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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

 וארא ו,בשמות  1.1

ים ֶאל :ג –שמות וארא ו,ב  ר ֱא
ִה� אֶמר ֵאָל�יו ֲאִני ֽה'׃-[ב] ַוְיַדֵּבֹ  ֹמֶׁש!ה ַוּי
א ֶאל ל-ַאְבָרָה%ם ֶאל-[ג]  ָוֵאָר# ק ְוֶאֽ ם׃-ִיְצָח ְעִּתי ָלֶהֽ א נֹוַד� ֹ ' ל י ה, ב ְּבֵא-ל ַׁשָּד!י ּוְׁשִמ-   ַיֲעֹק�

ל-ַאְבָרָה%ם ֶאל-א ֶאלָוֵאָר# ] זוהר כרך ב (שמות) פרשת וארא דף כג עמוד ב[ ק ְוֶאֽ ְעִּתי -ִיְצָח א נֹוַד� ֹ ' ל י ה, ב ְּבֵא-ל ַׁשָּד!י ּוְׁשִמ- ַיֲעֹק�
ם׃ , רבי חזקיה פתח ... דהא כד אתברי אדם מעפרא דמקדשא דלתתא אתתקן וארבע סטרי דעלמא אתחברו בההוא אתר דאקרי בי ָלֶהֽ

ן יסודין דעלמא תתאה א"ש ורו"ח ומי"ם ועפ"ר, ואתחברו ארבע מקדשא, ואינון ארבע סטרין דעלמא אתחברו בארבע סטרין דאינו
סטרין אלין בד' סטרי (נ"א יסודין) דעלמא ואתקין מנייהו קודשא בריך הוא חד גופא בתקונא עלאה, והאי גופא אתחבר מתרין עלמין 

הו עלמין, ורזא דרתיכא עלאה מעלמא דא תתאה ומעלמא דלעילא, אר"ש ת"ח ד' קדמאי אינון רזא דמהימנותא, ואינון אבהן דכל
  קדישא ואינון ד' יסודין א"ש רו"ח ומי"ם ועפ"ר אלין אינון רזא עלאה וגו'

  

א רביע, לבריאת האדם מעפר המקדש בארץ, ארבעה צדדי עולם התחברו במקום זה, ואלו נושאים ארבע יסודות עולם (צפון) א"ש  – ָוֵאָר#
תקין הקב"ה מהם גוף מתוקן משני עולמות עליון ותחתון, וארבעה הראשונים הם רזי (מזרח) רו"ח (דרום) ומי"ם (מערב) ועפ"ר וה

  האמונה והם אבות כל העולמות, ורז המרכבה העליונה הקדושה וגו'

) רמב"ןמשמעו שודד ( – די- ל  ש-אובהמשך הזוהר מלמד כיצד ארבעה היסודות מרכיבים את כל הבריאה באופנים שונים. שם ה'  - טט 

 .)בבלי חגיגה יב,א) וזהו ענין ההרכבה עד (כפי' הנוסף) שאמרתי לעולמי די (ראב"ענצח מערכות הטבע כרצונו (מ - משדד 

  משנה הרכבי תכונות הטבע כרצונו, השגחה הנדמית כבדרך טבעי  -מנצח  –משדד  - שודד 

  

אפתוח נושא    רביע, מהכותב (טט) עם הערות קוראים: – ָוֵאָר#

ֶרץ׃[א] ְּבֵר  ב –א,א  בראשית ת ָהָאֽ ִים ְוֵא ת ַהָּׁשַמ� ים ֵא ית ָּבָר-א ֱא
ִה!  אִׁש�
ֶׁש3 ַעל הּו ְוֹח� הּו4 ָוֹב, ה ֹת5 ֶרץ ָהְיָת ֶפת ַעל-[ב] ְוָהָא# ים ְמַרֶח� ּוַח ֱא
ִה, ֹום ְור- -י ְתה! ִים׃-ְּפֵנ י ַהָּמֽ   ְּפֵנ

העליון הראשון  טעםהשני פותח ב הפסוק הראשון כולו בטעמים תחתונים ומרמז לעשרה מאמרות הבורא בהם נבראה הבריאה. הפסוק
   .ארבע יסודות במופעים שוניםלמימוש מאמרות הבורא בהרכבת הבריאה מבתורה הוא טעם רביע המרמז 

והארץ אחרי הבריאה הזאת היתה תהו, . ארבע יסודות בצורה שהלביש הבורא בחומר התוהו, וגם בתפקיד נקודהרבינו בחיי פי' 
, והם: אש ורוח והמים ארבע יסודות שיש בצורה זוהו שהלביש אותה צורה, והזכיר הכתוב כלומר חמר אין בו ממש והיתה ב

  וגו' והעפר, ומלת "הארץ" כוללת ארבעתם, והוא כלל העולם השפל,

  , גלוי רמזי טעם רביע בפסוקים אלו (בר' א,ב ושמות וארא ו,ב), הוא גלוי יסודי בתורהור הי""ש"ר' א הערת

, ובעולם החומר ארבע כוחות (כבידה, חזק, חלש, אלקטרומגנטי) וארבע יסודות ק- ו-ק-יאותיות בשם  דש וזהו גם הבסיס להא די
) DNA :)C, T, A, G adenine, thymine, cytosine, guanine-(קוורקים: גלואונים, פוטונים, בוסונים וגרביטונים) וארבע מרכיבים ב

  וריות אדומות, טרומבוציטים, פלאסמה) וכו'וארבע מרכיבים בדם הוא הנפש (כדוריות לבנות, כד
  

  .י-ד-ש –ש"י -במרכז ה דיסודות המהוים אותם לכך  ד-עולמות הבנוים מ י: ש"י-ד- שוגם 
: שאל (כמו ביקש) באמצעות ד (היסודות) ברא את י (הספירות). וכן הוא באותה משמעות: א (הוא אלופו של עולם) י- ד-ל ש-אוגם 

  ר) באמצעות ד את י, וכנ"ל.לש (במובן צר צורה לחומ

ונסתר  י-ועולם הבא נברא ב ה-, שעולם הזה נברא בי(במובן סד, כיסה בסיד, הסתיר) את  ל שד- א: יש במובנו י-ד-ל ש- אוגם 
  מעינינו.

(הינו עולמות העליונים  י(כמו לשד השמן, הינו תמצית הטוב שבדבר)  לשד(אלופו של עולם)  א: יש במשמעו י-ד-ל ש- אוגם 
  עשר ספירות וממילא כל ההויה והשתלשלותה).ו

  
... ועל דא קרינן משה זכה באספקלריא דנהרא דקיימא על ההוא דלא נהרא, שאר בני עלמא ב (שמות) פרשת וארא דף כג עמוד ב] זוהר כרך [

אינון דלא נהרין ועל דא כתיב וארא אל בההוא אספקלריא דלא נהרא, ואבהן הוו חמאן מגו אלין גוונין דאתגליין אינון סתימין דקיימי עלייהו ד
סתכלא אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי באינון גוונין דאתחזיין, ושמי יי' לא נודעתי להם אלין גוונין עלאין סתימין דזהרין דזכה בהו משה לא

  בהון, וגו'
מתוך אהבה ומתוך הרחמים ומתוך  והשם שהוא נתגלה למשה בסנה...  ] 414אוצר המדרשים (אייזנשטיין) עקיבא, רבי עמוד [

הענוה ומתוך הישרות ומתוך השפלות ומתוך הצדקה ומתוך האמונה ומתוך אברהם יצחק ויעקב, שאפילו אברהם יצחק ויעקב שהם 
גדולים ממלאכי השרת והקב"ה אהבם אהבה גמורה לא גלה להם שם המפורש אלא למשה בלבד שנאמר ושמי ה' לא נודעתי להם (פ' 

מה הודיע להם מקצת שמו שאינו מפורש שנאמר וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי, שלש אותיות הללו הודיע וארא). ו
להם כנגד שלשתן, ש' כנגד אברהם ד' כנגד יצחק י' כנגד יעקב, ולכולם שם אחד גלה להם, אבל למשה גילה לו כל השמות, בין 

שבראשו ובין שמות החקוקים על כסא הכבוד ובין שמות החקוקים בטבעת  שמות המפורשים בין שמות החקוקים על כתר מלכות
שבידו, בין שהם עומדים כעמודי אש סביבות מרכבותיו בין שמות שהם סביבות שכינה כנשרי מרכבה ובין שמות שנחתמו בהם 

ל וערבות וכסא הכבוד, אוצרות שמים וארץ ים ויבשה הרים ובקעות תנינים ותהומות, סדרי עולם וסדרי בראשית וסדרי מעונות זבו
חיים וגנזי ברכות גנזי טל ומטר גנזי ברקים גנזי עננים גנזי רוחות וגנזי נשמות של חיים ושל מתים שנאמר יודיע דרכיו למשה (תהלים 

כשה ק"ג). ומפני מה לא גילה דרכיו לאברהם שפירש עצמו מע"ז ונדבק תחת כנפי השכינה ועמד בעשר נסיונות, וליצחק שנעקד 
תמים על גבי המזבח ומסר דמו להקב"ה, וליעקב שהרחיק את עצמו ואת בניו ואת בנותיו ואת קרוביו מחטא ומע"ז שנאמר ויאמר 

ליצחק לו אלא מפני שזרעו של ישמעאל נופל בגיהנם,  שלאברהם לא גילהיעקב אל ביתו הסירו אלהי הנכר (פ' וישלח)? אלא מלמד 
שבחר בו הקב"ה לסגולתו וחקק דמותו על כסא הכבוד שברקיע שנאמר כי  לא גילה ליעקבם, ולמה מפני שזרעו של עשו נופל בגיהנ

יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו (תהלים קל"ה), ובו משבחים לפניו עליונים ותחתונים בכל יום שנאמר ויאמר לי עבדי אתה ישראל 
בוראו שנאמר למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מה'  לפני אלא מפני שאמר שנסתרו דרכיואשר בך אתפאר (ישעיה מ"ט)? 

  . לא גילה לו(שם /ישעיהו/ מ') לפיכך 
א (שמ' וארא ו,ג): סיכום ל - יסודות וזה מבוטא בשם א ארבערביע, גיליתי לאבות איך הבריאה (העולמות שבראתי) מורכבת מצירופי  -  ָוֵאָר#

תבנית הטעמים קיסר (אתנח או סלוק) מ אלפניומרומז בלימוד שזה בטוי של שם הוי"ה . זה די שהוא גלוי אחד מרבים של שם הוי"ה- ש
' מונח אתנח  –ְּבֵא-ל ַׁשָּד!י ותוכנו תיאור ואחריו פעולה או הלכה (בד"כ) של הכתוב  קטן- [פשטא] [מונח] זקף י ה, קטן - מונח זקף – ּוְׁשִמ-

ם (והוא תיאור והפעולה אחריו) ְעִּתי ָלֶהֽ א נֹוַד� ֹ  אמתיתלא ניכרתי להם במדה כפי' רש"י הלימוד לאחריו בעיקרו א טפחא סלוק. מרכ – ל
  די" נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני, נאמן ליפרע מהעוברים על דברי. - ל ש- "אני א- שהבטחים בנאמן לאמת דברי ...  שלי

אֶמר ֵאָל�יו ֲאִני ֽה' )(ו,ב[רש"י]  ביתר פירוט יהיה כפי' הלימוד לאחריוֹ נאמן  -  ֲאִני ֽה': ...לפני,  למתהלכיםנאמן לשלם שכר טוב  -  ׃ַוּי
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

  וגו'אצל עונש,  אומרליפרע, כשהוא 
ְעִּתי " (בר' יז,א; לה,יא). שדי, ובכלן אמרתי להם: "אני אל הבטחותהבטחתים  - ַׁשָּד!י לְּבֵא-  האבות אל    אָוֵאָר#  )ו,ג( א נֹוַד� ֹ ' ל י ה, ּוְׁשִמ-

ם׃  כאן, אלא  כתיבין 'לא הודעתי להם' א -  ָלֶהֹֽ ְעִּתי אל '  נקראשלי שעליה  אמתיתלהם במדה  ניכרתילא  -     נ9ַד� י ה,  לאמתנאמן  -ְׁשִמ-
  הבטחתים ולא קיימתי. שהרידברי, 

ם׃ ְעִּתי ָלֶהֽ א נֹוַד� ֹ ' ל י ה,   אמת"י או יאמ"ת –ס"ת לא' נודעת'י' להם'   דברי, לאמתנאמן  - רש"י ּוְׁשִמ-

 לימוד לאחריו הוא שגלוי ה' אליהם היה מוגבל לעומת הגלוי אל משהשיש ללמוד מה הלימוד אלפניו

ל-ַאְבָרָה%ם ֶאל-ֶאל ק ְוֶאֽ ב-ִיְצָח  תביר, ובא ביעקב להיות בחיר האבותתביר מרכא טפחא, מרכא טפחא כיתור לרבות במעלותיהם ו – ַיֲעֹק�

מפני שאמר ני ישמעאל, ליצחק מפני עשו, ליעקב לכל אחד מהאבות, לאברהם מפ לקות- נסתרות בתורת האלרמז על הגבלת גילוי ה
    לא גילה לולפני בוראו שנאמר למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מה' (שם /ישעיהו/ מ') לפיכך  שנסתרו דרכיו

ר נרחבות בתורת מונח מרבה הגבלות הנרמזות באתנח, ללמד שלא גילה לאבות שמות הוי"ה המגלים נסתרות יות מונח אתנח,– ְּבֵא-ל ַׁשָּד!י
  לקות, כאלו שגילה למשה רבנו.- הא

 

' ֶאל: שמות וארא ו,יג ל-ַוְיַדֵּב-ר ה:   ַאֲהֹרן; -ֹמֶׁש-ה ְוֶאֽ
ל ְוֶאל-ַוְיַצֵּום4 ֶאל -י ִיְׂשָרֵא, ה ֶמ-ֶל3 ִמְצָר!ִים -ְּבֵנ יא ֶאת      ַּפְרֹע� ִים׃ ס-ְּבֵנֽי-ְלהֹוִצ ֶרץ ִמְצָרֽ ל ֵמֶא   ִיְׂשָרֵא�

ד"א תקיעת שופר תלויה בב"ד ושילוח עבדי' תלוי בכל אדם ואתייא כהיא דא"ר שמואל בר רב  ]וילנה יז,א)ה"ה ( ר"ה פ"ג ירושלמי[
' ֶאליצחק  ל-ַוְיַדֵּב-ר ה: ל -ַאֲהֹרן; ַוְיַצֵּום4 ֶאל-ֹמֶׁש-ה ְוֶאֽ -י ִיְׂשָרֵא, על מה ציום על פרש' שילוח עבדי' ואתיא כהיא דא"ר הילא לא ְּבֵנ

 וח עבדים הדא הוא דכתיב מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי וגו' נענשו ישראל אלא על פרשת שיל
' ֶאל ל-ַוְיַדֵּב-ר ה:  מונח זרקא מונח סגול, מוסיף מענין משה ואהרן עליהם, מה הם חפשיים לרבות עליהם עוד חפשיים. – ַאֲהֹרן; -ֹמֶׁש-ה ְוֶאֽ

ה-ְוֶאל שטות אפיון מפרעה המצּוֶוה לשלח עבדיו מבני ישראל, אל מהות הצווי טפחא בפרעה ללא הגבלת מרכא לפניו, גורם להתפ – ַּפְרֹע�
למשה ואל אהרן, מה משה ואהרן חפשיים אז עליהם לצוות על בני ישראל המשעבדים אחיהם מבני ישראל לשחררם לחפשי וכך להוסיף 

  יזכו) בני ישראל לחירות.על משה ואהרן בני החירות את כל בני ישראל המשועבדים לאחיהם ובזכות זאת יוסיפו לכל (
 שמות וארא ז

י ַמֶּכ-ה׀ ַּבַּמֶּט-ה ֲאֶׁשר Bה ָאֹנִכ ' ִהֵּנ5 -י ה! י ֲאִנ ע ִּכ� ֹ-את ֵּתַד, ' ְּבז י ַעל-[יז]  ֹּכFה ָאַמ-ר ה, ם׃- ְּבָיִד# ּו ְלָדֽ ר ְוֶנֶהְפכ ר ַּבְיֹא�   ַהַּמ%ִים ֲאֶׁש
' ֶאל Bאֶמר ה 5ֹ ל-[יט]  ַוּי ר ֶאֽ ה ֱאֹמ- ח ַמְּטH- ּוְנטֵֽ -ֹמֶׁש# ן ַק- Iַעל-הַאֲהֹר JHל-ָיְד ִים ַעֽ Bי ִמְצַר ם ְוַע%ל -ְיֹאֵריֶה-ם ְוַעל-ַנֲהֹרָת-ם׀ ַעל-ֵמיֵמ5 ַאְגֵמיֶה#

ְהיּו-ָּכל ם ְוִיֽ ים׃-ָד!ם ְוָהָ֤יה ָדם4 ְּבָכל-ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶה� ים ּוָבֲאָבִנֽ ִים ּוָבֵעִצ�   ֶא-ֶרץ ִמְצַר,
י -ַּמֶּט-ה ֲאֶׁשרַמֶּכ-ה׀ ּבַ ) ז,יז(בפסוק  פסיק תורה שלמה (פא*) שמות וארא ז,יט ע"פ ומשמעו פעמיים יד, הנלקחת מצד שמאל של ְּבָיִד#

 הפסיק לצד ימין של הפסיק, יד משה ויד אהרן הָמַטה את הָמֶטה.

ל [פו] תורה שלמה ע"פ ר ֶאֽ ן -ֱאֹמ- Iהמונח פזר, כעין שני עניני פזר  –ַאֲהֹר ח ַמְּטH- ּוְנֵטֽ קטנה, כעין שלושה - מונח מונח תלישא –.ָיְדJH -ַק-
  קטנה (= תרסא)- יני תלישאענ

  (א) תרסא רמז לימי התראת מכה וימי שימושה, ראה לעיל.

  ירמז להמנעות משתיית מי נהרות בזמן שחלה התקופה, כי מסוכן כמו מכת דם במצרים  פזר(ב) תלישא עשויה לרמז לחישוב זמני תקופות, 

מדרש הגדול תלישא עשויה לרמז למים שאובים (כעין תלושים) (ג) לפי שתרגם אונקלוס עצים ואבנים ככלי עצים וכלי אבנים, ע"פ ה
  ירמז לכשרות וטהרת מקוואות.  פזרסאה מקבלים טומאה לעומת מי נהרות ומאגרים שונים שאינם מקבלים טומאה.  40בכלים שבגודל עד 

  

ל-ַעל תורה שלמה (פג) ע"פ ִים ַעֽ Bי ִמְצַר ם ְוַע%ל ָּכלַאגְ -ְיֹאֵריֶה-ם ְוַעל-ַנֲהֹרָת-ם׀ ַעל-ֵמיֵמ5 ם -ֵמיֶה# כעין כלל ופרט וכלל  –ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶה�

ִים -ַעלאו רבוי מיעוט רבוי, הכלל הראשון  Bי ִמְצַר למטועם קדמא ואזלא, הפרטים ֵמיֵמ5 ם-ְיֹאֵריֶה-ם ְוַעל- ַנֲהֹרָת-ם׀ ַעל-ַעֽ , כלל  ַאְגֵמיֶה#

ם-ְוַע%ל ָּכלבתראה  כלי עצים וכלי  )עצים ואבניםשל ם אונקלוס ותרגהכלל בתראה מרבה (ע"פ , לפי כלל ופרט וכלל,  ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶה�
 אבנים,

ים׃-ְוָהָ֤יה ָדם4 ְּבָכל ים ּוָבֲאָבִנֽ ִים ּוָבֵעִצ� שנשארו מים לפי רבוי מיעוט רבוי יש ללמוד באופן המרוחק ביותר ממי היאור,  ֶא-ֶרץ ִמְצַר,
  קורם לא היה ביאורואלו מים שחפרו המצרים שמ שלא היו לדםלמצרים, במצרים 

ּו ָכל[כד]  ,שמות וארא ז Lר׃-ַוַּיְחְּפר י ַהְיֹאֽ ת ִמֵּמיֵמ� א ָיְֽכלּו4 ִלְׁשֹּת, ֹ֤ י ל ֹות ִּכ- ר ַמ-ִים ִלְׁשּת! ת ַהְיֹא� ִים ְסִביֹב   ִמְצַר%
  

ה ֲאֶׁשר: שמות וארא ז,כא ר ְולֹא- ְוַהָּדָג5 ר ֵמ4ָתה4 ַוִּיְבַא-ׁש ַהְיֹא, יִ -ַּבְיֹא ֹות ַמ� ִים ִלְׁשּת ּו ִמְצַר, ר -ם ִמןָיְכל-   ַהְיֹא!
ם ְּבָכל  י ַהָּד� ִים׃-ַוְיִה ֶרץ ִמְצָרֽ   ֶא

כמו שבגאולת מצרים הייתה מכת דם כך תחזור ותהיה מכת דם ואש ותמרות עשן בגאולת אדום לעתיד לבוא, דבר  תורה שלמה (צא)ע"פ 
ר ְולֹאקטן - המרומז בפעמיים זקף ִים-ַוִּיְבַא-ׁש ַהְיֹא, ּו ִמְצַר,   .   ָיְכל-

  

ה ַיד : ט,גשמות וארא  אן -ִהֵּנ5 !ֹ ר ּוַבּצ ים ַּבָּבָק� ֲחֹמִרים4 ַּבְּגַמִּל, ים ַּבֽ ה ַּבּסּוִס֤ ה ְּבִמְקְנ4H ֲאֶׁש-ר ַּבָּׂשֶד, ' הֹוָי# Bד׃ ה ד ְמֹאֽ ֶבר ָּכֵב   ֶּד�
  קטן בין שני קיסרים- , פעמיים זקף קטן- זקףמהפך פשטא  -בסוסים בחמרים בגמלים  קטן- זקףפשטא מונח  -אשר בשדה  במקנך

ּו ַידּבְ   :שופטים ב,טו ל׀ ֲאֶׁש-ר ָיְצא# ְיָתה-ֹכ- ד׃-ה4' ָהֽ ם ְמֹאֽ ֶצר ָלֶה� ' ָלֶה!ם  ַוֵּי ע ה� ' ְוַכֲאֶׁש%ר ִנְׁשַּב ֲאֶׁשר4 ִּדֶּב-ר ה, ה ַּכֽ   ָּב-ם ְלָרָע,
  קטן בין שני קיסרים-, פעמיים זקף קטן-זקףפשטא מונח  - כאשר דבר ה' קטן- זקףפשטא מונח  -בם לרעה -ה' היתה- יד
   ]ות רבה ב יט על פסוק  שופטים ב,טומקראות תמימות (מקת"ם) ר[

ה' ה' ה' ה' - - - - ידידידיד הנההנההנההנה) שמות וארא ט,ג(מקת"ם ההוכחה הברורה ביותר) שבכולם ( ובנין אבאמר רבי לוי: כל מקום שנאמר בו יד ה' מכת דבר היא, 
ביוצאין היתה  -    בם לרעהבם לרעהבם לרעהבם לרעה- - - - ה' היתהה' היתהה' היתהה' היתה- - - - בכל אשר יצאו ידבכל אשר יצאו ידבכל אשר יצאו ידבכל אשר יצאו יד) שופטים ב,טו(מקת"ם מכת דבר) ... תלמידי דרבי נחמיה מייתי לה מהתם (הויה הויה הויה הויה 

  פירוש המהרז"ו) ביושבין לא היתה מגפה. - מגפה (מקת"ם דהיינו אלימלך שיצא לחוץ לארץ 
  ) שבו פעמיים זקף קטן בין שני קיסרים (סילוק אתנח)שמות וארא ט,ג... בנין אב ומוכח מפסוק (ה' -ידטט אמר רבי לוי  •

  ) שבו פעמיים זקף קטן בין שני קיסרים (סילוק אתנח)טים ב,טושופ(... בנין אב ומוכח מפסוק ה' - ידתלמידי דרבי נחמיה  •

- קטן במקראות שהובא על- רבי לוי ותלמידי רבי נחמיה ידעו שבפסוקים אלו יש לימוד של בנין אב ולענ"ד זה מושרה ע"י פעמים זקף •

 ידם.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

  

  :סיכום

א שמות וארא ו,ג - ל ש- יסודות וזה מבוטא בשם א ארבעמורכבת מצירופי  רביע, גיליתי לאבות איך הבריאה (העולמות שבראתי) - ָוֵאָר#

תבנית הטעמים קיסר (אתנח או סלוק) מ אלפניודי שהוא גלוי אחד מרבים של שם הוי"ה. זה שזה בטוי של שם הוי"ה מרומז בלימוד 
' תנח מונח א –ְּבֵא-ל ַׁשָּד!י קטן ותוכנו תיאור ואחריו פעולה או הלכה (בד"כ) של הכתוב - [פשטא] [מונח] זקף י ה,  קטן- מונח זקף – ּוְׁשִמ-
ם ְעִּתי ָלֶהֽ א נֹוַד� ֹ ים תשהבטחנאמן לאמת דברי ...  שלי אמתיתלא ניכרתי להם במדה מרכא טפחא סלוק. הלימוד לאחריו כפי' רש"י  – ל

 אמת"י או יאמ"ת –ס"ת לא' נודעת'י' להם' די" נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני, נאמן ליפרע מהעוברים על דברי. - ל ש- "אני א- ב

ל-ַאְבָרָה%ם ֶאל-ֶאל ק ְוֶאֽ ב-ִיְצָח  תביר, ובא ביעקב להיות בחיר האבותתביר מרכא טפחא, מרכא טפחא כיתור לרבות במעלותיהם ו – ַיֲעֹק�

מפני שאמר לכל אחד מהאבות, לאברהם מפני ישמעאל, ליצחק מפני עשו, ליעקב  לקות- נסתרות בתורת האלרמז על הגבלת גילוי ה
    לא גילה לולפני בוראו שנאמר למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מה' (שם /ישעיהו/ מ') לפיכך  סתרו דרכיושנ

מונח מרבה הגבלות הנרמזות באתנח, ללמד שלא גילה לאבות שמות הוי"ה המגלים נסתרות יותר נרחבות בתורת  מונח אתנח,– ְּבֵא-ל ַׁשָּד!י
  לקות, כאלו שגילה למשה רבנו.- הא
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

  

  שמות וארא ו,ב 1.2

ן :שמות וארא ו,ו Rר ָלֵכ -י ִיְׂשָרֵאל: -ִלְבֵנֽי ֱאֹמ    'ה;  ֲאִנ
ֹוַע ְנטּוָי,  י ֶאְתֶכם4 ִּבְזר- י ֶאְתֶכ�ם ֵמֲעֹבָדָת!ם ְוָגַאְלִּת֤ ִים ְוִהַּצְלִּת ת ִמְצַר, -
ם ִמַּת4ַחת4 ִסְב י ֶאְתֶכ# ים׃ְוהֹוֵצאִת- ים ְּגֹדִלֽ   ה ּוִבְׁשָפִט�

ם י ֶאְתֶכ# ח רביע, מרמז ללפחות ארבעה ענינים אשר אפשר שמרמז לחמישה לשונות של גאולה כאשר הלשון החמישי הוא מונ – ְוהֹוֵצאִת-
ם תיק"ו. בכל אופן נאמר כאן –ללא הכרעה  י ֶאְתֶכ# ם והמדרש ובהקפות סוכות נאמר ונקוב ְוהֹוֵצאִת- י ִאְתֶכ# גאולת עם - הוצאת ְוהּוֵצאִת-

  ה הקדושה מגלותה.גאולת השכינ- ישראל ממצרים היא גם הוצאת

  

י :,זשמות וארא ו ם ִלי4  ֶאְתֶכם ְוָלַקְחִּת5 יִתי ְלָע, ים ָלֶכ�ם ְוָהִי  ֵלא
ִה!
ם  י ִויַדְעֶּת# ִים׃ 'ה4  ֲאִנ֤י ִּכ- ֹות ִמְצָרֽ ַחת ִסְבל ם ִמַּת� יא ֶאְתֶכ, ם ַהּמֹוִצ- ֵהיֶכ, -
  ֱא
  

י ם ִלי4  ֶאְתֶכם ְוָלַקְחִּת5 היתה במערכת המחברת ע"פ ראב"ע  לכתחילהתחילה ובפועל. קטן, כעין לכ- קדמא מרכא פשטא זקף – ְלָע,
  , לפי מערכת הכוכבים היו ראוים עוד לעמוד שם רבינו בחיי וע"פ  שיעמדו עוד בגלותהגדולה למשרתים העליונים 

  הקב"ה הקדים את הקץ והוציאנו מן גלות החל הזה  ובפועל
וטעם המוציא אתכם כי היתה במערכת המחברת הגדולה למשרתים ולקחתי כאשר תקבלו את התורה על הר סיני,  אבן עזרא (ז)

  העליונים שיעמדו עוד בגלות. וזה יתברר לך בפ' כי תשא:
ענין מתן תורה, זהו שכתוב: (שמות ו, ז) "ולקחתי אתכם לי לעם", וזאת הבטחה במתן תורה שכתוב: (דברים כז, ט) רבינו בחיי 

הים", תקבלו אלהותי, "וידעתם", משם ואילך, "כי אני ה' אלהיכם", שאני העושה עמכם "היום הזה נהיית לעם". "והייתי לכם לאל
אותות ומופתים מחודשים ביצירה בעבור שאני אלהיכם, "המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים", כלומר אני הוא המוציא כי לפי 

  מערכת הכוכבים היו ראוים עוד לעמוד שם. 
  אברהם כי היתה במערכת המחברת הגדולה למשרתים העליונים שיעמדו עוד בגלות. המוציא אתכם, כתב רביתולדות יצחק 

  

ם י ִויַדְעֶּת# ם 'ה4  ֲאִנ֤י ִּכ- יא ֶאְתֶכ, ם ַהּמֹוִצ- ֵהיֶכ, -
  קטן, כעין סתום שלא בא לסתום אלא לפרש, -(א) רביע ... זקף – ֱא

  שגחה הפרטית,קטן בין שני קיסרים, עצמת הידיעה על הה-קטן ... זקף-(ב) רביע ... זקף

באמת כעת וכן בגלויות)  - ... כי הכבדת העול במצרים, (טט  )ח -ז (משך חכמה ושתי תבניות הטעמים מרמזות על כעין הפירוש של 
י -  כי זה עוצם הטובה ותכלית הדרורנראה לכם כי הסיבותי לכם רעה, ולהכביד עולם לבל ליתן להם תבן. ובכל זאת תראון   ְוָלַקְחִּת5

ם ִלי4  ֶאְתֶכם   וכו'. ְלָע,

ם  יא ֶאְתֶכ, ם ַהּמֹוִצ- ֵהיֶכ, -
י ֲאִנ֤י ה4' ֱא ם ִּכ- כעין  .קטן בין שני קיסרים, כעין היקש, דבר החוזר וקורה- קטן ... זקף- (ג) זקף - ִויַדְעֶּת#

י) ח -ז (משך חכמה הפירוש של   ם ִלי4  ֶאְתֶכם ְוָלַקְחִּת5 יוכו'  ְלָע, ֶרץ-ֶאל ֶאְתֶכם4  ְוֵהֵבאִת֤ סנהדרין קיא, בבלי ר' סימאי אומר (. ָהָא,

(מה ביאתן לארץ שניים מתוך  מקיש יציאתן ממצרים לביאתן לארץ): נאמר "ולקחתי אתכם לי (לעם", ונאמר "והבאתי אתכם"), א
  ),וכן לימות המשיחששים ריבוא, אף יציאתם ממצרים) שנים מתוך ששים ריבוא. (אמר רבא, 

  

ם י, שתדעו בטח כי לדעת ארבע ידיעות (א)  ציוויפירש בלשון ה משך חכמרביע, ע"פ  – ִויַדְעֶּת# ם  'ה4  ֲאִנ֤י ִּכ- יא ֶאְתֶכ, ם ַהּמֹוִצ- ֵהיֶכ, -
ֱא
יומזה תדעו כי (ב) – ֶרץ-ֶאל ֶאְתֶכם4  ְוֵהֵבאִת֤ י  (ג) ָהָא, ּה ְוָנַתִּת5 ה ָלֶכ%ם ֹאָת ולכן בכל אשר תלכו, ולא תנסו את ה' ותלכו (ד)  .מֹוָרָׁש�

   ., ודו"קציווידא למינדע". הרי דריש בלשון  פקודא) "דף כה( זהר הקדוש ברעיא מהימנאעה. וכן אמר באחריו כצאן אחר רו

  

אבל פי' הפסוקים האלה לדעתי כן הוא שבעבור שמרע"ה היה מתיאש מהגאולה וכן ישראל כולם וכמו שאמר מאז ...  אברבנאל
  שתהיה וזה מג' סבות  הכרחיתמחוייבת ובאתי לדבר בשמך וגו' הודיעו יתברך שהגאולה היתה 

האל ית' עצמו לפי שלא נגלה לאבות באופן שידעו ויכירו אותו והיה זה לפי שהיתה נבואתם ע"י אמצעי ועם היות הדברים  הא' מפאת
לפי שלא נבאו פנים בפנים כי אם ע"י אמצעיים זאת  ...יוצאים מהמקור הראשון יתברך הנה לא היה נודע וניכר אצלם שפע הסבה 

כדי שישר' ומשה כל א' במחיצתו ומדרגתו ינבא פנים בפנים באופן שיכירו  הגאולה הכרחיתהיא הסבה הראשונה. וענינה שהיתה 
  וידעו כבוד ה' וגדלו מה שלא נודע לאבות עד הנה לפי שלא היתה נבואתם פנים בפנים.

והיא מה  סבה אחרת מחייבת הגאולהצה לומר וגם יש רווגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען באמרו  וזכר הסבה הב' 
להוציא את בניהם ממצרים כדי להורישם את הארץ  מחוייבוהיה אם כן הקב"ה  ...שנשבעתי וכרתי ברית לאבות על ירושת הארץ 

  לקיים שבועתו. 
שופט כל הארץ ושמעתי את נאקת  והיא שאני מחייבת הגאולהוגו' רוצה לומר גם יש סבה ג'  וגם אני שמעתיוגם אני שמעתיוגם אני שמעתיוגם אני שמעתיבאמרו  וזכר הסבה הג'

ואין פירושו הברית שכרת  ואזכור את בריתיואזכור את בריתיואזכור את בריתיואזכור את בריתיבני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם וראוי לעשות משפט וצדקה יאמר על זאת הסבה 
וגם את הגוי אשר וגם את הגוי אשר וגם את הגוי אשר וגם את הגוי אשר לאבות על ירושת הארץ כי זה כבר זכרו אבל הוא הברית שכרת עמו בין הבתרים ששם נדר על זה כמו שאמר 

   דן אנכידן אנכידן אנכידן אנכייעבודו יעבודו יעבודו יעבודו 
ואחרי שזכר ג' הסבות האלה הוליד מהן מה שרצה והתחיל מהאחרונה דסמיך ליה לפי שהיא הראשונה שתתקיים בזמן והוא אמרו 

והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרי' והצלתי אתכם והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרי' והצלתי אתכם והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרי' והצלתי אתכם והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרי' והצלתי אתכם     היכולתהיכולתהיכולתהיכולת (ובלתי בעל תכלית)סבת הסבות כלן ובב"ת  לכן אמור לבני ישראל אני ה'לכן אמור לבני ישראל אני ה'לכן אמור לבני ישראל אני ה'לכן אמור לבני ישראל אני ה'
  כלומר שמפני ששמע נאקתם וצעקתם יושיעם ויוציאם מגלותם. ע נטויה ובשפטים גדוליםע נטויה ובשפטים גדוליםע נטויה ובשפטים גדוליםע נטויה ובשפטים גדוליםמעבודתם וגאלתי אתכם בזרומעבודתם וגאלתי אתכם בזרומעבודתם וגאלתי אתכם בזרומעבודתם וגאלתי אתכם בזרו

. והג' היה הריגת והצלתי אתכם מעבודתםוהצלתי אתכם מעבודתםוהצלתי אתכם מעבודתםוהצלתי אתכם מעבודתםוכנגד זה אמר ...  והב' העבודות פרךוהב' העבודות פרךוהב' העבודות פרךוהב' העבודות פרךשהם המסים.  והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצריםוהוצאתי אתכם מתחת סבלות מצריםוהוצאתי אתכם מתחת סבלות מצריםוהוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים... 
רומז למכת בכורות  בזרוע נטויה ובשפטים גדוליםבזרוע נטויה ובשפטים גדוליםבזרוע נטויה ובשפטים גדוליםבזרוע נטויה ובשפטים גדוליםוגאלתי אתכם וגאלתי אתכם וגאלתי אתכם וגאלתי אתכם בניהם שהיו משליכים אותם ליאור שהיא הקשה שבכולם ועז"א 

  ולקריעת ים סוף שהיו במשפט ע"ז 

  

ם ם וכן  ישובו הנה שדור רביעיעליה בחייהם כי אם  (לאבות) כי הנה ירושת הארץ לא הבטיחםאברבנאל רביע,  – ִויַדְעֶּת#  - ִויַדְעֶּת#

ידיעת ההלכה של  ומכאן , וגאלתי, ולקחתיוהצלתי, והוצאתירים רביע, אפשר שבכך מסיים ארבע לשונות של גאולה האמורים בגלות מצ
  בסדר פסח להודיה לקב"ה על הגאולה, וארבעה הצריכים להביא קרבן תודה וקרבןהפסח הוא תודה מיוחדת. ארבע כוסות

  

אשר שרש זה מופיע ". כלקיכם-אני ה' אהוא מקבוצת הפסוקים בתורה בהן מופיע שרש "לקח" או שרש "קדש" וגם הצירוף " פסוק ז'
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

  ". ה'" אינה בחיבור לתיבת "לקיכם- א" הן בטעם מחבר עוצר ותיבת " אני ה'אזי התיבות "

  

י לשון י כמו ְוָלַקְחִּת5 ח-ִּכֽ יׁש ִיַּק י )דב' כ"ת כב,יג( ִאָּׁש!ה ִא� ח-ִּכֽ יׁש ִיַּק ה ִא% י )דב' כ"ת כד,א( ּוְבָעָל!ּה ִאָּׁש� ח-ִּכֽ ה  ִאָּׁש-ה ִאיׁש4  ִיַּק דב' כ"ת ( ֲחָדָׁש,

י ֲאִנ֤י ה4' קידושי עם ישראל לה' ואז  ולקחתי לשון ליקוחים, היינו )ד,הכ שני טעמים מחברים המקדימים לטעם מהפך פשטא,  מונח - ִּכ-
וכן התעלות הבריאה למצבה שקודם לחטא  שתי בחינות של חיבה וקירוב בין הקב"ה וכנסת ישראל ,שני חיבורים עיןכעוצר. מרמז על 

  .קרה במתן תורה אדם הראשון, כמו שאכן

י ם 'ה4  ֲאִנ֤י ִּכ- ֵהיֶכ, -
מובן על יותר מסדרה אחת של התבנית שאחריה,  מונח מרמזקטן, - מונח מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף – ֱא

םקטן יוסבר בשלבים: (א) נסביר מלת וטעמי - מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף ראשון של התבנית ֵהיֶכ, -
בה קטן, כעין רי- מונח זקף – ֱא
- לקים התקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, עילת העילות וסיבת הסיבות. ופירש ה- וריבה את הכל, כעין מה שיש לכוון באמירת של א

שמ' ( ֵא-ל ַׁשָּד!י(בלתי בעל גבול והגבלה כלשהי). (ב) נחזור אל המלים  היכולתהיכולתהיכולתהיכולת (=ובלתי בעל תכלית)סבת הסבות כלן ובב"ת  אברבנאל

) רמב"ן, ראב"עמנצח מערכות הטבע כרצונו ( - משדד  הבורא די-ל  ש-אוהמפרשים בשם  זוהר כרך ב (שמות) וארא (כג,ב) ) שע"פוארא ו,ג

משנה הרכבי תכונות הטבע כרצונו,  - מנצח  –משדד  -שודד  .)בבלי חגיגה יב,אוזהו ענין ההרכבה עד (כפי' הנוסף) שאמרתי לעולמי די (
ם 'ה4  ֲאִנ֤יעתה יובן כי מובן אחד של טעמי השגחה הנדמית כבדרך טבעי. (ג)  ֵהיֶכ, -
קטן, ידרש - מהפך פשטא ובמלה אחת מונח זקף– ֱא

  שהבורא מהפך את פשט הרכב ומערכות הטבע וכל הכוחות כולם כרצונו. בכוחות יש לכלול גם השרים הממונים על הכוחות. 

  

ם 'ה4  ֲאִנ֤יטעמי הקרא  מובן ראשון של תבנית ֵהיֶכ, -
קטן, ידרש שלמען הגאולה ממצרים ומתן - הפך פשטא ובמלה אחת מונח זקףמ– ֱא

יתורה הקב"ה ישנה מדרך הקבועה לעשות באמצעות שליח (אמצעי) ויעשה זאת בכבודו ובעצמו. נשים לב כי המלים  בצרופן הן  ֲאִנ֤י ִּכ-

ם 'ה4  אנכימלת  ֵהיֶכ, -
  קטן.- זקף - לקיכם -אמונח  – ה'פשטא  – אנכיון של הדיבר הראשון מעשרת הדברות ושם בקריאה בטעם עלי ֱא

ם י ִויַדְעֶּת# ם 'ה4  ֲאִנ֤י ִּכ- ֵהיֶכ, -
ואז  פנים בפניםרוצה לומר אחרי צאתכם ממצרים תבואו להר סיני ותקבלו את התורה אברבנאל  - ֱא
םוִ כמו שיתב' מה שלא זכו אליו האבות וזהו  תנבאו ממנו בלי אמצעיתכירו ותדעו את השם הנכבד כי  י יַדְעֶּת# ואמר  'ה4  ֲאִנ֤י ִּכ-

ם יא ֶאְתֶכ,   .היו בלי אמצעי שניהםשניהםשניהםשניהםוגו' לפי שצאתם ממצרים ונתינת התורה  ַהּמֹוִצ-
ם יא ֶאְתֶכ,   .היו בלי אמצעי שניהםשניהםשניהםשניהםוגו' לפי שצאתם ממצרים ונתינת התורה  אברבנאלקטן, בתפקיד שתיים ע"פ -מונח זקף – ַהּמֹוִצ-

  
  :,חשמות וארא ו

י  ֶרץ-ֶאל ֶכם4 ֶאתְ  ְוֵהֵבאִת֤ 4אִתי4  ֲאֶׁש֤ר ָהָא, י-ֶאת ָנָׂש ּה ָלֵת-ת ָיִד, ם ֹאָת, ק ְלַאְבָרָה ב ְלִיְצָח�  ּֽוְלַיֲעֹק!
י   ּה ְוָנַתִּת5 ה ָלֶכ%ם ֹאָת   ׃'הֽ  ֲאִני מֹוָרָׁש�

י ֶרץ-ֶאל ֶאְתֶכם4  ְוֵהֵבאִת֤ 4אִתי4  ֲאֶׁש֤ר ָהָא, י-ֶאת ָנָׂש ּה ָלֵת-ת ָיִד, עוצמת ההבטחה לאבות  ברבנאלאשלושה זקף בין שני קיסרים, ע"פ  -  ֹאָת,
   כלומר לא בדרך גרות כמו לאבות עצמם אלא בדרך ירושה וממשלה החלטיתמורשת הארץ לבני ישראל 

באמת כעת נראה לכם כי הסיבותי לכם רעה, ולהכביד עולם לבל ליתן וכן בגלויות)  - ... הכבדת העול במצרים (טט  )ח -ז (משך חכמה 
י -  זה עוצם הטובה ותכלית הדרור כילהם תבן. ובכל זאת תראון  ם ִלי4  ֶאְתֶכם ְוָלַקְחִּת5   וכו'. ְלָע,

 

י ּה ְוָנַתִּת5 ה ָלֶכ%ם ֹאָת קדמא מרכא תביר טפחא סלוק, לא לכולם מורשה (א) לא כולם יצאו ממצרים (ב) כי רוב יוצאי  – 'הֽ  ֲאִני מֹוָרָׁש�
  מתו במדבר,  60עד  20מצרים בני 

  

יְוָלַקחְ ) ח -ז (משך חכמה  ם ִלי4  ֶאְתֶכם ִּת5 יוכו'  ְלָע, ֶרץ-ֶאל ֶאְתֶכם4  ְוֵהֵבאִת֤ ): נאמר סנהדרין קיא, אבבלי . ר' סימאי אומר (ָהָא,
(מה ביאתן לארץ שניים מתוך ששים  מקיש יציאתן ממצרים לביאתן לארץ"ולקחתי אתכם לי (לעם", ונאמר "והבאתי אתכם"), 

, שנאמר "וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלותה וכן לימות המשיחריבוא. (אמר רבא, ריבוא, אף יציאתם ממצרים) שנים מתוך ששים 
ממצרים"). כוונת המאמר הזה המופלג הוא, כי כל האותות והמופתים ושפטים גדולים אשר עשה למצרים בעשר מכות ובקריעת ים 

במדבר, הכל היה לתועלת אשר שני אנשים  סוף, שוה בשביל שיבואו שניים מס' ריבוא אל המטרה האלקית. וכמו שכל זה שעשה
ס' ריבוא, כן לא ימנע מהשי"ת לשדד הטבע ולהראות זרועו והשגחתו על בניו בפרט לכל באי עולם, אף כי אינם ראויים  - יישארו מ 

צויינים אל הדביקות לאלקות והמטרה התכליתית רק שניים מס' ריבוא. ומאות אלפים שונאי השם יאבדון עבור תועליות פרטים מ
  מאמינים בהשגחתו. ולזה אמר רבא 'וכן לימות המשיח'.

וכן הוא אומר "ככל אשר עשה לכם ה' אלוקיכם במצרים לעיניך", כי הנפלאות עשה לכולם, ולהביט וליקח מזה מוסר צדק ואמונה 
ית רק יחיד סגולה, כי משביב טהורה, זה רק ליחידים מהכלל. לכן לא ירפה ידי המאמין בראותו כי אין מי שראוי אל המטרה האלק

אש, בהריחו ברוח סוער, יאיר כל העולם, כן ההשגחה האלקית, בהדבקה ביחידי סגולה אשר יריחו רוח משפט וצדק, תהיה לאור 
ה. ולכן נסמך אל מה שהביאו קודם 'אחד ממשפחה מזכה כל המשפחה' וכו' יעויין שם ודו"ק כי זה  - עולם ולאש לוהט שלהבת י 

  מושכל:
  
י() ו,ז( ם) ִלי4  ֶאְתֶכם ְוָלַקְחִּת5 יִתי ְלָע, ים ָלֶכ�ם ְוָהִי ם. ֵלא
ִה! י ִויַדְעֶּת# ֹות  'ה4  ֲאִנ֤י ִּכ- ַחת ִסְבל ם ִמַּת� יא ֶאְתֶכ, ם ַהּמֹוִצ- ֵהיֶכ, -
ֱא

ִים׃ י) ו,ח(ִמְצָרֽ ֶרץ-ֶאל ֶאְתֶכם4  ְוֵהֵבאִת֤ 4אִתי4  ֲאֶׁש֤ר( ָהָא, י-ֶאת ָנָׂש ּה ָלֵת-ת ָיִד, ק םְלַאְבָרָה  ֹאָת, ב ְלִיְצָח� ). הענין על פי דברי ּֽוְלַיֲעֹק!
הנביא (ירמיה ב, ב): "זכרתי (לך חסד נעריך) אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר וכו'". כי זה באמת ענין נורא אשר עם גדול כמוהו 

[וכנזכר זה הרבה בספרי]. הלכו בבטחונם במדבר ציה, ולא שאלו באיזה דרך תוליכנו. ולכן אמר כי באמת בשכר זה תבואו אל הארץ 
כי זה עוצם הטובה וזה שאמר, כי באמת כעת נראה לכם כי הסיבותי לכם רעה, ולהכביד עולם לבל ליתן להם תבן. ובכל זאת תראון 

י -  ותכלית הדרור ם ִלי4  ֶאְתֶכם ְוָלַקְחִּת5   וכו'.  ְלָע,
ם י, שתדעו בטח כי יעות (א) לדעת ארבע יד ציוויפירש בלשון משך חכמה רביע, ע"פ  – ִויַדְעֶּת# ם  'ה4  ֲאִנ֤י ִּכ- יא ֶאְתֶכ, ם ַהּמֹוִצ- ֵהיֶכ, -
ֱא

יומזה תדעו כי (ב) – ֶרץ-ֶאל ֶאְתֶכם4  ְוֵהֵבאִת֤ י  (ג) ָהָא, ּה ְוָנַתִּת5 ה ָלֶכ%ם ֹאָת ולכן בכל אשר תלכו, ולא תנסו את ה' ותלכו (ד)  .מֹוָרָׁש�
   ., ודו"קציווידא למינדע". הרי דריש בלשון  פקודא) "דף כה( ימנאזהר הקדוש ברעיא מהאחריו כצאן אחר רועה. וכן אמר ב
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

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

  , ולפי ההשערותמשרתים
 

  שמות וארא ו,ב 1.3

  
  ו,ד: ואראשמות 

ִתי ֶאת ם ֲהִקֹמ֤ ם ֶאתּבְ -ְוַג5 ת ָלֶה� ם ָלֵת !ַען -ִריִתי4 ִאָּת,   ֶא-ֶרץ ְּכָנ
ם ֲאֶׁשר  ֶרץ ְמֻגֵריֶה� ּה׃-ֵא%ת ֶא   ָּגרּו ָבֽ

ִתי ֶאת ם ֲהִקֹמ֤ (שלושה האבות  שנסה אותםתורה שלמה [כט]  קדמא מהפך פשטא, כעין כתוב המלמד על חבירו שלפניו, –ְּבִריִתי4 -ְוַג5

  )שמו"ר כתב ידת ארץ כנען ולא הרהרו אחריו (במה שאמר להם שיתן להם אהמוזכרים בפסוק ג) 

קדמא באחד מתפקידיו מרמז על זמן המוקדם ממקום הכתוב, ולכן  – ְוַג5םובהערה כתב שבנדפס "שנתנה להם" . ויש לטט להעיר כי טעם 
ל ארבעה המלכים שכבשו יתפרש כי ארץ כנען כבר נתנה לאבות אלא גלו מפני גזרת בין הבתרים. אברהם אבינו זכה בארץ מכח נצחונו ע

הארץ מיושביה ובכך הכשירוה בדרך הטבע לזכיתו בה. יצחק לא עזב הארץ, יעקב חזר לארץ ובמלחמה של שכם והערים שסביבותיהם 
  כבשו את ההר ואפשר שלכן האחים חלקו על יוסף באומרם שהארץ כבר נתנה להם.

ם׃ ןןןןָנַת ָנַת ָנַת ָנַת - - - - ֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשר יא -תהלים קה,י על  רבי מנחם המאיריובפירוש  ים ְלַאְבָרָהֽ ירושת הארץ היא  שבריתשבריתשבריתשבריתהנה  ).כח,דתולדת בר' ( ֱא
ִה�
כי אע"פ שיגלו ממנה לחטאם,  - ו"אלף דור" (לעיל,ח)  עולםעולםעולםעולם    לאברהם, וממנו ליצחק, וממנו ליעקב. ואמר "לעולם" (לעיל,ח) וברית

     ,קרקע אינה נגזלת

ִתי ֶאת םקטן של - פשוטו של כתוב, ומקים ברית עם שניים כמרומז בטעם זקףמהפך פשטא, בתפקיד מוציא מ – ְּבִריִתי4 -ֲהִקֹמ֤ , מקים  ִאָּת,

  ברית עם הבנים, ועם נשמת האבות.  
  כח,ד:  תולדתבראשית 

ֶּתן ם ְל�H ּוְלַזְרֲעH- ִאָּת!3 ְלִרְׁשְּת4H ֶאת-ְל4H ֶאת-ְוִיֽ יH ֲאֶׁשר-ִּבְרַּכ-ת ַאְבָרָה, ים ְלַאְבָר -ֶא-ֶרץ ְמֻגֶר, ן ֱא
ִה� ם׃ָנַת   ָהֽ
ם׃ [י]  תהלים קה, ית עֹוָלֽ ל ְּבִר- ִיְׂשָרֵא# Bק ְל ב ְלֹח! ן ֶאת[יא] ַוַּיֲעִמיֶד-ָה ְלַיֲעֹק- ר ְלH# ֶאֵּת ֶרץ-ֵלאֹמ# ם׃ -ֶאֽ ֶבל ַנֲחַלְתֶכֽ Bַען ֶח! [יב] ְּכָנ

ּה׃  ים ָּבֽ ט ְוָגִר ְמַע# Bְהיֹוָתם ְמֵת-י ִמְסָּפ!ר ִּכ V   ִּבֽ

כפל ענין; והוא שנאמר בברכת  -  ברית עולםברית עולםברית עולםברית עולם    לומר: לקיום. ולישראל רוצה - לחקלחקלחקלחק    ליעקבליעקבליעקבליעקב השבועה והעמיד רבי מנחם המאירי
ֶּתןיצחק ליעקב:  ם ְל�H ּוְלַזְרֲעH- ִאָּת!3 ְלִרְׁשְּת4H ֶאת-ְל4H ֶאת-ְוִיֽ יH - ִּבְרַּכ-ת ַאְבָרָה, ן- - - - ֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשרֶא-ֶרץ ְמֻגֶר, ןָנַת ןָנַת ןָנַת ם׃ ָנַת ים ְלַאְבָרָהֽ   ֱא
ִה�

 עולםעולםעולםעולם    ברהם, וממנו ליצחק, וממנו ליעקב. ואמר "לעולם" (לעיל,ח) ובריתירושת הארץ היא לא שבריתשבריתשבריתשבריתהנה  ).כח,דתולדת בר' ( 
, ועוד ישובו אליה.  (יא) וזכר פרט הברית שהיה בענין קרקע אינה נגזלתכי אע"פ שיגלו ממנה לחטאם,  -ו"אלף דור" (לעיל,ח) 

כנגד כלם. וקראה 'נחלתם', כי  - תכםתכםתכםתכםנחלנחלנחלנחל    כלומר: לכל אחד מן האבות; וחבל - אתן את ארץ כנעןאתן את ארץ כנעןאתן את ארץ כנעןאתן את ארץ כנען    לךלךלךלך: : : : לאמרלאמרלאמרלאמרהארץ, והוא אמרו: 
"לרשתך את ארץ מגוריך" (בר'  - הנבואה יעדתה להם כירושה גמורה, כמו שנאמר לאברהם "ויירש זרעך" (בר' כב,יז), וליעקב 

רוצה  -  מספרמספרמספרמספר    מתימתימתימתי(בנוסחנו: בהיותם)  בהיותכםבהיותכםבהיותכםבהיותכםכח,ד); וכן לכלם: "ונתתי אותה לכם מורשה" (שמ' ו,ח).  (יב) ואמר אחר כן: 
כלומר: אע"פ שהיו מעטים, ושהגוים אשר ביניהם היו יודעים שבלבם לירש את הארץ,  - בהבהבהבה    וגריםוגריםוגריםוגרים    כמעטכמעטכמעטכמעטלומר: בזמן האבות. 

  מתיראים.   נםואי בהבהבהבה    גריםגריםגריםגריםהיו 
  

ת [ה] :ו – ה,ו וארא שמות ְעִּתי ֶאֽ -י ָׁשַמ# -ם׀ ֲאִנ ים ֹאָת!ם-ְוַג ִים ַמֲעִבִד- ר ִמְצַר� ל ֲאֶׁש -י ִיְׂשָרֵא, ר ֶאת  ַנֲאַקת4 ְּבֵנ י׃-ָוֶאְזֹּכ�   ְּבִריִתֽ
ר ִלְבֵנֽי ן ֱאֹמ Rי ה;'-[ו] ָלֵכ-   ִיְׂשָרֵאל: ֲאִנ

י ֶאְתֶכ�ם ֵמֲעֹבָדָת!ם  ִים ְוִהַּצְלִּת ת ִמְצַר, -
ם ִמַּת4ַחת4 ִסְב י ֶאְתֶכ#   ְוהֹוֵצאִת-
ים׃  ים ְּגֹדִלֽ ה ּוִבְׁשָפִט� ֹוַע ְנטּוָי, י ֶאְתֶכם4 ִּבְזר-   ְוָגַאְלִּת֤

ְעּתִ  [ה] -י ָׁשַמ# -ם׀ ֲאִנ ר ֶאתמונח פסק רביע ...  -י ְוַג י-ָוֶאְזֹּכ�   טפחא סלוק -  ְּבִריִתֽ

ר ִלְבֵנֽי ן ֱאֹמ Rי ה;'-[ו] ָלֵכ-   מרכא זרקא מונח סגול גרשיים - ִיְׂשָרֵאל: ֲאִנ

  .עלי לקיים יש) ז' חשפת" עיקר( ) כמו שהצבתי והעמדתי הברית שמעתישמעתישמעתישמעתי(אני אני אני אני     וגםוגםוגםוגם 'ה י"רש

ן י"רש Rהשבועה:  אותה פ. ע"[ו] ָלֵכ -י ה;'-ר ִלְבֵנֽיֱאֹמ   לקיים. הנאמןִיְׂשָרֵאל: ֲאִנ

זה זה זה זה     למהלמהלמהלמהשאמר משה  על אליואליואליואליו    ויאמרויאמרויאמרויאמר. משפטיםלקים לקים לקים לקים - - - - אאאא    וידברוידברוידברוידברמתחילת וארא עד כאן)  -(טט  של הפרשה זו והפירושז'  ח"שפת עיקר
 דידידידי- - - - ל של של של ש- - - - באבאבאבאה' כי אם  בשםלאבות)  - (טט  הבטחתיםלקיים הבטחתי. ואל תאמר כיון שלא  שנאמן ה'ה'ה'ה'    אניאניאניאני הלו הקב" אמר  שלחתנישלחתנישלחתנישלחתני

  ' לכך וגם אני צריך לקיימו הלכך שמעתי וכו'.וכובריתי בריתי בריתי בריתי - - - - הקמתי אתהקמתי אתהקמתי אתהקמתי את    וגםוגםוגםוגם) ד,ו וארא( מוכרח לקיים. אבל איני) ג,ו וארא(
ר ִלְבֵנֽי– טט ן ֱאֹמ Rי ה;'- [ו] ָלֵכ- , זרקא סגול בתפקיד של גורע מהענין על הענין ושל מוסיף מרכא זרקא מונח סגול גרשיים - ִיְׂשָרֵאל: ֲאִנ

שמות כי תשא (ין על הענין. גורע מן הדין ומוסיף על הרחמים. רעיון זה חוזר פעמים אחדות בספור יציאת מצרים, ואח"כ במדבר, כגון מהענ

ר )לד,ו   הקב"ה עובר מכסא דין לכסא רחמים. תיב"עקדמא מרכא פסק זרקא סגול ע"פ  – ָּפָניו: ַוִּיְקָרא; -׀ ַעל 'ה  ַוַּיֲעֹב5

ן  • Rכעין יצא זרקא בתפקיד גורע מהענין על הענין דומה בתפקיד זה לתביר. גרשיים ... תביר  –ִיְׂשָרֵאל: -ְבֵנֽילִ טעם גרשיים,  -ָלֵכ

רלמי שיתעורר ממכות מצרים להקל ולהחמיר.  . לפי יתעורר לא יאריך אף ולא יגאל למי שלאאף וגואל  מאריך= רכאמ -ֱאֹמ

 ההקב"אל אלא להיהרג. ויש לומר שלא כולם לא שמרו ברית ולא כולם עע"ז. המקורות בתורה שלמה בני ישראל לא היו ראויין להיג
הביא עצמו בשבועה נוספת על שבועתו לאבות נגד מידת הדין ומן הסתם זה בזכות האבות ובזכות אלו מבני ישראל ששמרו ברית ולא 

 החייבים. הזכאים ובזכותם להוסיף עליהם גם את ישראל-מחמיר על עצמו כדי להקל על בניעע"ז ו

-י ה;'-ִלְבֵנֽי • -י ה;' -ב הבטחה די- ל ש-באעל ההבטחה לאבות מהענין על הענין, מוסיף  מוסיףמונח סגול,  זרקא - ִיְׂשָרֵאל: ֲאִנ  המהוהמ -ֲאִנ

מוסיף על בני ישראל הזכאים את החייבים , המגביר רחמים והנאמן לקיים הבטחתיהמבוטאות בשמות הקב"ה,  ספירותהנעלה מן ה
-י ה;'בעזרת הרב אי"מ אייזן הי"ו כהבטחתו לאבות.  לגאלם  אני אותיות אי"ן, כתר דמלכות דא"ק המהוה את ארבע העולמות. - ֲאִנ

ר ִלְבֵנֽיועוד אפשר לומר כי  • ן ֱאֹמ Rי ה;'-ָלֵכ- , כי הקב"ה משביע לכל אחד מישראל מרכא זרקא מונח סגול גרשיים - ִיְׂשָרֵאל: ֲאִנ

היו במצרים ללא מצוות שיתנו להם זכות לגאולה כפסוק "ואת עירום ועריה". מסירות נפשם התבטאה  כי בני ישראללמסירות נפש 
בתשובה אל ה' בימי מכות מצרים, בקשירת השה או הטלה, עבודה זרה של מצרים, למיטתם לשחיטתו בערב פסח ואכילתו בליל 

שלמות של שש מאות אלף נשמות, ובזה תלויה התעלות  כל אחד מישראל משלים את כנסת ישראל שיש לה פסח; במילה בליל פסח.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

-י ה;'- העולמות מהמדרגה שירדו אליה מחטאי האדם, דבר המרומז ב מונח סגול, מונח טעם מחבר, סגול טעם עוצר, ההתעלות  – ֲאִנ
הכבוד (כבוד ה') נמצא גם כעין גאולת כסא בתוך התעלות זאת הסגולית של העולמות תלויה במסירות הנפש של כל אחד מישראל. 

  מהגלות, כמרומז בשנוי הלשון הבא:

ם • י ֶאְתֶכ# מונח רביע, מרמז ללפחות ארבעה ענינים אשר אפשר שמרמז לחמישה לשונות של גאולה כאשר הלשון החמישי  – ְוהֹוֵצאִת-
ם תיק"ו. בכל אופן נאמר כאן –הוא ללא הכרעה  י ֶאְתֶכ# ם והמדרש ובהקפות סוכות נאמר ונקוב ְוהֹוֵצאִת- י ִאְתֶכ# - הוצאת ְוהּוֵצאִת-

גאולת השכינה הקדושה מגלותה. אפשר כי בדרשה תבנית הטעמים מונח רביע של  - גאולת עם ישראל ממצרים היא גם הוצאת
ם י ִאְתֶכ#   מרומז ענין של יציאת כסא הכבוד כביכול מגלות. ְוהּוֵצאִת-

  

ר ִלְבֵנֽי תורה שלמה [לה] ן ֱאֹמ R[ו] ָלֵכ - - ר' יודן אומר כדאי היו ישראל (ראויין) לישטף במצרים שהפרו ברית מילה  י ה;'ִיְׂשָרֵאל: ֲאִנ
ר ִלְבֵנֽיועבדו ע"ז. אלמלא שהביא הקב"ה עצמו בשבועה שנ'  ן ֱאֹמ Rי ה;'-ָלֵכ- ן ואין  ִיְׂשָרֵאל: ֲאִנ Rולכן שמ"א ג,ידאלא שבועה  שנא' (ָלֵכ (

-י ה;' תורה שלמה [לו]. )ה-פ"ו מדרש הגדול, מכילתא דרשב"י, שמו"רנשבעתי לבית עלי ( אני יודע שסופן למרוד בי ולהכעיס לפני  ֲאִנ
ים ֶאת )שמ' ב,כה(ואע"פ כן הריני גואלן למען שמי וכן הוא אומר   ְרא ֱא
ִה� ים׃ ס-ַוַּי � ַדע ֱא
ִהֽ -י ִיְׂשָרֵא!ל ַוֵּי   ְּבֵנ

י שמואל בר נחמני אלולי שאסר הקב"ה עצמו ב: אמר רב- היה ירא שמא מדה"ד תעכב גאולתם ... ובויק"ר פכ"גמשה  בהערות
ר ִלְבֵנֽי  בשבועה לא נגאלו ישראל לעולם, הה"ד ן ֱאֹמ Rי ה;'-[ו] ָלֵכ-   .)מדרש הגדול, מכילתא דרשב"י( ִיְׂשָרֵאל: ֲאִנ

  

י  ,ז:שמות וארא ו ם ִלי4  ֶאְתֶכם ְוָלַקְחִּת5 יִתי ְלָע, ים ָלֶכ�ם ְוָהִי  ֵלא
ִה!
ם  י ִויַדְעֶּת# ִים׃ 'ה4  יֲאִנ֤  ִּכ- ֹות ִמְצָרֽ ַחת ִסְבל ם ִמַּת� יא ֶאְתֶכ, ם ַהּמֹוִצ- ֵהיֶכ, -
  ֱא

י הטעמים בקרא תבנית ם  'ה4  ֲאִנ֤י ִּכ- ֵהיֶכ, -
תבנית פעמים מספר מרמז על כעין  מונחקטן במלה אחת, - מונח מהפך פשטא מונח זקף  –ֱא

ם  תבניתקטן במלה אחת, - מהפך פשטא מונח זקף ֵהיֶכ, -
נאמר במועט וחל ריבה וריבה את הכל, במלה אחת בתפקיד כעין קטן - מונח זקףֱא
ם  תבנית, בכל ֵהיֶכ, -
ם  ... קטן-זקף–ֱא קטן בין שני קיסרים דבר החוזר וקורה, הוצאת מצרים היא דוגמא - זקף פעמיים, קטן- זקף –ֶאְתֶכ,

כאדם  ולקחתי ולקחתי ולקחתי ולקחתי כנגד אדום וע"כ כתיב ביה  קחתיקחתיקחתיקחתיולולולול בעה"טאף ליציאה מגלות אדום הארוכה והקשה כפי' , לקיחה בחזקה לכל יציאת גלות
  . הלוקח בחזקה שהוא הקשה מכולם

כעין עצמותו ומהותו של הקב"ה הנעלה מן  – ֲאִנ֤ילקית נעלה המתבטאה במלת - כל התבניות ביחד כמרמזות כי כל הגלויות הן בהנחיה א
ם  'ה4 המדות המבוטאות בשמות הקב"ה  ֵהיֶכ, -
ם  'ה4  מגביר הרחמים של וכןהמדות והטבע והנחיה נעלה זאת מהפך ֱא ֵהיֶכ, -
מבטא ה –ֱא

  כדי להביא את ישראל והעולם לגאולתו.רחמים מצד עצמם ורחמים מצד הגבורה, 

ִיםתיאור  ֹות ִמְצָרֽ ַחת מאפיין את מצב המלמד על רבוי סבלות מצרים מרכא סלוק,  – ִסְבל תיאור התפשטות טפחא בתפקיד וטעם  –ִמַּת�
פניו ללמד על הקושי המיוחד בכל גלות, המעורר בחינת רחמים שבגבורה בהתאמה, עד שכל בחינת גבורה נהפכת לתגבורת אלהסבלות 

םכדי שכל אחד מישראל יזכור מגאולת מצרים את ברחמים, ולכן להלכה  עומדת ההבטחה גלויות, הבארבע שבכל אחת רביע,  – ִויַדְעֶּת#
) 2063(=  והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתיוהוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתיוהוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתיוהוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי - בעה"טבגימטריה הבאה וההלכה הבאה ע"פ   לגאולה בארבעה לשונות הגאולה מתבטאים

  להזכיר מלוא כוס הסבל ומלוא כוס הגאולה. .)2061( בגימ' זה עני בישראל לא יפחתו לו מארבע כוסות

  
   :טז יח כ,שמות וארא ו

ֶּלה ְׁש֤מֹות ְּבֵנֽי[טז]  ֹון ּוְקָה� - ְוֵא5 Xם ֵּגְרׁש ְלֹדָת, יֵלִוי4 ְלֹת- ת ָׁשָנֽה׃  ת ּוְמָרִר! ים ּוְמַא� י ֶׁשLַבע ּוְׁש
ִׁש% -י ֵלִו,   שבע דרגא – ּוְׁשֵני4 ַחֵּי
ֹון ְוֻעִּזיֵא!ל[יח]  ר ְוֶחְבר� ת ַעְמָר-ם ְוִיְצָה, -י ֳקָה, ת ָׁשָנֽה׃  ּוְבֵנ ים ּוְמַא� ׁש ּוְׁש
ִׁש% L
ת ָׁש -י ֳקָה,   שלש דרגא – ּוְׁשֵני4 ַחֵּי
ם ֶאת[כ]  Bח ַעְמָר ָדתֹו4 ל- -ַוִּיַּק5 תיֹוֶכֶ֤בד ֹּדֽ ֹו ֶאֽ ה ַוֵּת-ֶלד ל, ן ְוֶאת- ֹו ְלִאָּׁש, ת ָׁשָנֽה׃  ֹמֶׁש!ה-ַאֲהֹר� ים ּוְמַא� ם ֶׁשLַבע ּוְׁש
ִׁש% -י ַעְמָר,  – ּוְׁשֵני4 ַחֵּי

  שבע דרגא
הרמב"ן שמות .  פקד פקדתי אתכם.  פקד יפקדאפשר שהדרגא מרמז לשרשרת הקבלה מיוסף עד עמרם שהגואל יזדהה במלים  - טט 

   נעקר מבית עמרם בגיל שתים עשרה ולא קבל המסורת שעברה מיוסף ללוי לקהת לעמרם. משה רבנו ג טז בשם שמות רבא

  ת שהעביר לעמרם.ה ולוי האריך ימים מכולם והעביר לקה- כנראה שיוסף העביר לשאר שבטי י - טט 

  

  . פקד יפקדשרשרת הקבלה מיוסף עד עמרם שהגואל יזדהה במלים 

ֹ֤אֶמר יֹוֵסף4 ֶאלבראשית ויחי נ,כד:  י ֵמ!ת-ַוּי יו ָאֹנִכ�   ֶאָח,
ם ְוֶהֱעָל֤ה ֶאְתֶכם4 ִמן  ד ֶאְתֶכ# ד ִיְפֹק- Lים ָּפֹק Rִה
את ֶאל-ֵוא ,ֹ ב׃  -ָהָא-ֶרץ ַהּז ק ּֽוְלַיֲעֹקֽ ם ְלִיְצָח� ר ִנְׁשַּב%ע ְלַאְבָרָה ֶרץ ֲאֶׁש Xָהָא  

ף ֶאתבראשית ויחי נ,כה:  ד ֱא
-ַוַּיְׁשַּב-ע יֹוֵס, ד ִיְפֹק֤ ר  ָּפֹק5 ל ֵלאֹמ! י ִיְׂשָרֵא� ם ֶאתְּבֵנ ם ְוַהֲעִלֶת י ִמֶּזֽה׃  -ִהים4 ֶאְתֶכ,   ַעְצֹמַת�
ב לֵ -ֵל-3 ְוָאַסְפָּתR ֶאתשמות ג,טז:  ק ְוַיֲעֹק� י ֱא
ֵהLי ַאְבָרָה%ם ִיְצָח ֵתיֶכם4 ִנְרָא-ה ֵאַל, ' ֱא
ֵה֤י ֲאֹבֽ Rל ְוָאַמְרָּת֤ ֲאֵלֶהם4 ה -י ִיְׂשָרֵא# רִזְקֵנ   אֹמ!

ם ְוֶאת  4ְדִּתי4 ֶאְתֶכ, ד ָּפַק ִים׃ֶהעָ -ָּפֹק֤ ּוי ָלֶכ�ם ְּבִמְצָרֽ   ׂש
ח ֹמֶׁש%ה ֶאתשמות בשלח יג,יט:  ֹו -ַוִּיַּק ף ִעּמ! ֹות יֹוֵס�   ַעְצמ

יַע ֶאת  Bַע ִהְׁשִּב J ַהְׁשֵּב5 ם ְוַהֲעִליֶתLם ֶאת-ִּכי ד ֱא
ִהים4 ֶאְתֶכ, ד ִיְפֹק֤ ר ָּפֹק5 4 ֵלאֹמ, ם׃-ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵאל י ִמֶּז�ה ִאְּתֶכֽ   ַעְצֹמַת%
ד ִיפְ .בראשית ויחי נ,כד: 1 Lד ָּפֹק   פקד יפקדמונח   הדרגא כקישור יוצאת מיוסף עם הזיהוי לדברי הגואל  דרגאֹק-

ם ֶאת . בראשית ויחי נ,כה:2 ד...ְוַהֲעִלֶת ד ִיְפֹק֤ י ִמֶּזֽה׃ -ָּפֹק5 מרכא טפחא סלוק, תיבת  עצמותי- והעלתם אתעם הקישור  פקד יפקדַעְצֹמַת�
  ה.- "את" ותבנית הטעמים מרבה את עצמות שאר שבטי י

םות בשלח ג,טז: שמ 1 4 ֶאְתֶכ, ד ָּפַק4ְדִּתי אחד כפשוטו שיאמר, אחד  פקד פקדתיקטן, דברי ה' למשה הגואל הקישור - מהפך פשטא זקף ָּפֹק֤
  שלא כפשוטו כי משה ערל השפתיים לא יכל לאמר זאת מעצמו

ם׃-ְוַהֲעִליֶתLם ֶאתשמות בא יג,יט:  3 י ִמֶּז�ה ִאְּתֶכֽ לפקד כקישור דרגא וטעמה  "והעליתם"מילה  דרגא תביר טפחא סלוק, ה ַעְצֹמַת%
  ה.- של יוסף ולהעלאת עצמותיו עם עצמות שאר שבטי י (דרגא) יפקד
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

  יהם לפי ההשערות.לפי תפקידשבתנ"ך (חוץ מספרי איוב, משלי, תהלים), הטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובת
 

  שמות וארא ו,ב 1.4
  שמות וארא ז

' אֶ [יט]   Bאֶמר ה 5ֹ ל-לַוּי ר ֶאֽ ה ֱאֹמ- ה-ֹמֶׁש# ח ַמְּטH- ּוְנֵטֽ ן ַק- Iַעל-ַאֲהֹר JHל-ָיְד ִים ַעֽ Bי ִמְצַר ם ְוַע%ל -ְיֹאֵריֶה-ם ְוַעל-ַנֲהֹרָת-ם׀ ַעל-ֵמיֵמ5 ַאְגֵמיֶה#
ְהיּו-ָּכל ם ְוִיֽ ים׃-ָד!ם ְוָהָ֤יה ָדם4 ְּבָכל-ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶה� ים ּוָבֲאָבִנֽ ִים ּוָבֵעִצ�   ֶא-ֶרץ ִמְצַר,

' - החל מתבנית הטעמים  Bאֶמר ה 5ֹ קדמא ואזלא מרמז על דרשה בדרך של מלמד ולמד כגון בדרך של כלל ופרט, רבוי ומיעוט, בנין אב,  –  ַוּי
  היקש. 

בדרך של מלמד ולמד (א) אפשר שבא ללמד ממכה ראשונה למכות אחרות שבכל מכה הייתה נטיית יד או מטה לארבע רוחות השמים 
ה מֹ -ֶאלהמרומז בטעם רביע במלים  כי משה התרה לפרעה במכת ...   ,כב[רבינו] בחיי שמות זכדי שהמכה תקיף את כל ארץ מצרים. ֶׁש#

היאור ואמר לאהרן לנטות ידו על מימי מצרים וכן עשה אהרן, נטה ידו על מימי מצרים כמו שאמר הש"י למשה, וזהו שכתוב: "וירם 
  על מימי מצרים. םםםםלד' רוחות העוללד' רוחות העוללד' רוחות העוללד' רוחות העולבמטה", שהרים אהרן את ידו במטה ונטה ידו 

בדרך של מלמד ולמד (ב) אפשר שבא ללמד על מספר ימי ההתראה לכל מכה ומספר ימי המכה, שזה עשוי להיות אחד מתפקידי סדרת 
ההטעמים מונח מונח תרסא בכתוב  ח ַמְּטH- ּוְנֵטֽ   . ָיְדJH -ַק-

-  )ז,כה וירא 'שמ( שמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה ט יב י ַהּכֹותַוִּיָּמֵל�א ִׁשְבַע ים ַאֲחֵר ר׃ פ-ֶאת 'ה� -ת ָיִמ! , רבי יהודה ורבי ַהְיֹאֽ
נחמיה אחד מהם אומר כ"ד ימים היה מתרה בהם עד שלא בא המכה ושבעה ימים המכה משמשת בהם, ואחד מהם אומר ז' ימים 

-ת  )ז,כה יראו 'שמ(מתרה בהם וכ"ד ימים היתה המכה משמשת בהם, על דעתיה דהאיך דאמר כ"ד ימים היה מתרה בהם  ַוִּיָּמֵל�א ִׁשְבַע
ים י ַהּכֹות )ז,כה וירא 'שמ(להכאה, ועל דעתיה דמ"ד ז' ימים היה מתרה בהם  ָיִמ! ים ַאֲחֵר -ת ָיִמ! וגו' שהיה מתרה בהן על  ַוִּיָּמֵל�א ִׁשְבַע

  מכה אחרת. 
  ?24המספר שבע נמצא כתוב, מנין המספר 

ים -ת ָיִמ! י֙  )שמ' יתרו כ,ב(תבנית טפחא מונח אתנח, כ – ַוִּיָּמֵל�א ִׁשְבַע י@ 'ה֣  ָאֽנִֹכ֖ בר' (בטעם תחתון (פתיחת עשרת הדברות) וכתבנית  ֱאAֶה֑֔

ית) א,א א ְּבֵראִׁש֖ ים ָּבָר֣ עשוי לרמז למדרשים הקושרים בין עשרה מאמרות של מעשי בראשית ובין יציאת מצרים ובין עשרת  ֱאAִה֑
(פ' כ"א) תנאי התנה  (רבה)וישב הים לפנות בוקר לאיתנו. ובמדרש  חשם משמואל שמות פרשת בשלהדברות. כגון הנידון ע"י 

במד"ר (בראשית פ' ה') חושב הרבה תנאים שהתנה עם מעשי בראשית שלא ...  .הקדוש ברוך הוא עם הים שיקרע לפני בנ"י
  יעמדו נגד רצון הצדיקים

 כא יט,כ), כי על ידי העשרה מאמרות ניכר כוח(עי' פסק"ר  ... חידושי הרי"ם עה"ת, הרב אלטר י"מ, וארא(אוצר החכמה) 
המראים שהשי"ת משנה את הטבע כרצונו, נעשה  )בגלות מצרים (שפטים גדוליםהשי"ת בהבריאה ובטבע העולם ועל ידי המכות 

ים )ז - ו,ו שמ' וארא ( על ידי עשרת הדברות, וזהויני שנעשה סדרך להתגלות האלקית על הר  יְולָ : ְּגדִֹלֽים ּוִבְׁשָפִט֖ ם ִלי֙  ֶאְתֶכ֥ם ַקְחִּת֨   וגו' ְלָע֔

  

  בדרך של מלמד ולמד (ג) אפשר שבא ללמד וכן היקש ממכות מצרים למכות בעתיד בממלכות שפגעו בעם ישראל
אמר ר' אלעזר בן פדת כשם שהביא הקדוש ברוך הוא על המצריים, כך הוא עתיד  יג שמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה ט יב

ַמע-ַּכֲאֶׁשר ),הישעיה כג(ר להביא על צור שנאמ יִם ֵׁש֖ ילּו ְלִמְצָר֑ ַמע יִָח֖ ר׃ ְּכֵׁש֥ ֹֽ הכתוב  במלכות הרשעהבמלכות הרשעהבמלכות הרשעהבמלכות הרשעהא"ר אלעזר כל צר שבמקרא חסר  צ
ֶפת נְָחֶל֙יהָ֙  ְונֶֶהְפ֤כּו) לד,טישעיה ( מצרים לקו בדם אף כאןמצרים לקו בדם אף כאןמצרים לקו בדם אף כאןמצרים לקו בדם אף כאן כאן מלמד ההיקש) –(טט  מדבר, וכל צור מלא בצור המדינה הכתוב מדבר, , ְלזֶ֔

יְָלה )לד,טישעיה ( ה A֣א ְויֹוָמם֙  ַל֤ ם ּבֹו֙  ְוָהִג֤יתָ   )הושע א,חי(לפי שבטלה ישראל מן התורה שכתוב בו  ִתְכֶּב֔ יְָלה יֹוָמ֣ , לפיכך הקדוש ברוך הוא  ָוַל֔
יִת )ו,דישעיה(פורע ממנה באש שלא תכבה לעולם ביום ובלילה, ולפי ששרפה ביתו של הקדוש ברוך הוא שכתוב בו  , ן׃ָעָׁשֽ  יִָּמֵל֥א ְוַהַּב֖

יר ָׁשאֹון֙  ֤קֹול )סו,ו ישעיה(לפיכך יעלה עשנה, וכה"א  ל ֖קֹול ֵמִע֔ , בשביל קול שאון מעיר קול מהיכל כד"א ְמַׁשֵּל֥ם ְּג֖מּול ְלאֹיְָבֽיו׃ 'ה֔  ֣קֹול ֵמֵהיָכ֑
  לפיכך קול ה' משלם גמול לאויביו. ְּכ֥יֹום מֹוֵעֽד׃ ס 'ה֖ -ְּבֵבית נְָת֥נּו ֛קֹול )איכה ב,ז(

ַמע-ַּכֲאֶׁשר ),הישעיה כג( יִם ֵׁש֖ טפחא אתנח, כטעמי שמע ישראל, וקרוב לבר' א,א כעין קביעה במעשי בר' על היקש ממצרים  – ְלִמְצָר֑
לממלכות אחרות, הדרשות הבאות כולן בסימן היפוך, האומות ביטלו ישראל מן התורה, היינו היפכו ממטרת ישראל להקים עולם 

םיֹו ּבֹו֙  ְוָהִג֤יתָ  )הושע א,חי(די ע"י - במלכות ש יְָלה ָמ֣ O ֶאל- ִּכי )צפניה ג,ט(קטן, לקיים דברי הנביא - מהפך פשטא זקף – ָוַל֔ ֹ֥ ז ֶאְהּפ ים -ָא֛ ַעִּמ֖
ם ה֔  א ֻכָּל֙ם ְּבֵׁש֣ ֹ֤ ה ִלְקר ה ְברּוָר֑ ֶפת נְָחֶל֙יהָ֙  ְונֶֶהְפ֤כּו )לד,טישעיה (לכן עתיד להיהפך עליהם עולמם: ְלָעְב֖דֹו ְׁשֶכ֥ם ֶאָחֽד׃  'ָׂשָפ֣ מהפך פשטא  – ְלזֶ֔

יְָלה )לד,טישעיה ( קטן,- זקף ה A֣א ְויֹוָמם֙  ַל֤ יר ָׁשאֹון֙  ֤קֹול )סו,ו ישעיה( קטן,- מהפך פשטא זקף – ִתְכֶּב֔   קטן, - מהפך פשטא זקף – ֵמִע֔

  

ִים-ַעל Bי ִמְצַר   להלן לימודים אחדים בתבנית זאת קדמא ואזלא, – ֵמיֵמ5

ִים-ַעל - תבנית הטעמים החל מ Bי ִמְצַר שמות רבה - דרשה אפשרית בדרך של כלל ופרט ואכן זאת הדרשה בקדמא ואזלא מרמז ל – ֵמיֵמ5

ִים-ַעלא"ר יוסי בר אבין כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, ...   ,יא(וילנא) פרשת וארא פרשה ט Bי ִמְצַר  , הרי זה כללֵמיֵמ5

ל, אה)קדמ(כלל  ם -ְיֹאֵריֶה-ם ְוַעל-ַנֲהֹרָת-ם׀ ַעל-ַעֽ ם-לְוַע%ל ּכָ פרט, ַאְגֵמיֶה#  (? , מה אתה מרבה (כלל בתראה) הרי כלל אחר ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶה�

  , (כל כינוס מים כולל מים שבכלי המצרים כפי שנלמד מההמשך המדבר על כלי יהודים) כל הדומין להן לפי דרך הלמוד של כלל ופרט וכלל)
יםמהו  )שואל ש"ר( ים ּוָבֲאָבִנֽ   הם לקה בדם שנא' (ירמיה ב) אומרים לעץ אבי אתה, , רז"ל אומרים אף עבודת כוכבים שלּוָבֵעִצ�

יםד"א  ים ּוָבֲאָבִנֽ או בכלי עץ או בכלי אבן נהפכין בפיו לדם, וי"א אף (של יהודי) שהיו המים ששותין עם יהודי בכלי אחד  ּוָבֵעִצ�
לע היו מפסידין את בגדיהם בימסאות ובתי כסאות שלהם לקו בדם וכשהיה אחד מהם הולך ויושב ע"ג המטה או ע"ג האבן או ע"ג ס

  .בדם, וכה"א ויהי הדם בכל ארץ מצרים

  בדרך הלמוד של כלל ופרט וכלל מתמעטים לפחות שני פרטים, ואין המדרש מלמדנו מהם.

  

ל-ַעל תורה שלמה [פג] ע"פ ִים ַעֽ Bי ִמְצַר ם ְוַע%ל ָּכל-ְיֹאֵריֶה-ם ְוַעל-ַנֲהֹרָת-ם׀ ַעל-ֵמיֵמ5 ם ִמְקֵוה ֵמיֵמי-ַאְגֵמיֶה# כעין כלל ופרט וכלל  –ֶה�

ִים -ַעלאו רבוי מיעוט רבוי, הכלל הראשון  Bי ִמְצַר למוטעם קדמא ואזלא, הפרטים ֵמיֵמ5 ם-ְיֹאֵריֶה-ם ְוַעל- ַנֲהֹרָת-ם׀ ַעל-ַעֽ , כלל  ַאְגֵמיֶה#

ם-ְוַע%ל ָּכלבתראה   למלים עצים ואבנים) כלי עצים וכלי אבנים.הכלל בתראה מרבה (ע"פ תרגום אונקלוס , לפי כלל ופרט וכלל,  ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶה�

ים׃-ְוָהָ֤יה ָדם4 ְּבָכל ים ּוָבֲאָבִנֽ ִים ּוָבֵעִצ� שנשארו מים לפי רבוי מיעוט רבוי יש ללמוד באופן המרוחק ביותר ממי היאור,  ֶא-ֶרץ ִמְצַר,
 ואלו מים שחפרו המצרים שמקורם לא היה ביאור שלא היו לדם למצרים,במצרים 

ּו ָכל :שמות וארא ז,כד Lר׃- ַוַּיְחְּפר י ַהְיֹאֽ ת ִמֵּמיֵמ� א ָיְֽכלּו4 ִלְׁשֹּת, ֹ֤ י ל ֹות ִּכ- ר ַמ-ִים ִלְׁשּת! ת ַהְיֹא� ִים ְסִביֹב  ִמְצַר%
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

ויעשו כן חרטומי וגו'. לפי דבריהם ז"ל (שמו"ר פ"ט) שהיו כל מימות מצרים לדם. אם כן מנין מצאו מים ,כב אור החיים שמות ז
ּו ָכלא מים המגולים אבל מים שלא נראו בעולם שהם תחת לארץ לא נהפכו כאומרו להפכו לדם ואולי כי לא נהפכו אל Lַוַּיְחְּפר-

ת  ִים ְסִביֹב א"ל רבי יהודה ומה אני מקיים ויחפרו כל מצרים סביבות ...   ,יאשמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה ט וגו'.ִמְצַר%
משה ואהרן נעשין דם, והיו חופרין להוציא מים לשתות ממה שאין היאור, א"ל לפי שהיו המצריים אומרים כל המים שהיו רואין 

  עיניהן רואין, א"ר ברכיה מ"ד ויהפכו כל המים אשר ביאור וגו',

וכשהיה לוקח מישראל בדמים היה שותה מים מכאן ...   ,ישמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה טאו מיעוט רחוק בדרך אחרת 
  העשירו ישראל, 

ה )ז,יט(  ם-ְיֹאֵריֶה-ם ְוַעל-ַנֲהֹרָת-ם׀ ַעל-ַעֽל...  ָיְדJH -ּוְנֵטֽ ' )כז,(מונח לגרמיה מונח רביע ו/או  – ַאְגֵמיֶה# -ה ה# מונח לגרמיה  –  ַּכֲאֶׁש-ר׀ ִצָּו
֤ 3 ֶאת )כא- כז,( רמב"ןמונח רביע, מרמזים לנטיית יד כנגד כל הרוחות כפי'  ֤ ֶרם ַּבַּמֶּטה4 ַוַּי דו על ארץ שהרים המטה ונטה י -  ַהַּמ4ִים4 -ַוָּי

המצרים כנגד כל הרוחות, ואחר כך הכה  -י ַפְרֹע, ר ְלֵעיֵנ ִים ֲאֶׁשר-ָּכלונהפכו  ,,,,ַהַּמ4ִים4 ֲאֶׁש-ר ַּבְיֹא, ם-ַהַּמ ר ְלָדֽ י  )כאז,(לעיניו,  ַּבְיֹא� ַוְיִה
ם  ִים-ְּבָכלעוד ַהָּד� ֶרץ ִמְצָרֽ   כל ארץ מצרים. ורבי אברהם אמר, כי הזכיר מכת היאור, ולא חשש להזכיר נטיית ידו על  ....ֶא

י -ַמֶּכ-ה׀ ַּבַּמֶּט-ה ֲאֶׁשר ז,יזבפסוק  פסיק תורה שלמה [פא*] שמות וארא ז,יט ע"פ ומשמעו פעמיים יד, הנלקחת מצד שמאל של ְּבָיִד#
  ה.טֶ ה את המָ טַ הפסיק לצד ימין של הפסיק, יד משה ויד אהרן המָ 

ל [פו] תורה שלמה ע"פ ר ֶאֽ ן -ֱאֹמ- Iהניני פזר מונח פזר, כעין שני ע –ַאֲהֹר ח ַמְּטH- ּוְנֵטֽ קטנה, כעין שלושה - מונח מונח תלישא –.ָיְדJH -ַק-
  קטנה (= תרסא)- עניני תלישא

  .עיל) תרסא רמז לימי התראת מכה וימי שימושה, ראה לא(

  כת דם במצרים ירמז להמנעות משתיית מי נהרות בזמן שחלה התקופה, כי מסוכן כמו מ פזר) תלישא עשויה לרמז לחישוב זמני תקופות, ב(

) לפי שתרגם אונקלוס עצים ואבנים ככלי עצים וכלי אבנים, ע"פ המדרש הגדול תלישא עשויה לרמז למים שאובים (כעין תלושים) ג(

  לכשרות וטהרת מקוואות.  ירמז פזר סאה מקבלים טומאה לעומת מי נהרות ומאגרים שונים שאינם מקבלים טומאה. 40בכלים שבגודל עד 

(שמדאורייתא יש לסמוך אפוסקים ) ... (סי' ק"צ ס"י) (בתשובה הקשורה לשו"ע יו"ד הלכות נדהיוסף יורה דעה סימן קכט שו"ת ויען 

 (אבל)כשר מן התורה, ואכתי יש להם מן התורה דין מקוה ואין מקבלין טומאה, ואף  סאה מים) 40(היינו  דכולו שאוב במקוה מים)
אמרו דבריהם אלא לדיני מקואות ולא לדיני קבלת טומאה, דהרי רביעית דמקוה אף באינן  דמדרבנן פסולין למקוה, י"ל דרבנן לא

רבנן פסלוהו לדין מקוה דבעי מ' סאה אף לטבילת כלים, ומ"מ לדין קבלת טומאה נידון (מדאורייתא מקוה כשר אבל) שאובים 
  .כדאורייתא להראב"ד דטהורין מטעם דהוי מקוה

  

ם ִלי4  ֶאְתֶכם יְוָלַקְחִּת5   ,ז:שמות וארא ו יִתי ְלָע, ים ָלֶכ�ם ְוָהִי  ֵלא
ִה!
ם  י ִויַדְעֶּת# ִים׃ 'ה4  ֲאִנ֤י ִּכ- ֹות ִמְצָרֽ ַחת ִסְבל ם ִמַּת� יא ֶאְתֶכ, ם ַהּמֹוִצ- ֵהיֶכ, -
  ֱא

י ם ִלי4  ֶאְתֶכם ְוָלַקְחִּת5 המחברת  היתה במערכתע"פ ראב"ע  לכתחילהקטן, כעין לכתחילה ובפועל. - קדמא מרכא פשטא זקף – ְלָע,
  , לפי מערכת הכוכבים היו ראוים עוד לעמוד שם רבינו בחיי וע"פ  שיעמדו עוד בגלותהגדולה למשרתים העליונים 

  הקב"ה הקדים את הקץ והוציאנו מן גלות החל הזה  ובפועל
לה למשרתים ולקחתי כאשר תקבלו את התורה על הר סיני, וטעם המוציא אתכם כי היתה במערכת המחברת הגדו אבן עזרא (ז)

  העליונים שיעמדו עוד בגלות. וזה יתברר לך בפ' כי תשא:
ענין מתן תורה, זהו שכתוב: (שמות ו, ז) "ולקחתי אתכם לי לעם", וזאת הבטחה במתן תורה שכתוב: (דברים כז, ט) רבינו בחיי 

י אני ה' אלהיכם", שאני העושה עמכם "היום הזה נהיית לעם". "והייתי לכם לאלהים", תקבלו אלהותי, "וידעתם", משם ואילך, "כ
אותות ומופתים מחודשים ביצירה בעבור שאני אלהיכם, "המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים", כלומר אני הוא המוציא כי לפי 

  מערכת הכוכבים היו ראוים עוד לעמוד שם. 
  העליונים שיעמדו עוד בגלות. המוציא אתכם, כתב רבי אברהם כי היתה במערכת המחברת הגדולה למשרתיםתולדות יצחק 

   רעיא מהימנאק , ע' יט זהר הסולם הרב אשלג(אוצר החכמה)  

ינה) ט)  ם ִלי4  ֶאְתֶכם ְוָלַקְחִּת5 יִתי ְלָע, ים  ָלֶכ�ם ְוָהִי ם ֵלא
ִה! י ִויַדְעֶּת# ם  'ה4  ֲאִנ֤י ִּכ- ֵהיֶכ, -
וגו' ז] פקודא דא קדמאה דכל פקודין. ֱא
רבון עלמא, וברא עלמין  מאי בכללא. למנדע דאית שליטא עלאה דאיהו. ר למנדע ליה לקב"ה בכללא ,ראשיתא קדמאה דכל פקודין

י -(טט כלהו, שמיא וארעא וכל חילקהון. ודא איהו בכללא. וסופא דכלא בפרט, למנדע ליה בפרט.  קדמא בתפקיד מצוה ראשונה  – ְוָלַקְחִּת֨
ם -כלל. ומהו כלל?טט לכל המצוות, וכן כעין כלל לדעת את הקב"ה בבחינת  ב)  -א) לדעת שיש מושל עליון, (טט  -רביע ארבע ידיעות (טט  – ִויַדְעֶּת֗

  ד) וסוף הכל הוא לדעת אותו בפרט  -ג) וברא כל העולמות שמים וארץ וכל צבאם (טט  -שהוא אדון העולם, (טט 

ת כחדא ואשתכח, בר זכר הוא כלל וראש, נקבה היא פרט וסוף)(שהם זו"ן במידות, נו) וכלל ש ופרט איהו רישא וסופא רזא ח] דכר ונוקבא 
כלל ופרט. תקונא דהאי עלמא,  (צריך להשתלם ב)בכלל ופרט, א בר נש בהאי עלמא איהו  (במצוות עוסק ע"י זה)נש בהאי עלמא דאתעסק 

ם -(טט  איהו כלל ופרט. בג"כ, ראשיתא דכלא, למנדע (טט ודיין ג על עלמא,  ב) –(טט דאית שליט  א) –(טט ב  רביע ארבע ידיעות) – ִויַדְעֶּת֗

  וברא ליה לבר נש מעפרא ונפח באפוי נשמתא דחיי, ודא איהו באורח כלל.  ד) –(טט ואיהו רבון כל עלמין.  ג) –
תם כי נז) כד נפקו ישראל ממצרים, לא הוו ידעי ליה לקב"ה כיון דאתא משה לגבייהו, פקודא קדמאה ד דא אוליף לון, דכתיב, וידע

, בכל אינון נסין וגבורן דעבד לון -(נאמנים לה' גם אחר)  אני יי' אלהיכם המוציא אתכם וגו'. ואלמלא פקודא דא, לא הוו ישראל מהימנין
  נסין וגבורן.(נעשו להם) , אתעבידו להון -(אבל אחר ידיעת מצות הכלל של אמונה בה')  במצרים. כיון דידעו פקודא דא באורח כלל

יְוָלַקחְ  ם ִלי4  ֶאְתֶכם ִּת5 ידיעת ה' בדרך כלל ובפועל ידיעת ה'  לכתחילהקטן, כעין לכתחילה ובפועל. - קדמא מרכא פשטא זקף – ְלָע,
  בפרטים. 

י םוהוא כלל הצריך לפרט  קדמא בתפקיד מצוה ראשונה לכל המצוות, וכן כעין כלל לדעת את הקב"ה בבחינת כלל. – ְוָלַקְחִּת֨ י ִויַדְעֶּת֗ ם 'ה֙  יֲאנִ֤  ִּכ֣  ֱאAֵ֣היֶכ֔

  שישתדלו לדעת ולקיים כל המצוות
ם י ִויַדְעֶּת# ם 'ה4  ֲאִנ֤י ִּכ- יא ֶאְתֶכ, ם ַהּמֹוִצ- ֵהיֶכ, -
  קטן, כעין סתום שלא בא לסתום אלא לפרש, -(א) רביע ... זקף – ֱא

  קטן בין שני קיסרים, עצמת הידיעה על ההשגחה הפרטית,-קטן ... זקף-(ב) רביע ... זקף

באמת כעת נראה לכם כי וכן בגלויות)  -... כי הכבדת העול במצרים, (טט  )ח -ז (משך חכמה ת הטעמים מרמזות על כעין הפירוש של ושתי תבניו
י -  כי זה עוצם הטובה ותכלית הדרורהסיבותי לכם רעה, ולהכביד עולם לבל ליתן להם תבן. ובכל זאת תראון  ם ִלי4  ֶאְתֶכם ְוָלַקְחִּת5   וכו'. ְלָע,

ם ִויַד  יא ֶאְתֶכ, ם ַהּמֹוִצ- ֵהיֶכ, -
י ֲאִנ֤י ה4' ֱא ם ִּכ- משך כעין הפירוש של   .קטן בין שני קיסרים, כעין היקש, דבר החוזר וקורה-קטן ... זקף-(ג) זקף -ְעֶּת#

י) ח -ז (חכמה  4  ֶאְתֶכם ְוָלַקְחִּת5 ם ִלי יוכו'  ְלָע, ֶרץ-ֶאל ֶאְתֶכם4  ְוֵהֵבאִת֤ ): נאמר "ולקחתי אתכם לי (לעם", דרין קיא, אסנהבבלי . ר' סימאי אומר (ָהָא,
(מה ביאתן לארץ שניים מתוך ששים ריבוא, אף יציאתם ממצרים) שנים מתוך  מקיש יציאתן ממצרים לביאתן לארץונאמר "והבאתי אתכם"), 
  ,וכן לימות המשיחששים ריבוא. (אמר רבא, 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

  (התשע"ה) שמות וארא ו,ב 1.5

  

י ,ח:שמות וארא ו ֶרץ-ֶאל ֶכם4 ֶאתְ  ְוֵהֵבאִת֤ 4אִתי4  ֲאֶׁש֤ר ָהָא, י-ֶאת ָנָׂש ּה ָלֵת-ת ָיִד, ם ֹאָת, ק ְלַאְבָרָה ב ְלִיְצָח�  ּֽוְלַיֲעֹק!
י ּה ְוָנַתִּת5 ה ָלֶכ%ם ֹאָת   ׃'הֽ  ֲאִני מֹוָרָׁש�

י 4אִתי4 על  רש"יכפי' קדמא, אפשר כי בתפקיד בימי בראשית, נשבע ה'  – ְוָנַתִּת5 י-ֶאת ָנָׂש אשל . וכפי' הרימותיה להשבע בכסאי – ָיִד,

  . כלומר במלכותי, שכן כסא ענינו מלכות – בכסאיעל אברהם 

ית )יר' ב,ג(הנקרא  ישראל שהיא תחילת הבריאה לעם ישראל- לתת את ארץוהשבועה היתה   )מש' ח,כב(ובשביל התורה הנקראת  ;ֵראִׁש֖

ית     נברא העולם,ֵראִׁש֣

יתג) - (א )א,א בר'(- ב רש"יוזה שפ'  א ְּבֵראִׁש֖ ים ֱאA ָּבָר֣ אמר רבי יצחק (תנ"ב בראשית יא): לא היה צריך להתחיל את התורה אלא  –ִה֑
ית-בשהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל, ומה טעם פתח "החדש הזה לכם" (שמ' יב,ב), מ חַ  )תה' קיא,ו( ? משוםְּבֵראִׁש֖ ֹ֣ ֲעָׂשיו ּכ  ִהִּג֣יד ַמ֭

ת ְלַעּ֑מֹו ם ָלֵת֥ ֶה֗  רץולם לישראל: לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים, אומרים להם: כל האשאם יאמרו אומות הע; ּגֹוִיֽם׃ נֲַחַל֥ת ָל֝
  . ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו(ראה יר' כז,ה),  של הקדוש ברוך הוא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו

ית )א,א בר'( רש"יכפי'  א ְּבֵראִׁש֖ ים  ָּבָר֣ בשביל התורה  י, כמו שדרשוהו רבותינו (ב"ר א,ו):אין המקרא הזה אומר אלא דורשנ –ֱאAִה֑
ית ַּדְרּ֑כֹו )מש' ח,כב( שנקראת ה )יר' ב,ג(ובשביל ישראל שנקראו  ֵראִׁש֣ ֹ֑ ית ְּתבּוָאת     ; ֵראִׁש֖

  

ית ַּדְרּ֑כֹו )מש' ח,כב(התורה הנקראת  ה )דב' הברכה לג,ד(- והיא נקראת גם "מורשה" (של ה')  ֵראִׁש֣ ב׃ ְקִהַּל֥ת מֹוָרָׁש֖ ֹֽ רמב"ם - כך כתב ה שעל יֲַעק

ה )הברכה לג,ד',דב(-  הרי הוא מונח ועומד ומוכן לכל, שנאמר –כתר תורה ...  הל' תלמוד תורה פ"ג,ה"א ב׃ ְקִהַּל֥ת מֹוָרָׁש֖ ֹֽ כל מי  – יֲַעק
   שירצה יבוא ויטול.

ה )הברכה לג,ד',דב(נקשור בין התורה הנקראת  ישראל - , ונאמר שמתן ארץבפסוקנו המֹוָרָׁש�  )וארא ו,ח 'שמ(ישראל הנקראת -ובין ארץ מֹוָרָׁש֖

ּה )וארא ו,ח 'שמ(לעם ישראל קשור לקיום התורה ע"י עם ישראל. ואפשר כי תבנית הטעמים של  ה ָלֶכ%ם ֹאָת מרכא תביר טפחא,  – מֹוָרָׁש�
התורה מעניק  ישראל ואשר שונים בהלכותיהם או ענינם בקשרם לנושא. כאן קיום-לנושא ירושת ארץשהיא כעין קבוצת פרטים הקשורה 

  .הזכות לירושת הארץ, ללא קיום התורה הזכות הזאת נחלשת ועד ר"ל לאיבוד הארץ

יו ֵמָאֽז׃ 'הֽ  )מש' ח,כב( ֶדם ִמְפָעָל֣ ית ַּדְרּ֑כֹו ֶק֖ נָנִי ֵראִׁש֣   ָק֭

ֶדׁש )יר' ב,ג( ֹ֤ ה ָּכל 'ַלה֔  יְִׂשָרֵאל֙  ק ֹ֑ ית ְּתבּוָאת ם נְ - ֵראִׁש֖ א ֲאֵליֶה֖ ֹ֥ ה ָּתב מּו ָרָע֛ יו יְֶאָׁש֔   ׃ פ'הֽ - ֻאםאְֹכָל֣

  

' ֶאל :גי,וארא ו שמות ל-ַוְיַדֵּב-ר ה:   ַאֲהֹרן; -ֹמֶׁש-ה ְוֶאֽ
ל ְוֶאל-ַוְיַצֵּום4 ֶאל -י ִיְׂשָרֵא, ה ֶמ-ֶל3 ִמְצָר!ִים -ְּבֵנ   ַּפְרֹע�

יא ֶאת  ִים׃ ס-ְּבֵנֽי- ְלהֹוִצ ֶרץ ִמְצָרֽ ל ֵמֶא   ִיְׂשָרֵא�
שמ' וארא ( שמואל בר רב יצחק רכהיא דא" ואתייאדי' תלוי בכל אדם ושילוח עב דתקיעת שופר תלויה בב" א"ד ה"ה גראש השנה פ" ירושלמי

ר )יג,ו ה ְוֶאֽל- ֶאל 'ה֘  ַויְַדֵּב֣ ל - ַאֲהרֹ֒ן ַויְַצֵּו֙ם ֶאל- מֶֹׁש֣ על  אלאהילא לא נענשו ישראל  רעל מה ציום על פרש' שילוח עבדי' ואתיא כהיא דא" ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔
ץ )יד,יר' לד(פרשת שילוח עבדים הדא הוא דכתיב  ַבע ִמֵּק֣ ים ֶׁש֣ יו-ֶאת ִאיׁש֩  ְּתַֽׁשְּל֡חּו ָׁשנִ֡ י  ָאִח֨ ר-ֲאֶׁשֽר ָהִעְבִר֝ ׁש ַוֲעָבְֽד@֙  ְל@֗  יִָּמֵכ֣ ים ֵׁש֣  ְוִׁשַּלְחּ֥תֹו ָׁשנִ֔

י O ָחְפִׁש֖ י ֲאֽבֹוֵתיֶכם֙  ָׁשְמ֤עּו-ְוAֽא ֵמִעָּמ֑  ָאזְָנֽם׃-ֶאת ִהּ֖טּו ְוA֥א ֵאַל֔
באחיו מבני ישראל, ובזכות זה יהיו נגאלים וכו' , לא נענשו ישראל שגלו מן הארץ פירש בפני משה צום שלא ישעבדו איש  תורה שלמה [עז]

  .אלא על פ' שילוח עבדים, ולמה דוקא על שילוח עבדים, לפי שהיא היתה מצוה ראשונה להם במצרים ובשבילה נגאלו

דווקא ה לד,יג) שהמלים "ביום הוציאי" (ירמי-מברר את הסוגייא הדרש של הירושלמי ר"ה ... לומד מהפסוק ב מילואים –תורה שלמה 
ל ְוֶאל-ַוְיַצֵּום4 ֶאל ולא אחר קבלת התורה, שניתנה להם פרשת עבדים בזמן שהוציא אותם מארץ מצרים. ומפרש את הפסוק -י ִיְׂשָרֵא, ה -ְּבֵנ ַּפְרֹע�

מה צום לבני : ילקוט אלביחאניע"פ כתב יד . לעשירים שבהם שישחררו את עבדיהם מיד...  שגם אל בני ישראל היה הצווי ֶמ-ֶל3 ִמְצָר!ִים

ויש . אור האפלה יד- שישלחו עבדיהם חפשים, כדי שיצאו חפשים. ומבואר שזה היה צווי גם לשעה ולא רק לדורות. וכן מבואר בכתב...  ישראל
נין מן המצריים, והיה להם שם לפי שהיו פושעים בישראל שהיה להם פטרונד. -. מובא לקמן פ"יג-שמו"ר פי"ד- ב להסביר הדבר לפי המבואר

כוון מעצמו לרעיון הנ"ל  משך חכמה ואליהם הוא שצוה לשחרר העבדים מיד. ובספר. ... וודאי שהיו להם גם עבדים תחתיהם...  עושר וכבוד
 . תו"ש פ"ו אות פג-ב מובא במדב"ר והעיר ממדרש. ... בפירוש הירושלמי

 

' ֶאל ל-ַוְיַדֵּב-ר ה:   .חפשייםזרקא מונח סגול, מוסיף מענין משה ואהרן עליהם, מה הם חפשיים לרבות עליהם עוד  מונח – ן; ַאֲהרֹ -ֹמֶׁש-ה ְוֶאֽ

ה-ְוֶאל אפיון מפרעה המצּוֶוה לשלח עבדיו מבני ישראל, אל מהות הצווי  להתפשטותטפחא בפרעה ללא הגבלת מרכא לפניו, גורם  – ַּפְרֹע�
לחפשי וכך להוסיף  לשחררםם לצוות על בני ישראל המשעבדים אחיהם מבני ישראל , מה משה ואהרן חפשיים אז עליהאהרןלמשה ואל 

  ובזכות זאת יוסיפו לכל (יזכו) בני ישראל לחירות. לאחיהםעל משה ואהרן בני החירות את כל בני ישראל המשועבדים 

  

' ֶאלדרך נוספת להסבר:  ל-ַוְיַדֵּב-ר ה:   מוסיף תכונות על התכונות הטובות של משה ואהרן  ,זרקא מונח סגול מונח – ַאֲהֹרן; -ֹמֶׁש-ה ְוֶאֽ

ל -ַוְיַצֵּום4 ֶאלש"י ר(א) סבלנות יתירה בשביל עם ישראל כפ'  -י ִיְׂשָרֵא, (ראה תנח' וארא  צוה עליהם להנהיגם בנחת ולסבול אותם -ְּבֵנ
ה ֶמ-ֶל3 ִמְצָר!ִים -ְוֶאל (ב) כבוד למלכות הרשעה .ב) וד בדבריהם; זהו מדרשו (תנח' וארא ב). צוה עליהם לחלוק לו כב - ַּפְרֹע�

ל  ופשוטו: צום על דבר ה ועל שליחותו אלִיְׂשָרֵא,   ]ה)-,אז פרקבפרשה שניה לאחר סדר היחס (ראה  מפורש. [ודבר הצווי מהו? ַּפְרֹע�

  

שמ' (, בפסוקים  119ע'  ליקוטי שיחות ח"א ממ"ש האדמו"ר(ג) הוספה של כוחות מיוחדים בדיבור אל פרעה. על הדיבור למלכות ביאר 

אֶמר ה֙ [א]  )וארא ז ֹ֤ י@ יְִהֶי֥ה נְִביֶאֽ@׃ - ֶאל 'ַוּי ן ָאִח֖ ֹ֥ ה ְוַאֲהר ֹ֑ ים ְלַפְרע י@ ֱאAִה֖ ה נְַתִּת֥ ה ְרֵא֛ ת ָּכל[ב] מֶֹׁש֔ ר ֵא֖ ה ְתַדֵּב֔ ר -ַאָּת֣ י֙@ יְַדֵּב֣ ן ָאִח֙ ֹ֤ ָּך ְוַאֲהר ר ֲאַצֶּו֑ ֲאֶׁש֣
ה ְוִׁשַּל֥ח ֶאת- ֶאל ֹ֔ ל - ְּבֵנֽי- ַּפְרע   ֵמַאְרֽצֹו׃יְִׂשָרֵא֖

ה על הפסוק  ֹ֑ ים ְלַפְרע י@ ֱאAִה֖ ה נְַתִּת֥ מבואר בספרי החסידות, שבשעה שהקליפות בעצם תקפן, אזי אפילו לצדיק אין כח לשברם. ועל ְרֵא֛
ה ְראֵ֛  ". וזוהי כוונת הפסוקוהאמר רבי יצחק: אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו" )ב,בבלי ברכות ז -(טט דרך מאמר חז"ל 

ה  ֹ֑ ים ְלַפְרע י@ ֱאAִה֖ ל ממש על פרעה" ועד לרדותו "במכות - שבזה נתן הקב"ה למשה כוחות מיוחדים, "ממשלה בזרוע בא –נְַתִּת֥
. ... וזה איפשר לתרגום ויסורין" בדברו אל פרעה בלשון הקודש אף על פי שלא הבין, כדי לרדותו ולשברו ע"י הכח האלקי שבדבורו

  נס באזני פרעה. של אהרן למצרית להיכ
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

  

ן ֶאת :כג,וארא ושמות  Bח ַאֲהֹר ֹו ְלִאָּׁש!ה-ֱאִליֶׁשLַבע ַּבת-ַוִּיַּק5 ֹון ל- ֹות ַנְחׁש� ב ֲאח   ַעִּמיָנָד%
ֹו ֶאת  ּוא ֶאת-ָנָדב4 ְוֶאת-ַוֵּת-ֶלד ל# �ר ְוֶאת-ֲאִביה, ר׃-ֶאְלָעָז   ִאיָתָמֽ

ן Bח ַאֲהֹר ן או כלה כהכנה לנישואין, שבשלב מוקדם צריך לבדוק באחי , כעין כלל מלמד על סדר קדימות בבדיקות לחתאזלאוקדמא  -  ַוִּיַּק5
  החתן או הכלה מהאם.

ֹון(ע"פ בבא בתרא קי,א)  רש"י ֹות ַנְחׁש� . שרוב בנים דומים לאחי האם(ב"ב קי,א)  לבדוק באחיה. צריךלמדנו: הנושא אשה  מכאן -  ֲאח

ובים לטבע אחד, והעובר הוא ירך אמו, כי עיקר גופו והענין מבואר כי האחים והאחיות הנולדים מבטן אחד הם קר – אשל אברהם
  (ע"פ מהרש"א) של אדם נוצר מאמו, ועל כן על הרוב הוא בטבע אחי האם להרע ולהיטיב

ֹון -ֱאִליֶׁשLַבע ַּבת-ֶאת ֹות ַנְחׁש� ב ֲאח , כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין מסוים שהוא כאן בני אם אחת מרכא טפחא תביר דרגא –ַעִּמיָנָד%

  . (מסבתא)דומים לאחי האם  (של בת של סבתא)שרוב בנים א לה סבתא), ושעל כל פרט חלה תכונה אחת שווה וזו דרשת (ב"ב קי,א) (נקר

ֹון -ַּבת ֹות ַנְחׁש� ב ֲאח , כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין מסוים ושרק על חלק מהפרטים חלה תכונה מרכא טפחא תביר –ַעִּמיָנָד%

  ולכן על חלק מהבנים לא חל הכלל הזה. רוב בניםלל. אפשר שזו לשון בבא בתרא מסוימת ועל אחרים לא חלה כ

  

י ז,ה: ואראשמות  -י ה, -ְוָיְד֤עּו ִמְצַר4ִים4 ִּכֽ י ֶאת 'ֲאִנ י ַעל-ִּבְנֹטִת י ֶאת-ָיִד� ם׃-ְּבֵנֽי-ִמְצָר!ִים ְוהֹוֵצאִת ל ִמּתֹוָכֽ   ִיְׂשָרֵא�
ה ַוֲאִני (ז,ג)- ל רמב"ן ה ֵל-ב-ֶאת ַאְקֶׁש� והטעם השני, כי היו חצי המכות עליו בפשעו, כי לא נאמר בהן, רק "ויחַזק לב פרעה" ...  -  ַּפְרֹע!

); והנה לא רצה לשלחם לכבוד השם, אבל כאשר גברו עליו המכות ח(להלן,יג,כב; שמ' ח,טו); "ויכבד פרעה את לבו" (שמ' ח,כ
רצון בוראו, ואז הקשה השם את רוחו ואמץ את לבבו  ונלאה לסבול אותן, רק לבו, והיה נמלך לשלחם מכובד המכות, לא לעשות

 ..."פ שמ' ט,טז), כענין שכתוב "והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים" וגו' (יח' לח,כג). ע(ע"פ דב' ב,ל) למען ספר שמו (
  ל אשר יחפוץ יטנו" (מש' כא,א).  כי בחמש מכות האחרונות, גם בטביעת הים, נאמר "ויחזק ה'" (שמ' יד,ח), כי "לב מלך ביד ה' אל כ

  

י -י ה, -ְוָיְד֤עּו ִמְצַר4ִים4 ִּכֽ י ֶאת 'ֲאִנ י ַעל-ִּבְנֹטִת פשט הכתוב שהמצריים יכירו שהמכות שהוכו הן מנטיית יד ה' על מצרים,  – ִמְצָר!ִים-ָיִד�
על מצרים (נמצא במוזיאון הבריטי  כנגד דעת מלכיהם וכהניהם שהציבו במקום שנראה למרחקים גדולים, פסל פרעה כאשר ידו נטויה

  בלונדון). 

  מהפך פשטא, מוציא הכתוב מפשוטו ללמד שה' מכוון מחשבות ופעולות האדם.  – ְוָיְד֤עּו ִמְצַר4ִים4 

4ִים4  י ְוָיְד֤עּו ִמְצַר -י ה, - ִּכֽ מכיר בדבר אני  אני (ה') מטה לב כל ברוא בדרך לא גלויה להיטיב דרכו (ב) אבל אם לא- מצב (א) כי- מקף כרב – 'ֲאִנ
  (ה') מתרה בו בעונשים מן הקל אל הכבד

י -י ה, - ִּכֽ   קטן, כאשר מקיימים רצון ה', יש חיבור בין שם הוי' ובין מהותו ועצמותו של ה'.- מונח זקף – 'ֲאִנ

4ִים4  י ְוָיְד֤עּו ִמְצַר -י ה, - ִּכֽ אשונות פרעה נראה כמתחזק מעצמו, קטן,בתפקיד שתיים, שתי חמישיות של מכות ירדו על מצרים, בחמש הר- זקף – 'ֲאִנ
בחמש האחרונות, ה' מחזקו לספוג המכות, כי בקש להרפות ממנו רק מצד שנלאה לסבלן ולא שהכיר שהן מה'. והדרשה היוצאת מן הפשט 

חפוץ כי "לב מלך ביד ה' אל כל אשר י (ז,ג) רמב"ןמלמדת שגם כאשר פרעה נראה כמתחזק מעצמו, לא כך היה הדבר אלא כתוב כפי' 
  במשמעות של שרש "מטה" –מהפך ְוָיְד֤עּו ולכך גם רומז טעם מלת יטנו" (מש' כא,א).  

  

ּו ַגם-ַוִּיְקָרא4 ַּגם[יא]  :בי – יא,ז וארא שמות ים ַוַּיֲעׂש5 ְמַכְּׁשִפ! ים ְוַלֽ ה ַלֲחָכִמ� ן׃ -ַּפְרֹע, ם ֵּכֽ ִים ְּבַלֲהֵטיֶה� י ִמְצַר% ם ַחְרֻטֵּמ Bֵה  
ה[יב]  יכּו4 ִא-יׁש ַמֵּט, הַוַּיְׁשִל5 !ם ַוִּיְבַלע ַמֵּטֽ ן ֶאת- ּו ַוִּיְהי�ּו ְלַתִּניִנ ם׃ -ַאֲהֹר�   ַמֹּטָתֽ

ן׃ )ז,יא( ם ֵּכֽ ִים ְּבַלֲהֵטיֶה� י ִמְצַר% ם ַחְרֻטֵּמ Bר"ת ה' ח' מ' ב' כ' בחכמ"ה, בעזרת הרב אי"מ אייזן הי"ו נאמר בכתבי האר"י שער   ֵה
לקים, וזאת ספירת חכמה דקליפה כי מלת מכשפים היא נוטריקון - אהכוונות, דרוש פטום הקטורת (וגם בשער פסוקים?) זה כנגד זה ברא ה

(בבר' מא,ח), שהיא מלה  כדברי רבנו שלמה והקרוב רמב"ןבאה מלשון "טומי" , פי'  –מכחישים פמליא של מעלה, ומלת חרטומים 
חיות, או כענין שהזכירו  הנחרים בעצמות, כי נודע הוא כי רוב האומנות בעצמות מתים או עצמות –חר טמי'ארמית מורכבת: '

  בידעוני (בבלי סנה' סה,ב)

ִים )ז,יא( י ִמְצַר% ם ַחְרֻטֵּמ Bִים ְּבַלֲהֵטיֶה�םס"ת מי"ם  – ֵה י ִמְצַר% ס"ת מי"ם, כישוף לא עומד על מים, ויש לומר שכדי שכישופם  –  ַחְרֻטֵּמ
  ופי התיבות.לא יעמוד הכין הקב"ה מהמכה (חכמת דקליפה) תרופה למכה, הם פעמיים מי"ם בס

ן )ז,יא( ם ֵּכֽ !ם )ז,יב( ס"ת נ"ם (= דיבור, לחש) ... – ְּבַלֲהֵטיֶה�   כתיב בלשון יחיד, קרי בלשון רבים,  – ְלַתִּניִנ

דומה שהיא  - "בלחשיהון" (ת"א); ואין לו דמיון במקרא, ויש לדמות לו "להט החרב המתהפכת" (בר' ג,כד)   ְּבַלֲהֵטיֶה�ם(יא)  רש"י
  חש. מתהפכת על ידי ל

"אש  מגזרתאמרו רבותינו (סנה' סז,ב), שהם מעשה כשפים ועל ידי מלאכי חבלה הם נעשים. והמלה  -  ְּבַלֲהֵטיֶה�ם(יא)  רמב"ן
 לוהט" (תה' קד,ד); "להבה תלהט רשעים" (תה' קו,יח); והענין, כי הם נעשים על ידי 'לוהטים', מלאכי אש מלהטת באדם ולא ידע,

אכים השוכנים באויר בגלגלי היסודות, שקורין אותן 'ֵשִדים', ועוד אבאר זה בעזרת האל (וי' טז,ח; יז,ז; דב' יקראו כן המל ואולי... 
יח,ט). אבל "בלטיהם" (שמ' ח,ג) אמרו (סנה' סז,ב) שהם מעשה ֵשִדים, והמלה נגזרת ממלת 'ָלט': "דברו אל דוד בלט" (ש"א 

  יכלול את שניהם. מצריםמצריםמצריםמצרים    וזקניהם, וחרטומי ראשיהם היו השדים ואסיפת תההשבעו חכמי כי ,,,,ולמכשפיםולמכשפיםולמכשפיםולמכשפים לחכמיםלחכמיםלחכמיםלחכמים  ...יח,כב); 
  

!םחכמי מצרים למיניהם לחשו בחכמה של טומאה והביאו להיראות של תנין אחד המתהפך ונראה כרבים כמרומז במלת   בניקוד  ְלַתִּניִנ

םרבים ובאיות יחיד וכן במלת  כתוב מטותיהם, אבל מעשה הכשפים לא עמד בפני מי"ם כעין מטה אחד של רבים, כי אחרת היה לו ל ַמֹּטָתֽ

המי"ם שהקב"ה הכין מהמכה (חכמת הטומאה) תרופה למכה נתן במתנ"ה הרמוזה בס"ת של  ן ֶאת-ַמֵּטֽ ם-ַאֲהֹר�   ה' נ' ת' מ' מתנ"ה. – ַמֹּטָתֽ

  

ה[יב]  !ם ַוִּיְבַלע ַמֵּטֽ הּו ַוִּיְהי�ּו ְלַתִּניִנ יכּו4 ִא-יׁש ַמֵּט, ן אֶ - ַוַּיְׁשִל5 ם׃-תַאֲהֹר�   ַמֹּטָתֽ

ה ן-ַמֵּטֽ ם-ֶאתמטה  –תנין  –מצב מטה - מקף כרב – ַאֲהֹר� מטה. אלא שתבנית הטעמים של הכתוב  –תנין  –מצב מטה - מקף כרב – ַמֹּטָתֽ

ה ן-ַוִּיְבַלע ַמֵּטֽ םמרכא טפחא מרבה יתרון מטה זה על מטות המצרים, כי הוא כמטה בולע את מטותם, ואילו  – ַאֲהֹר� סלוק,  – ַמֹּטָתֽ
  פקיד מוגבל ואינו יכול לבלוע מטה אהרן.בת
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

  

  (התשע"ו) שמות וארא ו,ב 1.6

% ף ֶאת-ְוִאםז,כז:  ואראשמות  י ֹנֵג -ה ָאֹנִכ# !ַח ִהֵּנ ה ְלַׁשֵּל ן ַאָּת� ים׃-ָּכל-ָמֵא ֲצַפְרְּדִעֽ   ְּגבּוְל�H ַּבֽ
% ף ֶאת ם שכל אחד לעצמו גורם למשהו בהלכה מופעים בתורה, בתפקיד כעין קבוצת פרטי 23תביר טפחא, תבנית בעלת  – ְּגבּוְל�H -ָּכל-ֹנֵג

בפחות משיעור בשיעור מחייב לאו, וגם צירוף של כל אחד כגון כל אחד  .גורמים למשהו בהלכה או בעניןאו בענין וגם צירופים ביניהם 
ֶבר- כאן ה. לאו מחייב ממלא שיעור ֶבר-היה הוגם עם כל מכה אחרת הוא אחת מהמכות  ֶּד֖ תורה שלמה [- כנדרש ב ממשמש ובא עמה ֶּד֖

% ף ][קה] י ֹנֵג -ה ָאֹנִכ# ריב"ל אמר כל מכה ומכה שהיתה באה על המצריים במצרים היה ...  ],בשמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה י[ ,ִהֵּנ
ֶבר-ה % ףממשמש ובאה עמה שנאמר  ֶּד֖ י ֹנֵג -ה ָאֹנִכ# ה )ט,גשמ' וארא ( , הנה זה הדבר כד"אִהֵּנ ה ְּבִמְקנְ@֙  '֝ה -יַד ִהּנֵ֨ ר( הֹויָ֗ ה ֲאֶׁש֣ ים ַּבָּׂשֶד֔  ַּבּסּוִס֤

ים ַּבֲֽחמִֹרים֙  ר ַּבְּגַמִּל֔ אן ַּבָּבָק֖ ֹ֑ ֶבר ּוַבּצ ד ֶּד֖ ד׃ ָּכֵב֥ ֹֽ   ,)ְמא

  

  מצב של מקום הגבול, האם התחום שייך למצרים או שייך לכוש. - כרב בתפקידאחד  , מקףמקף מקף – ְּגבּוְל�H -ָּכל-ֶאת

יםְּגבּוְל�H ּבַֽ -ָּכל-ֶאת ,בשמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה י רז"ל אמרו המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצריים , ֲצַפְרְּדִעֽ
גרם להם שיעשו שלום ביניהם, כיצד היה מחלוקת בין בני כוש ובין בני המצריים, המצריים אומרים עד כאן תחומנו והכושים אומרים 

-ָּכל-ֶאת ר ידוע שאין השדה שלו שנאמרע"כ תחומנו כיון שבאו הצפרדעים עשו שלום ביניהם, הגבול שהיו נכנסות לתוכו הדב
 �Hגבולך ולא של אחרים, ְּגבּוְל,  

  
  :חז,כ ואראשמות 

H ּוָב-אּו ְוָעלּו4  ְצַפְרְּדִעים;  ַהְיֹאר:  ְוָׁשַר-ץ ר ְּבֵביֶת, H ֲעָבֶד4י4H  ּוְבֵב֤ית ִמָּטֶת!H-ְוַעל ִמְׁשָּכְב�H  ּוַבֲחַד יH ּוְבַעֶּמ, יH׃ ּוְבַתּנּוֶר�  ּוְבִמְׁשֲארֹוֶתֽ
4 ) ב,ח וארא 'שמ( רש"יזרקא סגול, כמוסיף מהענין על הענין, כאן  – ְצַפְרְּדִעים;  ֹאר: ַהיְ  ְוָׁשַר-ץ עַ  ַוַּת4ַעל עַ  - ַהְּצַפְרֵּד, אחת היתה,  ְּצַפְרֵּד,

  והיו מכין אותה והיא מתזת נחילים נחילים; זהו מדרשו (סנה' סז,ב). ופשוטו יש לומר: ֵשירּוץ הצפרדעים קורא לשון יחידּות.

יHומה צפרדעים שאינן מצווין על קדה"ש כתיב בהו ועלו ובאו בביתך ...  ב,צה כבדף על הדף בי יH ּוְבַתּנּוֶר� אימתי  ּוְבִמְׁשֲארֹוֶתֽ
  ,מצויות אצל תנור הוי אומר בשעה שהתנור חם, אנו שמצווין על קדה"ש עאכו"כ (דברי מאפה)משארות 

Hי יHּוְבתַ  למאפה חם ומזה לומד אל סלוק מגביל – ּוְבִמְׁשֲארֹוֶתֽ טפחא התפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו  – ּנּוֶר�

Hי   שיצא מהתנור, לכן מלמד על תנור חם ולכן הלימוד על קידוש השם של כניסת הצפרדעים לאש.חם מאפה שהוא  ּוְבִמְׁשֲארֹוֶתֽ

  

4  ַוֵּי֤ט :ב,ח וארא ותשמ ֲהֹרן ֹו-ֶאת ַאֽ 4  ִמְצָר!ִים ֵמיֵמ-י ַע�ל ָיד, עַ  ַוַּת4ַעל ֶרץ-ֶאת ַוְּתַכ�ס ַהְּצַפְרֵּד, ִים׃ ֶא   ִמְצָרֽ

4 ) ב,ח וארא 'שמ( רש"י עַ  ַוַּת4ַעל עַ  -  ַהְּצַפְרֵּד, אחת היתה, והיו מכין אותה והיא מתזת נחילים נחילים; זהו מדרשו (סנה' סז,ב).  ְּצַפְרֵּד,
  ופשוטו יש לומר: ֵשירּוץ הצפרדעים קורא לשון יחידּות.

 4 עַ  ַוַּת4ַעל דבר מלכות התשע"ו, נקודות משיחות קודש אדמו"ר ממ"ש, [תפקיד שתיים, מתאים לפרוש הבא: קטן ב- פשטא זקף – ַהְּצַפְרֵּד,

4 ) ב,ח וארא 'שמ( פרוש – ]וארא, כ"ה טבת התשכ"ז עַ  ַוַּת4ַעל הוא בשתיים: (א) הצפרדע (אחת) עלתה (לשון פועל) בעצמה (ב)  ַהְּצַפְרֵּד,
  .הו מדרשו" כיון שעל דרך הפשט אין לרש תיבת "ותעל בב' אופניםהצפרדע העלתה (לשון מפעיל) נחילים של צפרדעים, אבל "ז

  

אֶמר ֹמֶׁש-ה ְלַפְרֹעה: ִהְתָּפֵא-ר ָעַלי; : ה,וארא ח שמות 5ֹ   ַוּי
  Hּוִמָּבֶּת!י �Hים ִמְּמ ֲצַפְרְּדִע, יר ְלH# ְוַלֲעָבֶד4י4H ּֽוְלַעְּמH, ְלַהְכִרית4 ַהֽ   ְלָמַת-י׀ ַאְעִּת-
ְרָנה׃  ר ִּתָּׁשַאֽ ק ַּבְיֹא�   ַר
אֶמר ֹמֶׁש-ה ְלַפְרֹעה: ִהְתָּפֵא-ר ָעַלי; וַ  5ֹ משה  בזכות, זרקא סגול בתפקיד כעין מוסיף מהענין על הענין, מונח סגול זרקא קדמא מונח – ּי

היינו מביא גלוי אלקי מן הנעלם  - בקשיות ערפו, פורע  - פרעה . אבל בעצם ונתקיים הצוולהוסיף על עצמו התפארות, שכביכול וכל פרעה י
  )כיוונית- תנועה דוכ - זרקא (נפגע ממנו ולסוף 

  

 #Hיר ְל כי  המפרשיםאחד  פלכך ע" והסיבה רובץ, עמוס הרבה., אפשר שכאן מונח רביע במשמעות מונח פסק מונח רביע - ְלָמַת-י׀ ַאְעִּת-
... שכל לשון עתר  י"רשוזה כפ'מקיים. הגוזר והקב" שצדיקישמע מה  השהקב"הרבה משה אמר זאת מעצמו ולכן היה עליו להעתיר 

ם ) יג,לה יחזקאל(הוא. ... ואב לכולם  פלל הרבות ם ָעַל֥י ִּדְבֵריֶכ֑ ם  )יג,יחזקאל לה( הרביתם. - ְוַהְעַּתְרֶּת֥ ם ָעַל֥י ִּדְבֵריֶכ֑ ם ְוַהְעַּתְרֶּת֥ ילּו ָעַל֙י ְּבִפיֶכ֔ ַוַּתגְִּד֤
י ָׁשָמְֽעִּתי: ס   ֲאִנ֖

  

י: ז,שמות וארא ח ֲצַפְרְּדִע# ּו ַהֽ יH ּוֵמַעֶּמ!Hְוָסר- יH ּוֵמֲעָבֶד�   ם ִמְּמ4H ּוִמָּב-ֶּת,
ְרָנה׃  ר ִּתָּׁשַאֽ ק ַּבְיֹא�   ַר

ים ֲצַפְרְּדִע# ּו ַהֽ  -  ִמְּמ4H ארבעה מקומות שמהם סרו הצפרדעים: (א)  והקרא הולך ומונהכעין לפחות ארבע דברים, מונח רביע,  – ְוָסר-

יH פשטא  יH יבה את הכל קטן במלה אחת, כעין ריבה ור- מונח זקף - ּוִמָּב-ֶּת, . גבילאתנח מ - ּוֵמַעֶּמ!H- אתנח, ש - ּוֵמַעֶּמ!Hטפחא  - ּוֵמֲעָבֶד�

ת:) ,טחוארא  'שמ(-אבל היו עוד מקומות כמתברר ב ֹֽ ת ּוִמן־ַהָּׂשד ֹ֖ ים ִמן־ַהֲחֵצר ים ִמן־ַהָּבִּת֥ תּ֙ו ַהְֽצַפְרְּדִע֔ ה ַוּיָֻמ֙ ר מֶֹׁש֑   ַוַּיַ֥עׂש ֖ה' ִּכְדַב֣

ים) ,טחוארא  'שמ(...  נאמר תּ֙ו ַהְֽצַפְרְּדִע֔ ת  ,קטן- פשטא זקף -  ַוּיָֻמ֙ ֹ֖ ים ִמן־ַהֲחֵצר ת מרכא טפחא - ִמן־ַהָּבִּת֥ ֹֽ    סלוק – ּוִמן־ַהָּׂשד

ים) ,זחוארא  'שמ(-בנאמר שה אפשר ֲצַפְרְּדִע# ּו ַהֽ המרומזים והרבויים , הפרטים המנויים מארבעהמציין יותר  אכן ,מונח רביע – ְוָסר-
יH) ,זחוארא  'שמ( שלבתבנית הטעמים  יH ) ,זחוארא  'שמ(-, ומוריבה את הכל ריבהקטן במלה אחת, כעין - מונח זקף – ּוִמָּב-ֶּת,  - ּוֵמֲעָבֶד�

ת ) ,טחוארא  'שמ(- של הפירוטמוסיפים את  ּוֵמַעֶּמ!Hטפחא  ֹֽ ת ּוִמן־ַהָּׂשד ֹ֖ ים ִמן־ַהֲחֵצר   ִמן־ַהָּבִּת֥

ים ַוּיָמֻ֙  ו-ישמות רבא פ" ע"פ ]כד[ שלמה תורה   בנבלתן ובעורן לכך מתו. הנאהשלא היה להם שום  לפיתּ֙ו ַהְֽצַפְרְּדִע֔
באש, קבלו שכר שלא  העצמן לתנור לקדש שמו של הקב" שהשליכו הצפרדעים מדרש תהלים מזמור כח ע"פ ה]כ[ שלמה תורה פ"ע

  ' וכומתו וירדו ליאור 
  

ר  - מקומות סרו ו מארבעכן כולל כל מקום שהצפרדעים היו בו, ל גםנאמר שהמונח רביע  אם ק ַּבְיֹא� ְרָנהמרכא טפחא  -ַר , סלוק ִּתָּׁשַאֽ
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

  שקדשו השם ויצאו חיות מתנורי האש.  אלולרבות על אלו שהיו ביאור את  יתור  טפחאמרכא 

  
  שמות וארא ח,יג:

ן ֶאת- ַוַּיֲעׂשּו ן ַוֵּיטJ ַאֲהֹר5 ֶרץ ַוְּתִהי4 הַ -ָי֤דֹו ְבַמֵּט4הּו4 ַוַּי43 ֶאת-ֵכ# ם ּוַבְּבֵהָמ!ה ָּכלֲעַפ-ר ָהָא, ם ָּבָאָד� ר ָהָא%ֶרץ ָהָיה ִכִּנ�ים ְּבָכל-ִּכָּנ, -ֲעַפ
ִים׃ ֶרץ ִמְצָרֽ   ֶא

ן - ַוַּיֲעׂשּו תלישא המוזכרים  ם השייכים לתפקידיקטנה, הפסוק עוסק במכת כינה. אפשר שמרמז על ארבעה עניני-תלישא - ַוֵּיטJ רביע  - ֵכ#
מילואים מאמר   תורה שלמה כרך ח'(רים בפעם שלישית עונשין בלי התראה, פעמיים מת )ב(מיני כינים,  14 )א( תורה שלמהע"י 

כי בית דין  בנושא פעמיים מתרים בפעם שלישית עונשין בלי התראה, נידון ע"פ סנהדרין פא פב ועוד גמרות, רמב"ם ומפרשים אחרים
ה. ואם העבריין חוזר על עבירתו מתרים בו פעמיים עונשין מכח בית דין ולא מדאורייתא בעבירות שמדאורייתא יענשו רק עם עדים והתרא

הלכה לים אותו שעורה עד שבטנו מתפוצצת. רש"י לומד כי זאת ימכניסים לכיפה מאכ ,ובפעם השלישית אם עונשו מדאורייתא מיתה
חרות שיש בהן מיתה מפסוק בכנים. ויש נידון האם זה חל רק ברוצחים ואפילו בפעם הראשונה או גם בעבירות א )הלמ"מלמשה מסיני (

  בבית דין. 

 .קטנה מעיד על כך- אם זאת הלמ"מ אפשר שטעם תלישא

ֶרץ ַוְּתִהי4 -ֶאת קטנה בתפקיד שיעור שאין לשדים שליטה לבריה הקטנה כשעורה ולדעה אחרת כעדשה. במלים- תלישא )ג( גי' ֲעַפ-ר ָהָא,

ֶרץ וַ האותיות "   " עולה תקפ"ב השווה גי' שעור"ה עה"כַפ-ר ָהָא,

עצם אדם כשעורה, או איבר אדם כשעורה שאינו מטמא בפחות מכן, הלכות טומאת שרציים שיעור  - להלכות טומאה  השלכות מכאן(ד) 
  עדשה הגדול מכינה

  הלכות שבת ההורג כינה הנוצרת מן הזעה בשבת

  

י ִאם :יז,שמות וארא ח -ַח ֶאת-ִּכ-   ַעִּמי; -ֵאיְנH: ְמַׁשֵּל
יַח ְּבBH ּובַ  J ַמְׁשִל5 יH ֶאתִהְנִני יH ּֽוְבַעְּמH% ּוְבָבֶּת� Lב-ֲעָבֶד   ֶהָעֹר!

י ִמְצַר4ִים4 ֶאת  ּו ָּבֵּת֤ Bְלא ה ֲאֶׁשר-ּוָמ5 ב ְוַגם ָהֲאָדָמ� יָה׃-ֶה-ָעֹר, ם ָעֶלֽ   ֵה
י ִאם -ַח ֶאת-ִּכ-   , דיםאולי מרבה עליו דורות עתי , בתפקיד כעין מוסיף מן הענין על הענין, מונח זרקא מונח סגול -  ַעִּמי; -ֵאיְנH: ְמַׁשֵּל

ּו  Bְלא קדמא ואזלא במלה אחת, בתפקיד שוויון, אפשר שבכל בית היו אותם מיני בעלי חיים ובאותם יחסים לפי מספר יושבי הבית כדי  - ּוָמ5
  שכל מצרים יסבלו באופן שוה.

  
  :שמות וארא ט,כג

ט ֹמֶׁש-ה ֶאת ֲהַל3 ֵא� וַ ַהָּׁשַמִים; -ַמֵּטהּו: ַעל-ַוֵּי5 ד ַוִּת ן ֹק
ת4 ּוָבָר, ' ָנַת֤ ד ַעלה# ' ָּבָר� ִים׃-ׁש ָא!ְרָצה ַוַּיְמֵטLר ה% ֶרץ ִמְצָרֽ   ֶא
' וַ   ד רבינו בחיי התפקיד ארבע.רביע,  -  ה# ... והחלאים באים על כל המורכבים מד' יסודות, וסיבת החולי בהם שנוי האויר ֹק
ת4 ּוָבָר,

ד ד' יסודות,  הכתוב בכאן וקלקולו והתהפכות הארבע יסודות וגו' וע"כ יתכן לפרש כי הזכיר ארבע והם הרוח והמים, ֹק
ת4 ּוָבָר,
ׁש ָא!ְרָצה ֲהַל3 ֵא� וזה סדרם, אש רוח מים עפר), להורות כי בבא  מבעל התוסיו"ט -טוב טעם האש והעפר, והזכירם מהופכים ( ַוִּת

  וגו' הברד ישתנה האויר ויתהפכו היסודות מלמעלה למטה, והקב"ה עושה כרצונו

  

ים ּוָבָר!ד ה, -ִּת4ירּו4 ֶאלַהעְ ט,כח:  וארא.שמות 63 ת ֱא
ִה� 
ְהֹי%ת ֹק ב ִמֽ Xְוַר '  
ד׃ ּון ַלֲעֹמֽ א ֹתִספ� ֹ ם ְול   ַוֲאַׁשְּלָח-ה ֶאְתֶכ,

ים ּוָבָר!ד  ת ֱא
ִה� 
ְהֹי%ת ֹק ב ִמֽ Xְוַר  
בה, -ֶאל Xהמלים המוטעמות  ), בתפקיד רמז לעשות גימטרי של576גדול עולה תקע"ו (- קטן זקף- גדול, גי' המלים זקף- קטן זקף- זקף – ' ְוַר

  265=  208+  26+  31 –ז"ק ז"ג והיא:

אי"ש, ארמ"ע, כגון  311=  576 – 265ם המוטעמות ז"ק ז"ג ובין "תקע"ו". ההפרש מתקע"ו יוגם רמז לעשות הפרש בין גימטריאת המל
  ה' אי"ש מלחמה באמצעות ארמ"ע ר"ת א'ש ר'וח מ'ים ע'פר, 

ומ"ם יצו"ה הוי"ה חסד"ו, (ישפיע לישראל) ר"ת ש'לום ב'רכה ט'ובה, יזכנ"ו לחי"י העול"ם וכפר"ה לישראל, מלאך רפא"ל, (הקב"ה) י
  הב"א, 

  

ה ַוֲעָבֶד!יH : ל,ט וארא שמות   ְוַאָּת�
ים׃  ' ֱא
ִהֽ �י ה ּון ִמְּפֵנ יְרא, Fי ֶט-ֶרם ִּתֽ ְעִּתי ִּכ Xָיַד  

ה ַוֲעָבֶד!יHאומר לפרעה  רבנומכת הברד משה  אחרי   אתנחטפחא  -  ְוַאָּת�

ה ַוֲעָבֶד!יH השםיראים את  אתםאפרוש כפי"  טרם... ולפי דברי כי תחסר מלה אחת " - ע"ראב פרשמ• וזה דרך מוסר והטעם ַאָּת�
יו) לד,ט(שבסור המכה תמרדו על כן כתיב אחריו  ּוא ַוֲעָבָדֽ 9 ה ד ִלּב�   ולא תמצא כן במקום אחר  ַוַּיְכֵּב

  המכה.   בעתפניו ועל לפני לפניו כאן הכנעה טפחא אתנח בראש פסוק להקיש ממנו על ל -  טט•

ְעִּתי  Xבתפקיד שלוש,גדול- זקף - ָיַד ,  

   עשתי ידיעות כראב" טט•

  , כעין יראת העונשהכנעות בעת המכה )א(•

  שיבה למרי אחרי חדול המכה )ב(•

Fי (-המרומז בתו על עבדיו פרעה דווקא מצד התנשאוידיעה שלישית: עצת עבדי פרעה הייתה לחדול להתנגד לשילוח בני ישראל, אבל • ִּכ
  במריו בה',  ממשיך, במשמע דווקא כך) יתיב –
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

  (התשע"ז) שמות וארא ו,ב 1.7

  

ינּו: וארא ח,ו:שמות  ' ֱא
ֵהֽ ין ַּכה ע ִּכי־ֵא� 4ֹאֶמר4 ִּכְדָב-ְרH, ְלַמ-ַען ֵּתַד, ֹ�אֶמר ְלָמָח!ר ַוּי   ַוּי
ֹ�אֶמר ְלָמָח!ר ל) ו,ד דב' וא'((סלוק) טפחא אתנח כטעמי  – ַוּי ע יְִׂשָרֵא֑ התחזקות בקבלת עול מלכות שמים. פרעה בוחן האם משה הוא  ְׁשַמ֖

והנה פרעה אמר זה למשה  ?]אברבנאל שמות ז[המארגן של מכת הצפרדעים לפי מערכת כוכבים, ומשה משיבו שהכל בהשגחה אלקית. 
ר ָעַלי֒ ) שמ' וא' ח,ה(ן היה כי משה השיבו ולאהרן עם היות שהמכה אהרן לבדו עשתה לפי שידע שמשה היה העיקר בדבר וכ  ִהְתָּפֵא֣

יר ְל@֗  י׀ ַאְעִּת֣ ר ָעַלי֒ כלומר כיון שאתה בא לנסות הדבר  ְלָמַת֣ לאיזה זמן תרצה שאעתיר שיסורו הצפרדעים ותראה שכפי כן יהיה  ִהְתָּפֵא֣
שמואל בן חפני שפרעה חשב שמכת  ואמנם למה לא אמר פרעה מיד בשעה הזאת והאריך הדבר עד למחר כבר נתן הסבה בו ר'

הצפרדעים היתה מחוייבת בפאת המערכת השמימיית ושמשה רבינו ידע מתוך אצטגנינותו שבשעה ההיא ישלם חיוב המכה ההיא 
ינ ומשה השיבוְלָמָח!ר ) שמ' וא' ח,ו( וכדי להבחינו בזה האריך ואמר ' ֱא
ֵהֽ ין ַּכה ע ִּכי־ֵא� רוצה לומר שאין  ּוִּכְדָב-ְרH, ְלַמ-ַען ֵּתַד,

כי הדבר המחוייב מהמזל לא ישתנה ולא ימהר או יתאחר מפני תפלת שום אדם אבל  ההשגחה האלהיתהמערכה מחייבת אלא 
  .הדברים המושגחים הם ביד השם לשנותם מטוב לרע או מרע אל טוב ולמהר בואם או לאחרם בתפלת עבדיו

  

ע 4ֹאֶמר4 ִּכְדָב-ְרH, ְלַמ-ַען ֵּתַד, קטן בין שני קיסרים (אתנח ... סלוק) כעין תפקיד היקש, היקש מעליית מכת צפרדעים - פעמיים זקף – ַוּי
והסרת מכת צפרדעים בהשגחה אלהית ולא ע"י מערכת כוכבים, כך גם ביציאת מצרים לא מערכת הכוכבים קובעת אלא ההשגחה האלהית, 

  לות העתידיות שאין בה שליטה למערכות הכוכבים.וגם היקש ליציאת המרכבה האלקית. והיקש מיציאת מצרים לגאו

: פרעה חשב שכוכב שבתאי הוא מזל ישראל, וכאשר הוא נכנס לתחום מזל טלה שהוא נחשב ע"י המצרים למזלם אזי למצרים בתמציתיות

כביכול משתתפים יש שליטה על ישראל. שבתאי נחשב גם לכח כליון ולכן פרעה ייחס לו שיפגע בישראל במדבר. ובליל מכת בכורות 
כוכב צדק, שמיוחס לו החיים השלום וצדק וחמלה, שעה עד חצות הלילה וכוכב מאדים, שמיוחס לו הרג, בשעה שאחר חצות הלילה. 

משנה או לא משנה מערכות הטבע והכוכבים, אבל נראה שמוסכם שמשגיח על עם ישראל שלא  –הפרשנים חלוקים האם הקב"ה משדד 
  של הכוכבים. יושפע מכוחות השפיטה 

כח ישראל ב"שבתאי" ומצרים ב"טלה" ובמכת בכורות נתבטל "טלה"  ]]371תורת המנחה פרשת צו / דרשה לט [המתחיל בעמוד [
ולעולם היה הקדוש ברוך הוא בעזרת ישראל מאז היו לו לעם, ורכב שמים להצילם ולהשמיד אויביהם. וכמו שמצינו ביציאת ... 

ׁש ַלֶּתֶֽבן: )יב,שמות ה( ] אייר כד'373יה בחדש [עמוד מצרים, כשבא משה אל פרעה ה ׁש ַק֖ יִם ְלקֵֹׁש֥ ֶרץ ִמְצָר֑ ם ְּבָכל־ֶא֣ בשעה שהתבן  ַוָּיֶ֥פץ ָהָע֖
מצוי בשדה. ראה פרעה באיצטגנינותו כי אין מעלת ישראל אלא במזל שבתאי כי הוא מזלם, וכח שבתאי היה מתגבר בהכנסו במזל 

חזק את לבו מפני שהם עובדים לטלה, וכיון שאין כח שבתאי כי אם בטלה וטלה הוא אלהיהם הוא ימנע טלה, וכיון שראה זה שמח ו
  .כח שבתאי, ואי אפשר לישראל לצאת מתחת ידם ולא מרשותם

ֶכב אֱ  )יח,סח 'תה() - ... (טט: יצא ב ,ויהא עולם נוהג כמנהגו שלא לשנות סדרי מערכת הכוכביםמה עשה הקדוש ברוך הוא כדי  ים ֶר֤ Aִה֗
ן  י ִׁשנְָא֑ יִם ַאְלֵפ֣ המלאכים הנאים והמשובחים, פסוק מקבלת התורה הנדרש למכת בכורות וליציאות אחרות של המרכבה  22000(אלו ִרּבַֹת֣

בתוך מצרים ונהרוג כל הבכורות העובדים לטלה, כי העבודה לא היתה כשרה אלא בבכורות, וכשנפסק ממנו העבודה לא האלקית), 
ם ָּכל־ְּב֑כֹור  )ד,לגמסעי  'במ( בד להם ואז יגבר ישראל, היינו דכ'יהיה משוע ה ֛ה' ָּבֶה֖ ר ִהָּכ֧ ים ֵא֩ת ֲאֶׁש֨ יִם ְמַקְּבִר֗ ה ֖ה' ְׁשָפִטֽיםּוִמְצַר֣ ם ָעָׂש֥  :ּוֵבאAֵ֣היֶה֔

ב ָׁשמַ֙  ),כולגוזה"ב  'דב( עשה משפט וצדקה שלא ביטל כח המזל, וביטל מחשבתם במכת בכורות. הה"ד @,רֵֹכ֤ (טט: כמו ביציאת  יִ֙ם ְּבֶעזְֶר֔

   מצרים)
  

(טט:      . דידוע דכל מה שיארע לו לאדם תלוי בג' דברים. במזל, בצדקתו, ובעשייתו ]בועז מסכת פסחים פרק י -תפארת ישראל [

ליה וכוכב שבתאי שמצרים יחסו (טט: מערכת הכוכבים מזל טלה שמצרים עבדו היה בע ובמצרים היו כולם לריעותא, דמזלה  )מזלוהולך ומפרט, 
, היא תעודה העליונה הנסתרה, [ועי' בפירושינו סוף קדושין] הי' גרוע מאד, בא לישראל היה בתחום מזל טלה ולכן כביכול מזיק לישראל)

ה ֶנ֥גֶד ְּפנֵיֶכֽם: ),יי ' באשמ( וראה מה שאמר פרעה, י ָרָע֖ בתאי המורה על כליון והשבתה וידוע מה שדרשו חז"ל על זה, שהכוכב ש ְר֕אּו ִּכ֥
רעה חרב הרג ואבדון, הי' מכונן נגדם מטחוי חציו השנונים, ואם לא נתקיים כולו נתקיים קצתו, שבמדבר הזה נפלו פגריהם וימותו. 

ולא די בזה, אלא שמזל מצרים אז הי' לפי מחשבתם בגרם המעלות, שחשבו להם לפטראן מזל טלה [ולכן עבדוהו] והוא היה אז 
לה. שבניסן בכל יום מזל טלה מתחיל לעלות [כר"ה י"א ב'], והקב"ה הפך כל המערכה, שמפלתם הגדולה אז היה בא בחצי החודש עו

ממש בחצי ליל ט"ו, בשעה שחשבו שמזלם בתקפו וחזקתו, ולכן היו אצטגניני פרעה מציצין אם תהיה מכת בכורות בחצות או אחר 
ולהכי צוה הקדוש ברוך הוא לשחוט טלה הפסח, להורותם שאין ממש במזל לכשירצה   )שראלעשיית י(טט: חצות, [ברכות ד"ט א']. 

ואם משום צדקת ישראל גם הוא הי' משקל גרוע, ולא יכול להכריע כף המאזניים   )צדקת ישראל(טט:  האדון הזה ית' לדלג על ההרים.
   וכמש"ל. לטובתם. דכבגד עידים היה צדקתם, רעים וחטאים מגואלין בכל תועבות

ולכן נצטוו לאכול מצה שהיא דומה למעמדם אז, שאין לה טעם וריח, ולא תואר לחם ולא הדר לה. ואם משום כח   )עשיית ישראל(טט: 
ידם ומעשיהם, להשתדל בכחם לצאת, כבר היה מטה ידם ורד עד מאוד. ואדרבה יד מצרים היתה הלוך ותעוז על ישראל, כדכתיב 

, וינטלם וגאלם בכח ידו החזקה וברצונו הפשוט "ה ברוב רחמיו וחסדיו ית' לא חשש לכל הכרעות האלו,והקבוימררו את חייהם. 
  :וינשאם, וכדכתיב ובני ישראל יוצאים ביד רמה [והארכתי בזה בדרשותי]

  
   על דרך הדרוש ]טיול בפרדס, דרוש ב -בני יששכר מאמרי חודש ניסן מאמר ד [

  ...  יהושע וכו' שהיו מסובין בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילהבהקדים מעשה ברבי אליעזר ורבי 

ֹ֖  )מ' בא יא,דש(ושבנו להתבונן עפ"י מה שכתב הבחיי בפסוק  ר הּכ ת' ה֑  ָאַמ֣ ֹ֣ יְָלה ַּכֲחצ , דהנה ליל יציאת מצרים היתה ליל חמישי כנודע ַהַּל֔
היינו  ושעה שביעיתהמורה על החיים והשלום,  שליטת מזל צדקלה היא שעה קודם חצות לי שעה ששית[שבת פז ב], והנה אז 

  ... ,המורה על הריגה ומיתה שליטת מזל מאדיםראשונה אחר חצות הוא 

דהתגלות כבודו ית"ש במצרים היה קודם חצות במזל צדק והמכה התחילה במזל מאדים [אחר חצות,  ... ונ"ל לפרש על פי פשוטו
הוא כח ס"מ [ע"ח שער נ' פ"ח] שר עשו [תנחומא פר' וישלח] ועמלק (המ"ן מזרעם בגימטריא מאדי"ם), ורצה הש"י דהנה ידוע דמזל מאדים] 

ים יללֵ֣  )מ' בא יב,מבש( להגיד לנו מראשית אחרית, ם' ַלֽה֔  הּוא֙  ִׁשֻּמִר֥ ֶרץ ְלהֹוִציָא֖ יִם ֵמֶא֣ יְָלה ִמְצָר֑ ֽ  ַהּזֶה֙  ֽהּוא־ַהַּל֤ הלילה  וכ"ה ליל שמורים הוא  'ה֔ ַל
ים הזה לי"י ל ְלָכל־ְּבֵנ֥י ִׁשֻּמִר֛ על כן היתה המכה בשליטת מזל מאדים שהוא כח כשעתיד לנקום נקמתינו מיד אדום ועמלק,  :ְלדֹרָֹתֽם יְִׂשָרֵא֖

  (טט: דווקא נגד המצרים ולא נגד ישראל) ,הס"מ המקטרג בכל הגליות
להיות שלא יאמרו המצריים שהמכה הוא בטבע שליטת המזל דמזל זה  על כן תיכף בגאולה ראשונה היתה הנקמה בזמן שליטתו, אך

מאדים מורה על שפיכת דמים על כן היתה התגלות כבוד מלכותו יתברך כביכול במזל צדק, כביכול כאילו נעשה הכנה למיתת 
ֹ֖  מסייענו, כ , והמקראמשדד המערכה כרצונוהמצריים במזל צדק שהוא שופט בשפיטת המערכת לצדק ולחמלה ועכ"ז הש"י  ר הּכ  ָאַמ֣
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

ת' ה֑  ֹ֣ יְָלה ַּכֲחצ יִם:(היינו סמוך לחצות במזל צדק)  ַהַּל֔ א ְּב֥תֹוO ִמְצָרֽ ת ָּכל־ְּבכֹור֘  )מ' בא יא,הש( ֲאִנ֥י יֹוֵצ֖ (הוא בחצות מזל מאדים), על כן  ּוֵמ֣
י י׀ַויְהִ֣  )מ' בא יב,כטש(אח"כ במעשה נאמר  יְָלה ַּבֲחִצ֣ ההעברה , לא נאמר ויעבור י"י והכה כל בכור, להיות באמת ָכל־ְּבכֹור֘  הִהּכָ֣ ' ַוֽה֘  ַהַּל֗

י י׀ַויְהִ֣ כביכול, והמכה בחצי הלילה ממש כענין שנאמר  היתה קודם חצות יְָלה ַּבֲחִצ֣ ה' ַוֽה֘  ַהַּל֗ , בחצי ולא כחצי כנ"ל (ויש לכוין גם ִהָּכ֣
  ....דברי חז"ל לדרוש הלזה ויאריך הענין בכאן)

והורה שאין מזל  שידוד המערכה והיפך שפיטת המזל"ז היה בכאן ב' ענינים, אחד שהראה הקדוש ברוך הוא במכה הלזו והנה לפי
והוא הוראת מצות הסיבה לישראל [שבת קנו א], והוראה הב' שכן עתיד לנקום נקמתינו מיד אדום בהעביר כח ס"מ ולהוציא בלעו מפיו, 

והיה התגלות ההוא במזל צדק החירות הנתהווה בחצי הלילה הראשונה בהתגלות כבוד הש"י להשמיד עריצים בחירות המופלג בלילה הזה, אחת בשביל 
הנה הורה הש"י בזה חירות (המורה לצדקה ולחמלה) ועכ"ז נתגלה הש"י אז להעביר ממשלת זדון ולהכחידם בעבור עמו ישראל, 

, סברתם שהכל תלוי במזלות על כן היו עובדין לבכור המזלות מזל טלה [שמו"ר ט"ז ג] וזה בחינת ראשית הגאולה גאולת מצרים שהיתהלישראל מן המזל 
, היינו החירות האחרון שיהיה לחירות עולם בגוף ונפש בראשית הגאולות אחרית הגאולותוהשנית בשביל החירות שבישרנו יוצרנו 

  חירות משעבוד מלכיות ומקליפות וממלאך המות כאשר יתבטל כח ס"מ.

  

ב ,יח:ח וארא שמות ם ָעֹר! י ֱהֽי9ת־ָׁש� יָה ְלִבְלִּת ֶׁשן ֲאֶׁש֤ר ַעִּמי4 ֹעֵמ-ד ָעֶל, 9ם ַה̀הּוא ֶאת־ֶא-ֶרץ ּגֹ# J ַבּי5   ְוִהְפֵליִתי
ֶרץ:  ֶרב ָהָאֽ ' ְּבֶק י ֲאִני ה� ע ִּכ%   ְלַמ-ַען ֵּתַד,

J הסבר  J  דרך (א)תרסא, באופנים אחדים.  – ְוִהְפֵליִתי   קיד שיעור קביעת חזקה אחרי שלוש פעמים,תרסא בתפ – ְוִהְפֵליִתי

האם היו ג' המכות גם בארץ גושן? נחלקו הראשונים באם  ] 45[דבר מלכות וארא התשע"ז, ע' צא, ע"פ ליקוטי שיחות כרך יא ע' 
ם גם ג' המכות הראשונות לא היו בארץ גושן אף שלא נאמרה בהם בפרוש "והפליתי וגו' ". ראב"ע כתב (ז,כד, כט) "מכת ד

והצפרדעים והכנים היתה כוללת המצריים והעברים" אך בשו"ת הרדב"ז (ח"א סי' תתיג) חלק עליו והקשה ד"אם המכה היתה גם 
לישראל מה ראיה יש בה לפרעה שישלח את ישראל" (וכן הוא לדעת הרבה ראשונים הובאו בתו"ש וארא ז,יז ח,יג). והנה מזה שרש"י 

ע שלדעתו היו הדברים כפי שנראה מפשוטם של כתובים, שרק מכת ערוב שבה נאמר "והפלתי בפרושו על התורה לא כתב בלום,משמ
וגו' " לא היתה בארץ גושן, מה שאין כן ג' המכות הראשונות היו גם בארץ גושן. וצריך באור אמאי לא חש רש"י לקושיית הרדב"ז? 

בארץ גושן, כדי לפעול פעולתם. ב' מכות הראשונות קשורות ויש לומר, שלפי פשוטם של כתובים, הוצרכו ג' מכות הראשונות להיות 
ליאור, היתה הכוונה שעל ידן ידע פרעה "כי אני ה' "ש"הלקה את יראתם" (וארא ז,כ, רש"י כח). ואם לא היה הקב"ה מכה חלק 

"ו, וכוונת הקב"ה זרה שנמצא בגושן אין ב"יכולת השם" לשלוט עליו ח-היאור אשר בארץ גושן, היה פרעה חושב שחלק העבודה
  שידע פרעה "כי אני ה' " לא היתה מתמלאת.

(שאמרו החרטומים) "אצבע אלקים היא" (וארא  –ועל דרך זה במכת כינים, מכיוון שהכוונה היתה להראות שהמכה מגיעה מהקב"ה 
היו החרטומים חושבים, דאף שלא יכלו הם ח,טו), היתה המכה צריכה להיות בכל ארץ מצרים, כי אם היתה רק על חלק מסוים, 

להעלות הכנים כלל, אך מזה שמשה ואהרן היו יכולים להעלותם רק על חלק מסוים (ממצרים), הרי זה ראיה שגם הם מוגבלים, ואין 
זאת" הרי זה "אצבע אלקים". לכן היה נצרך שג' מכות ראשונות יהיו גם בארץ גושן, אבל אחרי שכבר הראה הקב"ה ש"מאת ה' היתה 

ב מכאן ואילך הנה ם ָעֹר! י ֱהֽי9ת־ָׁש� יָה ְלִבְלִּת ֶׁשן ֲאֶׁש֤ר ַעִּמי4 ֹעֵמ-ד ָעֶל, 9ם ַה̀הּוא ֶאת־ֶא-ֶרץ ּגֹ# J ַבּי5 ולא היו המכות במקום ,  ְוִהְפֵליִתי
  .מושבם של בני ישראל

 J השגחת ה', וכמו שבמכה הרביעית כבר לא היה צורך תרסא בתפקיד שיעור קביעת חזקה אחרי שלוש פעמים, כאן שהמכות ב – ְוִהְפֵליִתי
להדגיש כי היא מה', כך בדברים אחרים אחרי שהם קרו שלוש פעמים בנסיבות דומות, קובעים חזקה שכאשר הם קורים זה מאותה סיבה 

  כמו שקרו שלוש הפעמים הראשונות. וזה לימוד שיכל לפתור הרבה מחלוקות בגמרא.

  

J הסבר  J  דרך (ב)סא, באופנים אחדים. תר – ְוִהְפֵליִתי תרסא, בתפקיד מחיצת הגנה על כל אחד מישראל באשר הוא נמצא,  – ְוִהְפֵליִתי
J , ודבר זה נלמד מתבנית הרישא של הפסוק שהוא כעין כלל ופרט וכלל. כאשר מלת   [התוה"מ]ראה להלן  היא כעין פרט  ְוִהְפֵליִתי

  ופרט וכלל. קדמאה של הכלל ופרט וכלל והוא מתברר בכלל 

  

9ם ַה̀הּוא ֶׁשן קדמא ואזלא, מרמז ללמוד הכתוב בכעין כלל ופרט וכלל,  – ַבּי5 יהָ כלל,  –ֶאת־ֶא-ֶרץ ּגֹ# כעין פרט,  – ֲאֶׁש֤ר ַעִּמי4 ֹעֵמ-ד ָעֶל,
מתרבה בכתוב קטן  מורה ללמוד שני לימודים אשר לפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב, והוא מתבאר ו- קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף

ב ם ָעֹר! י ֱהֽי9ת־ָׁש�   כעין כלל סוגר המרבה כל מקום שישראל נמצא אין ערוב פוגע בו. – ְלִבְלִּת

ת )שמ' וא' ח,יט( המלבי"ם] –[התוה"מ כפי'  י ְפֻד, פי' הרמב"ן שגם אם יהיה איש מישראל בארץ מצרים ששם יהיה הערוב לא . ְוַׂשְמִּת-
פדות, לומר שהחיה שתרצה להשחית איש מישראל תשחית איש מצרי תחתיו, והמצרי יפדה את  יזיק את איש ישראל, ותפס לשון

  .ישראל מידה, וכמ"ש במדרש מלמד שהיו ישראל ראוים ללקות בזאת המכה ונתן הקדוש ברוך הוא את המצריים פדיונם
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

  (התשע"ח) שמות וארא ו,ב 1.8

-י ,ט:שמות וארא ו ר ֹמֶׁש%ה ֵּכ�ן ֶאל־ְּבֵנ ה: פ ַוְיַדֵּב ה ָקָׁשֽ ּוַח ּוֵמֲעֹבָד� ֶצר ר, ה ִמֹּק- ְמעּו4 ֶאל־ֹמֶׁש, א ָׁשֽ ֹ֤   ִיְׂשָרֵא!ל ְול

-י ִיְׂשָרֵא!ל  [תורה שלמה נה] ר ֹמֶׁש%ה ֵּכ�ן ֶאל־ְּבֵנ ֵּכ�ן בכת"י ר' יואל:  [תו"ש הערה נה]. ]לקח טוב[ א עיכב עצמו מלכתל ַוְיַדֵּב
  . גימטריא שבעים לשון

ר ֹמֶׁש%ה  מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים בהלכותיהם או בדרך קישורם לנושא. אף על פי  – ֵּכ�ןַוְיַדֵּב
ה ָלָּ֥מה ֶּז֖ה ְׁשַלְחָּתֽנִי: נאמר כב),ה(שמ' - בש ם ַהּזֶ֔ ָת֙ה ָלָע֣ ֹ֙ ה ֲהֵרע י ָלָמ֤ ר ֲאדֹנָ֗ ה ֶאל־֖ה' ַוּיֹאַמ֑ נסות דרך השפעה  משה יוצא שוב לשליחות ל ַוָּיָׁ֧שב מֶֹׁש֛

או שכנוע נוספת. אפשר ששבעים לשון הם שבעים דרכי שכנוע, אפשר שבאחד הלשונות השכנוע נשמע יותר משכנע, יותר משפיע על 
   נפש השומע.

מסכתא דפסחא  -מכילתא דרבי ישמעאל בא [מהמדרש הבא לומדים שמשה היה צריך לשכנע נוסף על פרעה והמצרים את בני ישראל. 

ומפני מה הקדים לקיחתו של פסח לשחיטתו ד' ימים לפי שהיו ישראל שטופין בע"ז במצרים וע"ז שקולה כנגד כל ...  ]פרשה ה
ה ִלְׁשגָגָה֒  )טו, כד ' שלחבמ(המצות שנא'  ם ֵמֵעיֵנ֣י ָהֵעָד֘ה נֶֶעְׂשָת֣ ה ִא֣ זה עבודה יחד הכתוב המצוה הזאת ואמרה ענין בפני עצמו ואי זה  ְוָהיָ֗

ת ָּכל־ַהִּמְצֹ֖ות  ,כב)טו ' שלחבמ(מר ע"ז או אינו אלא אחת מכל מצות האמורות בתורה סתם כשהוא אומר אתה או זרה י ִתְׁשּ֔גּו ְוA֣א ַתֲעׂ֔שּו ֵא֥ ְוִכ֣
ֶּלה וגו' באו כל המצות ללמד על מצוה אחת [ששקולה בכולן מה העובר על כל המצות פורק עול ומפר ברית ומגלה פנים בתורה  ָהֵא֑

בר על מצוה אחת פורק עול ומפר ברית ומגלה פנים בתורה שנא' לעבור בריתי] ומנין לעובר על כל מצות שהוא פורק עול אף העו
י@  ,יא)כט ' נצ'דב(ומפר ברית ומגלה פנים בתורה שנא'  ית ֥ה' ֱאAֶה֖ י  )כח,סט' תבוא דב(ואין ברית אלא תורה שנא' ְלָעְבְר֗@ ִּבְבִר֛ ֵאֶּל֩ה ִדְבֵר֨

ה  ,ט)וארא ו 'שמ( וגו' אמר להם משכו ידיכם מע"ז והדבקו במצות ר' יהודה בן בתירא אומר הרי הוא אומר יתַהְּברִ֜  ְמעּו4 ֶאל־ֹמֶׁש, א ָׁשֽ ֹ֤ ְול
ּוַח  ֶצר ר, וגו' וכי יש לך אדם שהוא מתבשר בשורה טובה ואינו שמח נולד לך בן זכר רבך מוציאך לחירות ואינו שמח אם כן למה ִמֹּק-

ה  ,ט)וארא ו 'מש(נאמר  ְמעּו4 ֶאל־ֹמֶׁש, א ָׁשֽ ֹ֤ י ֵעינָי֙ו  )יחזקאל כ, ז(שנ'  קשה בעיניהם לפרוש מעבודה זרהאלא שהיה ְול יׁש ִׁשּקּוֵצ֤ ם ִא֣ ר ֲאֵלֶה֗ ָואַֹמ֣
י ֥ה' ֱאAֵהיֶכֽם: אּו ֲאִנ֖ יִם ַאל־ִּתַּטָּמ֑ יכּו ּוְבגִּלּוֵל֥י ִמְצַר֖ י ְוA֤א  ,ח)יחזקאל כ(ואומר  שכר, נאמן להיפרע) נאמן להיטיב לשלם –(טט: אני ה'  ַהְׁשִל֔ ַוּיְַמרּו־ִב֗

 ֹ יִם A֣א ָעָז֑בּו ָוא יכּו ְוֶאת־ִּגּלּוֵל֥י ִמְצַר֖ י ֵעֽינֵיֶה֙ם A֣א ִהְׁשִל֔ יׁש ֶאת־ִׁשּקּוֵצ֤ י ִא֣ ַע ֵאַל֔ ֹ֣ ם ְּב֖תֹוָאבּ֙ו ִלְׁשמ ם ְלַכּ֤לֹות ַאִּפ֙י ָּבֶה֔ י ֲעֵליֶה֗ O ֲחָמִת֣ ֹ֧ ר ִלְׁשּפ ֶרץ ַמ֞ O ֶא֥
יִם ל ,ט)יחזקאל כ(: ִמְצָרֽ י ֵהֵח֛ י ְלִבְלִּת֥ ַען ְׁשִמ֔ ַעׂ֙ש ְלַמ֣ יִם:וגו' ָוַא֙ ֶרץ ִמְצָרֽ ם ֵמֶא֥ ה ְוֶאֽל־ַאֲהרֹ֒ן ַויְַצֵּו֙ם  ' וארא ו,יג)שמ(הה"ד  ְלהֹוִציָא֖ ר ֘ה' ֶאל־מֶֹׁש֣ ַויְַדֵּב֣

ל   :לפרוש מעבודה זרהצום  ֶאל־ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔

ושילוח עבדי' תלוי בכל אדם  דתקיעת שופר תלויה בב" א"ד(וילנה יז,א)]  ה"ה גראש השנה פ" ירושלמי[הביא הסבר אחר  [תו"ש עז]- וב
ר )יג,שמ' וארא ו( שמואל בר רב יצחק רכהיא דא" ואתייא ה ְוֶאֽל- ֶאל 'ה֘  ַויְַדֵּב֣ ל - ַאֲהרֹ֒ן ַויְַצֵּו֙ם ֶאל- מֶֹׁש֣ עבדי'  על מה ציום על פרש' שילוח ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔

  .פרשת שילוח עבדיםעל  אלאהילא לא נענשו ישראל  רואתיא כהיא דא"
עסקנו בעבר, בהסבר של שילוח עבדים ושם הוסבר שהיו במצרים בני ישראל עשירים ומעורבים בחיי מצרים, לכן הדרישות לפרוש 

  מעבודה זרה ושילוח עבדים עבריים משלימות בתיאור המציאות במצרים .

ר מֹ  מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים בהלכותיהם או בדרך קישורם לנושא. ע"פ  – ֶׁש%ה ֵּכ�ןַוְיַדֵּב
  המכילתא רבוי הפרטים הם בני ישראל עצמם שהיו בדרגות שונות של דבקות וריחוק באמונת ה' ובעבודת ה'.

  

ה ,ט)וארא ו 'שמ( ְמעּו4 ֶאל־ֹמֶׁש, א ָׁשֽ ֹ֤ קטן מלמד על שני לימודים, מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד - קטן, זקף- זקף מהפך פשטא – ְול
  מהלימודים יוצא מפשוטו של מקרא. אכן לרש"י שני אופני לימוד בכתוב. אחד המתיחס לבני ישראל, אחד המתיחס למשה השליח. 

  

ה ,ט)וארא ו 'שמ( ]רש"י[ בדרך הפשט רש"י ְמעּו4 ֶאל־ֹמֶׁש, א ָׁשֽ ֹ֤ ושמיעה זו לשון קבלה הוא ר"ל  ל] ח"שפת[ :נחומיןת ללא קבלו - ְול

ה - לפי שסברו שא"א לגאלם משם מעבודה קשה כזו ו שנתייאשו מן הגאולה   :פי' אל תנחומי משה ֶאל־ֹמֶׁש,

ּוחַ  ,ט)וארא ו 'שמ( ]רש"י[ ֶצר ר, כאלו נכתב  והוי [שפת"ח מ] ואינו יכול להאריך בנשימתו מכל מי שהוא מיצר, רוחו ונשימתו קצרה -  ִמֹּק-

קרוב לענין זה שמעתי פרשה זו מרבי ברוך ברבי אליעזר,  (כאן רש"י מצטט חכם מדורו) .ולא שמעו אל משה מצרה גדולה ומעבודה קשה
י  (ירמיהו טז כא)והביא לי ראיה ממקרא זה  י ְוֶאת־ְּגֽבּוָרִת֑ ם ֶאת־יִָד֖ את אֹוִדיֵע֥ ֹ֔ ַעם ַהּז ם ַּבַּפ֣ י ֽה':ָלֵכ֙ן ִהנְִנ֣י ֽמֹוִדיָע֔ למדנו כשהקב"ה  ְויְָד֖עּו ִּכֽי־ְׁשִמ֥

  האמנה לטובה. נמאמן את דבריו אפילו לפורענות מודיע ששמו ה', וכל שכן
, (שכתוב לפני כן ונשאר שם ללא הרחבה) לענין של מעלה ורבותינו דרשוהו. מלמד על קוצר רוח של משה  בדרך היוצאת מהפשט רש"י

ה ֲהרֵ  כב),ה(שמ' שאמר משה  ָת֙ה ָלָמ֤ ֹ֙ אמר לו הקדוש ברוך הוא חבל על דאבדין ולא משתכחין. יש לי להתאונן על מיתת האבות,  ,סע
ר ֲאֵלֶהֽם: יג),ג שמ'(הרבה פעמים נגליתי אליהם באל שדי ולא אמרו לי מה שמך, ואתה אמרת  ה אַֹמ֖ (משה זכה בגלוי אלקי נשגב  ַמה־ְּׁש֔מֹו ָמ֥

ָתה֙  כב),ה(שמ' ואיך הוא קבל מעבר לגלויי אלקות שזכו להם האבות,  ֹ֙ ה ֲהֵרע  -מסביר שהנאמר ב [שפת"ח ס], היה לו להמתין להתפתחות השליחות),  ָלָמ֤

יו ֲאִנ֥י ֽה': ,ב)ו' וארא שמ( אֶמר ֵאָל֖ ֹ֥ ה ַוּי ים ֶאל־מֶֹׁש֑ ר ֱאAִה֖ ָתה֙  כב),ה(שמ' הינו דיבור של משפט שעיקרו על הקבילה  ַויְַדֵּב֥ ֹ֙ ה ֲהֵרע וכחת ואגב ת ָלָמ֤
ר ֲאֵלֶהֽם: ,יג)ג 'שמ(העיקר הוכיחו גם על  ה אַֹמ֖ י ַמה־ְּׁש֔מֹו ָמ֥ שקוצר רוחו של משה מורגש ע"י השומעים את דבריו ולכן  מוכיחומכאן  ְוָאְֽמרּו־ִל֣

 אינם משפיעים ומשכנעים את בני ישראל לשנות את דרכם (שילוח עבדים עיבריים, פרישה מעבודה זרה) ואינם משפיעיםדבריו 

  ומשכנעים את פרעה. 

ּוחַ  ֶצר ר, ה ִמֹּק- ְמעּו4 ֶאל־ֹמֶׁש, א ָׁשֽ ֹ֤ לכן אפשר שכוונת  בתפקיד דבר החוזר וקורה קטן בין שני קיסרים (כאן אתנח וסלוק)- שני זקף – ְול
ר: )ו' וארא שמ(הפסוקים  ֹֽ ה ֵּלאמ ר ֖ה' ֶאל־מֶֹׁש֥ ֶלO  (י) ַויְַדֵּב֥ ה ֶמ֣ ֹ֖ ר ֶאל־ַּפְרע א ַדֵּב֔ ֹ֣ ל ֵמַאְרֽצֹו:(יא) ּב יִם ִוֽיַׁשַּל֥ח ֶאת־ְּבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֖ ה  ִמְצָר֑ ר מֶֹׁש֔ (יב) ַויְַדֵּב֣

ל ְׂשָפָתֽיִ  י ֲעַר֥ ה ַוֲאִנ֖ ֹ֔ נִי ַפְרע י ְוֵאיO֙ יְִׁשָמֵע֣ ן ְּבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ Aֽא־ָׁשְמ֣עּו ֵאַל֔ ר ֵה֤ ֹ֑   ם: פִלְפֵנ֥י ֖ה' ֵלאמ

ה ְוֶאֽל־ ר ֘ה' ֶאל־מֶֹׁש֣ ֶרץ (יג) ַויְַדֵּב֣ ל ֵמֶא֥ יא ֶאת־ְּבֵנֽי־ יְִׂשָרֵא֖ יִם ְלהֹוִצ֥ ֶלO ִמְצָר֑ ה ֶמ֣ ֹ֖ ל ְוֶאל־ַּפְרע יִם: סַאֲהרֹ֒ן ַויְַצֵּו֙ם ֶאל־ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔    ִמְצָרֽ

  היא פתיחה מחודשת של השליחות כאשר משה מתגבר על קוצר הרוח של עצמו, ומשה ואהרן הולכים מאוחדים להשפיע ולשכנע.

ה:ּוֵמֲעֹבָד�    [מדרש הגדול] [בבא בתרא טז,א] מכאן אמרו שאין אדם נתפש על צערו [תו"ש נט] ה ָקָׁשֽ

ה: [תו"ש ס] ה ָקָׁשֽ   [לקח טוב][פסחים סו,א] מלמד שהכעס מסלק את הדעת ּוֵמֲעֹבָד�

ה   טפחא ללא מרכא לפניה, בתפקיד שנוי, כאן שנוי הדעת, סלוק הדעת. – ּוֵמֲעֹבָד�

  

ר ה� [י]  יא: – י,שמות וארא ו ר׃ -ֶאל 'ַוְיַדֵּב ה ֵּלאֹמֽ ר ֶאל[יא] ֹמֶׁש א ַדֵּב, -ֹ ה ֶמ-ֶל3 ִמְצָר!ִים ִויַׁשַּלח ֶאת-ּב ל ֵמַאְרֽצֹו׃-ְּבֵנֽי-ַּפְרֹע�   ִיְׂשָרֵא�
ר ה�  ,י)ו' וארא שמ( [רמב"ן] ר׃ -ֶאל 'ַוְיַדֵּב ה ֵּלאֹמֽ ר בכל התורה: לאמ לאמראמרו המפרשים (ראה רד"ק, שרשים: 'אמר'), כי מלת  - ֹמֶׁש

רבעיני, כי מלת  והנכון... אל פרעה.  לאמר - לישראל, והטעם, שיאמר השם למשה: אמר לישראל דברי אלה; ובכאן  להורות  -  ֵּלאֹמֽ
ר ה� על בירור הענין:  ה -ֶאל 'ַוְיַדֵּב   לאמירה גמורה, לא מראה מסופקת ולא ברמז דבר; ֹמֶׁש
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

ר   ורה, סלוק, מגביל לאו אמר, היינו אמירה גמורה ובר – ֵּלאֹמֽ

  

ם ֶאת: כ,שמות וארא ו Bח ַעְמָר ת-ַוִּיַּק5 ֹו ֶאֽ ה ַוֵּת-ֶלד ל, ֹו ְלִאָּׁש, ָדתֹו4 ל- ן ְוֶאת-יֹוֶכֶ֤בד ֹּדֽ    ֹמֶׁש!ה-ַאֲהֹר�
ת ָׁשָנֽה׃  ים ּוְמַא� ם ֶׁשLַבע ּוְׁש
ִׁש% -י ַעְמָר,    ּוְׁשֵני4 ַחֵּי

ה) שמות א,טו(אפשר כי מלת "את" בתפקיד רבוי שמות כי שמה גם  – יֹוֶכֶ֤בד-ֶאת קטן במלת שפרה מלמד על שני - שאפשר כי זקף ִׁשְפָר֔
  שמות. 

ם ַהֵּׁשִנ֖ית ּפּוָעֽה׃) שמות א,טו( ה ְוֵׁש֥ ם ָהַאַח֙ת ִׁשְפָר֔ ר ֵׁש֤ ת ֲאֶׁש֨ ֹ֑ ת ָהִעְבִרּי ֹ֖ יִם ַלְֽמיְַּלד ֶלO ִמְצַר֔ ֹ֙אֶמ֙ר ֶמ֣   ַוּי

ֶב֙ד ַּבת )במדבר פינחס כו,נט( ם יֹוֶכ֙ ֶׁשת ַעְמָר֗ ם׀ ֵא֣ ה אֹתָ֛ -ְוֵׁש֣ ר יְָלָד֥ י ֲאֶׁש֨ ם ֶאֽתֵלִו֔ ֶלד ְלַעְמָר֗ יִם ַוֵּת֣ י ְּבִמְצָר֑ ת ִמְרָי֥ם ֲאחָֹתֽם׃- ַאֲהרֹ֙ן ְוֶאת- ּה ְלֵלִו֖ ה ְוֵא֖   מֶֹׁש֔

יִם(נט)  רש"י י ְּבִמְצָר֑ ּה ְלֵלִו֖ ה אָֹת֛ ר יְָלָד֥ ואין הורתה במצרים (ראה סוטה יב,א): כשנכנסו לתוך החומה ילדתה;  במצריםלידתה  -  ֲאֶׁש֨
  . כז)- בפרטן אי אתה מוצא אלא ששים ותשע (ראה בר' מו,כו והיא השלימה מנין שבעים, שהרי

  ,בעבור כבוד בניה יוכבד שם והזכיר ראב"ע

על דרך הפשט: לפי שכל בני יעקב עם כל בניהם ובנותיהם ירדו למצרים, ואין בהם  - ללוי במצרים  אתהילדה  אשרוטעם (נט)  רמב"ן
ם שמחה (ע"פ תה' קיג,ט), כי איחר השם לידתה כי לא הגיע הקץ, כאשר , שהוליד אם הבנילוישהוליד שם אחרי כן, זולתי  מי

  .  פירשתי כבר (בר' מו,טו)
 ואודות מה שביקש ממני לציין לו מקור למ"ש התוס' עה"ת פ' פנחס [ד"ה אשר ילדה] דשם אשת לוישו"ת שיח יצחק סימן תלה 

ּה   .היתה נקראת ובתרגום כתב יתה, ומרש"י אין הכרע, עכ"ד אָֹת֛

  

כבודה כי משלימה מנין באי מצרים לשבעים. הורתה בכנען ולידתה בין החומות וזה עשוי להיחשב - אפשר כי שמה על רב – יֹוֶכֶ֤בד-ֶאת

מצב של מקום שער כניסה מקורה בין החומות תלוי האם נקרא חוץ או פנים. בשער פתוח -מקף כרב – יֹוֶכֶ֤בד- ֶאתמחוץ למצרים כלהלן. 
ר סגור הוא נחשב כלחוץ אע"פ שהו רשות היחיד. ולרבי יצחק מדובר בשער שאינו מקורה שיחשב כחוץ. וזה הוא נחשב כלפנים בשע

  מקור אפשרי להיכן שייך מקום בין החומות בהלכות שונות. 

  העיון הבא מברר מהו בין החומות.

  ים תוך החומה לפנים מחומת ירושליםשנו רבותינו שהיו אוכלים במקדש קדשים קל...   במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יד 
פרש"י דס"ד דמיירי באסקופת מבוי שהכשירו בלחי ולא נהירא מדקאמר בסמוך לעולם באסקופת בית אלא  - כו'  אף על גב דלית ליה לחיאף על גב דלית ליה לחיאף על גב דלית ליה לחיאף על גב דלית ליה לחיא ,תוספות מסכת שבת ט

י דבית וחצר אינו ניתר בלחי וקורה אלא בפסים א"נ נקט לחי משום דבית וחצר נמי נראה דמיירי בכל אסקופה בין דמבוי בין דבית בין דחצר ונקט אף על גב דלית ליה לחי משום מבו

תוך הפתח והדלת עומדת אצל עובי החומה של צד פנים ולהכי ניתרין בלחי מכאן ולחי מכאן ומיירי דקיימא אסקופה כנגד עובי החומה דהיינו בין לחיים שהוא 
יש לה ג' מחיצות ב' מחיצות מעובי החומה ושלישית לצד פנים אף על פי שמצד כלפנים שאותו עובי רה"י גמורה היא ש פתח פתוחפתח פתוחפתח פתוחפתח פתוח

כלחוץ דכיון שהוא  פתח נעולפתח נעולפתח נעולפתח נעולרביעית הוא פרוץ במלואו אפ"ה כיון שהפתח פתוח בטל אותו עובי למה שבפנים שיש לו ד' מחיצות 
רה"י גמורה היא מדאורייתא כיון שיש לה ג' נעול אינו בטל למה שבפנים והוי כנפרץ במלואו למקום האסור ולאו דוקא כלחוץ דהא 

ואסור לטלטל מבפנים לעובי הפתח דרך נקב אם יש בדלת א"נ יש ליישב כלחוץ מחיצות ואסור לטלטל משם ולחוץ אלא קרי כלחוץ לפי שאינה כלפנים 
ילו פתח פתוח הויא כלחוץ דהוי רה"ר ואי גבוה ג' ורחבה ד' כרמלית היא ולא כגון שפתוח לכרמלית אבל באסקופה כולה ברה"ר חוץ לעובי החומה ליכא לאוקמא דאי לאו גבוה ג' אפ

"ת כיון דמיירי באסקופת בית א"כ מאי הויא לא כלחוץ ולא כלפנים ואם אינה רחבה ד' מקום פטור הוא ולעולם הוא כלפנים וכלחוץ ואי קיימא כולה לפנים א"כ לעולם הוא כלפנים וא

(טט  איירי באינו מקורהבאינו מקורהבאינו מקורהבאינו מקורהאסקופת בית מסתמא מקורה הוא ואית לן למימר פי תקרה יורד וסותם ואור"י דע"כ  והא פריך אף על גב דלית ליה לחי

  .דבמקורה אפילו פתח נעול נמי כלפנים להיקרא חוץ) –

  

רתן. ראה ין החומות נחשב כחוץ לעזרה ושם יכולים לעמוד מחוסרי כפרה לצורך כפבשער ניקנור במקדש היה מיוחד שאע"פ שהוא פתוח 
  ויקרא פרשות תזריע מצורע.

  

ָדתֹו4  יֹוֶכֶ֤בד - לגבי תיאורה כ  מהפך פשטא, להוציאה מאחות אביו קהת מאב ואם ולהותירה כאחות אביו מאב בלבד. אפשר שכמו  – ֹּדֽ
ן אשת אח האב ש"אחי האב" סתם זה רק אח מאב, כך אחות האב מן האב היא אחות סתם ודודה סתם. וכן דודה אשת אח האב מן האב, ואי

  מן האם נקראת דודה. לכן אפשר שיוכבד כאחות קהת רק מן האב קודם למתן תורה לא היתה אסורה לעמרם.

י@ ִהֽוא׃ ס -ֶעְרַו֥ת ֲאחֹות[יב] ) ויקרא אח"מ יח,יב,יג( ר ָאִב֖ ה ְׁשֵא֥ י@ A֣א ְתגֵַּל֑ ה ִּכֽי- ֶעְרַו֥ת ֲאֽחֹות[יג] ָאִב֖ ר ִאְּמ@֖ -ִאְּמ֖@ A֣א ְתגֵַּל֑   ִהֽוא׃ ס ְׁשֵא֥
אחי אביך לא אחי אביך לא אחי אביך לא אחי אביך לא     ערותערותערותערות(יד)   באר שאחות האב ואחות האם הם גם כן אסורות משום ערוה, כי הם שאר אב או אם. -  אחות אביךאחות אביךאחות אביךאחות אביך    ערותערותערותערות(יב)  רלב"ג

ב אליה לגלות ערוה. והוא מבואר רוצה לומר, שלא יקר - היאהיאהיאהיאאשתו לא תקרב דודתך אשתו לא תקרב דודתך אשתו לא תקרב דודתך אשתו לא תקרב דודתך     אלאלאלאל האב. אחיאחיאחיאחי    ערותערותערותערותרוצה לומר: למשכב זכור; ויתחייב עליה משום משכב זכור ומשום  -  תגלהתגלהתגלהתגלה

שלא יָקרא 'אחי האב' סתם, אלא כשהיה אחיו מן האב, לא כשהיה אחיו מן האם ולא מן האב. וכבר יתבאר עוד בפרשת  מצד הוראת הגדר,
שלא מנע  אהיג), אם ימנע אחי אב ולא אחי אם, הנה יר- י) ועוד, כי מפני שמנע אחות אב ואחות אם (ראה לעיל,יב- יבמה (דב' כה,ה

  . אלא מי שהוא אחי האב מן האב, לא מי שהוא אחי האב מן האם. ועוד, שהוא מבואר שלא תקרא 'דודתו' אשת אחי האב מן האם

  

... ויקח לוי את עדינה בת יובב בן יקטן ... ותלד ללוי את גרשון קהת מררי. ובמקום אחר כתוב ... קהת נולד  סדר הדורות אלף השלישי
ו או רל"ח (וגרסה אחרת ב"א שס"ח או שס"ט ולא נראה נכון)והיה בן ב' שנים בבואו למצרים. יוכבד בת לוי נולדה בין ב"א רל"ה או רל"

ּה החומות כשירדו למצרים מאשה בשם  (ב"ב ק"כ) (בשנת ב"א שס"ח, ולא נראה כי משה נולד ב"א שס"ח כאשר יוכבד היתה בת ק"ל אָֹת֛

  ב"א רל"ח).- שנה) לכן נולדה ב

  

ֹוי-ֶאת ה ַוֵּת-ֶלד ל, ֹו ְלִאָּׁש, ָדתֹו4 ל- קטן, כעין דבר החוזר וקורה, שגרשה אחרי לידת אהרן חזר ולקחה ונולד -קטן ... זקף-... זקף -  ֹוֶכֶ֤בד ֹּדֽ
  משה.

  

ם ֶאת )ו,כ וארא שמ'( ]44דבר מלכות התשע"ו, נקודות משיחות קודש, ליקוטי שיחות ו' ע' [ Bח ַעְמָר ֹו -ַוִּיַּק5 ָדתֹו4 ל- היֹוֶכֶ֤בד ֹּדֽ הפסוק  ְלִאָּׁש,
מדגיש את מעלתו של משה שנולד מיחוד נעלה ביותר. דהנה מבואר בחסידות שאסורי עריות מורים על יחודים נעלים ביותר (כיחוד 

זעיר אנפין  ומלכות, הנקראים אח ואחות) ולכן נאסרו, כי אורות נעלים אלו בעולם עלול לגרום נזק, וכדוגמת המביט בשמש ללא מגן 
ם) ,כטטו ' שלחבמ(וא לכולם לשוה, (והאיסור ה ה ַאַח֙ת יְִהֶי֣ה ָלֶכ֔ ). אך לפני מתן תורה, לפני שנאסרו יחודים אלו, אין בהם פגם למי ּתֹוָר֤

  שמסוגל לקבל אורות נעלים אלו; ואדרבה, זוהי מעלה עבורו.
ם ,כט:טו שלח במדבר ל ְוַלֵּג֖ר ַהָּג֣ר ְּבתֹוָכ֑ ה ִּבְׁשגָָגֽה: ָהֶֽאזְָר֙ח ִּבְבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔ ם ָלעֶֹׂש֖ ה ַאַח֙ת יְִהֶי֣ה ָלֶכ֔   ּתֹוָר֤

ֹושמות ב,ד: ראה  ב ֲאֹחת�    ַוֵּתַתַּצ
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

  (התשע"ט) שמות וארא ו,ב 1.9

ִים: ַוֲאִני :גז, ואראשמות  ֶרץ ִמְצָרֽ י ְּבֶא י ְוֶאת־מ9ְפַת� י ֶאת־ֹאֹתַת% Lה ְוִהְרֵּביִת ה ֶאת־ֵל-ב ַּפְרֹע!   ַאְקֶׁש�

ה ַוֲאִני (ז,ג) ]רש"י[ , עוגלוי לפני שאין נחת רוח באומות עובדי עבודה זרה לתת לב שלם לשוב ,סמאחר שהרשיע והתריס כנגדי - ַאְקֶׁש�
גבורותי. וכן מדתו של הקדוש ברוך הוא מביא פורענות על האומות  פטוב לי שיתקשה לבו למען הרבות בו אותותי ותכירו אתם את

אמרתי אך תיראי אותי תקחי (צפניה ג ו) הכרתי גוים נשמו פנותם וגו', (שם ז)  שנאמר עובדי עבודה זרה כדי שישמעו ישראל וייראו,
צמוסר, ואף על פי כן בחמש מכות הראשונות לא נאמר

  :ויחזק ה' את לב פרעה, אלא ויחזק לב פרעה 
יתן בדעתו של אדם דהא ודאי הוא שפרעה ימרוד בו מאחר שהוא מחזק את לבו וכי דרך של הקדוש ברוך הוא כן ש ]ס ח"שפת[

   וכו': שיעבור על רצונו ל"פ וגלוי
ר"ל ואי לא אקשה את לבו אז בודאי שיעשה תשובה וגלוי לפני שלא יעשו תשובה שלימה בלב שלם ואם אביא מכות  ע] ח"שפת[

יודעין שאינו חוזר ופורעניות עליו אז יאמרו הבריות כך מדתו של הקדוש ברוך הוא שמביא פורעניות על מי שחוזר בתשובה והם לא 
   :לעיני כל אדםבתשובה בלב שלם לכן אקשה את לבו כדי שלא יחזור בתשובה כלל ואז יכול אני להרבות מופתי להביא פורעניות עליו 

דייק מדכתיב בקרא והרביתי את אותותי דמשמע מן הקרא שיביא עליו מכות ועונשים יותר על מה שחטא וא"כ קשה למה  פ] ח"שפת[
  :להביא עליו מכות יתירות יותר על מה שחטא ועז"פ כדי שתכירו אתם את גבורתי וע"ז מביא ראיה וכן מדתו וכו' וק"להוא רוצה 

פי' אף על פי שלפ"ז היה ראוי שיקשה ה' את לבו גם בה' מכות הראשונות אעפ"כ רצה ה' שיפרסם רשעתו להודיע שאף  צ] ח"שפת[
  :מעצמו בלתי החיזוק של הקדוש ברוך הוא הוא מתחזק

(הפניית ר' גיברשטיין הי"ו) "תשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה" הסביר [חידושי הרי"ם] מעבירין היינו שהקב"ה מרחם על 

ַחת ַרגְֵלֽינּו: ד),מז 'תה(ישראל ומעביר הגזירות מישראל לאומות העולם. כנאמר  ים ַּת֣ ינּו ּ֝וְלֻאִּמ֗ ים ַּתְחֵּת֑ ר ַעִּמ֣ י אין תשובת אוה"ע שלימה כ יְַדֵּב֣
  אלא מן הפה ולחוץ ובעבור הגזירה חוזרים לסורם. 

מקף כבורר בכוונות פרעה (א) תשובה מלאה (ב) תשובה חלקית מן הפה ולחוץ. טט ע"פ הסבר [שפת"ח ס, ע: ה' אינו  – ֶאת־ֵל-ב
ין עם הקשיית לב פרעה, אם פרעה חוזר בתשובה מכוון דעת אדם למרוד בה', אבל בפרעה גלוי לפני ה' שבין בלי הקשיית לב פרעה וב

  חזרתו אינה בלב שלם ואח"כ פרעה ימרוד, לכן מקשה לב פרעה כדי להרבות בו עונש ומתקדש שם שמים.

  

י ז,ה: ואראשמות  -י ה, -ְוָיְד֤עּו ִמְצַר4ִים4 ִּכֽ י ֶאת 'ֲאִנ י ַעל-ִּבְנֹטִת י ֶאת-ָיִד� ם׃ִיׂשְ -ְּבֵנֽי- ִמְצָר!ִים         ְוהֹוֵצאִת ל ִמּתֹוָכֽ   ָרֵא�
ה ַוֲאִני (ז,ג)-ל ]רמב"ן[ ה ֵל-ב-ֶאת ַאְקֶׁש� והטעם השני, כי היו חצי המכות עליו בפשעו, כי לא נאמר בהן, רק "ויחַזק לב פרעה" ...  -  ַּפְרֹע!

המכות  ); והנה לא רצה לשלחם לכבוד השם, אבל כאשר גברו עליוח(להלן,יג,כב; שמ' ח,טו); "ויכבד פרעה את לבו" (שמ' ח,כ
ונלאה לסבול אותן, רק לבו, והיה נמלך לשלחם מכובד המכות, לא לעשות רצון בוראו, ואז הקשה השם את רוחו ואמץ את לבבו 

 ..."פ שמ' ט,טז), כענין שכתוב "והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים" וגו' (יח' לח,כג). ע(ע"פ דב' ב,ל) למען ספר שמו (
  נות, גם בטביעת הים, נאמר "ויחזק ה'" (שמ' יד,ח), כי "לב מלך ביד ה' אל כל אשר יחפוץ יטנו" (מש' כא,א).  כי בחמש מכות האחרו
י -י ה, -ְוָיְד֤עּו ִמְצַר4ִים4 ִּכֽ י ֶאת 'ֲאִנ י ַעל-ִּבְנֹטִת פשט הכתוב שהמצריים יכירו שהמכות שהוכו הן מנטיית יד ה' על  – ִמְצָר!ִים-ָיִד�

הם וכהניהם שהציבו במקום שנראה למרחקים גדולים, פסל פרעה כאשר ידו נטויה על מצרים (נמצא במוזיאון מצרים, כנגד דעת מלכי
  הבריטי בלונדון). 

  מהפך פשטא, מוציא הכתוב מפשוטו ללמד שה' מכוון מחשבות ופעולות האדם.  – ְוָיְד֤עּו ִמְצַר4ִים4 

4ִים4  י ְוָיְד֤עּו ִמְצַר -י ה, - ִּכֽ אני (ה') מטה לב כל ברוא בדרך לא גלויה להיטיב דרכו (ב) אבל אם לא מכיר בדבר - א) כימצב (- מקף כרב – 'ֲאִנ
  אני (ה') מתרה בו בעונשים מן הקל אל הכבד

י -י ה, - ִּכֽ   קטן, כאשר מקיימים רצון ה', יש חיבור בין שם הוי' ובין מהותו ועצמותו של ה'.- מונח זקף – 'ֲאִנ

4ִים4  י ְוָיְד֤עּו ִמְצַר -י ה, - ִּכֽ קטן,בתפקיד שתיים, שתי חמישיות של מכות ירדו על מצרים, בחמש הראשונות פרעה נראה כמתחזק - זקף – 'ֲאִנ
מעצמו, בחמש האחרונות, ה' מחזקו לספוג המכות, כי בקש להרפות ממנו רק מצד שנלאה לסבלן ולא שהכיר שהן מה'. והדרשה 

כי "לב מלך ביד ה'  (ז,ג) רמב"ןא כך היה הדבר אלא כתוב כפי' היוצאת מן הפשט מלמדת שגם כאשר פרעה נראה כמתחזק מעצמו, ל
  "מטה"מלת  במשמעות של שרש  –מהפך ְוָיְד֤עּו ולכך גם רומז טעם מלת אל כל אשר יחפוץ יטנו" (מש' כא,א).  

  

ים-ַוִּיְקָרא4 ַּגם :א,יז וארא שמות ְמַכְּׁשִפ! ים ְוַלֽ ה ַלֲחָכִמ� ּו ַגם       ַּפְרֹע, ם ַחְר -ַוַּיֲעׂש5 Bן׃ֵה ם ֵּכֽ ִים ְּבַלֲהֵטיֶה� י ִמְצַר%   ֻטֵּמ

ן׃ (ז,יא) ם ֵּכֽ ִים ְּבַלֲהֵטיֶה� י ִמְצַר% ם ַחְרֻטֵּמ Bר"ת ה' ח' מ' ב' כ' בחכמ"ה, בעזרת הרב אי"מ אייזן הי"ו נאמר בכתבי האר"י שער הכוונות,   ֵה
פה כי מלת מכשפים היא נוטריקון לקים, וזאת ספירת חכמה דקלי- דרוש פטום הקטורת (וגם בשער פסוקים?) זה כנגד זה ברא הא

(בבר' מא,ח), שהיא מלה  כדברי רבנו שלמה והקרוב [רמב"ן]באה מלשון "טומי" , פי'  –מכחישים פמליא של מעלה, ומלת חרטומים 
הנחרים בעצמות, כי נודע הוא כי רוב האומנות בעצמות מתים או עצמות חיות, או כענין שהזכירו  –חר טמי'ארמית מורכבת: '

  דעוני (בבלי סנה' סה,ב)בי

ִים (ז,יא) י ִמְצַר% ם ַחְרֻטֵּמ Bִים ְּבַלֲהֵטיֶה�םס"ת מי"ם  – ֵה י ִמְצַר% ס"ת מי"ם, כישוף לא עומד על מים, ויש לומר שכדי שכישופם  –  ַחְרֻטֵּמ
  לא יעמוד הכין הקב"ה מהמכה (חכמת דקליפה) תרופה למכה, הם פעמיים מי"ם בסופי התיבות.

ןְּבַלֲהטֵ  (ז,יא) ם ֵּכֽ !ם )ז,יב( ס"ת נ"ם (= דיבור, לחש) ... – יֶה�   כתיב בלשון יחיד, קרי בלשון רבים,  – ְלַתִּניִנ

דומה שהיא  -"בלחשיהון" (ת"א); ואין לו דמיון במקרא, ויש לדמות לו "להט החרב המתהפכת" (בר' ג,כד)   ְּבַלֲהֵטיֶה�ם (ז,יא) ]רש"י[
  מתהפכת על ידי לחש. 

םּבְ  (ז,יא) ]רמב"ן[ "אש  מגזרתאמרו רבותינו (סנה' סז,ב), שהם מעשה כשפים ועל ידי מלאכי חבלה הם נעשים. והמלה  -   ַלֲהֵטיֶה�
 לוהט" (תה' קד,ד); "להבה תלהט רשעים" (תה' קו,יח); והענין, כי הם נעשים על ידי 'לוהטים', מלאכי אש מלהטת באדם ולא ידע,

בגלגלי היסודות, שקורין אותן 'ֵשִדים', ועוד אבאר זה בעזרת האל (וי' טז,ח; יז,ז; דב'  יקראו כן המלאכים השוכנים באויר ואולי... 
יח,ט). אבל "בלטיהם" (שמ' ח,ג) אמרו (סנה' סז,ב) שהם מעשה ֵשִדים, והמלה נגזרת ממלת 'ָלט': "דברו אל דוד בלט" (ש"א 

  יכלול את שניהם. מצריםמצריםמצריםמצרים    וזקניהם, וחרטומי ראשיהם היו השדים ואסיפת ההשבעות חכמי כי ,,,,ולמכשפיםולמכשפיםולמכשפיםולמכשפים לחכמיםלחכמיםלחכמיםלחכמים  ...יח,כב); 
  

!םחכמי מצרים למיניהם לחשו בחכמה של טומאה והביאו להיראות של תנין אחד המתהפך ונראה כרבים כמרומז במלת  בניקוד  ְלַתִּניִנ
םרבים ובאיות יחיד וכן במלת  עשה הכשפים לא עמד בפני מי"ם, כעין מטה אחד של רבים, כי אחרת היה לו לכתוב מטותיהם, אבל מ ַמֹּטָתֽ

השהקב"ה הכין מתנ"ה מהמכה תרופה למכה הרמוזה בס"ת של  ן ֶאת-ַמֵּטֽ ם-ַאֲהֹר�   ה' נ' ת' מ' מתנ"ה. – ַמֹּטָתֽ
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

ה :ב,יז וארא שמות !ם ַוִּיְבַלע ַמֵּטֽ הּו ַוִּיְהי�ּו ְלַתִּניִנ יכּו4 ִא-יׁש ַמֵּט, ן ֶאת- ַוַּיְׁשִל5 ם׃-ַאֲהֹר�   ַמֹּטָתֽ

ה ן-ַמֵּטֽ ם-ֶאתמטה  –תנין  –מצב מטה - ף כרבמק – ַאֲהֹר� מטה. אלא שתבנית הטעמים של הכתוב  –תנין  –מצב מטה - מקף כרב – ַמֹּטָתֽ

ה ן-ַוִּיְבַלע ַמֵּטֽ םמרכא טפחא מרבה יתרון מטה זה על מטות המצרים, כי הוא כמטה בולע את מטותם, ואילו  – ַאֲהֹר� סלוק,  – ַמֹּטָתֽ
  אהרן.בתפקיד מוגבל ואינו יכול לבלוע מטה 

  

ה: ס ,יב:ט וארא שמות ' ֶאל־ֹמֶׁשֽ ר ה� ע ֲאֵלֶה!ם ַּכֲאֶׁש%ר ִּדֶּב א ָׁשַמ� ֹ ה ְול -ב ַּפְרֹע,   ַוְיַחֵּז֤ק ה4' ֶאת־ֵל

ה ),יבט' וארא (שמ  קטן מלמד על שתי דרשות, אשר לפחות אחת מהן - קטן. זקף- מהפך פשטא מקף מונח זקף – ַוְיַחֵּז֤ק ה4' ֶאת־ֵל-ב ַּפְרֹע,
  שט הכתוב.יוצאת מפ

ה ),יבט' וארא (שמ ,ו]שמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה יא[: הפשט כיון שראה הקדוש ברוך הוא שלא , ַוְיַחֵּז֤ק ה4' ֶאת־ֵל-ב ַּפְרֹע,
חזר בו מה' מכות ראשונות מכאן ואילך אמר הקדוש ברוך הוא אפילו אם ירצה לשוב אני מחזק לבו כדי שאפרע כל הדין ממנו, כאשר 

  .' אל משה, שכן כתיב ואני אקשה את לב פרעהדבר ה

(לא  רבי אבא אמר לא אתקיף לבא דפרעה אלא שמא דא ... ]זוהר כרך ב (שמות) בשלח [המתחיל בדף מד עמוד א][: היוצא מן הפשט

ֹֽה־ָאמַ֤  ))' ה,א(שמ (כגון בפעם הראשונה, דכד הוה אמר משה התקשה לב פרעה אלא משם ה') י' ה֙  רּכ ליִׂשְ  ֱאAֵה֣ דא מלה ממש אתקיף לביה  ָרֵא֔
ה ),יבט' וארא (שמ הדא הוא דכתיב (שמיעת שם ה' גרמה להתקשות לב פרעה) דהא בכל חכמתא דיליה לא אשתכח  ,ַוְיַחֵּז֤ק ה4' ֶאת־ֵל-ב ַּפְרֹע,

אִתי ַל֥ה' )' בא י,טז(שמ דשמא דא שליט בארעא, ועל דא אמר מי יי' ולבתר אמר יי' הצדיק, אמר רבי יוסי לבתר אמר   ... ,ָחָט֛

מהפך פשטא, מוציא מן הפשט שה' גרם להתקשות לב פרעה, אלא שמיעת מלת שם ה' גרמה להתקשות לב  –ַוְיַחֵּז֤ק ה4'  ),יבט' וארא (שמ 
  פרעה. יש לומר שהכל מה', אלא שבדרשת ר' אבא יש הרחקה וכביכול עצם שמיעת שם ה' גרמה להתקשות.

  

ף, סיבות: (א) מפני כלל הטעמה הנקרא נסוג לאחור, כאן שתי מלים כל אחת בת הברה אחת, הטעמה נפרדת חמש פעמים במק – ֶאת־ֵל-ב
  לכל מלה יוצרת צפיפות טעמים (בשם ר' יעקב לויפר הי"ו).

כות בבלי בר[מצב משמעות לב. מבחינה רעיונית באו שתי מלים בנות הברה אחת כדי ללמד על רב משמעות מלת לב כגון - (ב) מקף כרב
 ַה֜הּוא ֹוםַּבּי֨ ( (מיכה ד,ו)נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל: חד, דכתיב:  -אמר רבי חמא ברבי חנינא: אלמלא שלש מקראות הללו  ]לב,א

ְסָפה֙ ' נְֻאם־ה֗  ֹֽ ה א ֵלָע֔ ֹ֣ ה ַהּצ ָצה) ְוַהּנִָּדָח֖ ר ֲאַקֵּב֑ ִתי ַוֲאֶׁש֖ ֹֽ ֹ֙  הִהּנֵ֤  ... (ירמיהו יח,ו):, וחד, דכתיב: ֲהֵרע ר ְּבַי֣ד ֶמר֙ ַכח ם ַהּיֹוֵצ֔ י ֵּכן־ַאֶּת֥ ית ְּביִָד֖ וחד,  ס: יְִׂשָרֵאֽל ֵּב֥
ׁש ֵל֣ב ָלֶכם֙  יְונַָתּתִ֤ ( (יחזקאל לו,כו)דכתיב:  ה ְו֥רּוחַ  ָחָד֔ ן ֲחָדָׁש֖ ם) ֶאֵּת֣ י ְּבִקְרְּבֶכ֑ רִֹת֜ ֶבן֙  ֵל֤ב ֶאת־ ַוֲהִס֨ ם ָהֶא֙ י ִמְּבַׂשְרֶכ֔ ם ְונַָתִּת֥    :ָּבָׂשֽר ֵל֥ב ָלֶכ֖

מכילתא דרבי [מדובר על שני מצבי לב אדם. לב ההולך אחר היצר הרע, לב ההולך אחר היצר הטוב.  (יחזקאל לו,כו)בשני חלקי הפסוק 

  :שהיה לבו חלוק אם לרדוף אם לא לרדוףַויְַחֵּז֣ק ֗ה' ֶאת־ֵל֤ב ַּפְרעֹ֙ה  )' בשלח יד,ח(שמ ]מסכתא דויהי פרשה א -ישמעאל בשלח 

לב" מקף כבורר בין תשובה בלב שלם ובין תשובה שלא בלב שלם, וגלוי לפני ה' שתשובת פרעה אינה שלימה לכן - תהסברנו "א (ז,ג)- ב
  מחזק בו עוד להתעותו ולהרבות בו לסוף את מופתים וכך יקדש שם שמים ברבים.

  לב פרעה" חמש פעמים בתורה, אפשר כחמש גבורות. - "ויחזק ה' את

ה ,יב:ט אראו שמותבין מכת שחין ומכת ברד     ַוְיַחֵּז֤ק ה4' ֶאת־ֵל-ב ַּפְרֹע,

ח ֶאת־ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל: פ :כ,י בא שמותבין מכת ארבה למכת חשך  ה ְוA֥א ִׁשַּל֖ ֹ֑   ַויְַחֵּז֥ק ֖ה' ֶאת־ֵל֣ב ַּפְרע

ה ְלַׁשְּלָחֽ :כז,יבא שמות בין מכת חשך למכת בכורות  ה ְוA֥א ָאָב֖ ֹ֑   ם:ַויְַחֵּז֥ק ֖ה' ֶאת־ֵל֣ב ַּפְרע

ה ְוAֽא־ִׁשּלַ֥  :י,יאבא שמות כנ"ל  ֹ֔ ה ַויְַחֵּז֤ק ֙ה' ֶאת־ֵל֣ב ַּפְרע ֹ֑ ֶּלה ִלְפֵנ֣י ַפְרע ים ָהֵא֖ ן ָעׂ֛שּו ֶאת־ָּכל־ַהּמְֹפִת֥ ֹ֗ ה ְוַאֲהר ל ֵמַאְרֽצֹו: פּומֶֹׁש֣   ח ֶאת־ְּבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֖

ֹ  :ח,ידבשלח שמות לפני קריעת ים סוף  ים ְּבָי֥ד ָרָמֽה:ַויְַחֵּז֣ק ֗ה' ֶאת־ֵל֤ב ַּפְרע ל יְֹצִא֖ ל ּוְבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔ י ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑ ף ַאֲחֵר֖ ֹ֕ יִם ַוּיְִרּד ֶלO ִמְצַר֔   ֙ה ֶמ֣

  

ד ְּבָכל־ֶא-ֶרץ ִמְצָר!ִים ,כב: ט וארא שמות י ָבָר� ִים ִויִה ה ְנֵט֤ה ֶאת־ָיֽ ְד4H ַעל־ַהָּׁשַמ, אֶמר ̀ה' ֶאל־ֹמֶׁש# 5ֹ   ַוּי
ִים:ַעל־ָהָאָד-ם ְוַעל־ ַהּבְ  ֶרץ ִמְצָרֽ ה ְּבֶא ה ְוַע%ל ָּכל־ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶד�   ֵהָמ#

'  ,כט:ט וארא שמות י ֶאל־ה! ׂש ֶאת־ַּכַּפ� יר ֶאְפֹר ה ְּכֵצאִתי4 ֶאת־ָהִע, ֹ֤אֶמר ֵאָליו4 ֹמֶׁש,   ַוּי
ֶרץ: ' ָהָאֽ י ַלה� ע ִּכ 9ד ְלַמ-ַען ֵּתַד, ְהֶיה־ ע, א ִיֽ -ֹ ּון ְוַהָּבָרד4 ל 9ת ֶיְחָּדל#   ַהֹּקל-

פרישת  ,כט)וארא ט 'שמ(מצב של מטרת הרמת היד: (א) נטיה להורדת מכה למצרים (ב) ע"פ - מקף כבורר ברב – ֶאת־ָיֽ ְד4H  ,כב)וארא ט 'שמ(
  כפים אל ה' בבקשת עצירת המכה. כאן מצב (א) נטיה להורדת מכה למצרים

  

ט ֹמֶׁש-ה ֶאת: שמות וארא ט,כג   ַהָּׁשַמִים; -ַמֵּטהּו: ַעל- ַוֵּי5
' ָנתַ֤ וַ   ׁש ָא!ְרָצהה# ֲהַל3 ֵא� ד ַוִּת ד ַעל        ן ֹק
ת4 ּוָבָר, ' ָּבָר� ִים׃-ַוַּיְמֵטLר ה% ֶרץ ִמְצָרֽ   ֶא
' וַ   ד ]רבינו בחיי[ התפקיד ארבע.רביע,  -  ה# ... והחלאים באים על כל המורכבים מד' יסודות, וסיבת החולי בהם שנוי האויר ֹק
ת4 ּוָבָר,

ד הכתוב בכאן ד' יסודות,  ו' וע"כ יתכן לפרש כי הזכיר ארבעוקלקולו והתהפכות הארבע יסודות וג והם הרוח והמים, ֹק
ת4 ּוָבָר,
ׁש ָא!ְרָצה ֲהַל3 ֵא� וזה סדרם, אש רוח מים עפר), להורות כי בבא  ]בעל התוסיו"ט -טוב טעם [האש והעפר, והזכירם מהופכים ( ַוִּת

  וגו' ה עושה כרצונוהברד ישתנה האויר ויתהפכו היסודות מלמעלה למטה, והקב"

'וַ   י"בדה( אמר רבי אלעזר כל מקום שנאמר וה' הוא ובית דינו. בנין אב שבכולם ,ה"ה]ט"תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פ[ ה#

י@ ָרָעֽה: )כב,יח ר ָעֶל֖ י  )דהי"ב יח, כב((הפסוק המלא .ַוֽ֔ה' ִּדֶּב֥ ֶקר ְּבִפ֖ ן ֙ה' ֣רּוַח ֶׁש֔ ה נַָת֤ ה ִהּנֵ֨ י@ ָרָעֽה: סְוַעָּת֗ ר ָעֶל֖ ֶּלה ַוֽ֔ה' ִּדֶּב֥ י@ ֵא֑   ) נְִביֶא֣

יר  ,כד)יט ' ויראבר(ר' חלבו בן ר' חילפי בר סמקאיי בשם ר"י בר ר' סימון,  ,ב]בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נא[ ַוֽ֗ה' ִהְמִט֧
ם ֹ֛ ת ֖ה' ִמן־ַהָּׁשָמֽיִם: זה גבריאל,  ַעל־ְסד כל מקום שנאמר וה' הוא ובית דינו, א"ר יצחק בתורה  לעזראבי רר מזה הקדוש ברוך הוא, א ֵמֵא֥

  .הקדוש ברוך הוא מזכיר שמו שני פעמים בפסוק אחד...  , בנביאים וכתובים מצינו שההדיוט מזכיר שמו ב' פעמים בפסוק אחד

ׁש ֵמאֵ֥   ,כד)יט ' ויראבר( ית ָוֵא֑ ה ָּגְפִר֣ ם ְוַעל־ֲעמָֹר֖ ֹ֛ יר ַעל־ְסד   ת ֖ה' ִמן־ַהָּׁשָמֽיִם: ַוֽ֗ה' ִהְמִט֧
בדי בן לוי אמר שרט לו שריטה על הכותל א"ל כשתגיע הנני ממטיר כעת מחר ז (ט,יח)טז]  מדרש תנחומא (ורשא) פרשת וארא[

ן ֹק
ת4 וַ ) [ש"ר וארא יב,ד]- ... (הציטוט הבא גם ב ,השמש לכאן מחר ירד הברד ' ָנַת֤ י טט:אפשר כבסדום זה אול, הוא וסנקליטין שלוה#

דהמלאך גבריאל,  ' ָּבָר� דוַ  זה הקדוש ברוך הוא. ַוַּיְמֵטLר ה% ן ֹק
ת4 ּוָבָר, ' ָנַת֤  קטן כעין מידה כתוב סתום שלא בא לסתום-רביע ... זקף – ה#

אלא לפרש, ע"פ הדברים השונים המצוטטים במדרשים מלמד שהנתינה נעשתה ע"י מלאך גבריאל, ההמטרה נעשתה ע"י הקב"ה, אפשר 
  תינה הונהגה מעולם הבריאה, וההמטרה הונהגה מעולם האצילות.שמרמז שהנ
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

  (התש"פ) שמות וארא ו,ב 1.10

  

ר ה� : י,שמות וארא ו ר׃-ֶאל 'ַוְיַדֵּב ה ֵּלאֹמֽ  בתבנית 69מופעי תוכן זה, מופע ראשון בתורה מתוך  70מופע ראשון בתורה מתוך  – ֹמֶׁש

  טעמים אחידה.
על כל דיבור ודיבור שהיה הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה, היה אומר לו לך אמור, מיכן  ,י)ו' וארא שמ( ]פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)[

  :אמרו חכמים כל השומע דבר מחבירו אינו רשאי לאומרו עד שיאמר לו חבירו לך אמור

ר ,י)ו' וארא שמ( רו עד שיאמר לו מיכן אמרו חכמים כל השומע דבר מחבירו אינו רשאי לאומ [לקח טוב]סלוק כמגביל כפי'  – ֵּלאֹמֽ
  :חבירו לך אמור

אֶמר ה� ֹ ר ...  'ַוּי מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעשויה להתרחב, מוצע לומר שהקב"ה אמר למשה את הכתוב שאחרי  – 'ה� ַוְיַדֵּב
טעים פה שבק-, והוסיף עליו את הפרד"ס עליו ועל הכתובים שאחריו עד למופע הבא של פסוק כזה, וזוהי התורה שבעלאלה יםפסוק

  ויש עוד לימודים בפסוקים אלה. האלה.

ר ,י)ו' וארא שמ( ר )ב,יו' וארא שמ(- . ב לך אמורמלמד שמלה זאת היא כעין נוטריקון של  [לקח טוב] – ֵּלאֹמֽ משה לה'.  שאמר לו ֵלאֹמ!

ר (וי' אמר כב,יז)- ב   . לאו אמור ֵּלאֹמֽ

  

ר ֶאל,יא: שמות וארא ו א ַדֵּב, -ֹ ה ֶמ-ֶל3 ִמְצָר! -ּב ל ֵמַאְרֽצֹו׃-ְּבֵנֽי-ִים        ִויַׁשַּלח ֶאתַּפְרֹע�   ִיְׂשָרֵא�

ר ,יא)ו' וארא שמ( ]פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)[ א ַדֵּב, -ֹ  (איוב לח לה) לך דבר מבעי' ליה, זה מגיד שהשכינה בכל מקום, שנאמר. ּב
ים חַהְֽתַׁשּלַ֣  כּו ְּבָרִק֣ כּוא ויבואו לא נאמר, אל :ִהֵּנֽנּו ְל@֣  ְויֹאְמ֖רּו ְויֵֵל֑ א , וכן הנה אמר לו הקדוש ברוך הוא אני ממציא שכינתי לשם, ְויֵֵל֑ -ֹ ּב
ר   ואנכי אהיה עם פיך, כאדם האומר לחבירו אני אהיה לשם ובוא אלי: ַדֵּב,

ים חַהְֽתַׁשּלַ֣  (איוב לח לה) כּו ְּבָרִק֣ עשינו שליחותך שאין צריכין  ִהֵּנֽנּום שנשתלחו שם במקו – ְל@֣  ְויֹאְמ֖רּו  לח לה)( ]רש"י[ :ִהֵּנֽנּו ְל@֣  ְויֹאְמ֖רּו ְויֵֵל֑
[לקח טוב] מסביר כיצד מלת "בא" היא המלמדת על נוכחות - (טט: לא מובן כי ב :שהשכינ' בכל מקוםלחזור למקומן ולהשיב שלוחן 

  השכינה בכל מקום ולא מלת לך.

  ספרי אמ"ת הוא כעין טעם מחבר.  3- טפחא ב – ְויֹאְמ֖רּו (איוב לח לה)
שאין צריכין לחזור למקומן ולהשיב שלוחן  [רש"י]טפחא, אם נאמר שתפקידה שנוי ו/או רבוי, השנוי הוא כפ' –ְויֹאְמ֖רּו  (איוב לח לה)

  שהשכינ' בכל מקום

ר ֶאל ,יא)ו' וארא שמ(] שמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה ו סימן ה[ א ַדֵּב, -ֹ ה ֶמ-ֶל3 ִמְצָר!ִים-ּב מן שטייא לית  רהמשל אומ... , ַּפְרֹע�
'  ,יב)ו' וארא שמ(, לעונשו) –(יש לקצצו  אלא מן קציא (משוטה אין הנאה)הנייא  י ה� ה ִלְפֵנ  המשל אומר [פירוש המהרז"ו] וגו'.ַוְיַדֵּב-ר ֹמֶׁש,

א ַדֵּב, פי' שע"י הדיבור ישלח, ע"כ דורש שמ"ש ִויַׁשַּלח שלא פי' השי"ת פה שידבר שמ"ש  (מתנות כהונה?)עי' מ"כ  -ֹ  רבֶ דֶ  מלשוןר ּב
וכ"ש תהלים ב' ידבר אלימו, ותדבר כל זרע המלוכה. ועי' ב"ר פר' צ"ג סי"ו ידבר נא עבדך ועי' במ"ר פ"ט סי"ח ואת דברי. וזה 

 בסי"בא"א במא כאן וחבתנ .ו איני הולךדותאיני הולך לר םא (שאמר משה) די" 'סי ג"ש לעיל פמ"וכ כוקציא לקוצצו ולחת ןמ (נלמד)
4 לֹא-ֵה֤ן ְּבֵנֽי ,יב)ו(חזר משה ואמר  'וגלהם כך ולא שמעו אל משה ו רהלך משה ואמ 'וגו ראמווז"ל לכן  ּו -ִיְׂשָרֵאל וארא ' שמ(וגו'. ָׁשְמע-

ר ה�  )י,ו ה-ֶאל 'ַוְיַדֵּב ר ֶאל ,יא)ו' וארא שמ( ֹמֶׁש ה-ַדֵּב, המשל אומר וכו' דעתו שפסוק י"ב היה קודם פסוק(ים) י' י"א. שעל שפירש  ַּפְרֹע�
ר  )י,ו(פסוק ה א ַדֵּב, -ֹ 4 לֹא-ֵה֤ן ְּבֵנֽיפי' על המכות כנ"ל א"כ איך אמר בפסוק י"ב ּב ּו-ִיְׂשָרֵאל איזה ק"ו הוא(?) בדברים לא ישמע  ָׁשְמע-

  וצריך להגיה כן במדרש כאן ודו"ק.  מל"ב מדות ממוקדם ומאוחר שהוא בענין)(כמו ישראל, אך ע"י המכות ישמע ודורש ע"פ מדה ל"א 
 )י,ו(- מלמד על אי שמיעת בני ישראל על גאולתן ע"י משה בשליחות ה', כך גם מדיבורים בלי איום לא ישמע פרעה. לכן ב טט: (ו,יב)

ר ה�  ר׃-ֶאל 'ַוְיַדֵּב ה ֵּלאֹמֽ ר ,יא)ו' וארא שמ(ֹמֶׁש א ַדֵּב, -ֹ   ושאר מכות  על פרעה. רבֶ דֶ  -היינו איים ב – ּב

ר ,יא)ו' וארא שמ( א ַדֵּב, -ֹ   קטן בתפקיד שני לימודים, מונח עשוי להרחיב בלפחות אחד מהלימודים.-זקףקטן, - מונח זקף – ּב

  , ההרחבה (הקב"ה) אומר אני אהיה במקום שאני מצוה אותך ללכת לשם ובוא אלי.מגיד שהשכינה בכל מקום (למוד א)

שמשה מזהיר הקב"ה מקשיח לאיים על פרעה במכות ולהענישו במכות. ואז ההרחבה תהיה שבה בעת  [ש"ר וארא ו,ה]ע"פ  (למוד ב)
  את לב פרעה כדי שיענש כל המכות המתוכננות ולבסוף ימצא מפלתו המלאה בקריעת ים סוף.

ר  ,יא)ו' וארא שמ( ויקרא ע' ב, הרב גרינבוים נפתלי (אוצר החכמה)] –[אוצר המדרשים ממקורות אחדים כגון  והלימוד א ַדֵּב, -ֹ ּב
ה ֶמ-ֶל3 ִמְצָר!ִים-ֶאל , נלמד מהכתוב ולא רהרכל העת בורח מן הש (משה) ההיש ךללמד קבוצה של פסוקים שמטרתם)(אחד מ ַּפְרֹע�

  מתפקידי תבניות הטעמים.

ה-ֶאל ,יא)ו( אעפ"י שאני  מועד וליקוטים, גארמיזאן שמואל, ע' שפט (אוצר החכמה)] זרעים –[אמרי בינה  ֶמ-ֶל3 ִמְצָר!ִים ַּפְרֹע�
  .תצריך לעשות בו דין חלוק כבוד למלכו

ה- ֶאל ,יא)ו(    ֶמ-ֶל3 ִמְצָר!ִיםטפחא כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – ַּפְרֹע�

ה- ֶאל ,יא)ו(   טפחא כשנוי אע"פ שפרעה רשע לשמים ולבריות,  – ַּפְרֹע�

  מלכות.מונח מרבה כבוד מלכות אתנח מגביל מאותה סיבה מלדבר אל פרעה באופן שאינו ראוי לדבר ל – ֶמ-ֶל3 ִמְצָר!ִים ,יא)ו( 

  

ל-ְּבֵנֽי-ֶאתִויַׁשַּלח  ,יא)ו( וגם שם  )גי,וארא ו שמות(- מקף מקף, אפשר שכל כל מקף עושה בירור בבני ישראל כהכנה לנדרש ב – ִיְׂשָרֵא�

יא נאמר  ל-ְּבֵנֽי-ֶאתְלהֹוִצ מקף מקף, שהיו בבני ישראל שנשתלבו בחברה המצרית והיו בעלי עבדים עברים, ומי שלא שיחרר  – ִיְׂשָרֵא�
  עבדיו העברים מנע הגאולה של כלל ישראל ובסוף כל מי שלא רצה לצאת ממצרים מת במכת החושך.

ל-ְּבֵנֽי-ִויַׁשַּלח ֶאת ,יא)ו(   מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, האם מרמז על יציאת ערב רב. – ִיְׂשָרֵא�

  
ר : יב,שמות וארא ו ' ֵלאֹמ! י ה� ה ִלְפֵנ   ַוְיַדֵּב-ר ֹמֶׁש,

4 לֹא-ְּבֵנֽי ֵה֤ן  ִים׃ פ-ִיְׂשָרֵאל ל ְׂשָפָתֽ ה ַוֲאִנ�י ֲעַר -ִני ַפְרֹע, י ְוֵאי43 ִיְׁשָמֵע ּו ֵאַל,   ָׁשְמע-
ר ,יב)ו' וארא שמ( ' ֵלאֹמ! י ה� ה ִלְפֵנ   ]ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא קה[ ַוְיַדֵּב-ר ֹמֶׁש,

אם לאו עד שהשיבו הקדוש ברוך הוא ויאמר ה'  ים)(את מרומה ת"ל לאמר אלא שאמר לו השיבני אם מרפא אתה אותה אל ה' לאמר, 
אל משה ואביה ירוק ירק בפניה רבי אלעזר בן עזריה אומר בארבעה מקומות ביקש משה מלפני הקדוש ברוך הוא והשיבו על 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

ר ,יב)ו' וארא שמ( שאלותיו כיוצא בו אתה אומר ' ֵלאֹמ! י ה� ה ִלְפֵנ ֹ -ֵה֤ן ְּבֵנֽי ַוְיַדֵּב-ר ֹמֶׁש, 4 ל י-אִיְׂשָרֵאל ּו ֵאַל, ר  אין ת"ל ָׁשְמע- אלא ֵלאֹמ!
ה )ו,א 'שמ(השיבני אם אתה גואלם אם לאו עד שהשיבו הקדוש ברוך  שאמר לו ֹ֑ ה ְלַפְרע ר ֶאֱֽעֶׂש֖ ה ֲאֶׁש֥ ה ִתְרֶא֔ ה ַעָּת֣ אֶמר ֙ה' ֶאל־מֶֹׁש֔ ֹ֤   ַוּי

פרעה  [מאור ושמש] [אהבת ציון] ]רי"לליקוטי מה[- ובהמשך מ [שמות רבה]על  [פירוש המהרז"ו](ו,יא) - וזה מקשר למובא לעיל ב
  חייב ללקות ובכך ישבר הפחד ממנו והגשמיות והעבודה זרה שבה השקיע את בני ישראל.

ה ,יב)ו' וארא שמ(   קטן מרמז לשני לימודים, מונח עשוי להרחיב אפיון בלפחות אחד מן הלימודים.-קטן, זקף- מונח זקף – ַוְיַדֵּב-ר ֹמֶׁש,

  ן (א) התחייבות הקב"ה לגאולת ישראל, (ב) להעניש את פרעה שתגרום לישראל להידבק בקב"המשה ביקש לפי הסדר שכא

  

4 לֹא-ֵה֤ן ְּבֵנֽי ,יב)ו' וארא שמ( ה-ִיְׂשָרֵאל -ִני ַפְרֹע, י ְוֵאי43 ִיְׁשָמֵע ּו ֵאַל, אחד מעשרה קל  ]רש"י[ וגו' הן כסף הנמצא באמתחותינווגו'   ָׁשְמע-
  וחומר שבתורה

' ,יב)ו' וארא שמ( ]קח טוב)פסיקתא זוטרתא (ל[ י ה� ה ִלְפֵנ 4 לֹא-ֵה֤ן ְּבֵנֽי...  ַוְיַדֵּב-ר ֹמֶׁש, ה ַוֲאִנ�י -ִיְׂשָרֵאל -ִני ַפְרֹע, י ְוֵאי43 ִיְׁשָמֵע ּו ֵאַל, ָׁשְמע-
ִים׃ ל ְׂשָפָתֽ יהָ  )יב,יד ' בהע'במ( זה אחד מעשרה קל וחומר שבתורה, כיוצא בדבר ֲעַר ק יַָר֙ק ְּבָפנֶ֔ ֹ֤ יָה֙ יָר ה )אסתר ט,יא(, ְוָאִב֙ ן ַהִּביָר֖  ,ְּבׁשּוַׁש֥

ים )שמו"א כג,ג( ה יְֵרִא֑ ה ִּבֽיהּוָד֖ ֹ֛ ה ֲאַנְ֥חנּו פ   :וכיוצא בהם לשון קל וחומר  ִהּנֵ֨

  
<ר' אלעזר בן יהודה איש ברתותא אומר> השיב משה ואמר לפני הקדוש ברוך הוא אתה אומר ] ו"מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פ[

רבוא בני אדם מתחת סבלות מצרים ומתחת שיעבודן של מצרים אלו על ק' בני אדם או על ק"ק בלבד אתה אומר לי לך הוציא ששים 
אלא מאחר ששיעבדו בהן מאתים  ,לי הדבר עדאין קשה לי מאד אלו חתרתי בהם שנה או שתים לפני הדבר כבר היה הדבר עשוי

א מיחה בו כל בריה יבוא אחר ויוציאו מתחת ידו או מי שעבד הכרם ועשר שנים עכשיו יאמר לי פרעה <מי שעבדו עבד עשר שנים ול
עשר שנים ולא מיחה בו כל בריה יבוא אחר ויוציאו מתחת ידו רבש"ע כבדים ומכובדים דברים הללו שאתה אומר לי כי כבד פה וכבד 

  לשון אנכי>

  

4 לֹא-ֵה֤ן ְּבֵנֽי ,יב)ו' וארא שמ( י ְוֵאי43 יִ -ִיְׂשָרֵאל ּו ֵאַל, הָׁשְמע- -ִני ַפְרֹע, ובין אתנח קטן בין שני קיסרים (כאן בין -קטן ... זקף-... זקף -  ְׁשָמֵע
לומד כאן בכעין  דרשב"י פ"ו] מכילתא[לומדים כאן במידת קל וחומר שהיא סוג של הקש.  [רש"י]- ו [לקח טוב]) בתפקיד הקש. סלוק

  קושי דיבורו לרפואת כלל ישראל במתן תורה.להקש מרפואת משה מ )ל,ו' וארא שמ(ראה  הקש שאינו מידת קל וחומר.

  

ה: פ ,ל:וארא ושמות  ע ֵאַל�י ַּפְרֹעֽ י3 ִיְׁשַמ Xִים ְוֵא ' ֵה֤ן ֲאִני4 ֲעַר-ל ְׂשָפַת, -י ה! ה ִלְפֵנ אֶמר ֹמֶׁש�ֹ    ַוּי

' ֵה֤ן ֲאִני4 ֲעַר-ל ְׂשפָ ,ל) וארא ו(שמ'  ]פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)[ -י ה! ה ִלְפֵנ אֶמר ֹמֶׁש�ֹ ִיםַוּי שלשה פעמים אמר משה זה הדיבור, . ַת,
ִכי: )ד,י 'שמ(האחד,  9ן ָאֹנֽ ד ָלׁש� י ְכַבד־ֶּפ%ה ּוְכַב Lִים: ,יב)ו ' ואראשמ(והב',  ִּכ ל ְׂשָפָתֽ ִים,ל) וארא ו(שמ' והג',   ַוֲאִנ�י ֲעַר , ֵה֤ן ֲאִני4 ֲעַר-ל ְׂשָפַת,

ִים: ,יב)ו ' ואראשמ(רבש"ע אם אני הולך אצל פרעה מילולו ללשון צחות, אמר לפניו  שיהפוךכל כך למה, כדי  ל ְׂשָפָתֽ יאמר לי  ַוֲאִנ�י ֲעַר
  וכי לא היה עבד טוב ממך לשלוח אלי אמר לו הקדוש ברוך הוא

ִים ממצב מילולו ללשון צחות שיהפוך [לקח טוב]- מהפך, מרמז לנאמר ב – ֵה֤ן,ל) וארא ו(שמ'      ֲאִני4 ֲעַר-ל ְׂשָפַת,

  ? מילולו ללשון צחות שיהפוך לקח טוב][ מנין למדרש

י3,ל) וארא ו(שמ'  Xִים ְוֵא ההפרש בין גי' שמות הטעמים גדול בתפקיד חישוב הגי' של התוכן המוטעם ז"ק ז"ג וחישוב -קטן זקף- זקף – ְׂשָפַת,
גדול עולה יסו"ד מלכו"ת עולה -זקףקטן - ובין גי' התוכן המוטעם. אחד או שני החישובים עשויים ללמד ענין בניצוצות הקדושים. גי' זקף

י3. גי' התוכן המוטעם ז"ק ז"ג  576תקע"ו =  Xִים ְוֵא    .ירפ"אעולה  291=  867 – 576. ההפרש  867=  37+  830עולה   ְׂשָפַת,

ִים: ,יב)ו ' ואראשמ(והב',  ל ְׂשָפָתֽ את בתפקיד הקש העשוי לרמז קטן בין אתנח לסלוק. תבנית ז- מוטעם בשני זקףפסוק זה חצי   ַוֲאִנ�י ֲעַר
  רמז לרפואת משה בכל פעם שדיבר אל פרעה, בהקש רמז לרפואת משה במתן תורה, ובהקש ממנו לרפואת כלל ישראל במתן תורה.

לא חגרים כי נצבים על רגליהם, לא גדמין כי נעשה, לא חרשים כי נשמע, לא אלמים כי  [במ"ר (וילנא) נשא פ"ז,א]-זה בנוסף ללימוד ב
  ו, לא סומים כי רואים. נתרפאו מהכל כי הסיר ה' כל המחלה אשר שמתי במצרים.יענ

  

ה ְּכֵצאִתי4 ֶאת : כט,שמות וארא ט ֹ֤אֶמר ֵאָליו4 ֹמֶׁש, ׂש ֶאת-ַוּי יר ֶאְפֹר י ֶאל-ָהִע, !ה -ַּכַּפ�   ְיהָו
ְהֶיה  א ִיֽ -ֹ ּון ְוַהָּבָרד4 ל ֹות ֶיְחָּדל# ֶר -ַהֹּקל- י ַליהָו�ה ָהָאֽ ע ִּכ ֹוד ְלַמ-ַען ֵּתַד,   ץ׃ע,
  .לכל השארהיה יוצא מן העיר ומזה אנו למדין  לשאר תפלותאמנם צריך לומר שגם  ... -  ]דזמבע"ת[

ה ֹ֤אֶמר ֵאָליו4 ֹמֶׁש, יר-ְּכֵצאִתי4 ֶאת קטן - מהפך פשטא זקף -  ַוּי קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק ... - , פעמיים זקףקטן- פשטא זקף -  ָהִע,
  .אתנח) בתפקיד כעין הקש

  

ה ַוֲעָבֶד!יH : ל,ט וארא שמות ים׃        ְוַאָּת� ' ֱא
ִהֽ �י ה ּון ִמְּפֵנ יְרא, Fי ֶט-ֶרם ִּתֽ ְעִּתי ִּכ Xָיַד  
ה ַוִּיְקָרא4 ְלֹמֶׁש-ה  (שמ' ואר ט,כז)מודים בחטאם, מחפשים את משה להתוודות על חטאם פרעה והמצרים מכת הברד  אחרי ַוִּיְׁשַל-ח ַּפְרֹע#

ם  אֶמר ֲאֵלֶה�ֹ ן ַוּי ים:ּֽוְלַאֲהֹר, י ָהְרָׁשִעֽ יק ַוֲאִני ְוַעִּמ�   ָחָט-אִתי ַהָּפ!ַעם ה4' ַהַּצִּד,

  נסביר פסוק (ט,ל) שלא בסדר הכתוב.

ּוןתוכן  יְרא, Fי ֶט-ֶרם ִּתֽ ְעִּתי ִּכ Xמלמד שמשה מזהה שווידוים אינו מהכרה של אמת בה' אלא כדי להיפטר מהמכות. אבל תבנית הטעמים  ָיַד

Fי ֶט-ֶרם ִּתֽ של  ְעִּתי ִּכ Xּוןָיַד מלמדת שמכות התבנית , מופעים כאלה בתורה 23- בין שני קיסרים אחד מ קטן- גדול ... זקף- זקף – יְרא,
ע"י המכות ומבקש להיכלל בקודש (רעיון לעלות אל מקורו ההשגחה האלקית מלמעלה מעוררות את הניצוץ הקדוש שבפרעה ובמצרים, 

), מאלופו של עולם (בס"מ) היינו הַאֶל"ף החיות אשר בו ]רדס, דרוש בטיול בפ -בני יששכר מאמרי חודש ניסן מאמר ד [- הלקוח מ

   העלאת מים נוקביים. –איסוף הבירורים 

ה ַוֲעָבֶד!יHהתוכן  ה ַוֲעָבֶד!יHהוא פתיחה לכך שווידוים אינו שלם, אבל תבנית הטעמים של  ְוַאָּת� דב' (כטעמי ) טפחא אתנח אתנח( – ְוַאָּת�

ע יִׂשְ ) וא' ו,ד לְׁשַמ֖ מלמדת שמשה מבקש לחזקם בקבלת עול מלכות שמים שהתעוררה בם מן המכות, ושלא ימרודו שוב בסור המכה כפי'  ָרֵא֑
ה ַוֲעָבֶד!יH השםיראים את  אתםאפרוש כפי"  טרם... ולפי דברי כי תחסר מלה אחת " -  ע"ראב וזה דרך מוסר והטעם שבסור המכה ַאָּת�

יוַוּיַ ) לד,ט(תמרדו על כן כתיב אחריו  ּוא ַוֲעָבָדֽ 9 ה ד ִלּב�   ולא תמצא כן במקום אחר ְכֵּב

Hה ַוֲעָבֶד!י   המכה.   בעת הכרה בה' המכהלהקיש ממנו על לפניו כאן כהתפשטות האפיון (התכונה) טפחא אתנח (סלוק)  – ְוַאָּת�
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

  (התשפ"א) שמות וארא ו,ב 1.11

  

ר : יב,שמות וארא ו ' ֵלאֹמ! י ה� ה ִלְפֵנ   ַוְיַדֵּב-ר ֹמֶׁש,
4 לֹא-ן ְּבֵנֽיהֵ֤   ִים׃ פ-ִיְׂשָרֵאל ל ְׂשָפָתֽ ה ַוֲאִנ�י ֲעַר -ִני ַפְרֹע, י ְוֵאי43 ִיְׁשָמֵע ּו ֵאַל,   ָׁשְמע-
4 לֹא-ֵה֤ן ְּבֵנֽי ,יב)ו' וארא שמ( י-ִיְׂשָרֵאל ּו ֵאַל, קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות -קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ָׁשְמע-

טעם למה בני ישראל לא שמעו, מחמת קוצר רוח ...  ,יב)ו' וארא שמ( ]ליקוטי מהרי"ל[מפשט הכתוב. הפשט אחד מן הלימודים יוצא 
ֵה֤ן ֲאִני4 ,ל) וארא ו(שמ' אך הנראה כי שמעתי מאמו"ר על (אפשר כי היוצא מן הפשט הוא כלהלן)  ועבודה קשה, אבל פרעה ישמע אליו.

ע ֵאַל�  י3 ִיְׁשַמ Xִים ְוֵא ה:ֲעַר-ל ְׂשָפַת, כי משה רבינו היה במדרגה אשר מגודל ההתלהבות היה כמעט מגמגם, ולזה לא שמע פרעה  י ַּפְרֹעֽ
לשונו, כי הוא היה מסיטרא אחרא. וזה כוונת הכתוב ולא שמעו אל משה מקוצר רוח, רצ"ל מקוצר דעתם, כי היו משוקעים רח"ל 

  .עבודה זרהכתב שהיה קשה להם לפרוש מ [אהבת ציון]- וב .בגודל הגשמיות

שמשה אמר להם לישראל שיקבלו עליהם עול מלכות שמים, ועל ידי זה יופרק מעליהם סבל  ,יב)ו' וארא שמ( [מאור ושמש]- הפי' ו
ר ֶאל) ,יאוארא ו 'שמ(גמר אומר  (לכן הקב"ה)...  .מצרים, ולא ִיְתָיְראּו מהם כלל א ַדֵּב, -ֹ ה ֶמ-ֶל3 ִמְצָר!ִים-ּב שאין  , ופירש בו המדרש,ַּפְרֹע�

ואז ִיְראּו בני ישראל בחוש שפרעה הוכה עבורם, תהיה הרווחה בלבם לקוצר רוחם, ויוכלו לקבל עליהם ...  .פרעה ראוי אלא ללקות
  .עול מלכות שמים

  

י: א:כ,וארא ושמות  �ֶפג ְוִזְכִרֽ ַרח ָוֶנ �י ִיְצָה!ר ֹק ל ְׁשמַ֖  ,ד)ווא'  'דב((סלוק) טפחא אתנח כתבנית הרישא של  – ּוְבֵנ ינּו ֥ה'׀ ע יְִׂשָרֵא֑ ֥ה' ֱאAֵה֖

ַרח א)כ,וארא ו(שמ'  ]שכל טוב (בובר)[- וקרובה גם לסיפא. רמז לקבלת עול מלכות שמים של לפחות חלקם כנאמר ב ֶאָחֽד: �י ִיְצָה!ר ֹק . ּוְבֵנ

�ֶפג: זה שחלק על משה ועל אהרן ושם נבאר שמו  )ט,לח 'תה( ודומה לדבר, קרח שנפוג מאימת יוצרו ולא נתקשרו הוא ובניו עם. ָוֶנ

ד ֹ֑ יִתי ַעד־ְמא י: נְפּו֣גֹוִתי ְונְִדֵּכ֣    :שזכרו הקדוש ברוך הוא לטובה. ְוִזְכִרֽ

�ֶפגנשים לב כי  ַרח ָוֶנ מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, מוצע לומר שההרחבה של קבלת עול מלכות  – ֹק
   ד)כ,וארא ו(שמות -וב בשמים תהיה לבני קורח כפי שנדרש הכת

  

י: ב:כ,וארא ושמות  ן ְוִסְתִרֽ ל ְוֶאְלָצָפ� יָׁשֵא �י ֻעִּזיֵא!ל ִמֽ ל  ,ד)ווא'  'דב((סלוק) טפחא אתנח כתבנית הרישא של  – ּוְבֵנ ע יְִׂשָרֵא֑ ֥ה' ְׁשַמ֖

ינּו ֥ה'׀ ֶאָחֽד: �י ֻעִּזיֵא!ל ב)כ,וארא ו(שמ'  ]ובר)שכל טוב (ב[- וקרובה גם לסיפא. רמז לקבלת עול מלכות שמים כנאמר ב ֱאAֵה֖ שאל היה . ּוְבֵנ
ן: ֞ה' ֻעִּז֧י ּוָמֻעִּז֛י יט),(ירמיה טז עוזו, כדכתיב ל ְוֶאְלָצָפ� יָׁשֵא משפחת כהונה ומשפחת מלכות הצליחו, דאמרו רבנן לעולם ידבק אדם . ִמֽ

  :בזרעו של אהרן

  

ן ֶאת :כג,וארא ושמות  Bח ַאֲהֹר ֹו ְלִאָּׁש!ה-תֱאִליֶׁשLַבע ּבַ -ַוִּיַּק5 ֹון ל- ֹות ַנְחׁש� ב ֲאח   ַעִּמיָנָד%
ֹו ֶאת  ּוא ֶאת-ָנָדב4 ְוֶאת-ַוֵּת-ֶלד ל# �ר ְוֶאת-ֲאִביה, ר׃-ֶאְלָעָז   ִאיָתָמֽ

ן ג)כ,וארא ו(שמ'  Bח ַאֲהֹר , כעין כלל מלמד על סדר קדימות בבדיקות לחתן או כלה כהכנה לנישואין, שבשלב מוקדם צריך אזלאוקדמא  -  ַוִּיַּק5

  החתן או הכלה מהאם.לבדוק באחי 

ֹון [רש"י] ֹות ַנְחׁש�   . שרוב בנים דומים לאחי האם [בבא בתרא קי,א] לבדוק באחיה. צריךלמדנו: הנושא אשה  מכאן -  ֲאח

ֹון -ֱאִליֶׁשLַבע ַּבת-ֶאת ג)כ,וארא ו(שמ'  ֹות ַנְחׁש� ב ֲאח , כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין מסוים שהוא מרכא טפחא תביר דרגא –ַעִּמיָנָד%

[בבא בתרא על מאמר  [אשל אברהם]כאן בני אם אחת (נקרא לה סבתא), ושעל כל פרט חלה תכונה אחת שווה. אפשר שזה כהסבר 

, קרובים לטבע אחדוהענין מבואר כי האחים והאחיות הנולדים מבטן אחד הם  – [אשל אברהם]. שרוב בנים דומים לאחי האם קי,א]
  (ע"פ מהרש"א)  אדם נוצר מאמו, ועל כן על הרוב הוא בטבע אחי האם להרע ולהיטיב והעובר הוא ירך אמו, כי עיקר גופו של

ֹון -ַּבת ֹות ַנְחׁש� ב ֲאח , כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין מסוים ושרק על חלק מהפרטים חלה תכונה מרכא טפחא תביר –ַעִּמיָנָד%

ועל חלק מהבנים  (מסבתא)דומים לאחי האם  של בת של סבתא)( רוב בנים [ב"ב קי,א]מסוימת ועל אחרים לא חלה כלל. אפשר שזו לשון 
ֹו ֶאת ג)כ,וארא ו(שמ' למד על הסיפא  [שכל טוב (בובר)]- לא חל הכלל הזה. וב ּוא ֶאת- ָנָדב4 ְוֶאת-ַוֵּת-ֶלד ל# �ר ְוֶאת-ֲאִביה, ר׃-ֶאְלָעָז  ִאיָתָמֽ

�ר-ֶאת [שכל טוב (בובר)]הבדל בין שתי קבוצות בני אהרן  תחיל ענין אחר, ודומה לדבר את אלעזר, ה אמר ואת אלעזר, אלאלא נ. ֶאְלָעָז
י יז),כט ' פי'(במדכתיב מענין ימי החג,  י ),ככט ' פי'(במ, ּוַבּ֣יֹום ַהֵּׁשנִ֗ ֶרת ),להכט ' פי'(במ אל שמיני כתיב עד שבא, ּוַבּ֧יֹום ַהְּׁשִליִׁש֛ י ֲעֶצ֖  ַּבּיֹו֙ם ַהְּׁשִמינִ֔

נדב שהלך  ]שכל טוב (בובר)[-(ולמד קודם לכן ב הלכו בדרך אחת אף כאן לומר לך נדב ואביהוא, ומשום שהוא רגל בפני עצמוגו', 
לימוד זה הוא דומה ללימוד על מה  :אחר נדב רוחו ולא נמלך במשה רבו. אביהוא שאמר על אהרן אביו הוא לתולדה ולא למועצה

  :בדרך אחתואלעזר ואיתמר  וא)נענשו נדב ואביהוא ושונה מאד מהלימוד המשבח מאד את נדב ואביה

ּוא-ָנָדב4 ְוֶאת-ֶאתאפשר כי טעמי מקף בכתוב  �ר ְוֶאת-ֶאת ֲאִביה, ר-ֶאְלָעָז מלמדים על בירור תכונות לטוב ולמוטב בכל הבנים.  – ִאיָתָמֽ
  אלא שנדב ואביהוא למרות גדולתם עשו שגיאות ולא עשו טוב, ואילו אלעזר ואיתמר לא עשו שגיאות ועשו טוב. 

ֹו ג)כ,וארא ושמ' ( שמהכתוב נראה שבא להודיע לנו יחסו של  ה)כ,וארא ו(שמ'  [רא"ם]מונח רביע בתפקיד לפחות חמש, פירש  -  ַוֵּת-ֶלד ל#
(ו,כג). כאילו פינחס בן חמישי לאהרן ואלישבע, ויש במקומות אחדים בתורה רמזים -.(ב פנחס, כמו שהודיע לנו יחסו של אביו

  שפינחס כיהן ככהן.

ֹו ְלִאָּׁש!ה ג)כ,וארא ו (שמ' ח  ,ט)כח ' תול'בר(אפשר שעמינדב כבר מת , כמו להבדיל  אתנח, (א)מונח  – ל- אל ַוּיִַּק֡ ו ֶאל־יְִׁשָמֵע֑ ַוֵּיֶ֥לO ֵעָׂש֖
יו ֥לֹו ְלִאָּׁשֽה: ס ם ֲא֧חֹות נְָב֛יֹות ַעל־נָָׁש֖ אל ֶּבן־ַאְבָרָה֜ ישמעאל, נשאה אחרי מותו ונביות אחיה  עשו אירס מחלת בחיי  ֶאֽת־ָמֲחַל֣ת׀ ַּבת־יְִׁשָמֵע֨

  השיאה

ה נְַחׁ֖שֹון ֶּבן־ַעִּמינָָדֽב: ,ז)א' במ( )ב( מגביל משהו בעמינדב, אבל שאפשר סלוק,  – ֶּבן־ַעִּמינָָדֽבטפחא  - נְַחׁ֖שֹון בפרשת הנשיאים  ִלֽיהּוָד֕
ב 'נשא ז,יב )במ(חנוכת המזבח בתחילה ב   , כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, מרבה משהו על שניהם.טפחא מרכא -  נְַחׁ֥שֹון ֶּבן־ַעִּמינָָד֖
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

י:  ,כד:וארא ושמות  ת ַהָּקְרִחֽ ֶּלה ִמְׁשְּפֹח יר ְוֶאְלָקָנ�ה ַוֲאִביָאָס!ף ֵא� ַרח ַאִּס -י ֹק,    ּוְבֵנ

�ֶפג ג)כ,וארא ו(שמ' -הרחבת נושא קבלת עול מלכות שמים של בני קרח שנרמז ב ַרח ָוֶנ   אמרכא טפח – ֹק

יר ְוֶאְלָקָנ�ה ד)כ,וארא ו(שמ'  [שכל טוב (בובר)] ַרח ַאִּס -י ֹק, (תהלים מה  אמרו בני קרח אל קנה אותנו להיות משרתיו, ועליהם מפורש. ּוְבֵנ

ת: א) ֹֽ יר יְִדיד יל ִׁש֣ ְׂשִּכ֗ ַרח ַמ֝ ֹ֑ ַׁשּנִים ִלְבנֵי־ק ֹ֭ ַח ַעל־ׁש    ַלְמנֵַּצ֣

ר ֗טֹוב )ב(תהלים מה  נוסיף כאן את הפסוק הבא המראה דבקותם בה' ָב֤ י׀ ָּד֮ ׁש ִלִּב֨ ַח֤ ר ָמִהֽיר: ָר֮ ט׀ סֹוֵפ֬ י ֵע֤ ׁשֹונִ֗ ֶלO ְל֝ י ְלֶמ֑ נִי ַמֲעַׂש֣ ר ָא֭   אֵֹמ֣

ים  ב),(שה"ש ו זש"ה ֶׂשם ִלְרעֹו֙ת ַּבַּגּנִ֔ ֹ֑ ד ְלגַּ֔נֹו ַלֲערּו֖גֹות ַהּב ט ֽׁשֹוַׁשִּנֽיםּדֹוִד֙י יַָר֣ ֹ֖ ים  :ְוִלְלק הרע במגנים על דברי תורתו אלו קרח לִלְרעֹו֙ת ַּבַּגּנִ֔
ט ֽׁשֹוַׁשִּנֽים, ועדתו ֹ֖ אלו בני קרח שלא היו ניכרין וכל מי שרואה אותן אמרו קוצים הם בשביל היותם עם הקוצים שהם אביהם  ְוִלְלק

ים ָּבֵאׁ֥ש יִַּצּֽתּו: יב),(ישעיה לג ואמם ומה דרכן של קוצים, כדכתיב ים ְּכסּוִח֖ ים  לה),טזרח ק '(במ וכתיב קֹוִצ֥ ת ַהֲחִמִּׁש֤ אַכל ֵא֣ ֹ֗ ת ֑ה' ַוּת ה ֵמֵא֣ ְוֵאׁ֥ש יְָצָא֖
יׁש יִ֙ם ִא֔   :שקפץ הקדוש ברוך הוא עליהם והצילם, שהיו כשושנים נלקטו מביניהן שלא יאוכלו עמהם ובני קרח, ּוָמאַת֙

ערין הקדוש ברוך הוא עננו מצרותינו, ועליהן אמרו אבינו שבשמים אסף את חרפתינו, כי כשהיינו מצט. ַוֲאִביָאָס!ף ד)כ,וארא ו(שמ'  
ַרח: ),אתהלים מב( מפורש ֹֽ ַח ַמְׂשִּכ֥יל ִלְבנֵי־ק ג ֵאֶל֣י@ ֱאAִהֽים: ב),תהלים מב(  ַלְמנֵַּצ֜ ֹ֖ י ַתֲער ן נְַפִׁש֨ יִם ֵּכ֤ ג ַעל־ֲאִפֽיֵקי־ָמ֑ ֹ֥ ל ַּתֲער מה אילה זו  ְּכַאּיָ֗

והוא עונה אותה, כך קראו בני קרח להקב"ה מצרתם ועונה אותם, ומפני שהם כשיושבת על המשבר היא מצטערת ועורגת להקב"ה 
שלשה אמרו שלשה שירות כל אחד, בניצוח במשכיל ובשיר, אמר להן הקדוש ברוך הוא כל אחד מכם ידידות שלי היא, והיו משה 

ַׁשּנִ  (תהלים מה א) ואהרן וכל הגדולים באין לשמוע שירתן, שנא' ֹ֭ ַח ַעל־ׁש ת:ַלְמנֵַּצ֣ ֹֽ יר יְִדיד יל ִׁש֣ ְׂשִּכ֗ ַרח ַמ֝ ֹ֑ שהיו משכילין שיר  ים ִלְבנֵי־ק
י: ד)כ,וארא ו(שמ'  לידידיו של הקדוש ברוך הוא: ת ַהָּקְרִחֽ ֶּלה ִמְׁשְּפֹח   ֵא�

ַרח ד)כ,וארא ו(שמ'   -י ֹק, (ב)  רתיו,אל קנה אותנו להיות מש(א)  [שכל טוב]קטן בתפקיד שני דברים כלמד - (סלוק) מונח זקף – ּוְבֵנ

ַרח  (במ' קרח כ"ו,יא) ]א,סנהדרין קי[בבלי . קפץ הקדוש ברוך הוא עליהם והצילםוהקב"ה ראה שאינם בקשר של קרח  ֹ֖ ּוְבנֵי־ק
יר ,ז)ישעיה מב( וזהו [בעה"ט]על בני קרח שמקום נתבצר להם בגיהנם.  זהו שאמרו Aא־ֵמֽתּו: יא ִמַּמְסֵּג֙ר ַאִּס֔   :ְלהֹוִצ֤

יר ְוֶאְלָקָנ�ה ד)כ,וארא ו(שמ'  והיו משה [שכל טוב] אפשר שרומז כלמד  כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב,מרכא טפחא,  – ַאִּס
  שהיו משכילין שיר לידידיו של הקדוש ברוך הוא...  ואהרן וכל הגדולים באין לשמוע שירתן,

   אבינו שבשמים אסף את חרפתינו, [שכל טוב]ם כלמד אתנח, מגביל חרפת הבנים ממעשי קרח אביה  -  ַוֲאִביָאָס!ף ד)כ,וארא ו(שמ' 

ֶּלה ד)כ,וארא ו(שמ'  טפחא בתפקיד שנוי שבהתרחוקתם ממעשה אביהם זכו להימנות על מ"ח נביאים שדבריהם נצרכים לדורות  – ֵא�
משה ואהרן  :ו הןואללוי וכולן משבט (ומונה ח'?)  בפרשה זו ז' נביאיםתמצא  [חמדת הימים]- ב [תורה שלמה הערה קג]כהביא 

  מרים אלעזר פינחס ובני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף שמנאום רז"ל בכלל מ"ח נביאים

ֶּלה  ד)כ,וארא ו(שמ'  יֵא� ת ַהָּקְרִחֽ מרכא מרבה סלוק מגביל, בזמן המדבר נחסרו משבט לוי משפחות אחדות. ההגבלה היא הגנת  – ִמְׁשְּפֹח
  הקב"ה על משפחת הקרחי מהיעלמות.

9 ,יב)ש ו"שה(,ה"ח] ב") ברכות פכ,א למי (וילנאירוש[  4 ָיַר-ד ְלַגּנ, ים...  ּד9ִדי 9. זה הקדוש ברוך הואּד9ִדי4 . ִלְרע9ת4 ַּבַּגִּנ, זה  ָיַר-ד ְלַגּנ,
ֶׂשם . העולם ים. אילו ישראלַלֲערּוג�9ת ַהֹּב! ים. אילו אומות העולם ִלְרע9ת4 ַּבַּגִּנ, ט ֽׁש9ַׁשִּנֽ   .ילו הצדיקים שמסלקן מביניהןא ְוִלְלֹק�

ים שם] ירושלמי[ ים [שה"ש רבהפרשה ו,א [ב]]. אילו אומות העולם ִלְרע9ת4 ַּבַּגִּנ,   ,אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות ִלְרע9ת4 ַּבַּגִּנ,

ים   בעונתן בשיבה טובה. [ב"ר חיי שרה סב,ב]סלוק כמגביל לליקוט נשמות הצדיקים. ע"פ  – ֽׁש9ַׁשִּנֽ

ים על בני קרח  ב),(שה"ש ולמד פסוק  טוב] [שכל- וב [שכל קטן בתפקיד שני דברים רמז לקרח ועדתו כלמד - פשטא זקף –ִלְרעֹו֙ת ַּבַּגּנִ֔
  להרע במגנים על דברי תורתו אלו קרח ועדתו טוב]

ט  ב),(שה"ש ו ֹ֖ ִלְרעֹו֙ת  ב),(שה"ש ו [שכל טוב]- יו בטפחא כשנוי וכהתפשטות האפיון מהטפחא לכתוב לפניה שנדרש על – ֽׁשֹוַׁשִּנֽיםְוִלְלק
ים  (אלו קרח ועדתו). בא טעם טפחא כשנוי לתיקון ומרמז כשם שבני קורח עשו תשובה ולקטם הקב"ה כשושנים  להרע במגניםַּבַּגּנִ֔

עוני תהלים רמז ילקוט שמ[סלוק כמגביל תוגבל שהיית קרח ועדתו בגהינם עד שיעשו תשובה. ע"פ  – ֽׁשֹוַׁשִּנֽיםמבין הקוצים, כך 

י׀ )ב(תהלים מה  ]תשמט ׁש ִלִּב֨ ַח֤  )ו,שמואל א ב( . וכן חנה אומרת(אחרי שיעשה תשובה בגיהנם) בא לעוה"ב בנבואה, שנתנבאו שאביהם ָר֮

יד ְׁש֖אֹול ַוָּיַֽעל: ית ּוְמַחֶּי֑ה מֹוִר֥ ביאסף בן קרח כן נתייחס לוי היה מבני א -אלקנה א,א) שמואל א ( ]רש"י[ חנה הייתה אשת אלקנה.֖ה' ֵמִמ֣
  :בדברי הימים

  

ִים: ַוֲאִני :גז, ואראשמות  ֶרץ ִמְצָרֽ י ְּבֶא י ְוֶאת־מ9ְפַת� י ֶאת־ֹאֹתַת% Lה ְוִהְרֵּביִת ה ֶאת־ֵל-ב ַּפְרֹע!   ַאְקֶׁש�

ה ַוֲאִני (ז,ג) ]רש"י[ , עדה זרה לתת לב שלם לשובוגלוי לפני שאין נחת רוח באומות עובדי עבו ,סמאחר שהרשיע והתריס כנגדי - ַאְקֶׁש�
גבורותי. וכן מדתו של הקדוש ברוך הוא מביא פורענות על האומות  פטוב לי שיתקשה לבו למען הרבות בו אותותי ותכירו אתם את

 אמרתי אך תיראי אותי תקחי(צפניה ג ו) הכרתי גוים נשמו פנותם וגו', (שם ז)  עובדי עבודה זרה כדי שישמעו ישראל וייראו, שנאמר
צמוסר, ואף על פי כן בחמש מכות הראשונות לא נאמר

  :ויחזק ה' את לב פרעה, אלא ויחזק לב פרעה 
דהא ודאי הוא שפרעה ימרוד בו מאחר שהוא מחזק את לבו וכי דרך של הקדוש ברוך הוא כן שיתן בדעתו של אדם שיעבור על רצונו  ]ס ח"שפת[

   וכו': ל"פ וגלוי
לבו אז בודאי שיעשה תשובה וגלוי לפני שלא יעשו תשובה שלימה בלב שלם ואם אביא מכות ופורעניות עליו  ר"ל ואי לא אקשה את ע] ח"שפת[

אז יאמרו הבריות כך מדתו של הקדוש ברוך הוא שמביא פורעניות על מי שחוזר בתשובה והם לא יודעין שאינו חוזר בתשובה בלב שלם לכן 
   :לעיני כל אדםיכול אני להרבות מופתי להביא פורעניות עליו אקשה את לבו כדי שלא יחזור בתשובה כלל ואז 

י ֶאת־ֹאֹתַת%י דייק מדכתיב בקרא  פ] ח"שפת[ Lדמשמע מן הקרא שיביא עליו מכות ועונשים יותר על מה שחטא וא"כ קשה למה הוא רוצה ְוִהְרֵּביִת
פי' אף על פי  צ] ח"שפת[ :י וע"ז מביא ראיה וכן מדתו וכו' וק"ללהביא עליו מכות יתירות יותר על מה שחטא ועז"פ כדי שתכירו אתם את גבורת

שלפ"ז היה ראוי שיקשה ה' את לבו גם בה' מכות הראשונות אעפ"כ רצה ה' שיפרסם רשעתו להודיע שאף בלתי החיזוק של הקדוש ברוך הוא הוא 
  :מתחזק מעצמו

מעבירין היינו שהקב"ה מרחם על ישראל ומעביר  [חידושי הרי"ם]ע הגזירה" הסביר (הפניית ר' גיברשטיין הי"ו) "תשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רו
ַחת ַרגְֵלֽינּו: ד),מז 'תה(הגזירות מישראל לאומות העולם. כנאמר  ים ַּת֣ ינּו ּ֝וְלֻאִּמ֗ ים ַּתְחֵּת֑ ר ַעִּמ֣ כי אין תשובת אוה"ע שלימה אלא מן הפה ולחוץ ובעבור  יְַדֵּב֣

   הגזירה חוזרים לסורם.

ה' אינו  [שפת"ח ס, ע:]מקף כבורר בכוונות פרעה (א) תשובה מלאה (ב) תשובה חלקית מן הפה ולחוץ. טט ע"פ הסבר  – ֶאת־ֵל-ב
מכוון דעת אדם למרוד בה', אבל בפרעה גלוי לפני ה' שבין בלי הקשיית לב פרעה ובין עם הקשיית לב פרעה, אם פרעה חוזר בתשובה 

  פרעה ימרוד, לכן מקשה לב פרעה כדי להרבות בו עונש ומתקדש שם שמים.חזרתו אינה בלב שלם ואח"כ 

י י ְוֶאת־מ9ְפַת� י ֶאת־ֹאֹתַת% Lשכל אחד מישראל דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין,  – ְוִהְרֵּביִת
  יכיר את גבורות ה'.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

  (התשפ"ב) שמות וארא ו,ב 1.12

  
  כט -ו, כה  ואראשמות 

ֶּלה ָראֵׁש%י אֲ ְואֶ (כה)  יְנָח!ס ֵא# 9 ֶאת־ִּפֽ ֶלד ל� ה ַוֵּת 9 ְלִאָּׁש, 4 ל- 9 ִמְּב֤נ9ת ּֽפּוִטיֵאל ח־ל5 ן ָלַקֽ ן־ַאֲהֹר` ר ֶּבֽ ם:ְלָעָז5 9ת ַהְלִוִּי�ם ְלִמְׁשְּפֹחָתֽ   ב

Lי ִיְׂשָרֵא%ל ֵמֶא (כו)  יאּו ֶאת־ְּבֵנ ם ה9ִצ` ר ָאַמ֤ר ה4' ָלֶה, ן ּוֹמֶׁש!ה ֲאֶׁש5 ּוא ַאֲהֹר� ם:ה ִים ַעל־ִצְבֹאָתֽ   ֶרץ ִמְצַר�

ה ְוַאֲהֹרֽ (כז)  ּוא ֹמֶׁש� ל ִמִּמְצָר!ִים ה יא ֶאת־ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא� ִים ְלה9ִצ ֶל3־ִמְצַר, ה ֶמֽ ְמַדְּבִרים4 ֶאל־ַּפְרֹע- ם ַהֽ   ן:ֵה#

ִים: ס(כח)  ֶרץ ִמְצָרֽ ה ְּבֶא ' ֶאל־ֹמֶׁש� 9ם ִּדֶּבLר ה% י ְּבי5   ַוְיִה#

  

יְנָח!ס  :שמות וארא ו,כה 9 ֶאת־ִּפֽ ֶלד ל� ה ַוֵּת 9 ְלִאָּׁש, 4 ל- 9 ִמְּב֤נ9ת ּֽפּוִטיֵאל ח־ל5 ן ָלַקֽ ן־ַאֲהֹר` ר ֶּבֽ   ְוֶאְלָעָז5
ם: 9ת ַהְלִוִּי�ם ְלִמְׁשְּפֹחָתֽ ֶּלה ָראֵׁש%י ֲאב   ֵא#

9 ִמְּב֤נ9ת ּֽפּוִטי ) ו,כה וארא' שמ( ]מדרש הגדול[ ח־ל5 ן ָלַקֽ ן־ַאֲהֹר` ר ֶּבֽ 4 ְוֶאְלָעָז5 4 . אמר ר' יהושע ֵאל זה יתרו ולמה נקרא שמו  ּֽפּוִטיֵאל
4 פוטיאל על שם שהאיר לו הקדוש ברוך הוא בתשובה, שכן קורין לנר בלשון יוני פוט. ד"א    ., שפט כל ע"ז שבעולםּֽפּוִטיֵאל

9 ִמְּב֤נ9ת ּֽפּוטִ  )ו,כה וארא' שמ( ]שכל טוב (בובר)[ ח־ל5 ן ָלַקֽ ן־ַאֲהֹר` ר ֶּבֽ 4 ְוֶאְלָעָז5 יש אומרים מבית יתרו שהיה מתחלה מפטם עגלים . יֵאל
9 : לע"ז, ונעשה גיסו של משה: ויש אומרים מבנות בניו של יוסף שפטפט ביצרו ותוקף עליו וכבשו ולא שמע לאשת אדוניו ֶלד ל� ַוֵּת

יְנָח!ס 9ת ַהְלִוִּי�ם ְלִמְׁשּפְ : שפנה וחס על כבוד יוצרו. ֶאת־ִּפֽ ֶּלה ָראֵׁש%י ֲאב ם:ֵא#   :ֹחָתֽ

ואליהו אם הוא פנחס הוא עד נאמן ושלם על נתינת התורה שהוא היה מיוצאי מצרים ...  ]בית אלוקים למבי"ט שער היסודות פרק ס[
ן  ) ו,כה וארא' שמ(שהוזכר בבני הלוי כשיצאו ממצרים שאמר הכתוב  ן־ַאֲהֹר` ר ֶּבֽ יְנָח!סוגו' ְוֶאְלָעָז5 9 ֶאת־ִּפֽ ֶלד ל� היה בן פ"ג ואהרן , ַוֵּת

כשיצאו ממצרים, ואפשר שאלעזר היה בן שבעים אם הוליד כמו שהיו מולידים אז בני ח' או י' שנים, ופנחס אפשר ג"כ שהיה בן 
אבל אפילו שנאמר שלא נולד פנחס אלא מעט ימים קודם יציאת מצרים אפילו הכי זכה בקבלת התורה במעמד הר  ששים שנה אז,

גם כי מן הכתוב נראה שהיה כבר ידוע ומפורסם ונודע , השיג ושמע קול אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה כי עם היותו ילד קטן, סיני
יְנָח!ס  בישראל שמו כמו שכתוב 9 ֶאת־ִּפֽ ֶלד ל� ם: הידוע ומפורסם והשלים הכתובַוֵּת 9ת ַהְלִוִּי�ם ְלִמְׁשְּפֹחָתֽ ֶּלה ָראֵׁש%י ֲאב והוא  ֵא#

  שיצאו ממצרים כשהרג את זמרי וקנא לאלהיו היה לפחות קרוב לארבעים שנהואפילו היה קטן כ, מהראשים

  [בבלי סוטה מג]-ו [בבלי בבא בתרא קט,ב]מקורו  ]ילקוט שמעוני תורה פרשת וארא רמז קעט[

ה )וארא ו,כ 'שמ( ָדתֹ֙ו ֣לֹו ְלִאָּׁש֔ ֹֽ ֶבד ּד ם ֶאת־יֹוֶכ֤ ח ַעְמָר֜ ב ֲא֥חֹות נְַחׁ֖שֹון ֣לֹו  )וארא ו,כ 'שמ((כתוב ברמז צ"ה),  ַוּיִַּק֨ ַבע ַּבת־ַעִּמינָָד֛ ן ֶאת־ֱאִליֶׁש֧ ֹ֜ ח ַאֲהר ַוּיִַּק֨
ה אהרן שנשא אחות , (שכיהן לפסל מיכה) אמר רבי אלעזר לעולם ידבק אדם בטובים שהרי משה שנשא בת יתרו יצא ממנו יהונתן ְלִאָּׁש֑

4  )ו,כה ראוא' שמ( ופנחס לאו מיתרו קא אתי והכתיב, נחשון יצא ממנו פנחס 9 ִמְּב֤נ9ת ּֽפּוִטיֵאל ח־ל5 ן ָלַקֽ ן־ַאֲהֹר` ר ֶּבֽ לאו דאתי , ְוֶאְלָעָז5
והלא שבטים , מיוסף שפטפט ביצרו )(בא ללמד שפוטיאל דקא אתי (ודוחה הדעה שמדובר ביתרו, אלא) ,לא, ?מיתרו שפיטם עגלים לע"ז

ראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לע"ז והרג נשיא שבט  (את פינחס אחרי פגיעה בזמרי בן סלוא במעשה פעור) מבזים אותו
 אבוה דאמיה מיתרו אמא דאמיה מיוסף, דיקא נמי דכתיב (אם) אבוה דאמיה מיוסף אמא דאמיה מיתרו, אי (אם) אלא אי, מישראל

 4 יאל בא מיוסף והשני מבת של יתרו) (אפשר שהוספת אות יו"ד מרמז על יתור שיש לדרוש ממנו שאחד מהוריה של אמו של פוט ּֽפּוִטיֵאל
ב ֲא֥חֹות נְַחׁ֖שֹון ֣לֹו  )וארא ו,כ 'שמ( אמר רבא הנושא אשה צריך לבדוק באחיה שנאמר, ולא כתיב פוטאל ַבע ַּבת־ַעִּמינָָד֛ ן ֶאת־ֱאִליֶׁש֧ ֹ֜ ח ַאֲהר ַוּיִַּק֨

ה לנושא אשה שצריך  מכאןֲא֥חֹות נְַחׁ֖שֹון  )וארא ו,כ 'שמ( ממשמע שנאמר בת עמינדב איני יודע שהיא אחות נחשון אלא מה ת"ל ְלִאָּׁש֑
ן ּוֹמֶׁש!ה ו)ו,כ( ,תנא רוב בנים דומין לאחי האם, לבדוק באחיה ּוא ַאֲהֹר� '  ח)ו,כ((כתוב ברמז ד' וברמז רס"ב)  ה 9ם ִּדֶּבLר ה% י ְּבי5 ַוְיִה#

ִים:  ֶרץ ִמְצָרֽ ה ְּבֶא אא) ,יבא ב 'שמ(לפי שנאמר  ֶאל־ֹמֶׁש� ֹ֤ ר:ַוּי ֹֽ יִם ֵלאמ ֶרץ ִמְצַר֖ ן ְּבֶא֥ ֹ֔ ה ְוֶאֽל־ַאֲהר שומע אני שהיה הדבור למשה   ֶמר ֙ה' ֶאל־מֶֹׁש֣
ִים ח)ו,כ( ולאהרן כשהוא אומר ֶרץ ִמְצָרֽ ה ְּבֶא ' ֶאל־ֹמֶׁש� 9ם ִּדֶּבLר ה% י ְּבי5 א ב 'שמ( : אל משה היה הדבור ולא לאהרן א"כ מה ת"לַוְיִה#

אֶמר ֙ה' ֶאל־מֶֹׁש֣ א) ,יב ֹ֤ ןַוּי ֹ֔ ומפני מה לא מדבר עמו , אלא לומר כשם שהיה משה כלול לדברים כך היה אהרן כלול לדברות ה ְוֶאֽל־ַאֲהר
  ,(שאי אפשר) מפני כבודו של משה נמצאת ממעט אהרן מכל הדברות שבתורה חוץ משלשה מקומות לפי שא"א

י ח)ו,כ וארא' שמ( שמשה  ,הנלמד בלפחות עוד מקום אחד מקור לכתוב ולמוד אחר כתוב זה הואהאם  צ"ע ,ארבע הוויותכרביע  – ַוְיִה#
  מלמד לאהרן ואח"כ בנוכחות אהרן לבני אהרן, לזקנים, לעם. נמצא שאהרן לומד ארבע פעמים ממשה.

9םּבְ     במשמע תנאי מוקדם לדיבור ה' אל משה המרומז בתבנית הטעמים הבאה קדמא – י5

' ֶאל־ֹמֶׁש�ה  ח)ו,כ( את  מפרשא תביר טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין או הלכה, כאן דרג – ִּדֶּבLר ה%
  .יעבירו במלואו לאהרןדיבור ה' למשה התנאי המוקדם שכל 

ן )ו,כה וארא' שמ(  ן־ַאֲהֹר` ר ֶּבֽ ן  (שמ' וא' ו,כג)- קדמא ואזלא כתפקיד סדר וכלל (אפשר דומה ל – ְוֶאְלָעָז5 Bח ַאֲהֹר ושא אשה יבדוק הנַוִּיַּק5
  . הסבר המתאים יותר לדעה שפוטיאל מבני יוסף.[ילקוט שמעוני וארא רמז קעט]באחיה כי רוב בנים הולכים אחרי האחים. כדרשת 

9 )ו,כה וארא' שמ( ח־ל5  [תורה תמימה] [אלשיך]מקף כבורר בין שתי דעות במדרשים האם פוטיאל הוא יתרו או האם הוא יוסף.  – ָלַקֽ

  מפרש שבחינת הלשון לא מתאים לא יוסף ולא יתרו.  [איילת השחר]- מבני יוסף ו פירשו שהוא

9 )ו,כה וארא' שמ( ח־ל5   קדמא כמקדים בזמן. – ָלַקֽ

9 והפי'...  )ו,כה וארא' שמ( ]העמק דבר[לדעת  ח־ל5 ֶמO )ד,יט' בר(-הוא כמש"כ ב, ָלַקֽ (ולא מצאתי מקור  שהוא לעזר חייו ַוִּיַּֽקֽח־֥לֹו ֶל֖

ובשביל שראה אלעזר שתסייעהו הרבה להיות איש המעלה, לא דקדק על היחס, והיתה משום זה ראויה לו לאשה , ומר כך שם)שא
9אפשר כי טעם קדמא של  ,וזכתה בשביל זה להוליד לו כראוי לו, דהני נשי במאי זכיין באתנויי גברי מרמז שאלעזר ראה מראש  ל5

לעיל הנושא  ופירוש זה לא תואם את הכלל המוצע מנה סגן כהן גדול ואח"כ כהן גדול).שתהיה לעזר רב לו להליכות עולמו (שהת
  אשה יבדוק באחיה.

[בית אלקים למבי"ט שער היסודות הפירוש שפוטיאל חלקו מיתרו  מעלה שאלה מתי בנות או בני יתרו חברו לעם ישראל. ע"פ 

משנה ביציאת מצרים. ואם פינחס היה כבן ששים שנה ביציאת מצרים אם בשנה שבה חזר משה למצרים, אז פינחס היה בן פחות  פ"ט]
  אז  חברו לעם ישראל לפני כן.

ןא) ,יבא ב 'שמ( ֹ֔ ה ְוֶאֽל־ַאֲהר אֶמר ֙ה' ֶאל־מֶֹׁש֣ ֹ֤ קטן מרמז לשני למודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות - קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ַוּי
אלא לומר כשם שהיה משה כלול לדברים כך היה  [ילקוט שמעוני וארא רמז קעט] אחד מהלמודים יוצא מפשט הכתוב וזה כדרשת

  ומפני מה לא מדבר עמו מפני כבודו של משה, אהרן כלול לדברות
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

ם: )ו,כה( הכתוב 9ת ַהְלִוִּי�ם ְלִמְׁשְּפֹחָתֽ ֶּלה ָראֵׁש%י ֲאב ֶּלהאפשר שטעם  ,מהראשים(פינחס)  והוא ֵא# וצות רביע מלמד על ארבע קב ֵא#
י ) ו,טז 'וא' שמבשבט לוי. שלוש קבוצות הם כנאמר ( ת ּוְמָרִר֑ ם ֵּגְרׁ֕שֹון ּוְקָה֖ ְלדָֹת֔ ֹ֣ ֶּלה ְׁש֤מֹות ְּבֵנֽי־ֵלִו֙י ְלת ת ָׁשָנֽה:ְוֵא֨ ים ּוְמַא֖ ַבע ּוְׁשAִׁש֛ י ֶׁש֧  ּוְׁשנֵ֙י ַחֵּי֣י ֵלִו֔

נדב, אביהוא, אלעזר,  (שמ' וא' ו,כג)אהרן ככהן גדול, בני אהרן משה ששמש כמלך וכהן,  )ו,כ(הקבוצה הרביעית הם בני עמרם בן קהת 
  פינחס בן אלעזר, שאמורים להיות כהנים ולהנהיג את הלוים, (שמ' וא' ו,כה)איתמר, 

9ת ַהְלִוִּי�ם )ו,כה(  מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, ואלו ראשי הלוים שהתמנו במדבר. טעם – ָראֵׁש%י ֲאב

  מחלק בקבוצת ראשי הלוים וממעט את נדב ואביהוא שמתו ביום חנוכת המשכן. ָראֵׁש%יתביר במלת 

  

ת: שמות וארא ח,ט: ת ּוִמן־ַהָּׂשֹדֽ ים ִמן־ַהֲחֵצֹר� ים ִמן־ַהָּבִּת ְצַפְרְּדִע, ' ִּכְדַב-ר ֹמֶׁש!ה ַוָּיֻמ4תּו4 ַהֽ ַעׂש ה�   ַוַּי

ם חֳ   שמות וארא ח,י: ּו ֹאָת� ֶרץ:ַוִּיְצְּבר ׁש ָהָאֽ ם ַוִּתְבַא� ם ֳחָמִר!   ָמִר-

ם(שמ' וירא ח,י) ר' אליהו שגב הי"ו טבת התש"פ  ם ֳחָמִר! גי' רפ"ח רפ"ח,  טט: אפשר למאן דאמר שהצפרדעים התקבצו מכל  – ֳחָמִר-
או חלקי חלקים העולם הביאו עמם את הניצוצות הקדושים המחיים ומקיימים אותם ואת רפ"ח רפ"ח הניצוצות הקדושים המיוחדים (

ֶרץישראל אמורים לגאול אותם, - שלהם) המפוזרים בעולם, שבני ׁש ָהָאֽ מהקליפות שהסתירו על הניצוצות הקדושים ועתה סיימו  – ַוִּתְבַא�
  תפקידם.

ם(שמ' וארא ח,י)  פרשה י [ו'] ]אגרא דכלה[ ם ֳחָמִר! ם  דרש מיעוט. . מלמד שכל אחד מהן היה עושה ארבע אשפות וכו'ֳחָמִר- ֳחָמִר-
םשנים,  ם ֳחָמִר! הרי ד', והצורך להשמיענו זה, מדה כנגד מדה, הם עינו אותם בד' עבודות לכל אחד, בעבודה קשה, בחומר,  ֳחָמִר-

ובלבנים, ובכל עבודה בשדה [לעיל א יד], לכך נעשו לכל אחד מהמצריים ד' אשפות. והנה ראיתי בבעל הטורים דרש המסורה, נאמר 
ר להלן [במדבר יא לב] הממעיט אסף עשרה חמרים, מה שם הממעיט עשרה חמרים כמו כן בכאן, והנך רואה שחז"ל כאן חמרם, ונאמ

לא דרשו כן, ונ"ל שהם גם כן למדו מהמסורה, ג' חמרם נמסרו, ב' שבכאן חסרים י', ולשם מלא י', להורות שבכאן חסר י' שלא נדרש 
ל, רק נלמד מהמסורה שקאי על הממעיט, היינו הממעיט היו לו ד' חמרם, ואינך הממעיט אסף י' רק סתם חמרם חמרם ד' כמ"ש לעי

היה להם הרבה, והוא מדה כנגד מדה כי הממעיט נתן עליהם ד' עבודות כנ"ל, ואחר כך נאמר את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך, 
  היינו שהוסיפו עליהם כל עבודתם איש איש כרצונו, וכך היה עונשם אחר כך, הבן.

ם(שמ' וארא ח,י)  ם ֳחָמִר! אפשר שמלמד שהמגביל עצמו לאיסוף אסף  פרשה י [ו'] ]אגרא דכלה[מונח מרבה אתנח מגביל, ע"פ  – ֳחָמִר-
  ארבע אשפות.

  

-ַח ֶאת־ַעִּמי;  שמות וארא ח,יז: י ִאם־ֵאיְנH: ְמַׁשֵּל   ִּכ-
יH ּֽוְבַעְּמH% ּוְבבָ  Lּוַבֲעָבֶד H̀יַח ְּב J ַמְׁשִל5 ב ִהְנִני יH ֶאת־ֶהָעֹר! יָה:       ֶּת� ם ָעֶלֽ ה ֲאֶׁשר־ֵה ב ְוַגם ָהֲאָדָמ� י ִמְצַר4ִים4 ֶאת־ֶה-ָעֹר, ְל̀אּו ָּבֵּת֤   ּוָמ5

יהָ (שמ' וארא ח,יז)  ם ָעֶלֽ ה ֲאֶׁשר־ֵה ב ְוַגם ָהֲאָדָמ� אפשר למאן דאמר שהערוב התקבץ מכל העולם הם הביאו עמם את האדמה  -  ֶאת־ֶה-ָעֹר,
רפ"ח הניצוצות הקדושים מתוך ים של מקום חיותם הטבעי. הביאו עמם את הניצוצות הקדושים המחיים ומקיימים אותם הנוף והאקל
  ישראל אמורים לגאול אותם.-, שבניבריאההמפוזרים ב

ה ֲאֶׁשר־ֵהם(שמ' וארא ח,יז)  נה והדעת, שם הקישור אור הגנוז בתורה, שם הביהוא מייצג את הה -ו-ה-ה,  א- א- ה- ר"ת ו – ְוַגם ָהֲאָדָמ�
שמים, הקדים קפיצת 'ת ה'ארץ (בר' א,א) א'את ה'(בר' א,א) והזה הוא ה, הסדר - א- ה- שמים וארץ, שם הפלאים, שם קפיצת הדרך. ר"ת ו

  הנצוצים הקדושים –פנימיות התורה הארץ   ראה 

  - =- =-ביחד =(שמ' וא' ח,ט) (שמ' וא' ח,יז) שמור פסוקים  -=- =- =

  

ה ְוַהְכֵּבד4 ֶאת: שמות וירא ח,יא ֲרָוָח, ְיָתה4 ָהֽ י ָהֽ ה ִּכ֤ - ְרא ַּפְרֹע# ר ֽה'׃ ס- ַוַּי ר ִּדֶּב ע ֲאֵלֶה!ם ַּכֲאֶׁש� א ָׁשַמ� ֹ ֹו ְול   ִלּב,

ה (שמ' וארא ח,יא)  ֲרָוָח, ְיָתה4 ָהֽ י ָהֽ קטן מרמז לשתי דרשות, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחת מהן יוצאת - קטן, זקף- מהפך פשטא זקף – ִּכ֤

ֹו-ְוַהְכֵּבד4 ֶאתחה מלאה מן המכה, וכנגדה פרעה מפשט הכתוב. הרוו   ִלּב,

ֹו - ְוַהְכֵּבד4 ֶאת (שמ' וארא ח,יא) ל אוצרותיו לים סוף לדרבן חייליו כו הביא פרעה לבקטן, שני לימודים בפשט (א) מהכבד -פשטא זקף -ִלּב,

היא (ב) ורבה הייתה ביזת הים בשביל להותיר במלאכת המשכן. וזה מידה כנגד מידה שהקב"ה הב ֲרָוָח, מלאה מן המכה וכנגדה פרעה  ָהֽ

ֹו-ְוַהְכֵּבד4 ֶאת גדול עולה גי' המלים - קטן זקף- ףקזאיש - וכל בה) זכלי- ל(כמ' ויקהל לה,כב)ש(-ולא שלח את ישראל. ועוד מרומז הדבר ב ִלּב,
  ר שלח פרעה.ביזת מצרים אשמ כן שפ"א גי' מצרי"ם עם הכולל, היינו הזהב-ומכ ר ש'לח פ'רעהש'אבות ת ישפ"א ראש

ֹות ֶאת(מלכים ב ג,כד)  ב׃-ְוַהּכ�   סלוק מגביל את הכאת מואב, כי הותירו ממואב. – מֹוָאֽ

  

י ֲאַׁשַּל֤ח ֶאְתֶכם4 : כד,ח וארא שמות Rה ָאֹנִכ ֹ-אֶמר ַּפְרֹע# רַוּי ם ַל֤ה' ֱאֽ
ֵהיֶכם4 ַּבִּמְדָּב, Rק לֹא ּוְזַבְחֶּת ק ַהְרֵח !ֶכת-ַר% יקּו ָלֶל   ַתְרִח�
ירּו ַּבעֲ   י׃ַהְעִּת�   ִדֽ

ֹ-אֶמרה: כ,ח וארא שמות ה ַוּי ה ֹמֶׁש# י ִהֵּנ5 Bִעָּמ43  יֹוֵצ֤א ָאֹנִכ י ֵמֽ ֹו ָמָח!ר  'ה, -ֶאל ְוַהְעַּתְרִּת- יו ּוֵמַעּמ� ה ֵמֲעָבָד ב ִמַּפְרֹע%   ְוָס-ר ֶהָעֹר#
ק ַאל ל ְלִבְלִּתי4 ַׁשַּל-ח ֶאת-ַר# ַח ַלהֽ - ֹיֵס֤ף ַּפְרֹעה4 ָהֵת, ם ִלְזֹּב�   ׃'ָהָע,

י ֲאַׁשַּל֤ח ֶאְתֶכם4  )כד,ח 'וא 'שמ(תבנית טעמים  Rֵהיֶכם4  גרשיים מהפך פשטא –ָאֹנִכ
ם ַל֤ה' ֱאֽ Rגרשיים מהפך פשטא – ּוְזַבְחֶּת  

י ִהֵּנ5ה )הכ,ח 'וא 'שמ( Bקדמא ואזלא.   בסה"כ אפשרות ללימוד בקל וחומר של "דיו הבא מן הדין להיות כנידון" – ָאֹנִכ  

! -לֹא )כד,ח 'וא 'שמ( ]אור החיים[ יקּו ָלֶל ח ֶאת )בכ,ח 'וא 'שמ( פי' כשיעור ג' ימים, כי כלום טעם שאמר משה הוא. ֶכתַתְרִח� Rֵה-ן ִנְזַּב-
נּו׃ א ִיְסְקֻלֽ ֹ ם ְול ִים ְלֵעיֵניֶה� ת ִמְצַר% וטעם שנתרצה לו , אם כן למה יצטרכו להרחיק דרך ג' ימים בהרחקת פרסה או יותר קצת דיּתֹוֲעַב

וכי ירדוף תרדפהו רעה וגזירתו עומדת , לצאת מהעיר מה לי בתנאו יום או יומיםמשה, כיון שכל עצמינו אין אנו משתדלים אלא 
ודקדק לומר רק לשון , זה לא רצה משה לדקדק בתנאי הזמן ואמר רק אל יוסף פרעה התל לבלתי שלח באיזה אופן שיהיה, ללעומתו

  :מיעוט לומר הגם שיהיה השליחות בתנאי פחות מג' ימים

ים ֵנֵל�3 ַּבִּמְדָּב!ר )גכ,ח 'וא 'שמ(משה אמר  ֶׁשת ָיִמ, -
ֶר3 ְׁש Fפרעה אומר מספיק בהרחקת פרסה, משה מתרצה לבקשת פרעה כי יודע שה' ֶּד ,

יצילם בכל מרחק שיתרחקו, ומסכים לבקשת פרעה. הנדון הוא יציאה מבין המצרים שלא יראו זביחת תועבת מצרים, דיו לבא מן הדין היא 
  רסה כדי שהמצרים לא יראו זביחת תועבתם.בקשת פרעה להתרחקות של פ
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

  (בהשתתפות נחלת יעקב) (התשפ"ג) שמות וארא ו,ב 1.13

  

ֹ-אֶמרה: כ,ח וארא שמות ה ַוּי ה ֹמֶׁש# י ִהֵּנ5 Bִעָּמ43  יֹוֵצ֤א ָאֹנִכ י ֵמֽ ֹו ָמָח!ר  'ה, -ֶאל ְוַהְעַּתְרִּת- יו ּוֵמַעּמ� ה ֵמֲעָבָד ב ִמַּפְרֹע%   ְוָס-ר ֶהָעֹר#
ק ַאל ל ְלִבְלִּתי4 ַׁשַּל-ח ֶאתֹיֵס֤ף ַּפְרֹעה4 הָ -ַר# ַח ַלהֽ - ֵת, ם ִלְזֹּב�   ׃'ָהָע,

ֹ-אֶמר(המשך מהתשפ"ב)  ה ַוּי ה ֹמֶׁש# י ִהֵּנ5 Bִעָּמ43  יֹוֵצ֤א ָאֹנִכ י ֵמֽ ֹו ָמָח!ר  'ה, -ֶאל ְוַהְעַּתְרִּת- יו ּוֵמַעּמ� ה ֵמֲעָבָד ב ִמַּפְרֹע%   ְוָס-ר ֶהָעֹר#
יקטן בין שני קיסרים. - שלוש זקף אפשר כי שייך לבטוי עצמתי מתבנית –קטן ... רביע - רביע ... זקף -   זוהי תפילה חזקה – ְוַהְעַּתְרִּת-

 שכך דרך תלמידי חכמים שלא לשנות ושלא לענות שפת יתר למפטפט כנגדומשמעו חידוש,  – ִהֵּנ5ה - 

  שכל טוב (בובר) שמות פרשת וארא פרק ח 

ֹ-אֶמרכה)  ה ַוּי י ִהֵּנ5ה ֹמֶׁש# Bִעָּמ43  יֹוֵצ֤א ָאֹנִכ יי ומשה אמר לו . פרעה אמר לו אנכֵמֽ Bשכך דרך תלמידי חכמים שלא לשנות ושלא ָאֹנִכ ,
לענות שפת יתר למפטפט כנגדו. ומעין אלו הדברים אמרינן במסכת ביצה באחד מתלמידי שמאי שאמר לתלמיד א' של הילל מאי זו 

יה טפי ממאי דאמר ליה, דאיהו סמיכה, והאי אהדר לי' מאי זו שתיקה, ואמר אביי ש"מ האי צורבא מדרבנן לא ליהדר מילתא לחבר
יאמר ליה מה זו סמיכה, והוא אהדר ליה מה זו שתיקה:  . כבר פרשתי ענין עתר בויעתר יצחק לה' (בראשית כה כא): 'ה, -ֶאל ְוַהְעַּתְרִּת-

ֹווסר הערוב מפרעה. גדולה היא למלכי מצרים לקראותם פרעה:  יו ּוֵמַעּמ� ה ֵמֲעָבָד . זה היה ביום ָמָח!ר. אבל לא מן הגבולין: ִמַּפְרֹע%
ק ַאלהששי למשלחת הערוב:  ל -ַר# (בי). כלומר להתל, והיא לישנא קלילא, עיקר מלת התל לשון שקר וצחוק, כגון ֹיֵס֤ף ַּפְרֹעה4 ָהֵת,

ו, וכמו הנה התלת בי ותדבר אלי כזבים (שופטים טז י), וכגון ויהתל בהם אליהו (מ"א יח כז), ותרגם יונתן בן עוזיאל וחייך בהון אליה
 :אם כהתל באנוש תהתלו בו (איוב יג ט), חזו מהתלות (ישעי' ל י), וכל דומיהן

קטן כעין סתום שלא בא לסתום אלא לפרש. ע"פ רמב"ן כוונת משה הייתה שיסור הערוב מחר, אבל ה' הסירו מיד חי - רביע ... זקף - 
בפי' רבינו בחיי במכת הצפרדעים, יש לומר שכדי ולא כבצפרדעים מת. לא נשאר למצרים תועלת כלשהי מהערוב. ולפי הבנה 

  שפרעה לא יחשוב כי הכל פועל רק למחר, ה' הסירו מיד.
למה שהיו המצרים אומרים לישראל צאו הביאו לנו דובים ואריות כדי להיות  ערובערובערובערוב מדרש תנחומא (ורשא) פרשת וארא סימן יד

בבות שנאמר ויבא ערוב כבד, דברי רבי יהודה רבי נחמיה אומר מיני מצירין בהם לפיכך הביא הקדוש ברוך הוא עליהן חיות מעור
צרעין ויתושין ונראין דבריו של רבי יהודה בצפרדעים כתיב ויצברו אותם חמרים חמרים, ובערוב כתיב ויעש ה' כדבר משה, ויסר 

, שאלו היו צרעין ויתושין אר עד אחדשהיה הנאה בעורותיהן לא נשהערוב, צפרדעים שלא היה בהן הנאה מתו והסריחו מצרים, ערוב 
  ,היה להן שימותו ויסריחו במצרים

ב ַוָּי4ַסר4  ,כזחוארא ר' חיים פלטיאל שמות  . וא"ת למה לא מתו כמו גבי צפרדעים, וי"ל דצפרדעים נבראו לכך והיה בהם הרבה  ֶהָעֹר,
אבל הערוב לא נבראו לכך אלא ששלחם ממקום יותר מדאי דכתיב ושרץ היאור צפרדעים, א"כ כשהלכו הוצרכו להרוג הצפרדעים 

  חנייתם למצרים וכשנפסקה המכה אז חזרו למקומם, א"נ שלא יהנו מן העורות.
וא"ת גבי ערוב אמאי לא קרא פרעה לחרטומים לעשות כן כמו שעשה בשאר מכות, ואין לומר מאחר שלא יכלו פעם אחת שוב לא 

  לא יכלו החרטומים לעמוד, דמשמע הא אם יכלו לעמוד יעשו. וצ"ע.היה להם פה לדבר דא"כ אמאי כתיב גבי שחין ו
במכות(ו)ת הערוב למה אין כתיב ויעשו החרטומים כן בלטיהם [כ]בשאר המכות, י"ל לפי שכתוב בו הש' מה שאין כתוב בשאר 

 .י אמרו מכת מדינה היאהמכות כ"א ויעש משה, א"נ לפי שבמכה שלפניו שהיא מכת כינים כתיב ולא יכלו החרטומים לעשות כן כ

ֹו ָמָח!ר (כה)   ןרמב" יו ּוֵמַעּמ� ה ֵמֲעָבָד ב ִמַּפְרֹע%  משהכאשר אמר פרעה במכת הצפרדעים "למחר" (לעיל,ו), כן רצה  - ְוָס-ר ֶהָעֹר#
"ר והנה סר הערוב והלכו להם, לא כאשר היה בצפרדעים, מן הטעם שאמרו רבותינו (שמ ....ָמָח!רלעשות גם בזאת, שיתפלל ויסורו 

י,ג), שרצה הקדוש ברוך הוא לצער אותם במכות, לא להועיל להם כלל; ומשה נשמר בכך במאמרו, כי אמר לפרעה "להכרית 
  הצפרדעים" (לעיל,ה), שירמוז למיתתם, כמו שפירשתי (ראה שם). 

ה -  ה ֹמֶׁש# י ִהֵּנ5 Bהי"ה,.ההי"א הוא צירוף חודש אדר של השם המיוחד א –ס"ת ה' ה' י' א'  – יֹוֵצ֤א ָאֹנִכ  

  

ת ַהֶּזֽה:,יט: ח וארא שמות ר ִיְהֶי�ה ָהֹא י ּוֵב-ין ַעֶּמ!H ְלָמָח ין ַעִּמ� ת ֵּב י ְפֻד,   ְוַׂשְמִּת-

ת (שמ' וא' ח,יט) י ְפֻד, בהסברינו אנו  קטן כשני למודים,- קטן, מונח רומז לאפשרות רבויים למודים בתפקיד טעם זקף- מונח זקף – ְוַׂשְמִּת-

תשני עניני מאחדים דברי חז"ל ב   ְפֻד,

ת (שמ' וא' ח,יט) , שמו"ר פי"א,ג]עו[תורה שלמה  י ְפֻד, י ְוַׂשְמִּת- ין ַעִּמ� ויין ללקות בזו המכה ונתן הקב"ה אמלמד שהיו ישראל ר ֵּב
י ֲאנִ֙י ֣ה'  (ישע' מג,ג) אמרפדיונם המצריים ואף לעתיד לבוא הקב"ה מביא עכו"ם ומשליכן לתוך גיהנם תחת ישראל שנ י@ ְק֥דֹוׁש ִּכ֗ ֱאAֶה֔

א ַּתְחֶּתֽי@: יִם ּ֥כּוׁש ּוְסָב֖ ִּתי ָכְפְר֙@ ִמְצַר֔ @ נַָת֤ ל מֹוִׁשיֶע֑   יְִׂשָרֵא֖

ת (ח,יט) , שנא'(המצרי) ומנ' שהיו מתים בעם ]349משנת רבי אליעזר פרשה יט עמוד [ י ְפֻד, י ְוַׂשְמִּת- ין ַעִּמ� ואין פדות . ּוֵב-ין ַעֶּמ!H ֵּב
ן ְוAא־ֵמֽת: )מה,א יד"שמ( שנ'אלא ממיתה,  ם ֶאת־יֹונָָת֖ ואין לי אלא חיות המשכלות היו הורגין בהן, [מנין] שאף חיות שאינן . ַוּיְִפּ֥דּו ָהָע֛

ם )כד,לב 'הא 'דב( משכלות היו הורגין בהן, שכן הוא אומר  )כד,לב 'הא 'דב(ל יכול יהוא נושכין ולא יהיו ממיתין, ת" .ְוֶׁשן־ְּבֵהמֹ֙ת ֲאַׁשַּלח־ָּב֔

ת זֲֹחֵל֥י ָעָפֽר מה אלו נושכין וממיתין, אף אלו נושכין וממיתין.  (פסוק מפרשת קללות כאזהרה לישראל מלמד על מכת ערוב במצרים) :ִעם־ֲחַמ֖
 וכבר היו שנים בארץ ישראל, חמור נושך וממית, שור נושך וממית. אם כן הביא הקדוש ברוך הוא על ישראל, קל וחומר על המצרים.

ה (שמ' וא' ח,כז)וכיון שנתפלל משה הלכו להן, שנ'  ר מֶֹׁש֔ ם ּוַוּיְִצְּב֥ר  (שמ' וא' ח,י)ומפני מה לא מתו כצפרדעים, שכתוב בהן  ַוַּיַ֤עׂש ֙ה' ִּכְדַב֣  אָֹת֖

ם ם ֳחָמִר֣ ה נְִׁשַאר֙  אA֤ (שמ' וא' י,יט) . שלא יהנו מהן. וכן הוא אומ' בארבה, ֳחָמִר֑ ד ַאְרֶּב֣   .ֶאָח֔

י@ ֶאת (שמ' וא' ח,יז)במכת ערוב לא נאמר בתורה שהערוב ממית, שנאמר  לת יעקב][נח י@ ּֽוְבַעְּמ֛@ ּוְבָבֶּת֖ יַח ְּב֝@ ּוַבֲעָבֶד֧ ב- ִהנְנִ֩י ַמְׁשִל֨ ֹ֑  ֶהָער

ת (ח,יט)כי  שם] משנת רבי אליעזר[ ואולי רק יפילו פחד וכד', דורשת י ְפֻד,   היא הצלת ישראל ממיתה מהערוב – ְוַׂשְמִּת-

ת (שמ' וא' ח,יט) י ְפֻד, י ְוַׂשְמִּת- ין ַעִּמ� משנת [- ו [שמו"ר פי"א,ג]מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן ע"פ  – ֵּב

כן לעתיד לבוא כאשר ישראל רחמנא ליצלן ראויין  ויין ללקות בזו המכהאשהיו ישראל רמרבה על המצרים למכה,  שם] רבי אליעזר
מונח מרבה, אתנח מגביל  – ּוֵב-ין ַעֶּמ!Hוע"י תבנית הטעמים של  . מביא עכו"ם ומשליכן לתוך גיהנם תחת ישראל הקב"הללקות 

  כלומר הגביל המכה שלא תכה באף אחד מישראל, וכך גם בעתיד. ונתן הקב"ה פדיונם המצרייםובסה"כ רבוי הגבלות כנדרש 
  

תְוׂשַ  (שמ' וא' ח,יט) ]פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)[ י ְפֻד, י ְמִּת- ין ַעִּמ� היא היא הפליאה שתהא פדות לישראל ולא למצרים . ּוֵב-ין ַעֶּמ!H ֵּב
ת ַהֶּזֽה (ח,יט)ואמר לו  �ה ָהֹא ר ִיְהֶי ים ַיַֽאְרכּו֙  )כב,יב 'יחז(לא כדרך שהיו בני ישראל אומרים, כי לימים רחוקים הוא ניבא,  :ְלָמָח ד ַהּיִָמ֔  ְוָאַב֖

ת  (ח,יט) אלא(פסוק מנבואת יחזקאל המלמד על יאוש ישראל הגולים בבל המלמד על יאוש ישראל מישועה במצרים)  :ָּכל־ָחזֹֽון ר ִיְהֶי�ה ָהֹא ְלָמָח
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה וחזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן לעלוי נשמת 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף = את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

בסדר  – 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,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  , מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמתאים סדריו בפרטנושא ולמוד  צגתהזה או הפוך, 

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

  :ַהֶּזֽה
ת (שמ' וא' ח,יט) ]שכל טוב (בובר)[ י ְפֻד, י ְוַׂשְמִּת- ין ַעִּמ� , יש בין עמי ובין עמיךמתוך עמך אקח פדיון, וזה הפדיון יהא מפר. ּוֵב-ין ַעֶּמ!H ֵּב

(מדה כנגד מדה על שהמצרים הרגו  ומהו ניהו פדיון היינו תינוקות של מצריים שהיו הערוב הולכים ונוטלין מעריסותיהם והורגין אותם

א ַּתְחֶּתֽי@: (ישע' מג,ג) וכה"א, תנוקות ישראל) יִם ּ֥כּוׁש ּוְסָב֖ ִּתי ָכְפְר֙@ ִמְצַר֔ ר ִיהְ  (ח,יט) נַָת֤ ת ַהֶּזֽהְלָמָח זהו שדרשנו שאין אות בכל  :ֶי�ה ָהֹא
ת ַהֶּזֽה (ח,יט) מלמד שהתראה, ַהֶּזֽה (ח,יט) מה ת"ל. ְוזֶה־ְּל֣@ ָה֔אֹות )יב,(שמות ג שנאמר, ולמתבשר בו אלא לזמןמקום  היה בסוף שלש  ָהֹא

  :שבועות אחר מכת כנים

  

תְוַׂשְמִּת-  (שמ' וא' ח,יט) (מבעלי התוספות)] מושב זקנים[ ד"א. מה שנאמר הפלאה בדבר ובערוב יותר משאר מכות הטעם לפי וכו'  י ְפֻד,
שהמכות מאותו מקום יצאו, כגון כינים מן העפר, ודם וצפרדעים ממימי היאור, מהם ובהם היתה מכתם, אך מכת דבר וערוב באה 

כמו ששמשו בארץ  דאמר ששימשו גם בגושן)(כמו שלוש המכות הראשונות למאן  ממרחק והפלאת גושן היתה שלא שמשו בארץ גושן
   ,מצרים

ת  (שמ' וא' ח,יט) ]אבן עזרא הפירוש הקצר[ י ְפֻד, וזה נאמר , גם זה יהיה אות בתוך אות, כי יכיר הערוב מי הוא מעמי ומעמך -  ְוַׂשְמִּת-
  (כי זו המכה הראשונה שלא שימשה בארץ גושן):על מי שהיה במצרים, ולא בארץ גושן

  

כה אמר השם שלח את עמי ויעבדני רוצה לומר כי הם עמי ויותר ראוי  (לפרעה) שיאמר לו (למשה) וצוהו...  ]פרשת וארא אברבנאל[
י ִאם (שמ' וא' ח,יז)ואם אינך משלח את עמי הנה  הוא שיעבדו אותי משיעבדו אותך ַח ֶאת- ִּכ֣ י@   ַעִּמי֒ - ֵאינְ֘@ ְמַׁשֵּל֣ יַח ְּב֝@ ּוַבֲעָבֶד֧ ּֽוְבַעְּמ֛@ ִהנְנִ֩י ַמְׁשִל֨

י@ ֶאת ב- ּוְבָבֶּת֖ ֹ֑ והם חיות שרצים ונחשים ותולעים מזיקים נושכים וממיתים הנערים וגם בני  (נגד טבע החיות לחיות בנפרד מבני אדם) ֶהָער
ם אדם הגדולים והם באים בערבוביא על כן קראם ערוב ויעד שיבואו אל הבתים ויכנסו בהם כי עם היות טבע ללכת החיות ביער והשרצי

באשפות ובמדברות ויברחו מבני אדם הנה עתה בכח הנס הם בעצמם יבואו אל הבתים ויכנסו בהם וגם האדמה אשר הם עליה רוצה לומר 
שאחר כך ילכו בשדה ובכל גבול מצרים שהיא האדמה אשר הם רוצה לומר הבתים שזכר עליה כי יהיה הערוב בבית ובשדה והיה בזה 

נו רוצה לשלח את העם ומחזיק בם ישלח ה' בו משלחת מלאכים רעים שיחזיק בם כמו שהחזיק הוא עונש מתיחס כי כיון שפרעה אי
בישראל כי כיון שהוא חפץ להיות אכסנאי לעם ה' צבאות יהיה גם כן לערוב שהוא עמו ובריותיו ולפי שלא יחשוב פרעה שיהיה זה בטבע 

ֶׁשןְוִהְפֵליִת֩י ַבּ֨יֹום ַה֜הּוא אֶ   (שמ' וא' ח,יח)אמר  ֹ֗ ֶרץ ּג רוצה לומר אפריש ואבדיל מהמכה הזאת את ארץ גושן ולא יבוא זה מפני טבע  ת־ֶא֣
ארץ גושן או מזל הארץ ההיא אלא בהשגחה נפלאה מפני שעמי עוד עליה שבעבור זה לא יהיה בה ערוב וכבר ביארתי למעלה 

רך בפרטי העולם השפל שהיה פרעה גם כן מכחיש שעד"ש והם מכת הערוב ומכת הדבר והשחין באו להוכיח פנת השגחת השם יתב
ֶרב ָהָאֶֽרץ  (שמ' וא' ח,יח) ולזה אמר כאן י ֲאִנ֥י ֖ה' ְּבֶק֥ ע ִּכ֛ ַען ֵּתַד֔ ר"ל למען תדע לא לבד במכת הערוב אבל עם ההפלאה ממצרים לגושן  :ְלַמ֣

סוק והפליתי לפי שמההפלאה תודע ההשגחה שאני ה' המחוייב המציאות השגחתי והנהגתי בקרב הארץ ולכן בא הפסוק הנה אחרי פ
 (שמ' וא' ח,יט)שבפרט ישגיח על מצרים להרע להם ועל ארץ גושן למלטה ולהצילה והותרה בזה השאלה הג'. ואמנם אמרו אח"כ 

ת י ְפֻד, והרמב"ן  ת)(הפליתי, פדוחשבו המפרשים שהפדות הוא ההפלאה שזכר ואם היה הדבר כן לא ימלט הכתוב בזה מההכפל  ְוַׂשְמִּת-
אצלי הוא שמן היום  היותר נכוןשאם ימצא הערוב יהודי בארץ מצרים לא יזיקהו ונכון הוא אבל  שהפדות היה גם בארץ מצריםפירש 

שפרעה ראה ענין ההפלאה הסכים לכבדם וידע שעם ה' הם וכמו שכתב הראב"ע ולכן  נסתלק השעבוד מבני ישראלההוא והלאה 
ֶרץלְ  (שמ' וא' ח,כא)אמר להם  א
ֵהיֶכ�ם ָּבָאֽ ּו ֵלֽ ּו ִזְבח י ֲאַׁשַּל֤ח ֶאְתֶכם4  (שמ' וא' ח,כד) :כ% Rה ָאֹנִכ ֹ-אֶמר ַּפְרֹע# שצוה שלא יעבדו עוד וגם ַוּי

ת (שמ' וא' ח,יט)המצרים לא היו מענים אותם כי נפל פחדם עליהם ועם זה באמת נאמר  י ְפֻד, י ְוַׂשְמִּת- ין ַעִּמ� היו עוד שלא י ּוֵב-ין ַעֶּמ!H ֵּב
ישראל לפניהם כעבדים אבל כמו שיהיו המצריים אצל ישראל יהיו בני ישראל אצל המצריים כאלו כלם ביסורין ופדוים לא עבדים 

ת-וזהו ה ת ַהֶּזֽה (ח,יט)אשר שלח לעמו שם ואמרו  ְפֻד, ר ִיְהֶי�ה ָהֹא ת- אינו על הערוב אלא על ה :ְלָמָח שלמחר יסיר הערוב מהם  ְפֻד,
  .ויי ה'ויהיו פד

  

ת (שמ' וא' ח,יט) י ְפֻד,   קטן כשני למודים,- קטן, מונח רומז לאפשרות רבויים למודים בתפקיד טעם זקף- מונח זקף – ְוַׂשְמִּת-

שנה, בני ישראל  85- שנה מאז ירידת מצרים והשעבוד הקשה מזה כ 209- מזה כ (ריחוק בזמן)מפני התעכבות הישועה  (למוד א)
, שלא באה אחר כל אחת משלוש המכות הראשונות שכל אחת הייתה קשורה לענוי מסוים. הקב"ה מביא מסופקים בישועה המיידית 

מכה רביעית, מכת ערוב לא ממקום ומעשי הענוי, אלא ממקום רחוק להראות הנהגת ה' בבריאה. מכת ערוב באה כמדה כנגד מדה על 
תאונות עבודה, התנהגות שלא כטבע בני אדם. המתת ילדי ישראל בידי המצרים והמבוגרים בעבודה בלי להצילם מת לפי  א' ְפֻד,

המנהיגה ערוב של בעלי חיים הנכנסים למקום בני אדם שלא  שלחת מלאכים רעיםמבחינה רוחנית זו מ ]אברבנאל פרשת וארא[
ומבוגרים  כטבעם, ועליהם מצטרפות בהמות שמשמשות לאדם ומתנהגות וגם הן נגד טבעם וכולם חוטפין תנוקות מעריסותיהם

וממיתים אותם. ועוד התנהגות משונה שהם אינם פועלים בארץ גושן, עיקר מושב בני ישראל, לעומת,שבשלוש המכות הראשונות יש 
מאן דאמר ששימשו המכות במצרים ובארץ גושן, ממכת ערוב המכה שימשה רק בארץ מצרים בלבד, ופגעה רק במצרים ולא בבני 

  ישראל שהיו בארץ מצרים.

  

ת וד ב)(למ שפרעה ראה ענין ההפלאה  נסתלק השעבוד מבני ישראלוהלאה החל ממכת ערוב  ]אברבנאל פרשת וארא[ ב' ְפֻד,
  .הסכים לכבדם וידע שעם ה' הם

  


