד ש – ַהְיָלִדֽ
  שלימים ובריאים.

  

�ה ,יח:שמות א ן ַהָּדָב�ר ַהֶּז ּוַע ֲעִׂשיֶת� ן ַמּד! ֹ�אֶמר ָלֶה� ת ַוּי ְמַיְּלֹד� ֶל5־ִמְצַר�ִים� ַלֽ א ֶמֽ ים:        ַוִּיְקָר2 �יןָ ֶאת־ַהְיָלִדֽ   ַוְּתַחֶּי

(שם א יח)  ם כל צורכיהם בזכות מרים שאחזה במדת גמילות חסדים, שכן נאמרוהבאר שהיה מספיק לה ח)כא,י ' חקתבמ( ]כלי יקר[

ים �יןָ ֶאת־ַהְיָלִדֽ   וכו', שהיו מספיקין להם מזון ַוְּתַחֶּי

ן ח)א,י 'שמ( ֹ�אֶמר ָלֶה� ת ַוּי ְמַיְּלֹד� לכעין קטן בין שני קיסרים (כאן בין סלוק ... אתנח) רמז - קטן, פעמיים זקף-קטן ... זקף-... זקף -  ַלֽ
הבאר שהיה מספיק להם כל של מרים לילדים למידת גמילות חסדים של הקב"ה שנתן לישראל במדבר  מדת גמילות חסדיםמהקש 

ן ח)א,י 'שמ(,     צורכיהם ֹ�אֶמר ָלֶה� והנה לא נעלם הדבר ממלך  ח)א,י 'שמ( ]אלשיך[קטן שני לימודים כפי' - קטן, זקף- מונח זקף – ַוּי
ֹ�אֶמר לָ מצרים,  ןַוּי הנה ממה שבשב ואל תעשה נמנעתם מעשות מצותי החרשתי, אך תלונתי היא מדוע בקום עשה עשיתן הדבר  ֶה�

ים ח)א,י 'שמ(הזה,  �יןָ ֶאת־ַהְיָלִדֽ   :בספוק צרכם ותקון חיותם ַוְּתַחֶּי

  

ים ַהִּמְצִרֹּי�  ,יט:שמות א א ַכָּנִׁש7 <ֹ י ל ה ִּכ� ְמַיְּלֹדת� ֶאל־ַּפְרֹע� ִעְבִרֹּי�ת ַוּתֹאַמ2ְרןָ ַהֽ   ת ָהֽ
דּו: \א ֲאֵלֶה7ן ַהְמַיֶּל�ֶדת ְוָיָלֽ ֶרם ָּתב> Iָּנה ְּבֶט י־ָחי�\ת ֵה�   ִּכֽ

ונ"ל בדרך דרש, עם דברי פרשת דרכים (דרוש יז) שמות שאמר מלך מצרים  ]דרוש ד ד"ה ונ"ל בדרך -ערבי נחל בראשית ויחי [
\ ְּבַיֶּלְדֶכן�  (שמ' א,טז)למילדות  ִעְבִרּי� ן תֶאת־ָהֽ � ִים ּוְרִאיֶת� ֹ�  ,טז)א 'שמ(כו'   ַעל־ָהָאְבָנ ּו אְול ר ַּכֲאֶׁש7ר ָעׂש� ן ִּדֶּב!  ִמְצָר�ִים ֶמ�ֶל5 ֲאֵליֶה�

 ָ �ין ים ַוְּתַחֶּי  ּועַ ַמּד!  ח),י מ' א(ששהיו מספקות מים ומזון. והקשה, דא"כ כאשר אמר להם פרעה  (שמ"ר א, טו), ואמרו רז"ל :ֶאת־ַהְיָלִדֽ
ן �ה ָּדָב�רהַ  ֲעִׂשיֶת� ָ  ַהֶּז �ין ים ַוְּתַחֶּי , חדא על שלא הרגו, ושנית על שהיו מספקות מים )(א,יח)-(שתי שאלות ב שאל להם תרתי :ֶאת־ַהְיָלִדֽ

ִעְבִרֹּי�ת יט)מ' א,(שמה השיבו  ןכם ומזון, וא ים ַהִּמְצִרֹּי�ת ָהֽ א ַכָּנִׁש7 <ֹ י ל פרשת דרכים) (ה, עדיין לא השיבו על הספקת מים ומזון. ותירץ ִּכ�

 ין כןבן נח נהרג על העוברין, משא ]סנהדרין נז ב[, והנה קי"ל ני נחעם המחלוקת באבות שקיימו התורה, אם היה דינן כישראל או כב
� ִים ןּוְרִאיֶת� ,טז) א' שמ(פרעה  מר להןישראל, לכן א ל דייקא, שעדיין לא יצא הולד, ורשאים אתם להרוג הולד, כי דין ישרא ַעל־ָהָאְבָנ

אם הקדוש ברוך הוא אוהב עניים מפני מה אינו מפרנסם,  ]א,ב"ב י[לכם ואינכם חייבים מיתה על העוברין. והנה טורנוסרופוס שאל 
�  יד, א) אהר'  (דבכו', כי ישראל קרוים מלך והיה התשובה משל לבן משל לעבד כו',  ם יםָּבִנ ה�  ַאֶּת� � ' ַלֽ אסור  י נח, נמצא א"כ לבנםֱא8ֵהיֶכ

, מדוע עשיתן הדבר הזה, שלא הרגתם, ואם תאמרו לי (במי מה נפשך) , והיינו ששאל להם פרעה בממ"נ(כי הם לא בנים לה') צדקה ליתן
ים ח)א,י 'שמ(, א"כ מדוע (ולכן לא המתתן הילדים) לכם וחייבים מיתה על העוברין ני נחשדין ב �יןָ ֶאת־ַהְיָלִדֽ במים ומזון, הלא  ַוְּתַחֶּי
, לכן היה די בתירוץ על (מי מה נפשך)  צדקה, ולכן כיון שהקשה להם על שני דברים אלו בדרך ממ"נ ן נחליתן לב ל)(לישראאסור 

ָּנה (שלא המיתו הנולדים ליולדות הישראליות  קושיא א' י־ָחי�\ת ֵה� ים ַהִּמְצִרֹּי�ת  ט)א,י 'שמ(, והשיבו וילדו ללא נוכחות מילדת)ִּכֽ א ַכָּנִׁש7 <ֹ י ל ִּכ�
  .כו', עכ"ד וש"יִעְבִרֹּי�ת הָֽ 

ה ט)א,י 'שמ( ְמַיְּלֹדת� ֶאל־ַּפְרֹע� קטן, ז"ק שני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות לימוד אחד יוצא - מהפך פשטא זקף – ַוּתֹאַמ2ְרןָ ַהֽ

ִעְבִרֹּי�  יט)מ' א,(שמה השיבו מהפשט, כאן לימוד אחד הוא ש:  ים ַהִּמְצִרֹּי�ת ָהֽ א ַכָּנִׁש7 <ֹ י ל   , עדיין לא השיבו על הספקת מים ומזון.תִּכ�

י יט)מ' א,(ש ים ַהִּמְצִרֹּי�תמונח מאפשר ללמוד את הכתוב הבא וטעמיו יותר מפעם אחת  – ִּכ� א ַכָּנִׁש7 <ֹ טפחא בתפקיד כפותחת טפח  – ל

ִעְבִרֹּי�תלהתאפיין מהכתוב אחריה  ים ַהִּמְצִרֹּי�תומלמד כי הכתוב  ָהֽ א ַכָּנִׁש7 <ֹ ים העבריות ולא על המצריות.  נלמד על ל א ַכָּנִׁש7 <ֹ ל
כל  [ת"י]ע"פ  (למוד א)דרגא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין או הלכה, כאן  – ַהִּמְצִרֹּי�ת
  תעשה פעולה להמית.כולן בקיעות במלאכת המיילדות ויבחינו עם  [ספורנו]וע"פ  (למוד ב) ,זריזות וחכמות בדעתן הן ...היהודיות 

ָּנה ט)א,י 'שמ( י־ָחי�\ת ֵה�   קטן-מקף מונח זקף – ִּכֽ

י־ָחי�\ת  ט)א,י 'שמ(   מקף בורר בין משמעות בעלי חיים ובין משמעות בתורה מילדות, ומשמעות בלשון חכמים יולדות –ִּכֽ

ֽ כ ט)א,י 'שמ( ָּנה י־ָחי�\תִּ ות היא הנשים העבריות מיילדות את עצמן כמו החיות ולכן קטן בתפקיד שני לימודים: (א) כאן המשמע-זקף – ֵה�
המילדות לא הגיעו למצב לקיים פקודת פרעה להמית הילדים בשעת לידה, (ב) היות היולדות הן עבריות , לכן הנולדים הם עברים 

  בהספקת מים ומזון. צדקהולכן המילדות העבריות אינן אסורות בליתן לנולדים 

י־ָחי�  ט)א,י 'שמ( ָּנהִּכֽ \א ֲאֵלֶה7ן קטן והתוכן הוא תיאור ואחריו פעולה וכאן אפילו שתי פעולות - (אתנח) מונח זקף – \ת ֵה� ֶרם ָּתב> Iְּבֶט
דּו   . תבנית העשויה ללמד אלאחריה ואלפניה.ַהְמַיֶּל�ֶדת ְוָיָלֽ

יָא ִמְצַריְָתא יְהּוַדיְיָתא ֲארּום זְִריזִין ְוַחִּכיִמין ְּבַדֲעֵּתיֶהן ִהינּון ֳקָדם ַוֲאָמַרן ַחיְיָתא ְלַפְרעֹה ֲארּום ָלא ִכנְׁשַ  )שמות א,יט( – ]תרגום המיוחס ליונתן[
ִמן יַד ִהינִין  ַמיָא ְוהּוא ָׁשַמע ְּבַקל ְצלֹוְתהֹוןַעד ָלא ֵתיֵתי ְלַווְתהֹון ַחיְיָתא ִהינִין ַּתְליַין ֵעינֵיֶהן ִּבְצלֹוי ַמְצָלן ּוַבֲעיָין ַרֲחִמין ִמן ֳקָדם ֲאבּוֶהן דִבׁשְ 

ותאמרנה המילדות לפרעה כי לא כנשים ִמצריות היהודיות כי זריזות וחכמות בדעתן הן ִלפני עד  יט),שמות א( ]כתר יונתן[ ִמְתַענְיַין ִויִליַדן ּוָפְרַקן ִּבְׁשָלם:
מים והוא שומע בקול תפילתן מיד הן נענות ויולדות לא תבוא אליהן המילדת הן תולות עיניהן בתפילה ִמתפללות ומבקשות רחמים ִמן לפני אביהן שבש

ָּנה ט)א,י 'שמ(ועל מ"ש  (אוצר החכמה)] 25שמות הרב יצחק בן שושן ע'  –[חומש דעת תבונה ע"פ רבינו יונה ונושעות בשלום:  י־ָחי�\ת ֵה�  ,וכו' ִּכֽ
תבאנה להן המילדות הם תולים עיניהם לה' בתפילה ומבקשות כתב תרגום יונתן בתרגום לשונו ללשון הקודש שהן זריזות וחכמות בדעתן ולפני ש

  .רחמים על עצמם מאביהם שבשמים והוא שומע תפילתם ויולדות ונגאלות בשלום
ָּנה ט)א,י 'שמ( י־ָחי�\ת ֵה�   בלימוד לאחריה מלמד כי העבריות מתפללות לה' וה' שומע תפילתן ויולדות בשלום גם בלי מילדת.  ִּכֽ

ִעְבִרֹּי�תלמד על הכתוב אלפניה בלימוד אלפניה מ ים ַהִּמְצִרֹּי�ת ָהֽ א ַכָּנִׁש7 <ֹ י ל המצריות אינן מתפללות אל ה' ולכן הן צריכות בדרך  ִּכ�
  הטבע למילדות שתעזורנה להן ללדת. 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

  (התשפ"א)  שמות א,א 1.11

  

�  ,יד:שמות ב ינּו ַהְלָהְרֵג יׁש ַׂש2ר ְוֹׁשֵפט� ָעֵל� Iְלִא JKְמ י ָׂשֽ ּיֹאֶמר ִמ� Lר ַו יִני� ַאָּת�ה ֹאֵמ� ְגָּת ֶאת־ַהִּמְצִר� ר ָהַר�   ַּכֲאֶׁש!
ר:  ע ַהָּדָבֽ ר ָאֵכ�ן נ\ַד! א ֹמֶׁשה� ַוּיֹאַמ�   ַוִּייָר2
ּיֹאֶמר  )יד,שמות ב( Lמוצע לשיעור זמן שאב יכול להכות בנו, או רב יכול , כעין שיעור אלפניו ולאחריו. אלפניו (תלשא) גדולה- תלישא - ַו

, מבין האפשרויות הבאות מברית בין הבתרים, או מלידת יצחק, או מירידת אחריו שיעור זמן הגאולהפקיד תלשא לכתוב להכות תלמידו. ת

י . כי ההמשך , מתאים בקירוב מיום נשואי יעקב ולאהגלות מצריםיוסף למצרים, או מ יׁש ַׂש2ר ְוֹׁשֵפט� מונח  - ִמ� Iְלִא JKגרשיים קדמא  –ָׂשְמ
לת פעולה, השעיתה, והמשכה בעתיד, כאן רוצה לומר התגלות מוקדמת מדאי של משה כגואל, השעית הגלוי מהפך פשטא, תבנית של תחי

  עד להתגלותו בק"ץ שיקבעו הקב"ה, 

שנה  143ביום נושאו את לאה, שזה היה  84-) ה7+ 14+  63שנה מלידת יצחק עד ליציאת מצרים, אם יעקב היה בתחילת שנתו ( 400
ּיֹאֶמרי גי' מלת מלאות מלידת יצחק, אז Lשנה.  400-שנה המלאות ל 143- משלימה את ה 257העולה  ַו  

[ספר ע"פ והדבר נאמר ע"י אחד מבין דתן ואבירם מבני בניו של ראובן בכור יעקב ולאה, שנולד בתוך השנה של נישואי יעקב ולאה. 

ת ראובן ידלשנת מ 257ומספר השנים מלכות וכהונה. הם טוענים לכבוד אביהם ושממנו הבכור היו אמורים לצאת  הפרשיות, הרב כיטוב]
  צאצא של ראובן צריך להיות המנהיג.עשוי לרמז לטענתם כי  שנה 400עד 

  

ג ֶאת-ַוִּיְׁשַמ2ע ַּפְרֹעה� ֶאתשמות ב,טו:  ׁש ַלֲהֹר� ה ַוְיַבֵּק�   ֹמֶׁש�ה -ַהָּדָב�ר ַהֶּז�
ֶרץ  !ֶׁשב ְּבֶאֽ ה ַוֵּי �י ַפְרֹע� ח ֹמֶׁשה� ִמְּפֵנ � -ַוִּיְבַר2 לִמְדָי !ֶׁשב ַעֽ ר׃-ן ַוֵּי   ַהְּבֵאֽ

ה-ַוִּיְׁשַמ2ע ַּפְרֹעה� ֶאת (שמ' ב,טו) קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד -קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ַהָּדָב�ר ַהֶּז�
שעמדו  ]פרשה אשמות רבה (וילנא) שמות [ (לימוד א)מהלימודים יוצא מהפשט, כאן לפי הפירושים המובאים נראה שיוצא מן הכלל. 

ששמע פרעה כך אמר כמה דברים שמעתי ושתקתי כיון . כ-דברים רבה פ"בב [תו"ש הערה קכב]  )ב(לימוד  ,דתן ואבירם והלשינו עליו
. כנראה שמשה כבן בתיה בת פרעה היה בעל מעמד מיוחד אצל הימים למשה דבריוראה ב .כיון שהגיע על שפיכת דמים תפסו אותו

ה -ַוִּיְׁשַמ2ע ַּפְרֹעה� ֶאתאת פרעה להעניק לבני ישראל יום מנוחה בשבת. אבל כאן פרעה, כגון ששכנע  גם שפיכות דמים וגם ַהָּדָב�ר ַהֶּז�

דיבור, וטעם  וביןמשמעות ענין כלשהו  ביןמקף כבורר  – ַהָּדָב�ר-ֶאתשמבני ישראל הלשינו עליו, אף על פי שבא לעזרתם, ויתפרש טעם 

  דיבורים על מעשים אחרים. מונח כמרבה  – ַהָּדָב�ר-ֶאת

ג ֶאת  (שמ' ב,טו) ׁש ַלֲהֹר� ׁש  (שמ' ב,טו).   ֹמֶׁש�ה-ַוְיַבֵּק� אמר פרעה  [מכילתא יתרו מסכתא דעמלק פ"א]טפחא בתפקיד שנוי, ע"פ  – ַוְיַבֵּק�
ג  (שמ' ב,טו) ,תפשו את משה והעלוהו לבימה וכפתוהו והניחו הסייף על צוארו מקף בורר  –ֹמֶׁש�ה -ֶאת  ו)(שמ' ב,ט מונח מרבה, – ַלֲהֹר�

-ֶאת  (שמ' ב,טו) ,באותה שעה ירד מלאך ונדמה להם כדמותו של משה תפסו את המלאך והניחו את משהבין משה בשר ודם ובין מלאך 
רשים וסומים והיו אומרים חתים כתים אלמים כעשאן המקום  אתנח מגביל, סה"כ מונח אתנח רבוי הגבלות כהמשך המדרש – ֹמֶׁש�ה
יו  (שמ' ד,יא) כענין שנאמר ,ן הוא משה ולא היו מדברים ולחרשים ולא היו שומעים ולסומין ולא היו רואיןכים חילאלמ אֶמר ֜ה' ֵאָל֗ ֹ֨ י  ַוּי ִמ֣

ם ֶּפ֘ה ָלָֽאָד֒ם  ה: ,ד)ח(שמ' ית' י לכן נאמרכו' ָׂש֣ ֹֽ ֶרב ַּפְרע נִי ֵמֶח֥ י ַוּיִַּצֵל֖ י ָאִב֙י ְּבֶעזְִר֔   ִּכֽי־ֱאDֵה֤

  

ה  (שמ' ב,טו) אמר רבי ינאי כתיב ... י ברכות פ"ט ה"א (וילנא סג,א)][ירושלמ �י ַפְרֹע� ח ֹמֶׁשה� ִמְּפֵנ ואפשר לבשר ודם לברוח מן ַוִּיְבַר2
  וקהת החרב מעל צוארו של משה ונשברה. המלכות. אלא בשעה שתפס פרעה את משה חייבו להתיז את ראשו 

לְּכִמגְ ^ַצָּואֵר֖  ,ה)ש זה"ש(הדא הוא דכתיב  ן ַּד֣ אמר רבי אביתר ולא עוד אלא שנתז החרב מעל צוארו של  (?)זה צוארו של משה. ר'  ַהֵּׁש֑
ֶרב נִיַוּיִַּצלֵ֖  (שמ' יתרו יח,ד)והרגתו. הדא הוא דכתיב  (של המוציא להורג)משה על צוארו של קוסנתירו  ֹֽה ֵמֶח֥   לי הציל וקוסנתר נהרג. :ַּפְרע

ם  מ' ד,יא)(ש הוא שהקב"ה אמר לו למשה...  ם ֶּפ֘ה ָלָֽאָד֒ם ֚אֹו ִמֽי־יָׂ֣שּום ִאֵּל֔ י ָׂש֣ מי  (דב' ד,ז)תמן קמת לך והכא לית אנא קאים. הה"ד  וגו'ִמ֣
נּו ֵאָלֽיו: ינּו ְּבָכל־ָקְרֵא֖ בשר ודם יש לו פטרון  ... היכן הוא והיכן  (הסביר בדרך אחרת)רבי יודן בשם ר' יצחק שיטה אוחרי  ַּכ֣ה' ֱאDֵה֔

(אדם נו. אבל הקב"ה הציל יונה ממעי הדגה ... הציל לחנניה מישאל ועזריה מכבשן האש ... הציל את דניאל מגוב אריות ... אלא פטרו

  יצווח ואני עונה לו מיד. (אל הקב"ה)לי  בעת צרה )
ה (שמ' ב,טו) �י ַפְרֹע� ח ֹמֶׁשה� ִמְּפֵנ מודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד קטן מרמז לשני לי- קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ַוִּיְבַר2

הגנת  (לימוד א)מהלימודים יוצא מהפשט, כאן לפי הפירושים המובאים נראה שיוצא מן הכלל הצלה ובריחה שלמעלה מדרך הטבע. 
 (לימוד ב)גופו של משה מפני חרב המוציאו להורג במדרש אחד שצוארו התקשה כשיש, מדרש אחר שמלאך בדמותו בא במקומו 

  ומשה יצא מביניהם.אחזם שיתוק ים בהוצאה להורג המשתתפ

ֶרץ !ֶׁשב ְּבֶאֽ � ן-ַוֵּי   מרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב,  – ִמְדָי

ֶרץ  (שמ' ב,טו) ]הכתב והקבלה[ !ֶׁשב ְּבֶאֽ � ן-ַוֵּי בדברי הימים של משה יאמר כי קודם שהגיע משה לארץ מדין מלך בארץ כוש . ִמְדָי
יר אמר רי"א קצרה התורה בספור מה שקרה לו בארץ כוש, לפי שלא היתה אותה מלכות אשר בחר בם ה', ולא ושפ... ארבעים שנה 

ם׀ יּכִ֤  ,ג)קלג 'תה(הזכיר רק מה שקרהו במדין ובהר האלהים  ...הארץ אשר ה' דורש אותה, ולכן  ה' ֭ה  ִצָּו֣ה ָׁש֨ ים ֶאת־ַהְּבָרָכ֑ ּיִ֗   :ַעד־ָהעֹוָלֽם ַח֝

  

ם  יא),(שמות ב והיכן מצינו במשה שנתן נפשו עליהם שנ'...  ]מסכתא דשירה פרשה א -עאל בשלח מכילתא דרבי ישמ[ ים ָהֵה֗ י׀ ַּבּיִָמ֣ ַויְִה֣
ם יו ַוַּיְ֖רא ְּבִסְבDָת֑ א ֶאל־ֶאָח֔ ל מֶֹׁש֙ה ַוּיֵֵצ֣ ה )בי,(שמות ב וכתיב  ַוּיִגְַּד֤ ֹ֔ י ְראַוַּי֖ ( ַוִּיֶ֤פן ּכֹ֙ה ָוכ ין ִּכ֣ יׁש ֵא֣ י ̂֙ ַוּיַ  ִא֑ הּו ֶאת־ַהִּמְצִר֔ הא לפי שנתן ) :ַּבֽחֹול ַוּֽיְִטְמֵנ֖

  .(נקראו אחיו כי ראה בסבלותם והרג נוגש מצרי שענה ישראלי) נפשו עליהם נקראו על שמו

י ,יג)שמות ב( ומנין שנתן נפשו עליהם שנ' ְמ֞@ ְלאִ֨  ,יד)שמות ב(וגו'  ַוּיֵֵצ֙א ַּבּ֣יֹום ַהֵּׁשנִ֔ י ָׂשֽ ּיֹאֶמר ִמ֣ ינּוַו֠ ר ְוׁשֵֹפ֙ט ָעֵל֔ ַוִּיְׁשַמ2ע ַּפְרֹעה� ,טו) שמות ב( יׁש ַׂש֤
� ן ֶׁש�ַבע ָּבנ�ֹות ),טז(שמות בוכתיב וגו'  ן ִמְדָי ּום ),יז(שמות ב...  ּוְלֹכֵה! ים ַוְיָגְרׁש� אּו ָהֹרִע� ברח  (במצרים בגלל הגנת בני ישראל)מדינין  ַוָּיֹב!

יו ִעם־יְִׂשָרֵאֽל: לג כא) ב' וזה"(דב חזר (בהגנת בנות כהן מדין)ולדינין  ה ּוִמְׁשָּפָט֖ ת ֙ה' ָעָׂש֔   .הא לפי שנתן נפשו עליהם נקראו על שמו ִצְדַק֤

  

� ן ֶׁש�ַבע ָּבנ�ֹות: טז,בשמות  ן ִמְדָי   ּוְלֹכֵה!
�אָנה� ֶאת  ָנה ַוְּתַמֶּל �אָנה ַוִּתְדֶל �ֹ ן׃-ַוָּתב אן ֲאִביֶהֽ !ֹ ֹות צ ים ְלַהְׁשק�   ָה�ְרָהִט�
ן ִמְד  ,טז)שמות ב( � ןּוְלֹכֵה! ל"ב מדות, כתוב המלמד על מכעין מידת סמוכים לפסוק שלפניו, (כעין מידה כ"ב מרכא טפחא בראש פסוק,  -  ָי

מלמד על השגחה פרטית של ה' על יראיו. בהשגחה פרטית זאת משה ברח [ירושלמי ברכות פ"ט ה"א] חבירו או שחבירו מלמד עליו). 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

מלמד על מסירות נפש של משה על בני  ]מסכתא דשירה פרשה א -ל בשלח מכילתא דרבי ישמעא[מפרעה וישב על באר במדין. 
� ן,טז) שמות ב(ישראל. ההשגחה הפרטית על משה ומסירות הנפש של משה באים ביחד אל  ן ִמְדָי שלו, לכל אחד מהם  ֶׁש�ַבע ָּבנ�ֹות -ו ֹכֵה!

  אחת)- כו) על הכתוב על- (וי' ה,כא- בהשפעה מיוחדת אליו (הסבר [מלבי"ם ל

ומלמדת על  )טז-ו(שמות ב,ט, עוברת אל פסוקים טו)-,יאב(שמות - ימוד סמוכים מסירות נפש משה על בני ישראל המתגלה בכאן ל
ה  לג כא) ' וזה"ב(דבמסירות הנפש של משה להצלת בנות מדין, (כעין  ת ֙ה' ָעָׂש֔ בכללות) ובהשגחה פרטית הגעת משה למדין מוליכה אל ִצְדַק֤

  התקרבות יתרו לה'. 

� ן ,טז)שמות ב( ]"ירש[ ן ִמְדָי אבל עדיין לא פנה לקבלת עול מלכות שמים.  :מאצלם ערב שבהן ופירש לו מעבודה זרה ונידוהו -  ּוְלֹכֵה!
  .בעקבות הגעת משה למדין צפורה בת יתרו התגיירה ונשאה למשה, ובמשך הזמן יתרו התקרב לקבלת עול מלכות שמים

  

ים (שמות ב) אּו ָהרִֹע֖ ֹ֥ ן ַוַּיְׁ֖שְק ֶאת־צֹאָנֽם: (יז) ַוּיָב א ַהּיֹֽום: ַויְגְָרׁ֑שּום ַוָּיָ֤קם מֶֹׁש֙ה ַוּ֣יֹוִׁשָע֔ ֹ֖ ן ּב אֶמר ַמּ֛דּוַע ִמַהְרֶּת֥ ֹ֕ ן ַוּי ל ֲאִביֶה֑ אנָה ֶאל־ְרעּוֵא֖ ֹ֕   (יח) ַוָּתב

�ד ָהֹרִע�ים ְוַגםשמות ב,יט:  י ִהִּציָל�נּו ִמַּי ְרןָ ִא�יׁש ִמְצִר� נ-ַוּתֹאַמ. ה ָדָלה� ָל� �ְׁשְק ֶאתָּד28 אן׃-ּו ַוַּי ֹֽ ָּמה ּזֶ֙ה   ַהּצ יו ְוַאּ֑יֹו ָל֤ אֶמר ֶאל־ְּבנָֹת֖ ֹ֥ (כ) ַוּי

אַכל ָלֶֽחם: ֹ֥ ן ֖לֹו ְוי יׁש ִקְרֶא֥ ן ֶאת־ָהִא֔   ֲעזְַבֶּת֣

כהן מדין הניח ע"ז והרהר תשובה. מדין נידוהו, לכן בנותיו רעו צאנו, והרועים בקשו לענותן ומשה  [מדרש תנחומא שמות יא]ע"פ 
ה ,יב)ישעיה סג(שנאמר  ]מדרש אגדה (בובר) שמות ב[ יען. ומשה מסביר שבגלל הריגת המצרי הוא נמלט למדין.הוש ין מֶֹׁש֔ ̂֙ ִליִמ֣ , מֹוִלי

ותחלה שבא משה מצא הרועים מכים צאנו של יתרו, אמר להם ריקים, מן הדין שישקו נשים תחלה וילכו להם, ואם אינם יכולים 
, מיד לא שמעו לו עמד משה על פי הבאר והמים עלו ושתו כל צאנם ובקרם, אמר משה אוי לי שהנחתי את לדלות דולים להם האנשים

י D֥א נָָטְֽרִּתי: ו),(שה"ש אעמי ובאתי לדון את אומות העולם, לכך נאמר  י ֶׁשִּל֖ ֶחם: ,כ)שמות ב( ַּכְרִמ֥ ֹ!אַכל ָלֽ \ ְוי ן ל� קהלת ( וכן אמר החכם ִקְרֶא!

יִםַׁשַּל֥ח  ,א)יא י ִמן ,י)שמות ב( ואיזה זה יתרו שהאכיל את משה, שנאמר בו, ַלְחְמ֖@ ַעל־ְּפֵנ֣י ַהָּמ֑ הּו׃-ִּכ! ִים ְמִׁשיִתֽ אני (בתיה) משיתי אותו, ( ַהַּמ�

\  ,כ)שמות ב( אמר להם) הוא ימשה אחרים, כאן משפחת יתרו, אח"כ בני ישראל ן ל� יׁש ִקְרֶא! ֶחםָל2ָּמה ֶּזה� ֲעַזְבֶּת�ן ֶאת־ָהִא� ֹ!אַכל ָלֽ ופרע לו , ְוי
ה ,יב)יח ' יתרושמ( הקדוש ברוך הוא, הדא הוא דכתיב ן מֶֹׁש֖ ל ֶלֱאָכל־ֶלֶ֛חם ִעם־חֵֹת֥ ל׀ זְִקֵנ֣י יְִׂשָרֵא֗ ֹ֣ ן ְוכ ֹ֜ א ַאֲהר ֹ֨   ַוּיָב

י ,יט)שמות ב( ְרןָ ִא�יׁש ִמְצִר� לדבוק בלמעלה ואז תבוא השפעה קטן, רמז מלמעלה למטה כדי לעורר את הלמטה - גדול ... זקף- זקף – ַוּתֹאַמ.
מלמדים על מהלכים של התעוררות. (א) התעוררות של משה המוסוה כמצרי מלמטה למעלה,  כ)- זי,שמות ב(רבה מלמעלה למטה. פסוקים 

עליית מי הבאר לקראתו עבור האומות מעורר את משה להצלת עמו. (ב) משה המוסוה כמצרי הוא שליח ההשגחה האלקית מלמעלה 
טיול  -בני יששכר מאמרי חודש ניסן מאמר ד [-את הניצוץ הקדוש שבבנות יתרו לבקש להיכלל בקודש (רעיון הלקוח מ המעורר

  העלאת מים נוקביים.  –), איסוף הבירורים מאלופו של עולםהיא  אשר במלאך (ס"מ)ַאֶל"ף אשר החיות של אות היינו  ]בפרדס, דרוש ב

ולאיש זה נולדה בת  :עבודה זרה שלא עבדה ,מכיר בכל עבודה זרה שבעולם שלא הניחת (יתרו)יה מלמד שה...  ,יא)ח' ית' ישמ( ]רש"י[
ציפורה. בפנימיות התורה משה הוא החלק רוחני של הבל, ציפורה בת יתרו היא אחת משתי התאומות של הבל (השניה בתיה בת פרעה) 

  ניצוץ קדוש שנפל עמוק מאד, וכאן מתחיל שובה אל מקורו. 

  (שמות ג,א).- ררות בנות יתרו מעוררת את יתרו לדרך ה' ואח"כ הוא ומשפחתו מתגיירים. רמז לאומות העולם. ראה הסבר בהתעו

  

י ִהִּציָל�נּו ,כ)שמות ב( [דבר מלכות שמות התשע"ט, ע' נ' ליקוטי לוי יצחק חלק א ע' א] יוכבד אמו של משה נולדה בין  ִא�יׁש ִמְצִר�
יחצית ראשונה של מלת החומות בכניסה למצרים. מ לגלות מצרים,  130- רמז ללידת משה שנולד בשנה ה 130גי' מ"צ עולה  ִמְצִר�

יהמחצית השניה של מלת    לגלות מצרים הייתה גאולת ישראל. 210 -בשנה ה 210ר"י עולה  ִמְצִר�

� ן ֶׁש�ַבע ָּבנ�ֹות )טז,ב(שמות מוצע ללמוד בפנימיות התורה קשר בין  ן ִמְדָי �אָנה�       ּוְלֹכֵה! ָנה ַוְּתַמֶּל �אָנה ַוִּתְדֶל �ֹ   ובין ַוָּתב

י  )ט,יב(שמות  ְרןָ ִא�יׁש ִמְצִר�   הן רמז למידות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות (חג"ת נהי"מ) ֶׁש�ַבע ָּבנ�ֹות )טז,ב(שמות . ַוּתֹאַמ.

  תתאאשר משפיעות חיות אלקית לעולמות בריאה יצירה עשיה וזאת התעוררות מלעילא ל

ְרןָ  ילגלות ולשנה  130גי'  – ִמצְ  אשר נולד בשנה  ִא�יׁש - מאמר המעורר את הַוּתֹאַמ. שנה שבה יוליך בפועל ישועת ישראל  210גי'  ִר�
  מגלותם 

מהותו של משה היא מושיען של ישראל, הוא ה"רעיא מהימנא"  [דבר מלכות שמות התשע"ט, ע' נא, ליקוטי שיחות כרך טו שמות]
ראית אלקות. ואפילו לא (טט: כביכול)  מן) המביא לידי כך שהאמונה תשפיע על מעשי ישראל בפועל. גם במקום שאין בו(רועה נא

כאורה התורה מספרת על היות משה רועה צאן שזה היה הכנה ונסיון למשה רבנו כרועה ישראל. לשם מה . ... לבהבנה ובהכרה
ֹו התורה מדגישה אן ִיְתר! 7ֹ � ןֹּכֵה�ן מִ  ודווקא צ ? המשמעות הפנימית היא שבצאן יתרו היו "חילי דקדושה" (=כוחות של קדושה) ְדָי

ֹו ומשה פעל ל"אקרבא לקדושה" (=לקרבן למקורם, לקדושה) לפיכך מדגישים אן ִיְתר! 7ֹ � ן...  צ אפילו הניצוצות שנמצאו .  ֹּכֵה�ן ִמְדָי
  שה "לאקרבא לקדושה"כהן עבודה זרה ש"לא הניח ע"ז שלא עבדה" פעל מ –אצל "כהן מדין" 

גדו"ל זק"ף קט"ן העולה יסו"ד -ניצוצות קדושה מקורם בשבע? מידות דתוהו (חג"ת נהי"מ). הם מרומזים בגי' שמות הטעמים זק"ף
מלכו"ת העולה תקע"ו (זה כפי שכתב אמרי נועם הרבי מדזיקוב). תבנית הטעמים הזאת נמצאת בתורה כ"ג פעמים ובכולם יש טעם נוסף 

ר"ב מופעים (בשני פסוקים פעמיים, בשני חצאי -גדול נמצאת בתורה ב- קטן זקף-הטעמים האלו. לעומת זאת תבנית הטעמים זקףבין שני 
פסוקים). מהתבוננות בתוכן הפסוקים לענ"ד תבנית ז"ק ז"ג עשויה ליצג השפעה מלמעלה למטה, ותבנית ז"ג ז"ק עשויה ליצג ניצוץ 

למעלה ואז באה התעוררות מלאה מלמעלה למטה. כ"ג עשוי לרמז אל כ'הן ג'דול שבעבודת יום  התעוררות מלמעלה לעורר תיקון ממטה
  הכיפורים מעורר תיקון כלל ישראל בתשובה ואז הקב"ה מקבל התשובה מכפר מוחל וסולח ומשפיע קדושה לעם ישראל ולעולם.

  

ַבע ּבָ  (שמות ב טז,כ)- בפנימיות הענין שב ן ִמְדָי֖ן ֶׁש֣ ים משל למקור ניצוצות הקדושים  ֑נֹות(טז) ּוְלכֵֹה֥ ְרָהִט֔ נָה ַוְּתַמֶּל֙אנָ֙ה ֶאת־ָה֣ אנָה ַוִּתְדֶל֗ ֹ֣ ַוָּתב
אן ֲאִביֶהֽן: ֹ֥ הניצוצות הקדושים באו (נפלו) לבין הקליפות של הסתר העולם ודולים בו ניצוצות קדושה וממלאים רהטים היינו  ְלַהְׁש֖קֹות צ

ֹ֥ מקיימים את הבריאה.  ים ַויְגְָרׁ֑שּום (יז) ַוּיָב ן ַוַּיְׁ֖שְק ֶאת־צֹאָנֽם:כוחות ההסתר לא רוצים לדעת ממקורם, אּו ָהרִֹע֖ משה  ַוָּיָ֤קם מֶֹׁש֙ה ַוּ֣יֹוִׁשָע֔
גדול אשר - מתעורר לתפקידו כגואל הבריאה, להביאה אל ההבנה וההכרה לראית האלקות שהיא מקורה. אפשר שלכך מרמזים שני הזקף

אנָה- ב ֹ֕ א ַהּיֹֽום: (יח) ַוָּתב ֹ֖ ן ּב אֶמר ַמּ֛דּוַע ִמַהְרֶּת֥ ֹ֕ ן ַוּי ל ֲאִביֶה֑   ז"ג ציורו שני יו"ד וו"ו כרמז לגי' של שם הוי"ה  ֶאל־ְרעּוֵא֖

י יׁש ִמְצִר֔ ְרןָ ִא֣ קטן משה פעל ל"אקרבא לקדושה" (=לקרבן למקורם, לקדושה) את הניצוצות הקדושים - גדול מונח זקף- זקף – יט) ַוּתֹאַמ֕
ֹוו ועמם התעל אן ִיְתר! 7ֹ � ן-...ו צ   נשברה אחיזת הקליפות. ֹּכֵה�ן ִמְדָי

אַכל ָלֶֽחם: ֹ֥ ן ֖לֹו ְוי יׁש ִקְרֶא֥ ן ֶאת־ָהִא֔ ָּמה ּזֶ֙ה ֲעזְַבֶּת֣ יו ְוַאּ֑יֹו ָל֤ אֶמר ֶאל־ְּבנָֹת֖ ֹ֥ עכשו מי שנפל הרחוק יותר מפני שבא ממקור גבוה יותר, (כהן  (כ) ַוּי
  המעורר את הבריאה להידבק אל הבורא יתברך שמו ולהתבטל אל שלוחו המשפיע בבריאה בגלוי. מדין שלא הניח ע"ז שלא עבדה) הוא 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

  (התשפ"ב)(בהשתתפות נחלת יעקב)  שמות א,א 1.12

ד: ,כ:שמות א ּו ְמֹאֽ ת ַוִּי>ֶרב ָהָע7ם ַוַּיַֽעְצמ� ְמַיְּלֹד� ים ַלֽ !יֶטב ֱא8ִה�   ַוֵּי

ים ,כ)א 'שמ( !יֶטב ֱא8ִה� ַוִּי>ֶרב - בשכר רוחני (א) מסיפוק ש (אופן א)כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן  דבתפקימרכא טפחא  – ַוֵּי
ים ,כ)א 'שמ(] דעת זקנים מבעלי התוספות[, (ב) שנמצאו דוברות אמת ָהָע7ם !יֶטב ֱא8ִה� ם  ,כא)א 'שמ(פרש"י מהו הטובה . ַוֵּי !ַעׂש ָלֶה� ַוַּי

ים !יֶטב  ,כ)א 'שמ( והפירוש ),כ)א 'שמ((ולכן נראה לומר דקאי אאותו פסוק עצמו  ),כא)א 'שמ( של(רישא ולא נראה כי יש פסוק מפסיק  ָּבִּתֽ ַוֵּי
ת ְמַיְּלֹד� ים ַלֽ ּו  ,כ)א 'שמ(-ממה ש ֱא8ִה� ָּנה  ,יט)א 'שמ( כי לפי שאמרו המילדות לפרעהַוִּי>ֶרב ָהָע7ם ַוַּיַֽעְצמ� י־ָחי�\ת ֵה� ואינן צריכות אותנו ִּכֽ

ד ה שקרניות הם וכשראה כי רבו העםהיה אומר פרע ּו ְמֹאֽ המילדות דוברות כי ברור לי כי חיה אחת  (כנות,אמת)חזר ואמר כן  ַוַּיַֽעְצמ�
  :או שתים אינן מספיקות עם רב כזה

ת ַוִּי>ֶרב ָהָע7ם ,כ)א 'שמ( ]בכור שור[(ב) נמצאו שאינן שופכות דמים  ְמַיְּלֹד� ים ַלֽ !יֶטב ֱא8ִה� ו על שפיכות דמים, שאם לא ולא נחשד: ַוֵּי
אף על פי שכל אחת יודעת שלא עשו לה רק ,(שפיכות דמים) היו עושים(המילדות) סבורים שהם  (הישראלים)היו פרים ורבים כבתחילה היו 

  טוב.

  ראב"ע ותולדות יצחק מפרשים שהרוויחו שכר ממון מסיוע בלידות רבות.  (אופן ב) 

ים ,כ)א 'שמ( !יֶטב ֱא8ִה�   , מוכיח עליו (כאן הכתוב לפניו)מדת סמוכים מדה (כ"ב מל"ב) מדבר שחבירו כעין  בתפקיד(סלוק) מרכא טפחא  – ַוֵּי

ת ,כ)א 'שמ( ]טז 'א סי 'שמות פר) שמות רבה (וילנא[ ְמַיְּלֹד� ים ַלֽ !יֶטב ֱא8ִה� שקבל דבריהם מלך מצרים  ,מה היה הטובה הזאת, ַוֵּי
י־ ,יט)א 'שמ((הנשים העבריות  דּו:ִּכֽ \א ֲאֵלֶה7ן ַהְמַיֶּל�ֶדת ְוָיָלֽ ֶרם ָּתב> Iָּנה ְּבֶט ים ,כ)א 'שמ( ד"א, ולא הזיק להן )ָחי�\ת ֵה� !יֶטב ֱא8ִה�  א"ר ברכיה, ַוֵּי

ע ִּביָנֽה: ס ),כח(איוב כח בשם ר' חייא ב"ר אבא הה"ד ה ְו֖סּור ֵמָר֣ יא ָחְכָמ֑ דֹנָי ִה֣ ת ֲא֭ ן יְִרַא֣ ם ֵה֤ אֶמר׀ ָלָֽאָד֗ ֹ֤ פי שיראה , למהו שכר היראה תורה ,ַוּי
 ֶלַ֣קח יּכִ֤   )ב,משלי ד(ונתנה התורה על ידו שנקראת , ִּכי־֣טֹוב ֔הּוא ),ב(שמות ב יוכבד מפני הקדוש ברוך הוא העמיד ממנה משה שכתוב בו

ִּתי ֭טֹוב ם נַָת֣ י ָלֶכ֑ ֹוָרִת֗ י זְִכ֕רּו ),כב(מלאכי ג שנאמר ,ונקראת על שמו :ַאֽל־ַּתֲעזֹֽבּו ּֽת֝ ה ַעְבִּד֑ ת מֶֹׁש֣ ומרים יצא ממנה בצלאל שהיה מלא , ּתֹוַר֖
ַעת ּוְבָכל־ְמָלאָכֽה: ),גלא ' תשא(שמ דכתיב, חכמה ה ּוִבְתבּוָנ֥ה ּוְבַד֖ ים ְּבָחְכָמ֛  'שמ( ועשה ארון לתורה שנקראת טוב, הוי ָוֲאַמֵּל֥א אֹ֖תֹו ֣רּוַח ֱאDִה֑

ת ,כ)א ְמַיְּלֹד� ים ַלֽ !יֶטב ֱא8ִה� י D֥א ִצָּוֽה: )לז,(איכה ג לקיים מה שנאמר, ַוִּי>ֶרב ָהָע7ם, ַוֵּי ִהי ֲאדָֹנ֖ י ֶז֤ה ָאַמ֙ר ַוֶּת֔ אם פרעה צוה להרוג את  ִמ֣
ד ,כ)א 'שמ( ה' לא צוה, אלא (כאשר)הזכרים, מה הועיל בגזרתו  ּו ְמֹאֽ   .ַוִּי>ֶרב ָהָע7ם ַוַּיַֽעְצמ�

  

!יֶטב ֱא8 ,כ)א 'שמ( ]שכל טוב (בובר)[ תַוֵּי ְמַיְּלֹד� ים ַלֽ ַוִּי>ֶרב  ,כ)א 'שמ(: היטיב להן בעוה"ז והקרן קיימת להן לעולם הבא, בשתי יודי"ן. ִה�
ד ּו ְמֹאֽ יִם ְוַכ֕חֹול ֲאֶׁש֖  )יז,וירא כב 'בר( לקיים מה שנאמר, יותר מששים ריבוא. ָהָע7ם ַוַּיַֽעְצמ� י ַהָּׁשַמ֔ ה ֶאֽת־זְַרֲע֙@ ְּככֹוְכֵב֣ ה ַאְרֶּב֤ ת ְוַהְרָּב֨ ר ַעל־ְׂשַפ֣

ת ַהָּי֑  )יז,וירא כב 'בר(     ַהָּי֑ם ר ַעל־ְׂשַפ֣ יִם ְוַכ֕חֹול ֲאֶׁש֖ י ַהָּׁשַמ֔ ה ֶאֽת־זְַרֲע֙@ ְּככֹוְכֵב֣ ה ַאְרֶּב֤ ^ ֲאָבֶרְכ֗@ ְוַהְרָּב֨ ַער אֹיְָבֽיו:ִּכֽי־ָבֵר֣ ת ַׁש֥ ׁש זְַרֲע֔@ ֵא֖   ם ְויִַר֣

!יֶטב ֱא8ִה�  ,כ)א 'שמ( ]העמק דבר[ תַוֵּי ְמַיְּלֹד�   :שנתקבל דבריהן ושוב לא השגיח המלך עליהן כלל. ים ַלֽ

. כמש"כ לעיל ז' ָהָע7ם :אבל זה היה הטבה שלא השגיח עוד, אין בהן דעת לילד בלי מילדת ולעשות כל הצורך ַוִּי>ֶרב ,כ)א 'שמ(
ד ישהולידו בקטנותן, ואף על גב דליולדות קטנות לא היה מועיל הישוב של המילדות, שהר ּו ְמֹאֽ . שהיו בריאי עצמות כמש"כ ַוַּיַֽעְצמ�

שהרי לתקן אברי הילד כשיש קלקול ח"ו , ולזה לא היה מועיל דבריהן שהיו אמותן עושות בעצמן אם ראו איזה קלקול לעיל שם,
  :מ"מ כבר לא השגיח עליהן, וא"א בלי פעולת מילדת, צריכין אומנת יתירה

ֶרם  ,כ)א 'שמ( Iא אֲ ְּבֶט\   דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין. – ֵלֶה7ן ַהְמַיֶּל�ֶדתָּתב>

ּו ,כ)א 'שמ( דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין. מוצע לומר שכל ילוד לא נזקק  – ַוִּי>ֶרב ָהָע7ם ַוַּיַֽעְצמ�
\א ֲאֵלֶה7ן ַהְמַיֶּל�ֶדתֶרם ְּבֶטI  ,כ)א 'שמ(למילדת. וזה תומך במאמר המילדות  מסביר  ]העמק דבר[שכל ילוד נולד ללא מילדת.  – ָּתב>

ּו ,כ)א 'שמ(משדובר ברוב ילודים ולא בכל הילודים. וברוב זה  מפרש שמדובר בעצמות בריאות של הילודים, שנולדו מאמהות  ַוַּיַֽעְצמ�

דצעירות.  לידות שאין בהן צורך לתקון איברים. תשובה זאת לא מתאימה ללידות סלוק כמגביל את תשובת המילדות לפרעה ל – ְמֹאֽ
של ילודים עם קלקול באיברים הדורש פעולת מילדת. אבל פרעה כבר לא השגיח בכך מפני שתשובתן על רוב לידות ללא נוכחותם 

ד ,כ)א 'שמ( ]אלשיך[השיאה אותו מלהיטפל אליהם.  ּו ְמֹאֽ באופן כי לא היה , עצומים ובריאים וחזקיםכי היו כלם נולדים . ַוַּיַֽעְצמ�
  :מקום לחשדן כלל

ּו  ,כ)א( ד ,כ)א 'שמ( ]אלשיך[טפחא בתפקיד שנוי מתאים לפי'  – ַוַּיַֽעְצמ� ּו ְמֹאֽ  ,כי היו כלם נולדים עצומים ובריאים וחזקים. ַוַּיַֽעְצמ�

ד ,כ)א(   :כלל (של ישראל שמקיימות צווי פרעה) היה מקום לחשדן באופן כי לא ,כ)א 'שמ( ]אלשיך[סלוק כמגביל מתאים לפי'  – ְמֹאֽ

  

ים: ,כא:שמות א ם ָּבִּתֽ !ַעׂש ָלֶה� ים ַוַּי ת ֶאת־ָהֱא8ִה� ְמַיְּלֹד� ּו ַהֽ  ְרא! י־ָיֽ י ִּכֽ   ַוְיִה.

ת   ,כא)א 'שמ(] יז 'א סי 'פר שמות רבה (וילנא) שמות[ ְמַיְּלֹד� ּו ַהֽ  ְרא! י־ָיֽ י ִּכֽ מר בתי כהונה ובתי לויה, וחד אמר רב ולוי, חד אוגו', ַוְיִה.
ְוָכֵל֣ב ֶּבן־ֶחְצ֗רֹון הֹוִל֛יד  ),יח(ד"ה א ב בתי מלכות, בתי כהונה ולויה ממשה ואהרן, בתי מלכות ממרים, לפי שדוד בא ממרים, דכתיב

ב ְוַאְרּֽדֹון: יָה ֵיֶׁ֥שר ְוׁשֹוָב֖ ֶּלה ָבנֶ֔ ה ְוֶאת־יְִרי֑עֹות ְוֵא֣ ה ִאָּׁש֖ ה ֲעזּו  ֶאת־ֲעזּוָב֥ ה  ולמה נקראת שמה, זו מריםָב֥ והלא הֹוִל֛יד , עזבוה שהכלֶאת־ֲעזּוָב֥
ה ַוִּיַּֽקֽח־֤לֹו ָכֵל֙ב  ),יט(ד"ה א ב... , א"ר יוחנן ללמדך שכל הנושא אשה לשם שמים מעלה עליו הכתוב כאלו ילדה, אשתו היתה ָמת ֲעזּוָב֑ ַוָּת֖

ֶלד ֖לֹו ֶאת־ֽחּור: ת ַוֵּת֥ ת, וגם כלב עזבה ית ונהגו בה מנהג מתהשנחלמלמד  ֶאת־ֶאְפָר֔ למה נקרא שמה אפרת זו מרים,  ַוִּיַּֽקֽח־֤לֹו ָכֵל֙ב ֶאת־ֶאְפָר֔
וכן אתה , הושיבה באפריון ברוב שמחתו בה, שאחר שנתרפאת עשה בה מעשה ליקוחיןַוִּיַּֽקֽח־֤לֹו  שפרו ורבו ישראל על ידיה, מהו

ה  )ד,ה(ד"ה א  המאורע שאירע לה, הה"ד מוצא במקום אחר שקורא למרים שני שמות ע"ש ים ֶחְלָא֖ י נִָׁש֑ י ְת֔קֹוַע ָה֖יּו ְׁשֵּת֣ ּוְלַאְׁשחּו֙ר ֲאִב֣
ה: ית ֶלֶ֙ח֙ם  ),יב(שמואל א יז ומנין שדוד בא ממרים דכתיב ... אשחור זה כלב לפי שאשחור בן חצרון היה, ְונֲַעָרֽ ה ִמֵּב֥ י ַהּזֶ֗ יׁש ֶאְפָרִת֜ ְוָדִו֩ד ֶּבן־ִא֨

היְה יד ֶאת־ָע֖נּוב )ד,ח(ד"ה א ובני חלאה וגו'  וכן אתה מוצא שכתוב אחד אומר, ּוָד֔ ל ֶּבן־ָהֽרּום: ְו֣קֹוץ הֹוִל֔ ה ּוִמְׁשְּפ֥חֹות ֲאַחְרֵח֖ ְו֣קֹוץ   ְוֶאת־ַהּצֵֹבָב֑
ל  ... זה כלב שקצץ עצת מרגלים אןָ  ),כטו ' בשלח(שמ ולמה נקרא שמה כן ע"ש, זו מריםֲאַחְרֵח֖ ים ּוִבְמחDֹֽת:ַוֵּתֶצ֤ יָה ְּבֻתִּפ֖ מהו  ָכֽל־ַהּנִָׁשי֙ם ַאֲחֶר֔

ז  ),יא ב ו'(שמ כד"א, הקדוש ברוך הוא מלכותו זכתה שיצא ממנה דוד שרימם ֶּבן־ָהֽרּום, משפחות זכה להעמיד ממנה משפחות ֹ֣ ְויִֶּתן־ע
ֶרן ְמִׁשיֽחֹו: פ ם ֶק֥    .ְלַמְלּ֔כֹו ְויֵָר֖

ם  )י א ב,ט"דה(- כלב הוא שלמה כי נאמר בצ"ע האם כלובי הוא כלב, או האם  ל ְוֶאת־ָר֖ ר נֹוַלד־֑לֹו ֶאת־יְַרְחְמֵא֥ (ט) ּוְבֵנ֥י ֶחְצ֖רֹון ֲאֶׁש֣

ם הֹוִל֥יד ֶאת־ַעִּמֽינָָדֽב: ב)כ –רות ד, יט (- ונאמר ב ְוֶאת־ְּכלּוָבֽי: ם ְוָר֖ ׁ֔שֹון ְונְַחׁ֖שֹון הֹוִל֥יד (כ) ְוַעִּמֽינָָד֙ב הֹוִל֣יד ֶאת־נַחְ  (יט) ְוֶחְצרֹו֙ן הֹוִל֣יד ֶאת־ָר֔
ַעז הֹוִל֥יד ֶאת־עֹוֵבֽד: ֶאת־ַׂשְלָמֽה: ֹ֖ ַעז ּוב ֹ֔ י הֹוִל֥יד ֶאת־ָּדִוֽד: (כא) ְוַׂשְלמֹו֙ן הֹוִל֣יד ֶאת־ּב י ְויִַׁש֖   (כב) ְועֵֹב֙ד הֹוִל֣יד ֶאת־יִָׁש֔

ְמַיְּלֹד�  ,כא)א 'שמ( ]דעת זקנים מבעלי התוספות[ ּו ַהֽ  ְרא! י־ָיֽ י ִּכֽ יםפי' כשראה פרעה שלא היו מקיימין מצותו . תַוְיִה. ם ָּבִּתֽ !ַעׂש ָלֶה�  ַוַּי
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

  :אצל העבריות(המילדות) אצל עבדיו כדי שיראו אם הולכות 

  .שפרעה העמיד בית מצרי בין שני בתי ישראל כדי שלא יוכלו להחביא הבנים ,כא)א 'שמ( [תולדות יצחק]

ם ּבָ  ,כא)א 'שמ( ]העמק דבר[ !ַעׂש ָלֶה� יםַוַּי , אם האלהים והוא בתורת שכר דשני משמעות יש בזהלא פירש הכתוב מי עשה, ללמד . ִּתֽ
ֹוד ַהֵּב�ן-ָּכל,כב) א 'שמ(:וכפרש"י, אם המלך והוא הכנה לגזרה הבאה אחריה �והיאך ידעו מזה, אלא כאשר עשה למילדות וגו'.  ַהִּיּל

  .בואו השומרים אחריהן ויראו מה נולד שםבתים, צוה שומרים עליהן שיראו לאיזה מקום הולכות להוליד, וי

ְמַיְּלֹדת� ֶאת ,יז)א 'שמ( ]צרור המור[ אןָ ַהֽ ים-ַוִּתיֶר2 י@  )יג,ו 'וא 'דב( ולא למאמר המלך. וזאת היראה היא בלב כאומרו. ָה�ֱא8ִה� ֶאת־֧ה' ֱאDֶה֛

א  ד. בלבִּתיָר֖ ֹ֑ ת ֭ה' ֵראׁשִ֣  )משלי א,ז(וזהו . בפועל ְואֹ֣תֹו ַתֲעב ַעתיְִרַא֣ ְמַיְּלֹדת� ֶאת ,יז)א 'שמ(וזהו . ית ָּד֑ אןָ ַהֽ ים-ַוִּתיֶר2 בלב ולא עשו  ָה�ֱא8ִה�
ן ֶמ�ֶל5 ִמְצָר�ִים בפועל ר ֲאֵליֶה� בחשבך שאין נשים חכמות אחרות . וענו לו בחכמה ואמרו אתה קראת לשתי נשים חכמות ַּכֲאֶׁש7ר ִּדֶּב!
ת ַוִּי>ֶרב ָהָע7ם  ,כא)א 'שמ( .חכמות ואינן צריכות לזולתןיש לך לידע כי כל הנשים העבריות הם חיות ו. זולתנו ְמַיְּלֹד� ים ַלֽ !יֶטב ֱא8ִה� ַוֵּי

ד: ּו ְמֹאֽ ואולי על שהיראה היא בלב דקדקו רז"ל ואמרו בתי כהונה ומלכות ...  :ירא מלך מצרים לעשות להן רעבאופן שהיה  ַוַּיַֽעְצמ�
  .שהוא טוב העתיד הצפון

  ,כא)א 'שמ( י־ָיֽ ּוִּכֽ יראת העונש בלבד שחייבים מיתה מצד אי קיום אחת משבע מצוות בני נח לא  ביןמקף כבורר במהות היראה  – ְרא!
יׁש ָאחִ֔  )ה,ט ' נחבר(תרצח  ם ִמּיַ֙ד ִא֣ ּנּו ּוִמַּי֣ד ָהָֽאָד֗ ׁש ִמַּי֥ד ָּכל־ַחָּי֖ה ֶאְדְרֶׁש֑ ֹ֔ ֵתיֶכ֙ם ֶאְדר ֹֽ ם ְלנְַפׁש ^ ֶאת־ִּדְמֶכ֤ ֹ֖ ְוַא֨   ׁש ֶאת־ֶנֶ֥פׁש ָהָֽאָדֽם:יו ֶאְדר

  יראה בלב יראת הרוממות של הבורא הכוללת יראת העונש של עבירה על מצוותיו. ובין

  

י ,כא)א 'שמ(   גדול בתפקיד שלושה למודים- זקף – ַוְיִה.

ים ,כא)א 'שמ( (אופן א) ת ֶאת־ָהֱא8ִה� ְמַיְּלֹד� ּו ַהֽ  ְרא! י־ָיֽ תן ברבוי משפחות משפיעות לקים של המילדות בלב זיכתה או- יראת הא ִּכֽ

ת  ,כא)א 'שמ(בישראל כמרומז בתבנית הטעמים מרכא טפחא של  ְמַיְּלֹד� ּו ַהֽ י־ָיֽ ְרא! י ,כא)א 'שמ(-, ואלו שלוש משפחות המרומזים בִּכֽ  ַוְיִה.

ים ,כא)א 'שמ( ]בכור שור[- גדול בתפקיד שלושה למודים) כמפורש ב-זקף – ם ָּבִּתֽ !ַעׂש ָלֶה� (אופן א) מפרש שכר  מק דבר][הע(ע"פ :ַוַּי

ן )כח,שמואל א כה( ופריה ורביה, כמו(למוד ג) וכבוד,  (למוד ב)עושר,  (למוד א) המילדות) יִת נֱֶאָמ֗ י ַּב֣ ה־יֲַעֶׂש֩ה ֨ה' ַלֽאדֹנִ֜ ֹֽ י ָעׂש   . ִּכ֣

י ,כא)א 'שמ(-מפרש המשך פעולות פרעה ועמו, כמרומז ב (אופן ב)( למודים, וכולם גרימת צער כמרומז  גדול בתפקיד שלושה- זקף – ַוְיִה.

יבמלת   וצוה לכל עמו (למוד ב)וכיון שראה שאינו יכול בצינעה, ופירסם הכל,  (למוד א)  ]בכור שור[ - כמפורש ב ))במשמע וי – ַוְיִה.
ולדות יצחק שהעמידו בתי (ע"פ דעזמ"ת, בכור שור, ת (למוד ג), )(א,טז,יז)(כנראה להרוג זכרי ישראל בלידתם, שהמילדות לא בצעו כנאמר ב 

ן-ָּכל (א,כב)ואח"כ  .ועשאם כולם ממונים על כן שלא יוכלו ישראל להשתמר מהם מצרים בין בתי ישראל) ָרה֙  ַהּיִּ֗לֹוד ַהֵּב֣ ֹ֙ הּו  ַהיְא   .ַּתְׁשִליֻכ֔

!ַעׂש ָלֶה�ם ,כא)א 'שמ(שמכוון לשכר המילדות,  בדרך הפירוש כים, הכתוב שלפניו (אתנח) מרכא טפחא בתפקיד כעין מדת סמו – ַוַּי

ים  ,כא)א 'שמ( מלמד עליו, ת ֶאת־ָהֱא8ִה� ְמַיְּלֹד� ּו ַהֽ  ְרא! י־ָיֽ -לקים של המילדות זיכתה אותן (בשלושה דברים הנרמזים ב- יראת הא ִּכֽ

י ,כא)א 'שמ(  (למוד ב)הונה חד אמר בתי כ (למוד א)רב ולוי,  [ש"ר פר' א,סי' יז]- גדול בתפקיד שלושה למודים) כנדרש ב- זקף – ַוְיִה.
  ,בתי מלכות(למוד ג) ובתי לויה, וחד אמר 

!ַעׂש ָלֶה�ם ,כא)א 'שמ(שמכוון לפעולות פרעה,  בדרך הפירוש מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, ריבה  – ַוַּי
כיון שנולד בן  ]לקח טוב[דות, בפעולות כבניית בתים למצרים בין בתי ישראל, ציוה לעקוב אחרי המילדות, ציוה לעקוב אחרי לי

לישראל הן מרגישים בהם, שהרי התינוק בוכה, וכיון שהתינוק בוכה תינוק של מצרי שכינו בוכה, והן מרגישין ונוטלין אותו 
ים  ,וזורקין אותו ליאור   סלוק כמגביל כל פעולות המצרים נועדו להגביל את התרבות ישראל.  – ָּבִּתֽ

  

ן )כח,ואל א כהשמ(הביא את  ]בכור שור[ יִת נֱֶאָמ֗ י ַּב֣ ה־יֲַעֶׂש֩ה ֨ה' ַלֽאדֹנִ֜ ֹֽ י ָעׂש ה־יֲַעֶׂשה֩  - עיון ב .ִּכ֣ ֹֽ ן...  ָעׂש יִת נֱֶאָמ֗ קובץ שיטות [הביאנו אל  ַּב֣

י ,כא)א 'שמ(-המצוטט שלושה למודים המרומזים ב [רמב"ם]- ושלבנו ב ]קמאי ופן בא 2גדול בתפקיד שלושה למודים אפשר של - זקף – ַוְיִה.
  אחד ואחד באופן אחר.

 (למוד ב)כל הנלחם בכל לבו בלא פחד  (למוד א) ]"ם הלכות מלכים [פ"ז הט"ו]מבר[-כתב ה] א,סוטה מג בבליקובץ שיטות קמאי [
מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיעהו רעה ויבנה לו בית נכון בישראל. ויזכה לו ולבניו עד  (למוד ג)ותהיה כונתו לקדש ה' בלבד, 

א ְב֖@   )כח,שמואל א כה( לם ויזכה לחיי העולם הבא, שנאמרעו ה Dא־ִתָּמֵצ֥ ם ְוָרָע֛ ן ִּכי־ִמְלֲח֤מֹות ֙ה' ֲאדִֹנ֣י נְִלָח֔ יִת נֱֶאָמ֗ י ַּב֣ ה־יֲַעֶׂש֩ה ֨ה' ַלֽאדֹנִ֜ ֹֽ י ָעׂש ִּכ֣
ה׀ ִּבְצ֣רֹור ַהחַ  ט)כ,שמואל א כה( ִמּיֶָמֽי@: י ְצרּוָר֣ ֶפׁש ֲאדֹנִ֜ י@ְוָֽהיְָת֩ה נֶ֨ ת ֣ה' ֱאDֶה֔ ים ֵא֚   .ּיִ֗

  נאמר בקשר לחוזרים מן המלחמה, לפני שהתחילה המלחמה. ]"ם הלכות מלכים [פ"ז הט"ו]מבר[- ה פסק

ב ְלֵבי֑תֹו :כ,ח שפטיםדברים  ֹ֣ ^ ְויָׁש ב יֵֵל֖ ^ ַהֵּלָב֔ יׁש ַהּיֵָר֙א ְוַר֣ ר ֶאל־ָהָע֒ם ְוָאְמ֗רּו ִמי־ָהִא֤ יו ִּכְלָבֽבֹו: ְויְָס֣פּו ַהּׁשְֹטִרי֘ם ְלַדֵּב֣ ב ֶאָח֖ ס ֶאת־ְלַב֥    ְוD֥א יִַּמ֛

ם )כח,שמואל א כה( ן ִּכי־ִמְלֲח֤מֹות ֙ה' ֲאדִֹנ֣י נְִלָח֔ יִת נֱֶאָמ֗ י ַּב֣ ה־יֲַעֶׂש֩ה ֨ה' ַלֽאדֹנִ֜ ֹֽ י ָעׂש @ ִּכ֣ ַׁשע ֲאָמֶת֑ א ָנ֖א ְלֶפ֣ א ְב֖@ ִמּיֶָמֽי@: ָׂש֥ ה Dא־ִתָּמֵצ֥   ְוָרָע֛

֤  ט)כ,שמואל א כה( ת ֣ה' ֱאDַוָּי ים ֵא֚ ה׀ ִּבְצ֣רֹור ַהַחּיִ֗ י ְצרּוָר֣ ֶפׁש ֲאדֹנִ֜ @ ְוָֽהיְָת֩ה נֶ֨ ׁש ֶאת־נְַפֶׁש֑ ּנָה ָקם ָאָד֙ם ִלְרָדְפ֔@ ּוְלַבֵּק֖ י֙@ יְַקְּלֶע֔ ת ֶנֶ֤פׁש אֹיְֶב֙ י@ ְוֵא֨ ֶה֔
  ְּב֖תֹו^ ַּכ֥ף ַהָּקַֽלע:

ה־יֲַעֶׂש֩ה  )כח,שמואל א כה(פי תבנית הטעמים של -על (למוד ג) נרחיב את ֹֽ י ָעׂש י ִּכ֣ "ם הלכות מבר[- המרמז ל כעין כללקדמא ואזלא  –֨ה' ַלֽאדֹנִ֜

ן -מ והפרט נלמד ותהיה כונתו לקדש ה' בלבד, (למוד ב)כל הנלחם בכל לבו בלא פחד  (למוד א) ]מלכים [פ"ז הט"ו] יִת נֱֶאָמ֗ מונח  – ַּב֣
ןממונח רביע של  (למוד א (למוד ג) ב"ם שם שם][רמרביע מרמז ללפחות ארבעה למודים שנציינם בלשון  יִת נֱֶאָמ֗ מובטח לו שלא  )ַּב֣

ויזכה לחיי  (למוד ה)ויזכה לו ולבניו עד עולם  (למוד ד)ויבנה לו בית נכון בישראל.  (למוד ג)ולא תגיעהו רעה  (למוד ב)ימצא נזק 
  העולם הבא,

של המילדות היא בבחינת (א) לחימה בכל לבן בלא פחד (ב) וכוונתן הייתה הביא לרעיון שמסירות הנפש  שם] קובץ שיטות קמאי[הסבר 
יםלקדש ה' בלבד שאפשר שמרומז בטעם אתנח של מלת  העולה כשילוב שם הוי"ה בשם שמגביל מכל כוונה אחרת, וגי' המלה  ָהֱא8ִה�

ג) הנ"ל ובו בית נאמן עד עולם ולגבי מרים זה מביא אל (ג) לכן מובטח להן (למוד  אדנ"י במשמע של רחמים בדין על כלל ישראל, וזה
יםֶאתקושר למלכות דוד עד עולם. אפשר שמלת  מרבה תלמידי חכמים וזקני אותו הדור שהמילדות נהגו על פיהם. וטעם מקף ירמז  ־ָהֱא8ִה�

  למשמעות של יראת השם ולמשמעות של יראת ואמונת חכמים.

ַׁשע ֲאמָ  )כח,שמואל א כה( א ָנ֖א ְלֶפ֣ @ ָׂש֥ ה־יֲַעֶׂשה֩ ֶת֑ ֹֽ י ָעׂש מונח תרסא, כעין שני למודים בתפקידי תרסא, (א) כמחיצה. דוד בברחו מפני  – ִּכ֣
שאול, שאל בעזרת אחימלך הכהן באורים ותומים מכח היותו משוח למלך ומכח ששואלים באורים ותומים למי שהצבור זקוק לו. לכן אינו 

על ידו נקרא רע ומי שהוא רע אין מכניסין אותו במחיצתו  (נהרגו בידי דואג כמורדים בשאול)נענש  (אחימלך ומשפחתו) מי שחברובגדר "
  " ולכן נכנס במחיצת הקב"ה.של הקב"ה
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

  )(התשפ"ג שמות א,א 1.13

  

�י  :אשמות ב, יׁש ִמֵּב�ית ֵלִו !ֶל5 ִא� י:   ַוֵּי ח ֶאת־ַּבת־ֵלִוֽ   ַוִּיַּק�

ח ֶאת־ַּבת־ֵלוִֽ  א)שמות ב,( ]רש"י[ (וחזר ולקחה. וזהו וילך, שהלך בעצת בתו שאמרה לו  פרוש היה ממנה מפני גזירת פרעה -  יַוִּיַּק�
מןגזרתך קשה משל פרעה, אם פרעה גזר על הזכרים, ואתה ג"כ על הנקבות). והחזירה ועשה בה לקוחי

נואף היא נהפכה להיות. שניים 
 

ומאתים ועשר שנה נשתהו שם, וכשיצאו היה משה בן , תובת מאה שלושים שנה היתה שנולדה בבואה למצרים בין החומו. נערה
י אם כן כשנתעברה ממנו היתה בת מאה שלושים וקורא אותה. שמונים שנה   :ַּבת־ֵלִוֽ

  וכו': דהא מיד אחר ליקוחין זו נתעברה וילדה את משה והלא אהרן ומרים היו גדולים יותר ממשה וא"כ מתי ילדתן אלא ]מ ח"שפת[

ייב ר"ל מדכת נ] ח"שפת[   :משמע שהיתה בת דהיינו נערה ַּבת־ֵלִוֽ

  

(מדה כ"ב מל"ב מדות) מדבר שחבירו מוכיח עליו, (מדה כ"ג מל"ב מדות) מדבר שהוא מוכיח על חבירו,  כעין מדת סמוכים  הסבר:
-ו. ואפשר שלפעמים ירמז ללמוד מכגון בין תפקידי תבנית הטעמים מרכא טפחא בראש חצי פסוק (ב) רמז ללמוד מענין מחצי פסוק או פסוק (א) שלפני

  (א)-(ב) ל

  ,(הכוונה למושיען של ישראל) יום שנולד משה אמרו לו איצטגניניו: היום נולד ]סוטה יב,א[בבלי  [רש"י]פ' (שמ' א,כב)בפסוק הקודם 

יׁש א)שמות ב,( !ֶל5 ִא� ה ַוְיַצ�ו ב)(שמ' א,כ(סלוק) מרכא טפחא בתפקיד כעין סמוכין לפסוק הקודם שבו נאמר  – ַוֵּי ֹו-ְלָכל ַּפְרֹע�  ַעּמ�
ר ֹוד ַהֵּב�ן-ָּכל ֵלאֹמ� �ָרה�  ַהִּיּל Iהּו ַהְיֹא ת-ְוָכל ַּתְׁשִליֻכ� פי שהפרשה הקודמת פתוחה והכתוב כאן מתחיל ענין -על- ואף ְּתַחּֽיּון׃ פ ַהַּב�

יוכבד גרושתו,  חדש, תבנית הטעמים מלמדת על מה שהיה ששה חדשים קודם לכן. עמרם אביו של משה לקח בליקוחין שניים את
  .ב)שמות ב,(-ומלקוחים שניים אלו נולד משה כמסופר ב (שמ' א,כב)- אחרי שגרשה מפני גזרת פרעה הנ"ל ב

יׁש א)שמות ב,( !ֶל5 ִא� כתוב "איש" פלוני, תבנית הטעמים מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אפשר שכיוון  – ַוֵּי
 רטו [מדרש דברי הימים למשה]] (שמ' א,כב)[תורה שלמה נהיג בני ישראל וגירש אשתו, (דעה א) שעמרם היה ראש הסנהדרין ומ

[תורה . (דעה ב) ומקצתם דבקו בהן ללדת בנים ותעזובנה ילדיהן על פני השדה (חלק מישראל עשו כמותו) פרשו מקצתם מנשיהן
  . עמד והחזיר את אשתו עמדו כולן והחזירו את נשותיהן.עמדו כולם וגרשו נשותיהן .. ]]סוטה יב,אא [בבלי  (שמ' ב,א)שלמה 

  

יז]  [תורה שלמה (שמ' ב,א) ח ֶאת־ַּבת־ֵלִוֽ [מדרש  בלקוחין וזה הוא שאמרו ונצטוו במצרים במצוות זו מצות נישואין וגירושין, ַוִּיַּק�

רבי אומר מצוות שנצטווה אדם הראשון  ]מכילתא יתרו מסכתא דבחדש פ"ג[-זהו ש א מ ר ו כו' כוונתו ל [הערה ז] החפץ כתב יד]
כותב  ]רמב"ם פ"ט מהל' מלכים ה"ב[- ומצוות שנצטוו בני נח, ומצוות שנצטוו במצרים ובמרה ושאר כל המצוות כולן. וראה ב

בפירושו כותב לא נתבאר מה הם המצות אשר  ]רדב"ז[-: צ"ע היכי מייתי לה. וה]כס"מ[-ובמצרים נצטוה עמרם במצות יתירות. וב
נצטוה בהן והנה לפנינו מקור הדברים במכילתא ולפי המבואר במדרש החפץ נתבאר מה הם המצות שנצטוה בהן היינו מצות נישואין 

ואולי דרשו לשון קיחה כמבואר  .וגירושין. ראה לעיל אות ב ממכדרשב"י וגירש וכו' ועשה בה קידושין ולעיל אות ו, מעשה ליקוחין
אין קיחה אלא בכסף ראה חו"ש פכ"ג סט. ולעיל אות ב. שעמרם זרק לה כסף קדושיה, והמקור שעמרם בקדושין ד: כי יקח איש אשה 

  .נצטווה פשוט הוא כפי המבואר לעיל אות ג שעמרם היה ראש סנהדרין וגדול הדור א"כ בוודאי הוא הוא שנצטוה באותן המצות

ח א)שמות ב,( ודמת שלא להוליד כי פרעה יהרוג הילדים ולכן גירש את יוכבד אשתו. טפחא בתפקיד שנוי (א) ששינה מדעתו הק – ַוִּיַּק�
כשהיא מעוברת מג' ...  אמר עמרם ולריק ישראל מולידים, מיד הוציא את יוכבד א (מכילתא דרשב"י] [תורה שלמה (שמ' ב,א)

[תו"ש .  (ב) ששה חדשיםומצרים מנו לה תשעה חדשים והיא ילדה בתוך ... בסוף שלשה חדשים חזר ועשה בה קדושין, חדשים

[בבלי  החזירה בנבואת בתו (שעמרם) א)שמות ב,( ]רמב"ן[וצ"ע לעומת מה שציטט  [זהר ח"ב יט.]הלך בצנעה והחזירה בצנעה  ד]

. בשמחתם כי על ידי זה יגאלו ישראל, הושיבה באפריון ומרים ואהרן מרקדים לפניהם, ועשה בה מעשה לקוחים ]א,יגסוטה 

  שמהליקוחין של עמרם את יוכבד החלו לתת כסף קידושין לאשה. הלכהד"כ בפרהסיא. (ג) (לקוחין עושים ב

  

י: (שמ' ב,א)[תורה שלמה ט]  ח ֶאת־ַּבת־ֵלִוֽ �י ַוִּיַּק� יׁש ִמֵּב�ית ֵלִו !ֶל5 ִא� מיכן אמרו ע"ה לא ישא אדם אשה אלא שהיא ראויה לו כו' , ַוֵּי
דרשו מזה שלקח עמרם דודתו קודם מתן תורה שלא נאסרו עדין אלה  [הערה ט] ]י"קתרשים כד[ילקוט מ ממשפחה שהיא הוגנה לו

  .הקרובים, שיש לאנשים להשתדל לקחת נשים מבנות משפחתם אשה הראויה להם ודברים אלו מבוארים ברבינו בחיי פ' חיי שרה

  

י א)שמות ב,( ן שאינה יולדת. מלת "את" מרבה ללמד שנה יולדת ובי 130מקף כבורר בין האם בת  – ֶאת־ַּבת – ֶאת־ַּבת־ֵלִוֽ
  שהתחדשה בכוחות נעורים שיכלה ללדת.

י א)שמות ב,(   מקף כבורר בין נשיאת הגרושה ובין נשיאת אשה אחרת. או בורר בין נשיאת קרובת משפחה ובין נשיאת זרה – ַּבת־ֵלִוֽ

�י א)שמות ב,(   .להשתדל לקחת נשים מבנות משפחתם אשה הראויה להםשיש לאנשים מונח אתנח, רבוי הגבלות, המלצה  – ִמֵּב�ית ֵלִו

י א)שמות ב,( סלוק כמגביל, שכשם שעמרם המנהיג של עם ישראל חזר ולקח את גרושתו ולא אשה אחרת, כך כל מבני  – ֶאת־ַּבת־ֵלִוֽ
  ישראל שפרשו כמותו החזירו את גרושותיהם ולא לקחו נשים אחרות.

  

ה ַוֵּת� :בשמות ב, ַהר ָהִאָּׁש� ים:   ֶלד ֵּב�ן ַוַּת! ה ְיָרִחֽ ִּתְצְּפֵנ�הּו ְׁש8ָׁש! ּוא ַוֽ \ב ה�   ַוֵּת2ֶרא ֹאת\� ִּכי־ט�

Q  :גשמות ב, �ֶפת     ְולֹא־ָיְכָל�ה ע\דR ַהְּצִפינ\ ר ּוַבָּז ה ַבֵחָמ� ֶמא ַוַּתְחְמָר! ח־ל\� ֵּת�ַבת ּגֹ� ַּקֽ    ַוִּתֽ

ֶׂשם ַּבּס�  ֶלד ַוָּת! ר:ַוָּת2ֶׂשם ָּבּה� ֶאת־ַהֶּי� ת ַהְיֹאֽ   ּוף ַעל־ְׂשַפ!

ה ַוֵּת�ֶלד ֵּב�ן ב)שמות ב,( ]א,בבלי סוטה יב[ ַהר ָהִאָּׁש� מקיש : א"ר יהודה בר זבינא! והא הות מיעברא ביה תלתא ירחי מעיקרא - ַוַּת!
  .מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפיתקה של חוה, לידתה להורתה, מה הורתה שלא בצער, אף לידתה שלא בצער

ה ַוֵּת�ֶלד ֵּב�ן ב),שמות ב( ַהר ָהִאָּׁש�   ַוַּת!

ה ב)שמות ב,( ַהר ָהִאָּׁש� י (שמ' ב,א)(סלוק) מרכא טפחא בתפקיד כעין סמוכין לפסוק הקודם שבסיומו נאמר  – ַוַּת! ח ֶאת־ַּבת־ֵלִוֽ   ַוִּיַּק�

גזר דין שלה ושטר גזירות קללתה ב -  בפיתקה של חוה .לא נכתב הריון זה אלא לדרוש כך –וכו'  מקיש לידתה ]א,רש"י סוטה יב[
ה ב)שמות ב,((שמ' ב,א) הוא עמרם ראש הסנהדרין, צדיק נשא אשה צדיקה ולכן - טט: האיש ב .דעצבון והריון ַהר ָהִאָּׁש� מרכא – ַוַּת!

  טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב והיא כוללת את אמה של יוכבד כצדיקה ואת יוכבד כצדיקה 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

ה ב)שמות ב,( ַהר ָהִאָּׁש� י (שמ' ב,א)(סלוק) מרכא טפחא בתפקיד כעין סמוכין לפסוק הקודם שבסיומו נאמר  – ַוַּת! ח ֶאת־ַּבת־ֵלִוֽ   ַוִּיַּק�

בגזר דין שלה ושטר גזירות קללתה  -  בפיתקה של חוה .לא נכתב הריון זה אלא לדרוש כך –וכו'  מקיש לידתה ]א,רש"י סוטה יב[
ה ב)שמות ב,((שמ' ב,א) הוא עמרם ראש הסנהדרין, צדיק נשא אשה צדיקה ולכן - יש בטט: הא .דעצבון והריון ַהר ָהִאָּׁש� מרכא – ַוַּת!

ע"פ  ועוד למודטפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. כאן היא כוללת את אמה של יוכבד כצדיקה ואת יוכבד כצדיקה. 
רבי היה יושב ודורש ונתנמנם הציבור, בקש לעוררן אמר ילדה אשה אחת  ג (ג"א טו)] שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א[

במצרים ששים רבוא בכרס אחת, והיה שם תלמיד אחד ורבי ישמעאל ברבי יוסי שמו אמר ליה מאן הות כן, אמר ליה זו יוכבד 
  .ַוֵּת�ֶלד ֵּב�ן ב)ת ב,שמו(הביא מדרש זה על  [תורה שלמה טו]ואילו  ,שילדה את משה ששקול כנגד ששים רבוא של ישראל

נשמתא דמשה רבנו כלילא  ]תקוני זוהר ת' ע' קלח א[אשה אחת ילדה ששים רבוא, ומנו משה.  ']תקוני זוהר ת' ס"ט קיב א[
ם )יא,כא בהע' 'במ(משתין רבוא  י ָהָע.   ) = רי"ח576ז"ק ז"ג מרמז לגי' הכתוב העולה משי"ח והפרש מגי' שמות הטעמים (= – ַרְגִל�

ה  ב)ב, שמות( ַהר ָהִאָּׁש� הגזרה של חוה, שלא חלה  –מונח מרבה אתנח מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות, כאן הגבלת הפתקה  – ַוֵּת�ֶלד ֵּב�ןַוַּת!
  עליהן. לכן הריונה של אמא של יוכבד ולידת יוכבד היו שלא בצער, ולכן הריונה של יוכבד עם משה ולידת משה שלא בצער.

  מונח מרבה אתנח מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות, בן שעתיב להגביל את בני ישראל לאמונה ועבודת ה' לבדו. –  ןַוֵּת�ֶלד ֵּב�  ב)שמות ב,(

  

ּוא ב)ב, 'שמ( ] א,בבלי סוטה יב[(המשך)  \ב ה� רבי ; אומר: טוב שמו; ר' יהודה אומר: טוביה שמו אירמ' תניא, ר -  ַוֵּת2ֶרא ֹאת\� ִּכי־ט�
; נולד כשהוא מהול: ; אחרים אומרים)ראתה ברוח הקודש שעתיד [להיות הגון] לנבואה ]א,רש"י סוטה יב[( הגון לנביאות: נחמיה אומר

ּוא ב)ב, 'שמ(: .כתיב הכא, נתמלא הבית כולו אור -  וחכמים אומרים: בשעה שנולד משה \ב ה�  )ד,א 'בר(: , וכתיב התםַוֵּת2ֶרא ֹאת\� ִּכי־ט�

ים ֶאת־ָה֖אֹור    .ִּכי־֑טֹובַוַּיְ֧רא ֱאDִה֛

ּוא ב)שמות ב,( ]רש"י[ \ב ה� \ב כתיב הכא ]ח ס"שפת[ :כולו אורה סכשנולד נתמלא הבית – ִּכי־ט� ַוַּיְ֧רא  )ד,א 'בר( ולהלן הוא אומר ִּכי־ט�
ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב   :מה להלן אור אף כאן אור .ֱאDִה֛

ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב )ד,א 'בר( לצדיקים לעתיד לבא שנאמר - )(לאור הנברא ביום א' לבריאה ולמי גנזו ]א,בבלי חגיגה יב[ , ואין ַוַּיְ֧רא ֱאDִה֛
יק ִּכי־֑טֹוב )י,ג 'ישעי( שנאמר, טוב אלא צדיק ח )ט,משלי יג( שנאמר, כיון שראה אור שגנזו לצדיקים שמח. ִאְמ֥רּו ַצִּד֖ ים יְִׂשָמ֑ . אֹור־ַצִּדיִק֥

  .דברי רבי יעקב, וא ביום ראשון אדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופוכתנאי: אור שברא הקדוש ברוך ה

\ב ב)שמות ב,( בבלי סוטה [- משמע צדיק, ל [חגיגה יב,א]- משמע אור, ל [רש"י]- משמעויות מלת "טוב" ל- מקף בתפקיד רב – ִּכי־ט�

 ב)ב, 'שמ(: דכתיב, זה משה -  יבא טוב; לטוביםיבא טוב ויקבל טוב מטוב  ]ב,בבלי מנחות נג[- משמע שמו או תכונות שלו, ל ]א,יב

ּוא \ב ה� י ַאֽל־ַּתֲעזֹֽבּו )ב,משלי ד(: דכתיב, זו תורה -  ויקבל טוב, ַוֵּת2ֶרא ֹאת\� ִּכי־ט� ֹוָרִת֗ ם ּֽת֝ ִּתי ָלֶכ֑ י ֶלַ֣קח ֭טֹוב נַָת֣ זה הקדוש  -  מטוב:, ִּכ֤
ל )ט,קמה 'תה(: דכתיב, ברוך הוא ֹ֑ ים ְּבִלּבֹוָתֽם )ד,קכה 'תה(: דכתיב, אלו ישראל -  לטובים, טֹוב־֥ה' ַלּכ ִלֽיָׁשִר֗ ים ְו֝ יָבה ֭ה' ַלּטֹוִב֑   :.ֵהיִט֣

  כל משמע אחר של מלת טוב. ארבע האפשרויות הראשונות עשויות לעמוד במקביל. ובין

ּוא ב)שמות ב,( \ב ה� \בּכִ קטן. אפשר שטעם מונח של - מהפך פשטא מונח זקף – ַוֵּת2ֶרא ֹאת\� ִּכי־ט� ּואמרבה לדרוש את טעם  י־ט�  ה�

  קטן יותר מפעם אחת בתפקיד של שני למודים. - זקף

  משמע צדיק. [חגיגה יב,א] לפימשמע אור  [רש"י] לפי (שני למודים א)

  אפשר לחבר בין משמע אור ובין משמע צדיק ולומר, שכאן נתמלא הבית אור בראשית הגנוז לצדיקים.

  ;אומר: טוב שמו; ר' יהודה אומר: טוביה שמו אירמ' רשמו של הנולד  (למוד א)  ]א,יב בבלי סוטה[ לפי (שני למודים ב)

; אחרים )ראתה ברוח הקודש שעתיד [להיות הגון] לנבואה ]א,רש"י סוטה יב[( הגון לנביאות: רבי נחמיה אומרתכונות הנולד  (למוד ב)
) ָּתֳארֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ְּכַמְלַא^ שפניו מאירות [הרד"ל]( בֹוָתיו ֶׁשל מֶֹׁשהָראּו אֲ  [פ' דרבי אליעזר פמ"ח]. ע"פ נולד כשהוא מהול: אומרים

וכי מה ראתה אמו  [אדר"נ פ"ב] [תו"ש יח]  ,)ולמד"א שהיה מהול הטיפו דם ברית [הרד"ל]ע"פ ( ֱאDִהים,(לז) ָמלּו אֹותֹו ִלְׁשמֹונָה יִָמים
מהפך פשטא בתפקיד מוציא מהפשט, כל  –ַוֵּת2ֶרא ֹאת\�  ב)שמות ב,(הפשט. וזה בגדר  בו שנאה ומשובח מכל אדם, אלא שיצא מהול.

יוצאות מהפשט, ואפשר שצריך לרכזם  ]ב,בבלי מנחות נג[- הדרשות האחרות נראות כיוצאות מהפשט ובהן ארבע דרשות על "טוב" ב
קבוצה  (למוד ג,ב)ה שקיימו האבות טובה קבוצה רוחנית שהקב"ה טוב, ושהתור (לימוד ג,א) בשתי קבוצות של שני למודים נוספים

  חמרית שמשה טוב ועם ישראל טוב.

  

ים ב)ב, 'שמ(  ]א,בבלי סוטה יב[(המשך)  ה ְיָרִחֽ ִּתְצְּפֵנ�הּו ְׁש8ָׁש! והיא הות , (שהחזירה עמרם) דלא מנו מצרים אלא משעה דאהדרה -  ַוֽ
  . ירחי מעיקרא תלתא(הייתה כבר מעוברת במשה) מיעברא ביה 

ִּתְצְּפֵנ�הּו ב)ב, 'שמ( שלשה חדשים יכלה להצפינו שלא הלכו המצרים לבדוק ] א,סוטה יבבבלי רש"י [טפחא בתפקיד שנוי,  – ַוֽ
שלא רק החביאתו  והשנוי, ומה יש לה לדאוגותלך לה  (שחשבו שנולד לששה חדשים) אחריה אלא לסוף תשעה חדשים משהחזירה

  אלא נשארה עמו שלא יענה לקריאת תינוק מצרי. [ספר הישר] או בחדר פנימי [פדר"א פמ"ח]מתחת הארץ 

Q ג) ב, 'שמ( ]א,בבלי סוטה יב[(המשך)  אלא כל היכא דהוו שמעי מצראי דמתיליד ! תצפניה ותיזיל? אמאי – ְולֹא־ָיְכָל�ה ע\דR ַהְּצִפינ\
(הביאו תינוק שצעק והתינוק שבפנים  (בהדיהו) מעויממטו ינוקא התם כי היכי דלישמעינהו ו, (למקום ששמעו המצרים שנולד תינוק) ינוקא

ים )טו,ש ב"ה(ש: , דכתיבמגיב)  ים ְמַחְּבִל֣ים ְּכָרִמ֑ ים ֽׁשּוָעִל֥ים ְקַטִּנ֖   .ֶאֱֽחזּו־ָל֙נּ֙ו ֽׁשּוָעִל֔

מונח  – ְולֹא־ָיְכָל�ה) גב, 'שמ(מקף כבורר בין לא הייתה רשאית (ואעפ"כ הצפינה ובין לא יכלה כהסבר הבא.  – ְולֹא־ָיְכָל�הג) ב, 'שמ(

Q ג) ב, 'שמ(מרבה דרשה בתבנית זרקא סגול שאחריו.  זו הבאת  (למוד א)זרקא סגול בתפקיד מוסיף על הענין ממין הענין,  – ע\דR ַהְּצִפינ\
 ו שלכששלמו תשעה חדשים מליל חלומ [מדרש הגדול] [תו"ש כה] (למוד ב)תינוק מצרי צועק הגורם לתינוק עברי צפון להגיב. 

  (הוסיפו בחיפוש) יצאו לחפש בכל המקומות (על לידת מושיען של ישראל)פרעה 

ֶמאג) ב, 'שמ( שם]בבלי [(המשך)  ח־ל\� ֵּת�ַבת ּגֹ� ַּקֽ ֶמאמאי שנא  (למוד א)קטן רמז לשני למודים) -(פשטא מונח זקף – ַוִּתֽ מיכן : א"ר אלעזר? ּגֹ�
, דבר רך: רבי שמואל בר נחמני אמר (למוד ב). לפי שאין פושטין ידיהן בגזל? כך למהלצדיקים שממונם חביב עליהן יותר מגופן, וכל 

ה ַבֵחָמ�רג) ב, 'שמ(. שיכול לעמוד בפני דבר רך ובפני דבר קשה �ֶפת (מרכא טפחא כקבוצת פרטים לרבות)  ַוַּתְחְמָר! חמר (הרבה) : תנא - ּוַבָּז
�ֶפתמבפנים ו ּוףג) ב, 'שמ(. שלא יריח אותו צדיק ריח רע כדי, (אתנח להגביל ריחו) מבחוץ ָּז ֶׂשם ַּבּס� ֶלד ַוָּת! רבי  -  ַוָּת2ֶׂשם ָּבּה� ֶאת־ַהֶּי�

ְוֶהֶאזְִנ֣יחּו נְָה֔רֹות  )ו,יט 'ישעי( .ָקֶנ֥ה ָו֖סּוף ָקֵמֽלּו )ו,יט 'ישעי(: כדכתיב, אגם ]ב,סוטה יב[ :רבי שמואל בר נחמני אמר, אלעזר אומר: ים סוף
י ָמ֑צֹור ָקֶנ֥ה ָו֖סּוף ָקֵמֽלּו:ָּדֲל֥לּו ְוחָ    (מהפירושים לפסוק המלא משמע מקום מים רדודים בין מטבעם בין מבצורת בין ממעשי אדם) ְר֖בּו יְאֵֹר֣
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

  (התשפ"ג) שמות א,א 1.14

ה ַוֵּת�ֶלד ֵּב�ן  :בשמות ב, ַהר ָהִאָּׁש� ִּתְצְּפֵנ�הּו ְׁש8ָׁש!    ַוַּת! ּוא ַוֽ \ב ה� ים:ַוֵּת2ֶרא ֹאת\� ִּכי־ט�   ה ְיָרִחֽ

Q  :גשמות ב, �ֶפת     ְולֹא־ָיְכָל�ה ע\דR ַהְּצִפינ\ ר ּוַבָּז ה ַבֵחָמ� ֶמא ַוַּתְחְמָר! ח־ל\� ֵּת�ַבת ּגֹ� ַּקֽ    ַוִּתֽ

ר: ת ַהְיֹאֽ ּוף ַעל־ְׂשַפ! ֶׂשם ַּבּס� ֶלד ַוָּת!   ַוָּת2ֶׂשם ָּבּה� ֶאת־ַהֶּי�

ַהר ָהִאָּׁש�ה ב)שמות ב,( ]א,בבלי סוטה יב[ מקיש : א"ר יהודה בר זבינא! והא הות מיעברא ביה תלתא ירחי מעיקרא - ַוֵּת�ֶלד ֵּב�ן ַוַּת!
  .מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפיתקה של חוה, לידתה להורתה, מה הורתה שלא בצער, אף לידתה שלא בצער

ה ַוֵּת�ֶלד ֵּב�ן ב)שמות ב,( ַהר ָהִאָּׁש�   ַוַּת!

ה ב)שמות ב,( ַהר ָהִאָּׁש� י (שמ' ב,א)(סלוק) מרכא טפחא בתפקיד כעין סמוכין לפסוק הקודם שבסיומו נאמר  – ַוַּת! ח ֶאת־ַּבת־ֵלִוֽ   ַוִּיַּק�

בגזר דין שלה ושטר גזירות קללתה  -  בפיתקה של חוה .לא נכתב הריון זה אלא לדרוש כך –וכו'  מקיש לידתה ]א,רש"י סוטה יב[
ה ב)שמות ב,(ראש הסנהדרין, צדיק נשא אשה צדיקה ולכן  (שמ' ב,א) הוא עמרם- טט: האיש ב .דעצבון והריון ַהר ָהִאָּׁש� מרכא – ַוַּת!

  טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב והיא כוללת את אמה של יוכבד כצדיקה ואת יוכבד כצדיקה 

ה ב)שמות ב,( ַהר ָהִאָּׁש� י (שמ' ב,א)סיומו נאמר (סלוק) מרכא טפחא בתפקיד כעין סמוכין לפסוק הקודם שב – ַוַּת! ח ֶאת־ַּבת־ֵלִוֽ   ַוִּיַּק�

בגזר דין שלה ושטר גזירות קללתה  -  בפיתקה של חוה .לא נכתב הריון זה אלא לדרוש כך –וכו'  מקיש לידתה ]א,רש"י סוטה יב[
הוַ  ב)שמות ב,((שמ' ב,א) הוא עמרם ראש הסנהדרין, צדיק נשא אשה צדיקה ולכן - טט: האיש ב .דעצבון והריון ַהר ָהִאָּׁש� מרכא – ַּת!

ע"פ  ועוד למודטפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. כאן היא כוללת את אמה של יוכבד כצדיקה ואת יוכבד כצדיקה. 
רבי היה יושב ודורש ונתנמנם הציבור, בקש לעוררן אמר ילדה אשה אחת  ג (ג"א טו)] שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א[

רבוא בכרס אחת, והיה שם תלמיד אחד ורבי ישמעאל ברבי יוסי שמו אמר ליה מאן הות כן, אמר ליה זו יוכבד  במצרים ששים
  .ַוֵּת�ֶלד ֵּב�ן ב)שמות ב,(הביא מדרש זה על  [תורה שלמה טו]ואילו  ,שילדה את משה ששקול כנגד ששים רבוא של ישראל

נשמתא דמשה רבנו כלילא  ]תקוני זוהר ת' ע' קלח א[ומנו משה.  אשה אחת ילדה ששים רבוא, ']תקוני זוהר ת' ס"ט קיב א[
ם )יא,כא בהע' 'במ(משתין רבוא  י ָהָע.   ) = רי"ח576ז"ק ז"ג מרמז לגי' הכתוב העולה משי"ח והפרש מגי' שמות הטעמים (= – ַרְגִל�

ה  ב)שמות ב,( ַהר ָהִאָּׁש� הגזרה של חוה, שלא חלה  –בוי הגבלות, כאן הגבלת הפתקה מונח מרבה אתנח מגביל, בסה"כ ר – ַוֵּת�ֶלד ֵּב�ןַוַּת!
  עליהן. לכן הריונה של אמא של יוכבד ולידת יוכבד היו שלא בצער, ולכן הריונה של יוכבד עם משה ולידת משה שלא בצער.

  ראל לאמונה ועבודת ה' לבדו.מונח מרבה אתנח מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות, בן שעתיב להגביל את בני יש –  ַוֵּת�ֶלד ֵּב�ן ב)שמות ב,(

ּוא ב)ב, 'שמ( ] א,בבלי סוטה יב[(המשך)  \ב ה� רבי ; אומר: טוב שמו; ר' יהודה אומר: טוביה שמו אירמ' תניא, ר -  ַוֵּת2ֶרא ֹאת\� ִּכי־ט�
; נולד כשהוא מהול: ; אחרים אומרים)ראתה ברוח הקודש שעתיד [להיות הגון] לנבואה ]א,רש"י סוטה יב[( הגון לנביאות: נחמיה אומר

ּוא ב)ב, 'שמ(: .כתיב הכא, נתמלא הבית כולו אור -  וחכמים אומרים: בשעה שנולד משה \ב ה�  )ד,א 'בר(: , וכתיב התםַוֵּת2ֶרא ֹאת\� ִּכי־ט�

ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב   .ַוַּיְ֧רא ֱאDִה֛

ּוא ב)שמות ב,( ]רש"י[ \ב ה� \ב כתיב הכא ]ח ס"שפת[ :רהכולו או סכשנולד נתמלא הבית – ִּכי־ט� ַוַּיְ֧רא  )ד,א 'בר( ולהלן הוא אומר ִּכי־ט�
ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב   :מה להלן אור אף כאן אור .ֱאDִה֛

ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־ )ד,א 'בר( לצדיקים לעתיד לבא שנאמר - (לאור הנברא ביום א' לבריאה) ולמי גנזו ]א,בבלי חגיגה יב[ , ואין ֑טֹובַוַּיְ֧רא ֱאDִה֛
יק ִּכי־֑טֹוב )י,ג 'ישעי( שנאמר, טוב אלא צדיק ח )ט,משלי יג( שנאמר, כיון שראה אור שגנזו לצדיקים שמח. ִאְמ֥רּו ַצִּד֖ ים יְִׂשָמ֑ . אֹור־ַצִּדיִק֥

  .דברי רבי יעקב, כתנאי: אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון אדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופו

\ב ב),שמות ב( בבלי סוטה [- משמע צדיק, ל [חגיגה יב,א]- משמע אור, ל [רש"י]- משמעויות מלת "טוב" ל- מקף בתפקיד רב – ִּכי־ט�

 ב)ב, 'שמ(: דכתיב, זה משה -  יבא טוב; יבא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים ]ב,בבלי מנחות נג[- משמע שמו או תכונות שלו, ל ]א,יב

ּו \ב ה� י ַאֽל־ַּתֲעזֹֽבּו )ב,משלי ד(: דכתיב, זו תורה -  ויקבל טוב, אַוֵּת2ֶרא ֹאת\� ִּכי־ט� ֹוָרִת֗ ם ּֽת֝ ִּתי ָלֶכ֑ י ֶלַ֣קח ֭טֹוב נַָת֣ זה הקדוש  -  מטוב:, ִּכ֤
ל )ט,קמה 'תה(: דכתיב, ברוך הוא ֹ֑ ים ּבְ  )ד,קכה 'תה(: דכתיב, אלו ישראל -  לטובים, טֹוב־֥ה' ַלּכ ִלֽיָׁשִר֗ ים ְו֝ יָבה ֭ה' ַלּטֹוִב֑   :.ִלּבֹוָתֽםֵהיִט֣

  כל משמע אחר של מלת טוב. ארבע האפשרויות הראשונות עשויות לעמוד במקביל. ובין

ּוא ב)שמות ב,( \ב ה� \בקטן. אפשר שטעם מונח של - מהפך פשטא מונח זקף – ַוֵּת2ֶרא ֹאת\� ִּכי־ט� ּואמרבה לדרוש את טעם  ִּכי־ט�  ה�

   קטן יותר מפעם אחת בתפקיד של שני למודים.- זקף

  משמע צדיק. [חגיגה יב,א] לפימשמע אור  [רש"י] לפי (שני למודים א)

  אפשר לחבר בין משמע אור ובין משמע צדיק ולומר, שכאן נתמלא הבית אור בראשית הגנוז לצדיקים.

  ;מואומר: טוב שמו; ר' יהודה אומר: טוביה ש אירמ' רשמו של הנולד  (למוד א)  ]א,בבלי סוטה יב[ לפי (שני למודים ב)

; אחרים )ראתה ברוח הקודש שעתיד [להיות הגון] לנבואה ]א,רש"י סוטה יב[( הגון לנביאות: רבי נחמיה אומרתכונות הנולד  (למוד ב)
 ) ָּתֳארֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ְּכַמְלַא^שפניו מאירות [הרד"ל]( ָראּו ֲאבֹוָתיו ֶׁשל מֶֹׁשה [פ' דרבי אליעזר פמ"ח]. ע"פ נולד כשהוא מהול: אומרים

וכי מה ראתה אמו  [אדר"נ פ"ב] [תו"ש יח]  ,)ולמד"א שהיה מהול הטיפו דם ברית [הרד"ל]ע"פ ( ֱאDִהים,(לז) ָמלּו אֹותֹו ִלְׁשמֹונָה יִָמים
מהפך פשטא בתפקיד מוציא מהפשט, כל  –ַוֵּת2ֶרא ֹאת\�  ב)שמות ב,(וזה בגדר הפשט.  בו שנאה ומשובח מכל אדם, אלא שיצא מהול.

יוצאות מהפשט, ואפשר שצריך לרכזם  ]ב,בבלי מנחות נג[- האחרות נראות כיוצאות מהפשט ובהן ארבע דרשות על "טוב" ב הדרשות
קבוצה  (למוד ג,ב)קבוצה רוחנית שהקב"ה טוב, ושהתורה שקיימו האבות טובה  (לימוד ג,א) בשתי קבוצות של שני למודים נוספים

  חמרית שמשה טוב ועם ישראל טוב.

ים ב)ב, 'שמ(  ]א,בבלי סוטה יב[(המשך)  ה ְיָרִחֽ ִּתְצְּפֵנ�הּו ְׁש8ָׁש! והיא הות , (שהחזירה עמרם) דלא מנו מצרים אלא משעה דאהדרה -  ַוֽ
  . ירחי מעיקרא תלתא(הייתה כבר מעוברת במשה) מיעברא ביה 

ִּתְצְּפֵנ�הּו ב)ב, 'שמ( ם יכלה להצפינו שלא הלכו המצרים לבדוק שלשה חדשי] א,סוטה יבבבלי רש"י [טפחא בתפקיד שנוי,  – ַוֽ
שלא רק החביאתו  והשנוי, ומה יש לה לדאוגותלך לה  (שחשבו שנולד לששה חדשים) אחריה אלא לסוף תשעה חדשים משהחזירה

  אלא נשארה עמו שלא יענה לקריאת תינוק מצרי. [ספר הישר]או בחדר פנימי  [פדר"א פמ"ח]מתחת הארץ 

Q ג) ב, 'שמ( ]א,בבלי סוטה יב[(המשך)  אלא כל היכא דהוו שמעי מצראי דמתיליד ! תצפניה ותיזיל? אמאי – ְולֹא־ָיְכָל�ה ע\דR ַהְּצִפינ\
(הביאו תינוק שצעק והתינוק שבפנים  (בהדיהו) ממטו ינוקא התם כי היכי דלישמעינהו ומעוי, (למקום ששמעו המצרים שנולד תינוק) ינוקא

יםֶאֽ  )טו,ש ב"ה(ש: , דכתיבמגיב)  ים ְמַחְּבִל֣ים ְּכָרִמ֑ ים ֽׁשּוָעִל֥ים ְקַטִּנ֖   .ֱחזּו־ָל֙נּ֙ו ֽׁשּוָעִל֔

מונח  – ְולֹא־ָיְכָל�הג) ב, 'שמ(מקף כבורר בין לא הייתה רשאית (ואעפ"כ הצפינה ובין לא יכלה כהסבר הבא.  – ְולֹא־ָיְכָל�הג) ב, 'שמ(
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:ם קי"ט, תהלי –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאמעות, רבוי מתפשט; שנוי מש – 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀שרויות; בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפ - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפ – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישא

Q ע\דR הַ ג) ב, 'שמ(מרבה דרשה בתבנית זרקא סגול שאחריו.  זו הבאת  (למוד א)זרקא סגול בתפקיד מוסיף על הענין ממין הענין,  – ְּצִפינ\
 כששלמו תשעה חדשים מליל חלומו של [מדרש הגדול] [תו"ש כה] (למוד ב)תינוק מצרי צועק הגורם לתינוק עברי צפון להגיב. 

  (הוסיפו בחיפוש) יצאו לחפש בכל המקומות (על לידת מושיען של ישראל)פרעה 

ֶמאג) ב, 'שמ( שם]בבלי [משך) (ה ח־ל\� ֵּת�ַבת ּגֹ� ַּקֽ ֶמאמאי שנא  (למוד א)קטן רמז לשני למודים) -(פשטא מונח זקף – ַוִּתֽ מיכן : א"ר אלעזר? ּגֹ�
 ,דבר רך: רבי שמואל בר נחמני אמר (למוד ב). לפי שאין פושטין ידיהן בגזל? לצדיקים שממונם חביב עליהן יותר מגופן, וכל כך למה

ה ַבֵחָמ�רג) ב, 'שמ(. שיכול לעמוד בפני דבר רך ובפני דבר קשה �ֶפת (מרכא טפחא כקבוצת פרטים לרבות)  ַוַּתְחְמָר! חמר (הרבה) : תנא - ּוַבָּז
�ֶפתמבפנים ו ֶלד ַוָּת! ג) ב, 'שמ(. כדי שלא יריח אותו צדיק ריח רע, (אתנח להגביל ריחו) מבחוץ ָּז ּוףַוָּת2ֶׂשם ָּבּה� ֶאת־ַהֶּי� רבי  -  ֶׂשם ַּבּס�

ְוֶהֶאזְִנ֣יחּו נְָה֔רֹות  )ו,יט 'ישעי( .ָקֶנ֥ה ָו֖סּוף ָקֵמֽלּו )ו,יט 'ישעי(: כדכתיב, אגם ]ב,סוטה יב[ :רבי שמואל בר נחמני אמר, אלעזר אומר: ים סוף
י ָמ֑צֹור ָקֶנ֥ה ָו֖סּוף ָקֵמֽלּו:   מקום מים רדודים בין מטבעם בין מבצורת בין ממעשי אדם) (מהפירושים לפסוק המלא משמע ָּדֲל֥לּו ְוָחְר֖בּו יְאֵֹר֣

  

ת ְׂשֵד�ה ַהַּמְכֵּפָל�ה  ,יג:ני חוי יתשראב ֹו ִּבְמָעַר� ּו ֹאת� ַען ַוִּיְקְּבר� ֹו ָבָניו� ַא�ְרָצה ְּכַנ� ּו ֹאת2 Iַוִּיְׂשא  
ם ֶאת Iַאְבָרָה Nה ַלֲאֻחַּזת-ֲאֶׁש�ר ָקָנה י ַעל-ַהָּׂשֶד= ן ַהִחִּת� ֶבר ֵמֵא7ת ֶעְפֹר! �א׃ְּפֵנ!י מַ -ֶק   ְמֵרֽ

ם ,כט)טמי חוי 'רב(פירוש רש"י מכאן משולב בהסבר  �ר' ב([רש"י] -מונח רביע, לפחות ארבעה צוויים. אפשר שהם מפורשים ב – ַוְיַצ�ו אֹוָת

ֹו ָבָניו�  נ,יג)י חוי ּו ֹאת2 Iנות כנען, ולא אחד מבניכם שהם מב )ב(טט: לא איש מצרי,  (טט: א)ולא בני בניו, שכך צום אל ישאו מטתי, –ַוִּיְׂשא
לוי לא ישא  )ד(טט: שלשה למזרח וכן לארבע רוחות, וכסדרן למסע מחנה של דגלים נקבעו כאן.  )ג(טט: אלא אתם, וקבע להם מקום, 

מנשה ואפרים יהיו תחתיהם, וזהו (במדבר ב ב) איש על דגלו  )ה(טט: ויוסף לא ישא שהוא מלך,  )ד(טט: שהוא עתיד לשאת את הארון, 
  שמסר להם אביהם לישא מטתו:  באותות, באות

שלוש פעולות לקנין. אכן ע"פ אור החיים ע"פ הגמרא אברהם קנה מערת רמז לקטנה, - מונח תלישא – ֲאֶׁש�ר ָקָנהN  נ,יג)י חויר' ב(
  המכפלה בכסף, בשטר, בחזקה שמיד עשה בה כיור וסיוד.

  ב קנה חלקו מעשיו קודם שיצאו מארץ כנען"כ קנה אותה מאת בני חת, ויעקחשלושה קנינים: אברהם קנה מעפרון, וא

ּו  ,כט)טמי חוי 'רב( Iנ,ז, כי ע"פ רש"י כבר מהתחלה נשאו את יעקב רק בניו, ב'  - קדמא, א' תוכן הפסוק מקומו בין פסוקים נ,ו  -ַוִּיְׂשא
  כפרש"י לעתיד לבוא סדר למסע מחנה של דגלים נקבעו כאן.

ר ַעלַּבְּמָעָרJ  ,ל:טמי חוי ראשיתב כאן נשלב הכתוב ה ַהַּמְכֵּפָל7ה ֲאֶׁש! ר ִּבְׂשֵד> Iַען -ְּפֵני-ה ֲאֶׁש� א ְּבֶא�ֶרץ ְּכָנ   ַמְמֵר�
ם ֶאת ה ַאְבָרָה= Iָקָנ Nי ַלֲאֻחַּזת-ֲאֶׁשר ן ַהִחִּת� ה ֵמֵא7ת ֶעְפֹר! �ֶבר׃ -ַהָּׂשֶד   ָקֽ

ה ַאְבָר  ל),מט ויחי 'בר( ואמר לא) ,מט ויחי 'בר( [רמב"ן] למי נועדה מערת הקבורה(א) הסבר  Iָקָנ Nם ֶאתֲאֶׁשר ה -ָה= �י ַהָּׂשֶד ן ַהִחִּת� ֵמֵא7ת ֶעְפֹר!

ֶבר-ַלֲאֻחַּזת ) נ,יג ויחי 'בר( כשאמר(נ יג)  ההוא בית הקברות להם לאחוזת עולם. אבל למטה להודיע כי אברהם צוה שיהיה המקום, ָקֽ

ם ֶאת־ַהּׂשָ  ר ָקנָ֩ה ַאְבָרָה֨ ה ֲאֶׁש֣ ה ַהַּמְכֵּפָל֑ ת ְׂשֵד֣ ֶברַוּיְִקְּב֣רּו אֹ֔תֹו ִּבְמָעַר֖ ה ַלֲאֻחּזַת־ֶק֗ נתכוון הכתוב לרמוז כי ביעקב נשלמה כונת הצדיק, כי , ֶד֜
  :לשלשתם קנאה ולא יקברו בה עוד איש. ועל כן לא צוה יוסף שיקברו אותו במערה עם אבותיו

שתרצו, מקובל שאמר להם יוסף וכשאתם מעלין אותי קברו אותי בכל מקום  ]מכילתא לרבי שמעון בן יוחאי (בשלח יט)[-וראיתי ב
 ואומרשמה קברו את אברהם וגו',  אני שאיני נכנס לקבורת אבותי, שאין נכנס לקבר אבות אלא שלשה אבות ושלש אמהות, שנאמר

יִתי ִלי֙ ) נ,ה ויחי 'בר( ר ָּכִר֤ י ֲאֶׁש֨   :בי הוא פוסק, ְּבִקְבִר֗

ם ֶאת נ,יג)י חויר' ב( Iַאְבָרָה Nה ַלֲאֻחַּזת-ֲאֶׁש�ר ָקָנה הּו  ,)גכ ש"חי 'בר (- וב ֶברֶק� -ַהָּׂשֶד= ה ָׂשֵד֑ ר ִּבְקֵצ֣ ת ַהַּמְכֵּפָל֙ה ֲאֶׁשר־֔לֹו ֲאֶׁש֖ י ֶאת־ְמָעַר֤ ְויִֶּתן־ִל֗
ֶבר: ם ַלֲאֻחּזַת־ָקֽ א יְִּתֶנּ֥נָה ִל֛י ְּבתֹוְכֶכ֖ ֶסף ָמֵל֜ מונח תרסא בתפקיד שיעור בית קברות של קבר אבות שלושה  –ֲאֶׁש�ר ָקָנהN  נ,יג)י חויר' ב( ְּבֶכ֨

םבות ושלש אמהות. א ה ַאְבָרָה= Iֶבר-ַלֲאֻחַּזת, כעין כלל ממדת כלל ופרט, והפרטים אחריו קדמא ואזלא –  ָקָנ �מצב של - מקף כרב – ֶק

ֶבר -ַלֲאֻחַּזת � כה),(בר' ויחי נרביע, יש מדרש האומר שראוי היה יוסף להחשב על האבות להקבר במערת המכפלה, אבל הוא ציוה , ֶק

ם ֶאת־ י ִמֶּזֽה:ְוַהֲעִלֶת֥ אדם הראשון וחוה אשתו, שלושה האבות ושלוש ולא ביקש לקברו במערת המכפלה כי היא היתה עבור  ַעְצמַֹת֖
  ארבע זוגות בלבד!האמהות, 

 ָקָנIהמונח תרסא בתפקיד שיעורים בשטח ובביצוע מערת קבורה  –ֲאֶׁש�ר ָקָנהN  נ,יג)י חויר' ב(.  אחהוזת קברהלכתי לקנין (ב) מוצע הסבר 
ם ה , כעין כלל ממדת כלל ופרט, והנושא שלו הגדרת מה נכלל במכירת קדמא ואזלא –  ַאְבָרָה= ֶבר-ַלֲאֻחַּזתוהפרטים אחריו ַהָּׂשֶד= � – ֶק

ֶבר -ַלֲאֻחַּזתמצב של -מקף כרב �ֶבר-ַלֲאֻחַּזת נ,יג)י חויר' ב)וגם  תרסא עשוי להיות תפקיד שלישי ועוד. –ֲאֶׁשר( N ל,מט ויחי 'בר(, ובצירוף ֶק � ֶק

י ,)גכ ש"חי 'בר (- רביע ארבעה פרטים בכלל, הצעת הרב א"מ פרל הי"ו: עשוי להיות גם מרומז ב – רביע. הפרטים כסדר הצעת  – ְויִֶּתן־ִל֗
[משנה בבא בתרא פ"ו  )ג(למוד [משנה בבא בתרא פ"ו מ"ח] החצר   )ב(למוד כאן המערה  –קנין מקום הקבר  (למוד א)הרב א"מ פרל הי"ו: 

לעמידת המנחמים בשיעיר זריעת  המעמדקנין שטח  [משנ ב"ב פ"ו מ"ז] )ד(למוד ] דרך הקבר אין לה שיעור ברוחבה, וזה לזמן הלוויה בלבד. מ"ז
  אמה 50אמה על  50קבין  6ושליש אמה, הסבר שיעור זריעת סאה =  33אמה *  50ארבעה קבין (

ם ֶאת ) ל,מט ויחי 'בר( ה ַאְבָרָה= Iָקָנ Nהַהּׂשָ -ֲאֶׁשר �ם ֶאת....  ֶד Iה -ַאְבָרָה , כעין כלל ממדת כלל ופרט והנושא שלו קדמא ואזלא – ַהָּׂשֶד=

ה -ֶאת ) ל,מט ויחי 'בר(הגדרת מה נכלל במכירת  �ה-ֶאת ) ל,מט ויחי 'בר(ַהָּׂשֶד �בתפקיד ארבעה פרטי הגדרות מה ואיך נכלל  רביע, ַהָּׂשֶד

ה -ֶאת ) ל,מט ויחי 'בר(כאשר  תרא פ"ז][משנה בבא בבמכירת שדה. והם נמנים בארבע משנות של  �מקף כבורר בכל אחת  –ַהָּׂשֶד
כבית כור עפר אני שלא כולל סלעים ונקעים ובין בית כור עפר אני מוכר מבררת הבדל בין  [משנה א]מהמשנות בין הבדלי לשון המכירה 

הן שהוא ינכה הותיר כל שהוא יחזיר אם אמר  בית כור עפר אני מוכר לך מדה בחבל פחת כל .][משנה בהכולל סלעים ונקעים  מוכר
מדה  ]ג[משנה  ..או הותיר רובע לסאה הגיעו יותר מכאן יעשה חשבון מה הוא מחזיר לו )24-מ 1( אפילו פחת רובע לסאה חסר הן יתר

סר הן יתר דברי בחבל אני מוכר לך הן חסר הן יתר בטל הן חסר הן יתר מדה בחבל הן חסר הן יתר מדה בחבל בטל מדה בחבל הן ח
האומר לחבירו חצי שדה אני מוכר לך  ]ד[משנה     :הגיעו עד שתות ינכה (בשטח יתר או חסר) בן ננס בסימניו ובמצריו פחות משתות

מה משמנין ביניהן ונוטל חצי שדהו חציה בדרום אני מוכר לך משמנין ביניהן ונוטל חציה בדרום והוא מקבל עליו מקום הגדר חריץ ובן חריץ וכ
טעמי תרסא בתפקיד שיעורי שטח שדה ושעור יתר וחסר בשטח שהמכר יתקיים כמות שהוא          הוא חריץ ששה טפחים ובן חריץ שלשה:

או ינכה או יוסיף. אומדנים, שמאות, אם העסקה היא שדה שאני מוכר כור שאני מוכר, משמע שטח בערך כור ובטעות עד ששית מהשטח 
  המכר קיים.

י  נית סוגרת דיבוראפשר כי תב ן ַהִחִּת� א-ַעל, מה ממועט ממכרתביר מרכא טפחא  -ֵמֵא7ת ֶעְפֹר! !י ַמְמֵרֽ כרבוי הגבלותעל  מרכא סלוק - ְּפֵנ
פני ממרא שדה שנשקף, שלפני מקום בעל -פלוני מוכר שדה משדותיו ומציין מאפיין לשדה הנמכר וכגון כאן על מה נכלל במכר. ובנוסף
  ך לבעל שם ידוע בכך ממעט שדות אחרים מהמכר.שם ידוע או שדה השיי


