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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

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

  , ולפי ההשערותמשרתים

  פסוק)- אתנ�ח, סֽלוק(=סוף קיסר עוצר דרגת כמנהג הספרדים
ן, זקף- סגולתא� , זקף עוצר מלך דרגת א-קט� לת, טרח� ול, שלש� � גד

א, סֽלוק(=סוף עוצר קיסר דרגת אשכנזיםהכמנהג    פסוק)-אתנחת�
� , זקף העוצר מלך דרגת ן, זקף- סגול א-קט� לת, טפח� ול, שלש� � גד

  

  שמות בשלח  1.1
 :ה –שמות בשלח טז,ד 

ֹ$אֶמר ה!' ֶאל יר ָלֶכ,ם ֶל�ֶחם ִמן-[ד] ַוּי י ַמְמִט0 ה ִהְנִנ֨   ַהָּׁשָמ�ִים -ֹמֶׁש�
ְקטּו! ְּדַבר א ָהָע$ם ְוָלֽ י ִאם י;ֹום-ְוָיָצ֨ ֹו ְלַמBַען ֲאַנֶּס,ּנּו ֲהֵיֵל0= ְּבתֹוָרִת� א׃-ְּביֹומ� ֹֽ   ל

ינּו ֵא;ת ֲאֶׁשר י ְוֵהִכ� יאּו -[ה] ְוָהָיה! ַּבּי;ֹום ַהִּׁשִּׁש�   ָיִב�
ר ה ַע0ל ֲאֶׁשֽ ;ה ִמְׁשֶנ� ּו י0ֹום ׀ ֽיֹום׃-ְוָהָי   ִיְלְקט�

  

י  סלוק) - (קיסר  ינּו קטן - פשטא מונח זקף - ְוָהָיה! ַּבּי;ֹום ַהִּׁשִּׁש� יאּו -ֲאֶׁשרֵא;ת טפחא  –ְוֵהִכ�  מונח אתנח -ָיִב�

  קטן ותוכנו תיאור, ואחריו פעולה, מתאים ללימוד אלפניו ולאחריו. - פשטא מונח זקף סלוק) - תבנית הטעמים בראש הפסוק (קיסר 

יעל  -  אלפניו מצטרפים לענין,  דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין, או כולם – ְלַמBַען ֲאַנֶּס,ּנּו ֲהֵיֵל0= ְּבתֹוָרִת�
    שלא יותירו ממנו ולא יצאו בשבת ללקוט (במן) אם ישמרו מצוות התלויות בו פרש"י- בשלב זה במדבר התבטאה בכללמד שתורתי 

  

ה  אתנח) - (קיסר  ;ה ִמְׁשֶנ� רקטן, - מונח זקף - ְוָהָי ּו י0ֹום ׀ ֽיֹום׃- ַע0ל ֲאֶׁשֽ   ִיְלְקט�

  קטן ותוכנו תיאור, ואחריו פעולה, מתאים ללימוד אלפניו ולאחריו.-זקףאתנח) מונח  - תבנית הטעמים באמצע הפסוק (קיסר 

ינּו ֵא;ת ֲאֶׁשרעל  -  אלפניו יאּו-ְוֵהִכ�   כלומר ולא משנה של כל השבוע דהיינו עשרה עומרים כמובן מן הכתוב.  - (ג)  כפירוש שפת"ח ָיִב�
יהיה מובנו שביום ששי הביאו חמישה עומרים כנגד חמישה  יום יום היינו חמישה ימים עד יום הששי, סה"כ חמישה עומרים. בפשט -  טט

  ה בשבוע, –עומרים מיום א עד יום ה. לכן הלימוד אלפניו, ללמד כי ביום ששי לקטו רק עומר כבימים א 

רעל התוכן  לאחריוהלימוד  ּו י0ֹום ׀ ֽיֹום-ַע0ל ֲאֶׁשֽ יאּו -ֲאֶׁשרעל  וכפרש"יהוא  ִיְלְקט� , כפל על מדידהלאחר שיביאו ימצאו משנה בָיִב�

  הליקוט היומי.

  
 :שמות בשלח טז,ה

ינּו ֵא;ת ֲאֶׁשר י ְוֵהִכ� יאּו -ְוָהָיה! ַּבּי;ֹום ַהִּׁשִּׁש�   ָיִב�
ר  ה ַע0ל ֲאֶׁשֽ ;ה ִמְׁשֶנ� ּו י0ֹום ׀ ֽיֹום׃-ְוָהָי   ִיְלְקט�

ם ויום דבר ) עמ' נ"א, ר"ח ניסן תר"ב: "...עלה בלבי מחשבה שזיכני השי"ת לחוש בכל יותחת פרשת בשלח( ספר חידושי הרי"ם
בפרשת המן ומילא הפרנסה שיזמין לי השי"ת תהי מהתורה הקדושה...וכן אמר הילל ברוך השם יום יום שבכל יום יש התחדשות, 

   שנאמר חדשים לבקרים וכו' (רבה אמונתך) ולכל אדם כפי הצורך לו לעבודתו את השי"ת

דרש מידי שבת בשבתו על פרשת - ינוב  עשרים ושתים שנה דרש...הרה"ק מרימ תודעה..-ליקוטי הרה"ק מרימינוב, חלק מנחם ציון
שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה לא ירד להם מן פעם אחת בשנה...עמד ופסק מעותיו בכל יום והיה ...- בבלי יומא עו,אהמן, 

  וגו'. מקביל פני אביו כל יום...נמצא כולם מכוונים את לבם לאביהם שבשמים

, רבוי גלויי אחדפסק ה' פרנסה, דומה לו בק"ש  –סלוק, רבוי בקשות, כל יום בקשה חדשה בשביל דבר אחד מרכא פסק  - י0ֹום ׀ ֽיֹום

  מידות ה' והם כולם מאוחדים בה' אחד. אף שכאן הפסק גם משמש כהפרדה בין אותיות אהו"י אות ה"ה בשם הוי' ואות אל"ף באחד.

  ים באתנחחמישה מופעים בתורה בסילוק ועוד אחדמרכא פסק סלוק, 

  
 :שמות בשלח טז,ח

ַע ה!' ֶאת ַע ִּבְׁשֹמ$ ֶקר! ִלְׂשֹּב� ל ְוֶל$ֶחם ַּבֹּב֨ Fֶרב ָּבָׂש;ר ֶלֱאֹכ Hם ָּבֶע ה ְּבֵת;ת הI' ָלֶכ֨ Fאֶמר ֹמֶׁש;ֹ ם ֲאֶׁשר-ַוּי ֵתיֶכ� �יו-ְּתֻלֹּנ; ם ַמִּליִנ�ם ָעָל   ַאֶּת0
ה לֹא  ;ְחנּו ָמ� י ַעל-ְוַנ   ֽה'׃-ָעֵל0ינּו ְתֻלֹּנֵתיֶכ�ם ִּכ0

ה Fאֶמר ֹמֶׁש;ֹ ונח רביע, לפחות ארבע לימודים בכתוב: שני שיעורים באכילת לחם, אחד לנטילת ידים, אחד לברכת המזון, המלצה מ – ַוּי
לקביעת זמן סעודה, דרך ארץ לאכול בשר בערב, דרך ארץ שלא לאכול בשר לשובע, ברכת המזון מצוות עשה שלא הזמן גרמא ולכן גם 

 נשים חייבות בה. 

  

ֹ;אֶמר שמות בשלח טז,ח ה ַוּי Fעַ  ֹמֶׁש ֶקר! ִלְׂשֹּב� ל ְוֶל$ֶחם ַּבֹּב֨ Fֶרב ָּבָׂש;ר ֶלֱאֹכ Hם ָּבֶע , תבנית הטעמים היא של כעין פרט ְּבֵת;ת הI' ָלֶכ֨

  קדמאה, כעין כלל ופרט בתראה המפרט את הפרט קדמאה.

 'Iיש ליטול ידיים עם ובלי קטנה, זהו פרט קדמאה הבא ללמד כעין שני תפקידי תלישא לענין שיעור אכילת לחם ש- מונח תלישא - ְּבֵת;ת ה
 ברכה ושיעור אכילת לחם להתחייב בברכת המזון הכתובים בפרט בתראה. קביעת זמן סעודה. 

  הלכות ברכות פרק שלישי עמוד מ  -ספר הלכות גדולות סימן א 
בתת ה' לכם  (ברכות כ ב) ברכת המזון פשיטא דמצות עשה שלא הזמן גרמא היא, סד"א הואיל וכתיב (שמות טז, ח) ויאמר משה

  בערב בשר לאכל ולחם בבקר לשבע תהוי כמצות עשה שהזמן גרמא, קמ"ל.
לא  - מכאן למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בלילה. והאמר אביי: האי מאן דאית ליה סעודתא ..  בבלי יומא עה,ב

שראל דומין כתרנגולים שמנקרין באשפה, עד כעין יממא קא אמרינן. אמר רב אחא בר יעקב: בתחלה היו י - לאכליה אלא ביממא! 
   שבא משה וקבע להם זמן סעודה.

ל רש"יכמו כן המלצה לשיעור אכילת בשר כפי'  Fולא לשובע. למדה תורה דרך ארץ שאין אוכלים בשר לשובע. וגו'. ענין של .ָּבָׂש;ר ֶלֱאֹכ
כי לא אשא פנים לישראל שכתבתי להם ואכלת אמר להם וילקוט שמעוני תורה פרשת עקב רמז תתנא שיעורים לברכת המזון. 

ושבעת וברכת והן מדקדקים על עצמן עד כזית ועד כביצה, ברכת המזון בכל לשון שנאמר ואכלת ושבעת וברכת בכל לשון שהוא 
  מברך: 

  ... לכתחילה ברכת המזון על אכילה לשובע ובני ישראל מקפידים על עצמם עד ביצה ועד כזית. 

מדאורייתא אוכל פחות מביצה אינו נטמא ולא מטמא ידיים לכן גם על הנטילה לא גזרו. אבל כיון י - ורה סימן קנח זמשנה ברסיכום ע"פ 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

שברכת המזון מברכין על כזית לכן לא חילקו רבנן וקבעו שגם נוטלים על כזית וממילא זה כולל כביצה. על אכילת פחות מכזית הט"ז 
, ודעת אחרונים אחרים שיטול ולא יברך וע"כ נכון להחמיר. לכו"ע על כזית צריך נטילה. ומעט הב"ח הגר"א ועוד פסקו שאין צריך נטילה

  פת למתק חריפות שתיה י"א שא"צ ליטול אף אם יש בו כביצה וי"א שיטול וכן מחמת הספק שיטול ללא ברכה, בפחות מכזית א"צ ליטול. 

  

ו :שמות בשלח טז,יג ֶרב ַוַּת;ַעל ַהְּׂשָל� י ָבֶע� ַּמֲחֶנֽה׃- ַוְּתַכ�ס ֶאת ַוְיִה; יב ַלֽ ל ָסִב� ְיָתה! ִׁשְכַב;ת ַהַּט� ֶקר ָהֽ Fה  ּוַבֹּב� ַּמֲחֶנ   ַהֽ
ֶקר Fּו שמות בשלח טז,כא׃  - רביע, בבלי ברכות כז,א דורש מ - .ּוַבֹּב ֶקר ֹאתֹו!  ַוִּיְלְקט$ ֶקר ַּבֹּב; ס׃  ַּבֹּב� ֶמׁש ְוָנָמֽ ם ַהֶּׁש� ֹו ְוַח0 י ָאְכל� יׁש ְּכִפ;   ִא�

וחם השמש ונמס, איזו היא שעה שהשמש חם והצל צונן? הוי אומר ... הנלמד מהקרא שעות. ועל תמיד של שחר שקרב בארבע  
ֶקר ּוְרִאיֶתם! ֶאתשמות בשלח טז,ז מעלות השחר או הנץ). ו דומה לו ( בארבע שעות Fּוֹב-' ֹוד ה�    ְּכב;

  
   :שמות בשלח טז,יב

ְעִּתי ֶאת Fָׁשַמ- � ;י ִיְׂשָרֵאל  ְּתלּוֹּנתQ ְּבֵנ
ר  Fם ֵלאֹמ Hר ֲאֵלֶה ֶקר ִּתְׂשְּבעּו ַּדֵּב֨ ר ּוַבֹּב� ּו ָבָׂש� ם׃-ֵּב$ין ָהַעְרַּב!ִים! ּתֹאְכל; ' ֱאRֵהיֶכֽ י ֲאִנ0י ה� ם ִּכ, �  ָל�ֶחם  ִויַדְעֶּת

ּו ֶאת )שמות בשלח טז,לב(על הקרא  הקדמה ִים׃-ְלַמ;ַען׀ ִיְרא; ֶרץ ִמְצָרֽ י ֶאְתֶכ�ם ֵמֶא0 ר ְּבהֹוִציִא0 ר ֶהֱאַכ$ְלִּתי ֶאְתֶכם! ַּבִּמְדָּב� ֶחם ֲאֶׁש֨ Fַהֶּל 

בני ישראל אכלו מצות שלושים יום, מבצק שהוציאו ממצרים או ממצות שהוציאו ממצרים, וטעמו בהן טעם המן וכאשר המצות  כימפורש 
מפני שלא הודו לה' עליו. לכן התלוננו תלונה אחת על שלא היה שקיימם שלושים יום פסקו, נתנו דעתם שמא פסק מהם המזון המופלא 

ערב ירידת המן בט"ז אייר, ט"ו אייר הוא  בט"ו איירדלתתא זאת ה' העניק להם ברכת המזון וזה קרה להם כלי להודות לה'. מהתעוררות 
ּו ְבֵנֽי )שמות בשלח טז,טו(היום שבלילו שלפניו הוא פסח שני. וכאשר המן ירד וטעמו ממנו  ּו -ַוִּיְרא; Hאְמר ֹ֨ ל ַוּי Fקדמא ואזלא במלה אחת,  - ִיְׂשָרֵא

  מו טעם שוה למן במצות מצרים.ענין של שוויון, אמרו שכבר טע

 
רמז לברכת המזון במן עצמו, שנא' ובבקר תשבעו לחם וידעתם כי אני ה' אלהיכם. (וראה מ"ש  תורה שלמה (פ) בזהר ח"ג רעד:

  וגו' במילואים ובהשמטות). וכן הוא ברבינו בחיי כאן: ובבקר
הרבינו בחיי עה"ת בשעה שירד המן לישראל מסמיך ליה  ודבר זה שמשה תיקן להם ברכת הזןשו"ת ציץ אליעזר חלק כב סימן כט 

ְעִּתי ֶאתעה"פ:  בפ' בשלח (טז,יב) Fֶקר ִּתְׂשְּבעּו-ָׁשַמ ר ּוַבֹּב� ּו ָבָׂש� ר ֵּב$ין ָהַעְרַּב!ִים! ּתֹאְכל; Fם ֵלאֹמ Hר ֲאֵלֶה � ַּדֵּב֨ ;י ִיְׂשָרֵאל -ְּתלּוֹּנתQ ְּבֵנ
ם׃ ' ֱאRֵהיֶכֽ י ֲאִנ0י ה� ם ִּכ, ��ֶחם ִויַדְעֶּת  ָל

קֶ  . וז"ל: ם-ר ִּתְׂשְּבעּוּוַבֹּב� ' ֱאRֵהיֶכֽ י ֲאִנ0י ה� ם ִּכ, ��ֶחם ִויַדְעֶּת ) ואכלת ושבעת דברים ח'שתברכו את שמי על המזון כענין שכתוב ( ָל
)משה תיקן להם לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם המן, ומזה אמרו ברכות פ"ז ד' מ"ח בוברכת את ה' אלקיך. ומכאן אמרו רז"ל (

  רכת המוציא דרבנן מק"ו ומה כשהוא שבע מברך כשהוא רעב עאכ"ו עכ"ל רבינו בחיי. ברכת המזון דאורייתא, אבל ב
סדר ברכת המזון כך היא. ראשונה ברכת הזן, שנייה ברכת הארץ. שלישית  ונסיים בלשונו של הרמב"ם בסיכום סדר ברכת המזון וז"ל:

ה תקנה יהושע, שלישית תיקן דוד ושלמה בנו, רביעית בונה ירושלם, רביעית הטוב והמטיב. ברכה ראשונה משה רבינו תקנה, שניי
  ). רמב"ם פרק ב' מה' ברכות הלכה א'חכמי משנה תקנוה (

ְעִּתי  Fֶאתרביע, בתפקיד של ארבע,  –ָׁשַמ- � ;י ִיְׂשָרֵאל התלונות לכתוב בלשון  –הקב"ה בחסדו מנתב את  –זרקא מונח סגול  – ְּתלּוֹּנתQ ְּבֵנ
םכת המזון בת ארבע ברכות, אשר ע"י טעם היא בר –להיות ברכה  תלונתיחיד  �גדול, נלמד כי שלוש מהן נקראות - זקף – ִויַדְעֶּת

מדאורייתא ובתוכן החלוקה ברכת הזן תקנה משה והיא מהתורה, ושתי ברכות ברכת הארץ תקנה יהושע וברכת בונה ירושלים שתקנו דוד 
ְעִּתי המשנה תקנוה אפשר על בסיס רמז זה של הטוב והמיטיב חכמי  –ושלמה הן דברי נביאים. הברכה הרביעית  Fרביע, בתפקיד של  –ָׁשַמ

  ארבע. 

  :ועוד ע"פ מקורות שונים

כי רצון ה' היה לכלכלם רק במן שהיה מזון רוחני ומועיל להשגה וללמוד התורה ולא בבשר שהוא מזון גשמי וה' רצה  -  התוה''מ
להם גם בשר וה' מקים דבר  הוסיף שיתן. ורק משה כששמע תלונתם ... שיחיו חיי פרישות ואוכלם יהיה לשובע נפשם הרוחנית..

 עבדו והבטיח עתה לתת להם גם בשר שהוסיף משה מדעתו.

� -ֶאת ;י ִיְׂשָרֵאל   זרקא מונח סגול, מוסיף על תלונה אחת (כי כתוב בלשון יחיד) מענינה ונענה להם בתוספת מן ובתוספת שליו. – ְּתלּוֹּנתQ ְּבֵנ

שאלת לחם לפי שאי אפשר לבשר ודם בלא לחם ונתתיו לכם חזרתם שאלתם בשר ממלא מעים הרי  שלח פס' יבסוף מכלתא פר' ב
ם אני נותנו לכם מפני מה אני נותנו לכם שלא תאמרו אין ספוק בידו לתנו לנו אלא הריני  נותנה לכם ולבסוף אפרע מכם ,  �כי  - ִויַדְעֶּת

  אני ה' אלקיכם דיין אני להפרע מכם.
ם ִויַדעְ  �  חובה לזונם בלחם, היענות ה' לתאותם לבשר כדי שלא יתחלל שם ה', דין להיפרע על שניסו את ה'. –גדול, שלוש ידיעות -זקף - ֶּת

, כך הממציא יש מאין: בין הערבים תאכלו בשר ובבקר תשבעו לחם וידעתם כי אני ה' בכת"י מדרש החפץ תורה שלמה (סוף פ)
ם  בטבע.המצאתי לכם לחם ובשר חוץ ממה ש �גדול, שתיים יש מאין, אחד מהטבע, שגם הוא יש מאין אבל מההרגל נראה - זקף -ִויַדְעֶּת

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

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  (התשע"ב) שמות בשלח יג,יז 1.2

  

י ְּבַׁשַּל;ח ַּפְרֹעהQ ֶאת  :יז,שמות בשלח יג Fָהָעם� -ַוְיִה  
ּוא-ְולֹא  ֹוב ה� י ָקר� ים ִּכ0 ֶר= ֶא;ֶרץ ְּפִלְׁשִּת� Uים ֶּד FִהRי׀ ָאַמ;   ָנָח;ם ֱא ןִּכ; ים ֶּפֽ FִהRְיָמה׃-ר ֱא בּו ִמְצָרֽ ה ְוָׁש0 ם ִמְלָחָמ� ם ָהָע,ם ִּבְרֹאָת0   ִיָּנֵח0

י  Fֶאתתוספות מהענין על הענין הנרמזות בטעמי ארבעה אפשר כי בא ללמד על –רביע  - ַוְיִה Qפרעה נותן תוספת כעין  ָהָעם� -ְּבַׁשַּל;ח ַּפְרֹעה
  ארבע סיבות ללשון צער. אור החיים, העם נותן תוספת על פרעה, והן ע"פ על העם

ּוא-ְולֹאמונה סיבות ששליחת פרעה את העם גרמו  -  אור החיים - טט  ֹוב ה� י ָקר� ים ִּכ0 ֶר= ֶא;ֶרץ ְּפִלְׁשִּת� Uים ֶּד FִהRָנָח;ם ֱא.  

י ) א( Fתרצהתדע סיבת הדבר לצד שלא הוציא ה' את ישראל אלא לרצונו של פרעה, כפה אותו עד שנ )הכתוב(לשון צער ... ואמר ַוְיִה. 

ששלחם לעבוד את אלקיהם במדבר  עדיין עליהם, ורשותועד שנדמה לפרעה ששלחם לרצונו פרעה כלומר בסיבת העם הוספת כפיה על 
  שלושה ימים ואחר ישובו למצרים.

י ) (ב Fוב את הערב רב, נכרים שתפקידם א' לכוף את ישראל לש )שלח עמםפרעה כביכול מעצמו הוסיף עליהם (ששלשון צער ַוְיִה
למצרים, ב' לסובב רעה לישראל בהחלשת אמונה בה', בעמידה בתלאות הדרך, ג' ה' צריך לגרום לתוספת עיכוב לצד שהערב רב אין לא 

  )בדיוק 517גי' (גם ערב רב  -  )עם הכולל 517גי' (העם - את - הטורים-בעלחוזק בקדושה או קרוב הוא להרשיע  בפירוש 
י ) ג( Fלישראל, צער למצרים, איבוד לו ולאומתו. מוסיף צערלשון צער ַוְיִה  

י ) ד( Fהוסיף להם דרך רחוקלכן הקב"ה גרם שזה על שעשה כביכול לוויה לישראל עליו ליטול שכר פסיעותיו ולשון צער ַוְיִה  

ים  FִהRי׀ ָאַמ;ר ֱא י׀  -ִּכ; יםמונח לגרמיה,  - ִּכ; FִהRמונח רביע - ָאַמ;ר ֱא,   

מביא עכשיו את ישראל לארץ מיד מחזיקים אדם בשדהו ואדם בכרמו והן בטלים מן התורה אלא  אמר הקב''ה אם אני(א)  לתאימכ
  שיהיו אוכלים מן ושותים מי הבאר והתורה נבללת בגופן )ארבעים שנה(אקיפם במדבר 

לא  (ג)ו הנה, לא נשלם זמן ודור רביעי יבוא (ב)לא נשלם זמן הקץ של ארבע מאות שנה,  (א) - לתאיהמכעל התורה והמצוה וע"פ 
(כדי שבני ישראל לא קלקלו ארצם כיון ששמעו הכנענים שבני ישראל יצאו ממצרים עמדו ו לא נשלם התיקון (ד)נשלם עוון האמורי, 

  .יזכו באוצרותיהם כשיגיעו אליה. לכן על הכנענים לתקן בארץ כנען)
  

י ֶאתשמות בשלח יד,ד:  ה ְּבַפְרֹעה! ּוְבָכלַּפְרֹעהQ ְוָרַד;ף ַאֲחֵריהֶ -ֵלב-ְוִחַּזְקִּת; י-ם� ְוִאָּכְבָד$ ִים ִּכֽ ּו ִמְצַר� ֹו ְוָיְדע0 ;י ה� - ֵחיל� ן׃  -' ַוַּיֲעׂשּוֲאִנ  ֵכֽ
ן׃-ַוַּיֲעׂשּו רש"י ן-ַוַּיֲעׂשּו  ראב"עכפי' להגיד שבחן של ישראל, ששמעו לקול משה ולא אמרו: היאך  נתקרב אל רודפינו ( - ֵכֽ לומר  – ֵכֽ

    אמרו: אין לנו אלא דברי בן עמרם (ראה מכיל' שם).אנו צריכין לברוח! אלא . ששבו אחורנית)

ן- ַוַּיֲעׂשּו היינו ללא שום שנוי וכולל חזרה לאחור ללא טפחא אין לנו אלא דברי בן עמרם  רש"ימשמעו כפי'  טפחא וללא סלוק(אתנח)  – ֵכֽ
  .והתקרבות אל הרודפים

  

ר ֶאת :ז –,ו שמות בשלח יד ֹו-[ו] ַוֶּיְאֹס� ֹו לָ -ְוֶאת  ִרְכּב� ח ִעּֽמֹו׃ַעּמ�    ַק0
ח ֵׁשׁש[ז]  Fל ֶר;ֶכב ִמְצָר�ִים-ַוִּיַּק ּור ְוֹכ� ֹות ֶר!ֶכב! ָּבח� ם ַעל  ֵמא0   ֻּכּֽלֹו׃-ְוָׁשִלִׁש�

ח ֵׁשׁש Fּור -ַוִּיַּק ֹות ֶר!ֶכב! ָּבח�   קטן-רביע מרכא פשטא זקף - ֵמא0

ח  - אפשר ש - טט  • Fח ִעּֽמֹו-ְוֶאת ו,ידלקרא  פרש"י- כרביע הוא - ַוִּיַּק ֹו ָלַק0  ונטלו )ב( לקינו )א( ים:דבר( ארבעה ) - משכם ב ַעּמ�

  וגו' אני אשווה עמכם בחלק...  ... דרך שאר מלכים ליטול ביזה בראש בואו עמי (ד) ושלחנום )ג( ממוננו

ֹות -ֵׁשׁש - טט  • ּור מרחיב את משמעות התיאור - מרכא, מאריך  - ֵמא0 כשם שהרכב היה מובחר כך בכל רכב היה שר צבא  ֶר!ֶכב! ָּבח�
ם ַעלְוָׁשלִ  - ל רש"יי' מובחר כפ    וגברין ממנן על כלהון.ת"א  -. טט . שרי צבאות, כתרגומוֻּכּֽלֹו-ִׁש�

ח ֵׁשׁש Fּור -ַוִּיַּק ֹות ֶר!ֶכב! ָּבח� שר של מצרים אסף שרי אומות וכוחות ס"א מכל , זהר שמות בשלחע"פ   סופי תבות ח'ש'ת'ב'ר' - ֵמא0
  ף שר מאומות העולם שליטה על ישראל.האומות רכב אחד כנגד אלף מישראל, ובאו לשחת את ישראל ונשברו ומאז אין לא

  

;ק הF  שמות בשלח יד,ח: ;י ִיְׂשָרֵא�ל -' ֶאתַוְיַחֵּז י ְּבֵנ ף ַאֲחֵר� �ִים ַוִּיְרֹּד   ֵל$ב ַּפְרֹעה! ֶמ;ֶל= ִמְצַר�
ה׃ ים ְּבָי0ד ָרָמֽ ל ֹיְצִא� ;י ִיְׂשָרֵא�   ּוְבֵנ

ף �ִים ַוִּיְרֹּד   = ק"ד 104=  680 - 576=   והפרש מתקע"  = פת"ר = פשק"ר 680=  300+  380גי'  – ִמְצַר�

ףבשילוב בין האותיות של הגי' של המלים  �ִים ַוִּיְרֹּד גדול" - קטן זקף- ושל ההפרש בין גימטרית המלים וגימטרית המלים "זקף ִמְצַר�

  להטעות את פרעה. פק"ד שק"רמתקבלות המלים 

ף �ִים ַוִּיְרֹּד ִיםגימטריאת  ]החכמה)(אוצר  , ארמוני מ"ח)[ארמון על מכונו (מהד"ב ע"פ – ִמְצַר� ) מייצגת מידת יסוד (ויסוד 380( ִמְצַר�

ףמייצג את שש המידות חג"ת נה"י וזה הנקרא זעיר אנפין), גימטריאת  � [יעבץ]- ו [אמרי נועם]) מיצגת מלכות תתאה, ע"פ 300( ַוִּיְרֹּד

ףִמְצַר� גדו"ל עולה יסו"ד מלכו"ת, אפשר שגי' המלים - קט"ן זק"ף- גימטריאת המלים זק"ף �רומזת להסרת  300+  380העולה  ִים ַוִּיְרֹּד
, מי' פעמים אהי"ה )300( החסימה של הניצוץ הקדוש של צנורות השפע המעבירים השפע מהעלם אל הגלוי והמביאים לכפרה ברחמי"ם 

  ) עולה צד גבורות הדעת אל שם אלהי"ם במלוי אלף למד הי יוד מם.38=  17+  21אהו"ה (

שמו ) או ]148[אוצר המדרשים (אייזנשטיין) ע' (שם השר של מצרים ע"פ  עוזאגיהנם. אפשר שמרמז שלא רק  שר של –סגיאל  – 104
ח ֵׁשׁש ,ז)יד בשלח(שמ' על  ]זהר שמות בשלח[- , אלא כמו שמובא ב[שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כא,ה]ע"פ מצרים  ֵמ֥אֹות - ַוּיִַּק֗

ֶכ֙ב ָּב֔חּור . וזה מלמד על ההתנגדות הגדולה ליציאת בני ישראל ועמם השכינה ת וכוחות ס"א מכל האומותשר של מצרים אסף שרי אומו, ֶר֙
  הקדושה לגלוי השפע האלקי ולגאולת העולם.

הם סוד ג' טיפין, שכל טיפ"ה הוא  (כמו בצירופי ראש חדש)עולה טיפ"ה העולה ד' פעמים שם הוי"ה. י"ב צירופי שם הוי"ה  104מצד אחר 
... אברהם  [תיקוני זהר סט ק"ב]- . ג' טיפין אלו תקנו ג' האבות הקדושים בסוד דאיתא ב(סה"כ י"ב צירופי שם הוי"ה)הוי"ה בגי' ד' פעמים 

    העולה טיפ"ה.  ֲה֥מֹוןַאב־ ,ה)יז ' לךבר( תיקן טיפ"ה קדמאה, לכן נקרא

  
  שמות בשלח יד,י:

I ְבֵנֽי יב ַוִּיְׂשאּו ה ִהְקִר� ל ֶאת-ּוַפְרֹע� ּו ְבֵנֽיֵעיֵני-ִיְׂשָרֵא֨ ד ַוִּיְצֲעק0 יְראּו! ְמֹא� ם ַוִּיֽ Fם ְוִהֵּנ0ה ִמְצַר;ִים׀ ֹנֵס;ַע ַאֲחֵריֶה Hל ֶאל-ֶה   ׃'הֽ -ִיְׂשָרֵא�
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

יב (י)  רש"י ה ִהְקִר� ויהי ב), כמו  שלחהקריב עצמו, ונתאמץ לקדם לפניהם (ראה מכיל' ב ????הקריבהקריבהקריבהקריבהיה לו לכתוב 'קרב', ומהו  - ּוַפְרֹע�
ם). שהתנה עמהם (ראה פירושו לעיל,ו F0ה ִמְצַר;ִים׀ ). דבר אחר: בשלח ויהי ב מכיל' בלב אחד כאיש אחד (ראה - ֹנֵס;ַע ַאֲחֵריֶה ְוִהֵּנ

ם Fּו ). בשלח יג( תנחומאראו שר של מצרים נוסע מן השמים לעזור את מצרים;  - ֹנֵס;ַע ַאֲחֵריֶה תפשו אומנות אבותם;  - ַוִּיְצֲעק0
בר' יט,כז); ביצחק: "לשוח בשדה" (בר' כד,סג); ביעקב: "ויפגע במקום" (בר' באברהם הוא אומר: "אל המקום אשר עמד שם" (

ם  כח,יא).  Fמרכא מונח לגרמיה מונח רביע,  – ְוִהֵּנ0ה ִמְצַר;ִים׀ ֹנֵס;ַע ַאֲחֵריֶה  

בתפקיד של עומד  מונח לגרמיה - ִמְצַר;ִים׀מרכא, בתפקיד של חידוש על מישהו מרוחק, ויחד עם  – ְוִהֵּנ0הקריאה עם פסק: אפשר כי 
  , והוא מנותק מהמצרים    ראו שר של מצרים נוסע מן השמים לעזור את מצרים - לעצמו, מרמז ל

םקריאה ללא פסק:  Fבלב אחד כאיש אחד  -  ְוִהֵּנ0ה ִמְצַר;ִים ֹנֵס;ַע ַאֲחֵריֶה   

  

אֶמר ֹמֶׁש;ה ֶאל :גי,שמות בשלח יד ֹ֨   ִּתיָראּו� -ָהָעםQ ַאל-ַוּי
ּו ּוְראּו!  Fְתַיְּצב ' ֲאֶׁשר-ֶאתִהֽ ;ת ה� ה ָלֶכ�ם ַהּי�ֹום-ְיׁשּוַע ר ְרִאיֶת$ם ֶאת  ַיֲעֶׂש0 י ֲאֶׁש֨ Fֹוד ַעד-ִּכ ם ע� פּו ִלְרֹאָת0 א ֹתִס, 0ֹ ֹום ל ם׃-ִמְצַר!ִים! ַהּי�   עֹוָלֽ

  . ִּתיָראּו� -ָהָעםQ ַאל-ֶאלזרקא סגול, בתפקיד של תוספת מהענין על הענין  – ִּתיָראּו� -ָהָעםQ ַאל-ֶאל

עמוס (ראיתי את ה' נצב על המזבח , שאין יציבה בכל מקום אלא רוח הקדש שנאמר ם רוח הקדששרת עליכא' אמר להם משה היום 
  ) ועוד דוגמאות.ט,א

מלכים ב' כענין שנאמר ...  כתות של מלאכי השרת עומדין לפניהםב' ... התפלל משה באותה שעה והראה להם המקום תורמיות תורמיות 
ר יז ו  ' ְּפַקחַוִּיְתַּפֵּל$ל ֱאִליָׁשע! ַוּיֹאַמ� �ח ה!' ֶאת-ָנ0א ֶאת-ה �יו ְוִיְרֶא�ה ַוִּיְפַק$ ׁש -ֵעיָנ ֶכב ֵא� ים ְוֶר, א סּוִס0 ר ָמֵל֨ Hה ָהָה ְרא ְוִהֵּנ֨ Fַער ַוַּי ;י ַהַּנ� ֵעיֵנ

ע׃ ת ֱאִליָׁשֽ אֶמר ֹמֶׁש;ה ֶאל -וגו' המכילתא מביאה ראיה ל ְסִביֹב0 ֹ֨ ְתַיּצְ  מגלוי נעלם רוחני בימי אלישע.  ִּתיָראּו� -ָהָעםQ ַאל- ַוּי ּו ּוְראּו! ִהֽ Fב 

ח ה!' ֶאת - הדומה ל ְרא-ַוִּיְפַק$ Fַער ַוַּי ;י ַהַּנ�   לענ"ד, ע"פ הדוגמא של המכילתא הזרקא מביאה כאן להסרת מגבלה, גלוי נעלם. –. טט ֵעיֵנ

ּו Fְתַיְּצב רים, רביע, ע"פ מכילתא, תרגום יוב"ע, תרגום ירושלמי אמר משה רבנו לארבע הכתות בעם (שרצו ליפול לים, לשוב למצ -  ִהֽ
  לעשות מלחמה, לצווח כנגדן)  להפסיק ממעשיהם ולראות את ישועת ה'

' ֶאת לא,במדבר בלק כבראה הסבר דומה  Qל ה; ;י ִבְלָעם� -ַוְיַג   ֵעיֵנ

  

ם ַּתֲחִרֽׁשּון׃ פ  ִיָּלֵח;ם ָלֶכ�ם 'ה�  :יד,שמות בשלח יד   ְוַאֶּת�
ם ַּתֲחִרֽׁשּון םמשה רבנו מורה לעם . סלוק, טפחא – ְוַאֶּת� סלוק, מגביל את  – ַּתֲחִרֽׁשּון -פחא (א) בתפקיד פותח טפח להתאפיין מט – ְוַאֶּת�

ם ַּתֲחִרֽׁשּוןהצעקה להיות תפילה חרישית שבלב, ענין תפלה או בקשה מרומז בס"ת  מחזור ויטרי סימן כגון בפיוט הושענות , נ"ם  н ְוַאֶּת�

  נא מעט מים.יוקח  נםלמען אברהם שלם בכל מעשים. המנוסה בעשרה ניסים. כשר מלאכים  תד

ם   לאפשר התבוננות עמוקה במעשהטפחא (ב) בתפקיד התפשטות האפיון אלפניו ללמד על הכתוב לפניו, מתוך הבקשה ההחרישית  – ְוַאֶּת�

ית )בראשית א,א( תבנית טעמי ִיָּלֵח;ם ָלֶכ�ם 'ה� בורא כל עלמין ומנהיגם כרצונו  ים ָּבָר;א ְּבֵראִׁש�   ֱאRִה�

  
   שמות בשלח יד,כא:

' ׀ ֶאת- ָידֹוQ ַעל-ט ֹמֶׁש;ה ֶאתַוּיֵ֨  ים ַעָּזה! ָּכל-ַהָּים� ַוּי;ֹוֶל= ה; ָּים ְּב֨רּוַח ָקִד$ 0ֶׂשם ֶאת-ַה] ְיָלה ַוָּי ִים׃-ַהַּל� ּו ַהָּמֽ �ם ֶלָחָרָב�ה ַוִּיָּבְקע�   ַהָּי
  מיד כיון שהרים משה ידו על הים נבקע שנאמר ויבקעו המים....  ]שמות רבה (שמו"ר) בשלח כא ו[

(מוקדם והוא מאוחר בענין) ואחר ששם הים לחרבה אין עוד מקום לבקיעה על כן דורש ע"פ מידה ל"א ...  ]שמו"ר כא ו עלמהרז"ו [

ט ֹמֶׁש;ה ֶאת ִים- ָידֹוQ ַעל-ַוֵּי֨ ּו ַהָּמֽ ' ׀ ֶאתואח"כ  ַהָּים� ַוִּיָּבְקע� ים ַעָּזה! ָּכל-ַוּי;ֹוֶל= ה; ָּים ְּב֨רּוַח ָקִד$ 0ֶׂשם ֶאת-ַה] ְיָלה ַוָּי �ם ֶלָחָרָב�ה-ַהַּל�      ַהָּי

ת )שמות בשלח יד, טז(מו שכתוב לעיל כ ה ָהֵר;ם ֶאֽ �הּו-ָיְד[, ַעל-ַמְּט[F ּוְנֵטBה ֶאת-ְוַאָּת\ �ם ּוְבָקֵע . והם שני כתובים המכחישים זה את זה ַהָּי
  והכריע ע"פ מידה ל"א שעיקר הבקיעה ע"י משה ומה שכתוב ויולך לענין ששמהו לחרבה אחר שנבקע.

לפני הטיית משה ידו  –(טט  ע"כ מוכרח לומר שפירוש הכתוב הוא ויט משה וגו' וכבר הוליך ה' וגו'ו... ]שמו"ר כא,ו[ על ]אור החיים[
שהרוח הקפיאה  -(טט ע"פ אור החיים וישם את הים לחרבה ) אין היכר לקריעת ים סוף שהייתה ע"י משהדאם לא כן בלשון אור החיים 

    . (החלק העליון)וכפי זה תכף לנטית ידו נבקע הים ולזה כשנטה ידו בקעו המים,  הים כולו או חלקו התחתון)

ט )כאיד, 'בש '(שמ   קדמא, כעין מידה ל"א לרבי אלעזר בר רבי יוסי הגליל מוקדם והוא מאוחר בענין.  – ַוֵּי֨

  לפי המהרז"ו סדר האירועים היה א' ויט משה ב' ויבקעו המים (היינו הכתוב מאוחר ארע תחילה) ג' ויולך ה' רוח קדים   

  לפי אור החיים סדר האירועים היה א' ויולך ה' רוח קדים ב' ויט משה (היינו הכתוב מוקדם ארע מאוחר) ג' ויבקעו המים

ם ֶאֽת )יד,טז 'בש 'שמ(כן קדמא מרמז אל הכתוב לפניו -כמו ה ָהֵר֣ ה ֶאת-ְוַאָּת֞ אּו ְבֵנֽי- יְָדH֛ ַעל-ַמְּטH֗ ּונְֵט֧ ֹ֧ הּו ְויָב ל - ַהָּי֖ם ּוְבָקֵע֑   ְּב֥תֹוM ַהָּי֖ם ַּבּיַָּבָׁשֽה׃יְִׂשָרֵא֛

     הקב"ה נתן ימינו על ימינו של משהמונח זרקא מונח סגול, מוסיף מענין ידו על הים  -  ַהָּים� -ָידֹוQ ַעל-ֹמֶׁש;ה ֶאת )כאיד, 'בש '(שמ

ימינו על הקב"ה נתן כיון ששמע משה כך הלך ואמר להקב"ה אין הים רוצה להקרע, מה עשה ...  ]שמות רבה (שמו"ר) בשלח כא ו[
שנאמר (ישעיה סג) מוליך לימין משה וגו', מיד ראה להקב"ה וברח שנאמר (תהלים קיד) הים ראה וינס מה ראה אלא  ימינו של משה

  וגו' שראה להקב"ה שנתן יד ימינו על משה ולא יכול לעכב אלא ברח מיד, 

ח )ו,בשלח טו 'שמ(ראה  ֹ֑ י ַּבּכ ץ אֹוֵיֽב׃יְִמֽינHְ֥ ה֖  יְִמֽינHְ֣ ֔ה' נְֶאָּדִר֖ מֹו ָאֶֽרץ׃ (שמ' בשלח טו,יב) ' ִּתְרַע֥ ינHְ֔ ִּתְבָלֵע֖ יָת֙ יְִמ֣ יְנ[�  פשטא  ָנִט!יָת!  נִָט֙ - מונח זקף ְיִמ;

  ימין , כעין ריבה וריבה את הכל, כל אופניאחתבמלה ן, קט

' ׀ ֶאת )כאיד, 'בש '(שמ ָּים -ַוּי;ֹוֶל= ה; ים ַעָּזה! ָּכלַה] 0ׂשֶ -ְּב֨רּוַח ָקִד$ ְיָלה ַוָּי      ֶלָחָרָב�ה ַהָּי�ם- ם ֶאתַהַּל�

אמר לו הקב"ה לא קראת מתחלת התורה מה כתיב (בראשית א) ויאמר אלהים יקוו המים אני הוא שהתניתי ...  ]שמו"ר בשלח כא,ו[
  מתחלה,  לתנאו שהתניתי עמועמו, כך התניתי מתחלה שאני קורעו שנאמר וישב הים לפנות בוקר לאיתנו 

' ׀ ֶאת ּיָ -ַוּי;ֹוֶל= ה; גדולה כגון עקירה , שיעור חציצה - גדולה, אפשר כי כאן שלושה ענינים מעניני תלישא- מונח מונח פסק תלישא – םַה]
גדולה ירמז על התנאי שהתנה הקב"ה עם הים ועם כל מי העולם בשעת הבריאה שבשעה שהקב"ה ירצה - מחיצה ועוד. ע"פ שמו"ר תלישא

  ותפסק בקיעתם. שוב ישתנה טבעםעקרו מטבעם) ואח"כ כאשר הקב"ה ירצה (יתלשו / י יבקעו היינו ישתנה טבעםהים והמים 

ִים׃ ּו ַהָּמֽ ִים׃.... אינו אומר ויבקע הים אלא ]ו,בשלח כא ר"שמו[ ַוִּיָּבְקע� ּו ַהָּמֽ מלמד שכל המים שהיו בכל המעיינות ובבורות ַוִּיָּבְקע�
  כה"א וישובו המים, ובכל מקום נבקעו שנאמר ויבקעו המים, וכן בשעה שחזרו חזרו כל המים ש

ִים׃ ּו ַהָּמֽ   טפחא סלוק, טפחא רבוי שכל המים בכל מקום נבקעו.  – ַוִּיָּבְקע�
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

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

  , ולפי ההשערותמשרתים
 

  

  שמות בשלח יג,יז 1.3

  
 לח טז,א:ות בששמ

אּו ָּכל Hם ַוָּיֹב ֵאיִל� ת ְּבֵנֽי-ַוִּיְסעּו! ֵמֽ ! ֶאל-ֲעַד$ ר ֵּבין-ִמְדַּבר-ִיְׂשָרֵאל ין ֲאֶׁש0 �י -ִס� ם ּוֵב;ין ִסיָנ   ֵאיִל�
ִים׃ ֶרץ ִמְצָרֽ ם ֵמֶא0 י ְלֵצאָת� ֶדׁש ַהֵּׁשִנ� ר יֹום! ַלֹח; ה ָעָׂש0   ַּבֲחִמָּׁש֨

ם ֵאיִל�   טעות דפוס.קטן וכנראה - קטן, ג"א קדמא זקף- פשטא זקף – ַוִּיְסעּו! ֵמֽ

אּו ָּכל Hת ְּבֵנֽי-ַוָּיֹב ! ֶאל-ֲעַד$ ין-ִמְדַּבר-ִיְׂשָרֵאל גרש ירמז על כי באופן מסוים חלקם - קטן, אפשר כי אזלא- גרש מהפך פשטא זקף- אזלא – ִס�
קטן יש לה תפקיד של יצא להקל ולא -גרש מהפך פשטא זקף- גרשו עצמם מלימוד התורה שנתנה להם במרה. אבל תבנית הטעמים אזלא

ומה תלמוד לומר ויחנו שם על המים מלמד . ויחנו שם על המיםויחנו שם על המיםויחנו שם על המיםויחנו שם על המים(טו,כז)) - (מתיחס ל –סוף פרשה א'  דרשב"י לתאימכחמיר וזה כפי' לה
  שהיו עוסקים בדברי תורה שנתנה להם במרה.

  
  :ב,בשלח טזשמות 

ינּו Ĥ ֹונּו ָּכל ַוִּי Hת ְּבֵני-ַוִּיּל Bל-ִיְׂשָרֵא,ל ַעל-ֲעַד ה ְוַעֽ ן ַּבִּמְדּבָֽ -ֹמֶׁש0   ר׃ַאֲהֹר�
ֹונּו ָּכל Hת ְּבֵני-ַוִּיּל Bל-ִיְׂשָרֵא,ל ַעל-ֲעַד ה ְוַעֽ ן-ֹמֶׁש0   ... תביר, תבנית טעמים של כעין יצא להקל ולהחמיר. גרש- אזלא -  ַאֲהֹר�

  אזל הלחם, כי תלונתם הייתה בדין כי  התוה"מוכפי' לפי שכלה הלחם,  -  רש''י כפי' להקל
דבר היתה צודקת ... דיהיב חיי יהיב מזוני... ואם מנע מזונם זה נגד כבודו התלונה שלא הכין מזונם במ -  )ז,טז( –התורה והמצוה 

  הגדול... ולכן שמע ה' תלונתם שהיתה בדין
  וגו' רבי יהושע אומר היה להם לישראל להמלך בגדול שבהם מה נאכל ואמרו דברי תרעומת המכילתאע"פ  להחמיר

ת ְּבֵני-ָּכל Bל- ִיְׂשָרֵא,ל ַעל-ֲעַד ה ְוַעֽ ן ׃ַאהֲ -ֹמֶׁש0 התו"מ קבוצת פרטים קשורים שעל כולם חל ענין המדבר  –מרכא טפחא  דרגא תביר - ֹר�

... שכפרו בטובת ה' מוציאם מבית עבדים ובנפלאותיו, ואם שיחסו מעשים אלו למשה ואהרן מצד זה שחשבו שהוציאו אותם   ,ח)טז(
  מדעתם ולרעתם

  
  :ג,בשלח טזשמות 

 Fי ִיְׂשָרֵא; ם ְּבֵנ Hיַוּיֹאְמ֨רּו ֲאֵלֶה ן מּוֵת$נּו ְבַיד-ל ִמֽ ִים ְּבִׁשְבֵּת!נּו! ַעל-ִיֵּת֨ ַבע-ה!' ְּבֶא;ֶרץ ִמְצַר� ר ְּבָאְכֵל,נּו ֶל�ֶחם ָלֹׂש�   ִס;יר ַהָּבָׂש�
י  ית ֶאת-הֹוֵצאֶת$ם ֹאָת!נּו! ֶאל-ִּכֽ ה ְלָהִמ, ב׃ ס-ָּכל-ַהִּמְדָּב;ר ַהֶּז� ל ַהֶּז�ה ָּבָרָעֽ   ַהָּקָה0

י נּו-ִמֽ ן מּוֵת$ פשטא, בשעת הנסים  – ה!'-ְבַידההמתה דווקא ע''י  ;וזה הפך מכוונתם לחיות )א( –הפך מ - יקדים מותנו  -קדמא מהפך  -  ִיֵּת֨
  בשלשת ימי אפלה של מצרים לתאימכהגלויים, בשעת הגאולה, 

צריך עיון מה מוסיף טעם קדמא על הכתוב  רב השפיע לומר שהיה להם להיענש עם המענים, הקרבן הוא האשם בענויו.-ואולי הערב
  המפורש.

ִיםְּבֶא;  ר-ְּבִׁשְבֵּת!נּו! ַעל ,קטן-מונח זקף -  ֶרץ ִמְצַר� קטן בין שני קיסרים. האם הוא מציין - קטן, פעמיים זקף- פשטא מונח זקף – ִס;יר ַהָּבָׂש�
שלמרות הגזרות  השתקעות בגלות של סיר בשר ולחם לשובע, –כעין דבר החוזר וקורה את התבנית של חיי עם ישראל בגלויות השונות 

  סתו מצויה ואז יש כאלו שישמן ישורון ויבעט ושוכחים שהגלות היא אמצעי ולא מטרה לעצמה.מתאושש ופרנ

  

ֹ$אֶמר ה!' ֶאל :ה – ד,בשלח טז שמות יר ָלֶכ,ם ֶל�ֶחם ִמן-[ד] ַוּי י ַמְמִט0 ה ִהְנִנ֨   ַהָּׁשָמ�ִים -ֹמֶׁש�
ְקטּו! ְּדַבר א ָהָע$ם ְוָלֽ ֹו ְלַמBַען ֲאַנֶּס,ּנּו ֲהֵיֵל0= -ְוָיָצ֨ י ִאםי;ֹום ְּביֹומ� א׃-ְּבתֹוָרִת� ֹֽ   ל

ינּו ֵא;ת ֲאֶׁשר י ְוֵהִכ� ר-[ה] ְוָהָיה! ַּבּי;ֹום ַהִּׁשִּׁש� ה ַע0ל ֲאֶׁשֽ ;ה ִמְׁשֶנ� יאּו ְוָהָי ּו י0ֹום ׀ ֽיֹום׃-ָיִב�   ִיְלְקט�
  

י  סלוק) - (קיסר   ינּו  קטן-מונח זקף פשטא - ְוָהָיה! ַּבּי;ֹום ַהִּׁשִּׁש� יאּו -ֵא;ת ֲאֶׁשר טפחא –ְוֵהִכ�   אתנחמונח  - ָיִב�

  ולאחריו.  קטן ותוכנו תיאור, ואחריו פעולה, מתאים ללימוד אלפניו- מונח זקף פשטא סלוק) - (קיסר הפסוק  שאם ברהטעמי תבנית

י על -  אלפניו דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין, או כולם מצטרפים לענין,  – ְלַמBַען ֲאַנֶּס,ּנּו ֲהֵיֵל0= ְּבתֹוָרִת�
   שלא יותירו ממנו ולא יצאו בשבת ללקוט (במן) אם ישמרו מצוות התלויות בו פרש"י- דבר התבטאה בכבשלב זה במללמד שתורתי 

  

ה  אתנח) - (קיסר  ;ה ִמְׁשֶנ� רקטן, - מונח זקף - ְוָהָי ּו י0ֹום ׀ ֽיֹום׃- ַע0ל ֲאֶׁשֽ  ִיְלְקט�

  אים ללימוד אלפניו ולאחריו.קטן ותוכנו תיאור, ואחריו פעולה, מת-אתנח) מונח זקף - תבנית הטעמים באמצע הפסוק (קיסר 

ינּו ֵא;ת ֲאֶׁשרעל  -  אלפניו יאּו-ְוֵהִכ�   כלומר ולא משנה של כל השבוע דהיינו עשרה עומרים כמובן מן הכתוב.  - (ג)  כפירוש שפת"ח ָיִב�
ים כנגד חמישה יום יום היינו חמישה ימים עד יום הששי, סה"כ חמישה עומרים. בפשט יהיה מובנו שביום ששי הביאו חמישה עומר -  טט

  ה בשבוע, –עומרים מיום א עד יום ה. לכן הלימוד אלפניו, ללמד כי ביום ששי לקטו רק עומר כבימים א 

רהלימוד לאחריו על התוכן  ּו י0ֹום ׀ ֽיֹום-ַע0ל ֲאֶׁשֽ יאּו -ֲאֶׁשרעל  וכפרש"יהוא  ִיְלְקט� , כפל על לאחר שיביאו ימצאו משנה במדידהָיִב�

  הליקוט היומי.

;ה מִ  ה ְוָהָי  ליום ולמחרת - רש"י ְׁשֶנ�

ה-ֲאֶׁשר על שהיו רגילים ללקוט יום יום של שאר ימות השבוע (ג) ואומר אני  -  ִמְׁשֶנ�ה ;ה ִמְׁשֶנ� יאּו ְוָהָי ימצאו משנה  לאחר שיביאו  ָיִב�
  וגו'. חם משנהבלקיטתו היה נמצא ל) שמות בשלח טז,כב( "לקטו לחם משנהלקטו לחם משנהלקטו לחם משנהלקטו לחם משנה, וזהו ו"י0ֹום ׀ ֽיֹוםבמדידה על אשר ילקטו וימדדו 

  .כלומר ולא משנה של כל  השבוע דהיינו עשרה עומרים כמובן מן הכתוב - (ג)  שפת"ח
 יקר עשוי לאכילה אז אפשר לטלטלעבבלי ביצה ב,ב, בבלי ביצה כד,ב כה,א  ראה

  

ינּו ֵא;ת ֲאֶׁשר :ה,טז בשלח שמות י ְוֵהִכ� ה ַע0ל -ְוָהָיה! ַּבּי;ֹום ַהִּׁשִּׁש� ;ה ִמְׁשֶנ� יאּו  ְוָהָי רָיִב� ּו י0ֹום ׀ ֽיֹום׃-ֲאֶׁשֽ   ִיְלְקט�
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

    ההההר יביאו והיר יביאו והיר יביאו והיר יביאו והיאשאשאשאשל שאר ימות השבוע. [אומר אני: ש ם יוםם יוםם יוםם יוםיויויויויו רגילין ללקוט ה נה על אשרנה על אשרנה על אשרנה על אשרמשמשמשמשולמחרת.  וםיל -  יה משנהיה משנהיה משנהיה משנהוהוהוהוה"י רש
בלקיטתו היה  - זהו "לקטו לחם משנה" (להלן,כב) ו ם יום;ם יום;ם יום;ם יום;יויויויוימדו ו אשר ילקטואשר ילקטואשר ילקטואשר ילקטו    עלעלעלעלמדידה ב נהנהנהנהמשמשמשמשאחר שיביאו, ימצאו בו ל -  משנהמשנהמשנהמשנה

נותן לכם ברכה, 'פוישון' (בלעז), בבית, למלאות  - חם יומים" (להלן,כט) ל נמצא לחם משנה; וזהו "על כן הוא נותן לכם ביום הששי
  העומר פעמים, ללחם יומים.]  

בין יום ה בין יום שהרבו - אבימים ילקטו" היתור לרבות שלפניה, ש-התבנית מאפיינת את "על אשר –מרכא פסק, יום סלוק  - יום  –טט 
החסירו הושוו במדידה לעומר לגולגולת. ביום הששי (לכבוד השבת) לא משנה מה הביאו, לאחר שהביאו מצאו עומר משנה לגולגולת 

ה שבמדידה הושוותה לעומר לגולגולת לבין לקיטת יום הששי שבמדידה הושוותה לשני -(היינו שני עומר). הפסק מפריד בין לקיטת יום א
  עומר לגולגולת.

י ב"ע מקוצראר כל פלא, בעבור שעמד זה הפלא ארבעים שנה; כי רובי הפלאים הם לִעָתם. מ פלא המן גדולו ....ְוָהָיה! ַּבּי;ֹום ַהִּׁשִּׁש�
שימס  -ֵהָעתקֹו עמהם ממסע אל מסע, והרביעי  -היותו סביב למחנה לבדו, והשלישי  -ירידתו, והשיני  - ועשרה ניסים יש בו: האחד 
"לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר" (להלן,יח),  - א ימס אשר לקטו (ראה להלן,כא), והחמישי בחום השמש על הנשאר ול

ושני מטעמים יש לו, הוא  -ולא הבאיש לילה ויום (ראה להלן,כד), שמיני  -ומשנה ביום הששי (ראה להלן,כב), שביעי  - והששי 
,ח), וכתוב אחר אומר "כצפחית (בנוסחנו: כצפיחת) בדבש" התשיעי; כי כן הכתוב במקום אחד אומר "כטעם לשד השמן" (במ' יא

שעמד לדורות ולא  -"כטעם לשד השמן". והנס העשירי  -(להלן,לא). והנכון, שהוא כצפחית אם איננו מבושל; רק המבושל בפרור 
  לד).-הבאיש (ראה להלן,לג

  

ינּו ֵא;ת ֲאֶׁשר: בשלח טז,ה שמות י ְוֵהִכ� רָיִב� -ְוָהָיה! ַּבּי;ֹום ַהִּׁשִּׁש� ה ַע0ל ֲאֶׁשֽ ;ה ִמְׁשֶנ� ּו י0ֹום ׀ ֽיֹום׃-יאּו  ְוָהָי   ִיְלְקט�
לחוש בכל יום ויום דבר בפרשת  ת: "...עלה בלבי מחשבה שזיכני השי"בניסן תר" ח, ר"א) עמ' נ"פרשת בשלח( םחידושי הרי" ספר

יום יש התחדשות, שנאמר  שבכל ֹוםי0ֹום ׀ יֽ הילל ברוך השם  תהי מהתורה הקדושה...וכן אמר תשיזמין לי השי" הפרנסההמן ומילא 
   תאת השי" לעבודתוחדשים לבקרים וכו' (רבה אמונתך) ולכל אדם כפי הצורך לו 

דרש מידי שבת בשבתו על פרשת - ...הרה"ק מרימינוב  עשרים ושתים שנה דרש תודעה..-ציון מנחםמרימינוב, חלק  קהרה" ליקוטי
מפני מה לא ירד להם מן פעם אחת בשנה...עמד ופסק מעותיו בכל יום והיה  שאלו תלמידיו את רשב"י...- בבלי יומא עו,אהמן, 

  וגו'. מקביל פני אביו כל יום...נמצא כולם מכוונים את לבם לאביהם שבשמים

  

כל שבוע אותה עשרה ניסים יש בו: - בתמידות ב עבור שעמד זה הפלא ארבעים שנהב מדגיש – יום פסקיום  י0ֹום ׀ ֽיֹום ב"ערא-ל –טט 
  ירידה ומדידת שני עומר לגולגולת.  –עות, חמישה ימי ירידה ומדידת עומר אחד לגולגולת, יום הששי קבי

  בכל יום יש לחוש התחדשות במן וזה ההתחדשות בעבודת ה' והפועל היוצא בפרנסה.   בשלח םחידושי הרי"וע"פ 

ן עומד כל יום באותה התחדשות, אותו טעם, ועד היום עומד ואין יום דומה ליום אבל המ(או יפה עיניים ראה להלן) כתב  בפנים מאירותו
  לדורות יום יום, לא מבאיש ומחכה להתגלות בגאולה בקרוב בימינו, אמן

  

  .פרנסהבשביל דבר אחד בעבודת ה' והפועל היוצא בכל יום בקשה חדשה בקשות, רבוי , מרכא פסק סלוק - י0ֹום ׀ ֽיֹום

מידות ה' והם כולם מאוחדים בה' אחד. אף שבשמע הפסק גם משמש כהפרדה בין אותיות אהו"י  גלויי, רבוי אחדפסק ה'  שדומה לו בק"
 אות ה"ה בשם הוי' ואות אל"ף באחד.

  

ל:ו,שמות בשלח טז ן ֶאֽ ֲהֹר� ֹ$אֶמר ֹמֶׁשה! ְוַאֽ ִים׃-ָּכל-ַוּי ֶרץ ִמְצָרֽ יא ֶאְתֶכ�ם ֵמֶא0 ' הֹוִצ0 י ה, Bם ִּכ �ֶרב ִויַדְעֶּת ��י ִיְׂשָרֵא�ל ֶע   ְּבֵנ
ִיםז) -(ו  "ן רמב ֶרץ ִמְצָרֽ יא ֶאְתֶכ�ם ֵמֶא0 ' הֹוִצ0 י ה, Bם ִּכ �ֶרב ִויַדְעֶּת �, במן ענין גדולודע כי יש .... ולא אנחנו המוציאים אתכם משם,  -  ֶע

לחם שמלאכי השרת אוכלין; דברי רבי עקיבא.  - רמזוהו רבותינו, אמרו במסכת יומא (עה,ב): "לחם אבירים אכל איש" (תה' עח,כה) 
לו רבי ישמעאל: טעית, וכי מלאכי השרת אוכלין לחם, והלא כבר נאמר "לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי" (דב' ט,ט)?! אלא אמר 

  לחם שנבלע באיברים. - "לחם אבירים" 
 (נחמ' ט,ו)  , וכן דרשו (שמ"ר לב,ד): "ואתה מחיה את כולם"בזיו השכינהוהענין הזה שאמר רבי עקיבא הוא, שקיום מלאכי השרת  
העליון, שנתגשם  והמן הוא מתולדות האור הזהשישיגו בו טוב טעם.  - אתה ִמְחָיה לכולם; ועליו נאמר "ומתוק האור" (קה' יא,ז)  - 

ּו ְבֵנֽי )שמות בשלח טז,טו(ראה במה ניזונים) שוויון (כעין . ונמצא שאנשי המן ומלאכי השרת ניזונין מדבר אחדברצון בוראו יתברך,  -ַוִּיְרא;
 Fּו ִיְׂשָרֵא Hאְמר ֹ֨   קדמא ואזלא במלה אחת) –ל ַוּי

  
! ומפני זה כי הם קיומם באור העליון עצמו; ]לחםלחםלחםלחםשיקרא [ורבי ישמעאל תפשו, מפני שָׂשם קיומם בדבר המתגשם מתולדות האור, 

 ח,לה). ילהיו מוצאים במן טעם כל מה שירצו, כי הנפש במחשבתה תדבק בעליונים ותמצא מנוח חיים ותפק רצון מלפניו (ע"פ מש
ר (ואילו ר"ע אמר שקיום מלאכי השרת בזיו השכינה, ולפי ההמשך אלו שתי מדרגות (א)  קיום באור העליון עצמו זהו זיו השכינה (ב) קיום בדב

  המתגשם מן זיו השכינה)
  
ם מוצאים אותו, : היום אי אתומררבי אלעזר חסמא א -ואמרו במכילתא (מכיל' בשלח ויסע ד): "היום לא תמצאוהו" (להלן,כה)  

אבל אתם מוצאין אותו לעולם הבא. וזה יסבול שני פירושים:  שנאמר שיהיה בבני העולם הבא מי שלא תגיע מעלתם ליהנות תמיד 
; כמעלת דור המדבר, שהשיגו לזיו השכינה בים, כמו שאמרו (מכיל' בשלח בר המתגשם מן הזיו ההוא, ויהיה קיומם בדמזיו השכינה

פחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא, ומאותה שעה נתעלית נפשם להתקיים בתולדותיו, שהוא המן. ויותר שירה ג): ראתה ש
כמו קיומם ביסוד המן, שהוא הזיו העליון,  הנכון שנאמר, שרמז הכתוב לדברי רבי אלעזר חסמא במלת "היום", שבני העולם הבא יהי

שבני העולם הבא יתקימו בהנייתן מזיו השכינה, בהדבקם בו  -אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם והם נהנין מזיו השכינה שאמרו (ברכות יז,א): אין בו לא אכילה ולא שתיה, 
ל קיום בני רמזו ע -ה"ש ג,יא) בעטרה שבראשם. והעטרה היא המדה הנקראת כן, שאמר בה הכתוב "יהיה ה' צבאות לעטרת צבי" (יש' כח,ה), ובה נאמר "בעטרה שעטרה לו אמו" (ש

כה), וכן אמר -שחקים ממעל ודלתי שמים פתח. וימטר עליהם מן לאכול ודגן שמים נתן למו. לחם אבירים אכל איש" (תה' עח,כג צוהעולם הבא, ורמזו על עיקר המן. ואמר הכתוב "וי

כי . והוא מה שפירשתי, שנתגשם האור, דלתיושנראה מזה שהיה הדגן הזה בשמים, והורידו להם בפתיחת  -"ולחם שמים ישביעם" (תה' קה,מ) 
   בין השמשות. באור העליון יאמר הכתוב כלשון הזה: "נפתחו השמים ואראה מראות אלהים" (יח' א,א). או שכבר היה בשמים, כמאמרם (משנה אבות ה,ו), שנברא

ם �ֶרב ִויַדְעֶּת �ם האלף הששי תתחיל הגאולה, וזה שנת : האר"י לימד כי ער"ב שנה קודם סיותורה שלמה, גדול זקף גדול- זקף - ֶע
  התשכ"ח, חדשים אחדים אחרי מלחמת ששת הימים בה זכה עם ישראל לכל ארץ ישראל ולהר הבית מקום בית מקדשנו.

  גדול בין שני קיסרים מרמז לגילוי נבואי נעלה הקשור למה שקדם למשכן, למשכן ולמקדש.-גדול זקף- אפשר כי זקף
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

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

ן-זקף...  ן- זקף...  קט�   שני טעמי קיסר (בין סלוק ובין אתנח או בין אתנח וסלוק), כעין דבר החוזר וקורה או היקש או בנין אבבין  קט�

ן-ףזק;   רות במקף, כעין מדה מל"ב מדות ריבה וריבה את הכל, נאמר באחד מענין מסוים וחל על כל האחרים מאותו עניןקטן במלה אחת או במלים מחוב-מונח זקף – קט�

  (התשע"ד) שמות בשלח יג,יז 1.4

ף ה!  ד:כ,שמות בשלח יד ֶקר ַוַּיְׁשֵק$ ֶרת ַהֹּב�  ְיִהי! ְּבַאְׁשֹמ; 0 -ֶאל 'ַוֽ ת ַמֲחֵנ ָהם ֵא� �� ן ַוָּי ׁש ְוָעָנ ּוד ֵא� ִים ְּבַעּמ0 ;ה ִמְצַר� ִים׃ַמֲחֵנ   ה ִמְצָרֽ
ָהם...  רש"י �לשון 'מהומה';  'אשטורדישון' בלעז; עירבבם, נטל סיגניות שלהם (ראה תנח' בשלח כג). ושנינו ב'פרק רבי אליעזר  – ַוָּי

ם ה֣  אב לכולםאב לכולםאב לכולםאב לכולם )ש"א ז,י(הרעמת קול הוא, וזה -של רבי יוסי הגלילי' (ראה ל"ב מידות ב): כל מקום שנאמר 'מהומה'  בנו - ְּבקֹול 'ַוּיְַרֵע֣

דֹול  ם- ַעלַּבּ֨יֹום ַה֤הּוא ָּג֠   . ְּפִלְׁשִּתי֙ם ַויְֻהֵּמ֔

ל  שמואל א ז,י: ה ְּביְִׂשָרֵא֑ ים נְִּגׁ֔שּו ַלִּמְלָחָמ֖ ה ּוְפִלְׁשִּת֣ י ְׁשמּוֵאל֙ ַמֲעֶל֣ה ָהעֹוָל֔   ַויְִה֤

ם ה֣  דֹול ַּבּ֨יֹום ַה֤הּוא ַעל- ְּבקֹול 'ַוּיְַרֵע֣ ם ַוּיִּנָגְ֖פּו ִלְפֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל׃- ָּג֠   ְּפִלְׁשִּתי֙ם ַויְֻהֵּמ֔

ים נְִּגׁ֔שּו )ש"א ז,י(פשר כי תבנית הטעמים של הרישא של פסוק א ה ּוְפִלְׁשִּת֣ י ְׁשמּוֵאל֙ ַמֲעֶל֣ה ָהעֹוָל֔ קטן בין שני -קטן ... זקף-... זקף -  ַויְִה֤
ם ה֣ קיסרים בתפקיד כעין בנין אב מרמזת על דרשת בנין אב, שבסיפא של הפסוק  דֹול- ְּבקֹול 'ַוּיְַרֵע֣ םוע"י כך ...  ָּג֠   ַויְֻהֵּמ֔

ף ה!  )דכ,שמות בשלח יד(פשר כי תבנית הטעמים של הרישא של פסוק א ֶקר ַוַּיְׁשֵק$ ֶרת ַהֹּב�  ְיִהי! ְּבַאְׁשֹמ; ִים-ֶאל 'ַוֽ ;ה ִמְצַר� קטן - ... זקף -  ַמֲחֵנ
  (שמואל א ז,י).- קטן בין שני קיסרים בתפקיד כעין בנין אב מרמזת על דרשת בנין אב, שבברייתא דל"ב מידות נדרשת מ-... זקף

  

ִים...  מסכתא דויהי פרשה ה  - ילתא דרבי ישמעאל בשלח מכ ת ַמֲחֵנ0ה ִמְצָרֽ ָהם ֵא� �(מכילתא דרבי שמעון: הממן ערבבן נטל סגניות , ַוָּי

 פקדים)היינו מ -נטל סגנין, ריב"א: נטל אצטגנינות, ספר הערוך נטל סגנינות היינו חכמה ודעת; פירוש ר' עובדיה מברטנורא על רש"י סגנון וראשין, טט 
ִיםשלהם ולא היו יודעים מה הם עושין. ד"א  ת ַמֲחֵנ0ה ִמְצָרֽ ָהם ֵא� �ה ְוָהָמם֙  אין הממה אלא מגפה כענין שנ' ַוָּי ה ְמהּוָמ֣ ד גְדָֹל֔  ִהָּׁשְמָדֽם׃ ַע֖

  .חלאיםבשמות מפרש (להלן) ספורנו מפרש יאבדו ביד ישראל בשלבים. בדב' רמב"ן מגפה? מהי  –טט  .)כג,זואת'  'דב( 

  

ָהם �גדול, מלת ויהם מלמדת שלושה דברים, (א) לשון מהומה, מלבי"ם שמות: מבוכה, מלבי"ם תה' פג,י הרגו זה את זה (ב) - זקף – ַוָּי
  עירבוב (ג) נטילת סגנינות היינו לא היו יודעים מה הם עושין.

(תרגום יונתן ללשון הקדש)  כתר יונתן- לאים וב: במיני חספורנו –או (א) הרעמת קול (ב) לשון מהומה עירבוב נטילת סגנינות (ג) מגפה 

  וישגעם

ָהם �ה  )ש"א ז,י( מדרש שמואל (בובר) פרשה יג [ג] שלש מלחמות של מהומהגדול, מלמד על - זקף – ַוָּי י ְׁשמּוֵאל֙ ַמֲעֶל֣ה ָהעֹוָל֔ ם וגו' ַויְִה֤ ַוּיְַרֵע֣
םוגו'  'ה֣  הבטיח הקדוש ברוך הוא שהוא עושה  שלש מלחמות של מהומהשלש מלחמות של מהומהשלש מלחמות של מהומהשלש מלחמות של מהומהנא , אמר רבי אבא בר כה(פסוק שלעיל שימש לבנין אב) ַויְֻהֵּמ֔

ם )יהושע י,י(לישראל, ושלשתן עשה להם, הראשונה בימי יהושע  ל 'ה֙  ַויְֻהֵּמ֤  'ה ַוָּיָ֣הם )שופטים ד,טו( וגו', השניה בימי סיסרא ִלְפֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔
א - ֶאת י ׁשְ  )ש"א ז,י(וגו', והשלישית בימי שמואל, ִסֽיְסָר֨ ה ַויְִה֤ ם ה֣ וגו' מּוֵאל֙ ַמֲעֶל֣ה ָהעֹוָל֔ דֹול - ְּבקֹול 'ַוּיְַרֵע֣ םוגו'  -(טט ָּג֠ , רבי סימון מוסיף )ַויְֻהֵּמ֔

ִים:) דכ,בשלח יד 'שמ(תרתי  ת ַמֲחֵנ0ה ִמְצָרֽ ָהם ֵא� �ם  'ה֛ -ְמֽהּוַמת ִּתְהֶי֧ה ַה֔הּוא ַּבּ֣יֹום ְוָהיָה֙  )יג,זכריה יד(, ַוָּי ה ָּבֶה֑ י וגו', ולא פליגין מה דאמר רבַרָּב֖
   .בעמי כנען) –(טט  , מה דאמר רבי אבא בר כהנא לכשתבוא בהםיש להוסיף גם לעתיד) –(טט  סימון לשעבר

  
הבטיח הקדוש  שלש מלחמות של מהומהשלש מלחמות של מהומהשלש מלחמות של מהומהשלש מלחמות של מהומה[יח] (ירעם מן שמים ה') [ויערם בשמים ה']. אמר ר' אבא מדרש תהלים (בובר) מזמור יח 

יH ֲאַׁשַּל֣ח ֵאֽיָמִתי֙ -ֶאת )כז,כג ש'' משמ(ברוך הוא לישראל בכניסתן לארץ ישראל, שנאמר  ם-ָּכל-ֶאת ְוַהּמִֹתי֙  ְלָפנֶ֔ ר ָהָע֔ א ֲאֶׁש֥ ֹ֖ ם ָּתב עקב  'דב(, וגו' ָּבֶה֑

ה  'ה֥  ּונְָתָנ֛ם )כג,ז ה גְדָֹל֔ יH ְוָהָמ֙ם ְמהּוָמ֣ יH ְלָפֶנ֑ ד ִהָּׁשְמָדֽםֱאXֶה֖ ורבנן , המם ומהומה הם ששתי מהומות, וסה"כ שלוש מהומות) –(טט  , תרי משמע׃ַע֖
ם )יהושע י,י(ילפי לה מהכא,  (מביאים שלוש מלחמות אחרות) ל 'ה֙  ַויְֻהֵּמ֤ א- ֶאת 'ה ַוָּיָ֣הם )שופטים ד,טו(, [ִלְפֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔ ם ה֣  )ש"א ז,י(, ִסֽיְסָר֨  'ַוּיְַרֵע֣

דֹול -ְּבקֹול םוגו' ָּג֠ ים )ח,טויתה' (, , אמר ר' סימון עוד שתיםַויְֻהֵּמ֔ ב ּוְבָרִק֥  ְוָהיָה֙  )יג,זכריה יד(, שירת דוד על הצלתו מכל אויביו ) –(טט  ַויְֻהֵּמֽם׃ ָר֝
ם 'ה֛ -ְמֽהּוַמת ִּתְהֶי֧ה ַה֔הּוא ַּבּ֣יֹום ה ָּבֶה֑ , סוף, שמ' בשלח יד,כד)-קריעת ים –(טט  ]. ר' סימון בשם ר' אבא אמר אחת לשעבר שנעשה לפרעהַרָּב֖

  .זכ' יד,יג) –(טט ואחת לעתיד לבא לגוג ומגוג

  

ִיםוע"ז כתיב פסח שם משמואל ויקרא  0ה ִמְצָרֽ ת ַמֲחֵנ ָהם ֵא� �כנראה על מלת  –(טט , ובמכילתא עירבבם והממם ונטל סיגניות שלהם. ַוָּי

בבני ישראל  נתוספה הדעתנתוספה הדעתנתוספה הדעתנתוספה הדעתומזה נשאר לדורות שביו"ט זה  סיגניות במשמע של חכמה ודעת כצוטט מספר הערוך לעיל מלמד את הדבר הבא)
י ְבֶאֶֽרץ )יב,יב ' באשמ(נציע כאן הסבר להעברה זאת. במכת בכורות נאמר  :אשר רדפוםמאויביהם ושונאיהם ניטלה הדעת ניטלה הדעת ניטלה הדעת ניטלה הדעת ו ִמְצַריִ֘ם - ְוָעַבְרִּת֣

יְָלה ַהּזֶ֒ה  מונח זרקא מונח סגול, זרקא סגול בתפקיד גורע מהענין ו/או מוסיף מהענין על הענין. לפי מפרשי מדרש שמות רבה סגולת  –ַּבַּל֣
מו הצילם מקטרוג והעביר הדין מהם למצרים, היינו שגרע מחובת ישראל והוסיף זאת על חובת מצרים. הלילה הזה הייתה שהקב"ה בעצ

בזכות הליכת בני ישראל אחרי ה' ממצרים ולתוך ים סוף גדלה ע"י הגריעה מדינם הם הפכו לבריות חדשות שאיפשרה להם לדבוק בה' ו
  ף הדעת בבני ישראל.חיבתן לפניו עד שגם נטל הדעת מאויביהם ושונאיהם והוסי

  

ַסר :כה,שמות בשלח יד Fת ַוָּיUיו ֹאַפ;ן ֵא  ְיַנֲהֵג�הּו ַמְרְּכֹבָת� ֹ;אֶמר ִּבְכֵבֻד�ת ַוֽ ִים ַוּי Fי ָאנ!ּוָסה!  ִמְצַר; ל ִמְּפֵנ י ִיְׂשָרֵא� ם 'ה�  ִּכ; ִים׃ ִנְלָח0 ם ְּבִמְצָרֽ   פ ָלֶה�
י . המצרים ים נסיםהעושה להם על  הואם נסים במצרים לה מי שעשהאמרו  מכלתא בשלח פר' ה -  דהא (שהרי)כנראה כאן במובן  ִּכ;

  . בים סוף נלחם בםשנלחם בהם במכות מצרים חוזר והודו שה' 

ִיםרש"י בא לישב את הלשון  ִים רש"יוהרי פה זה על ים סוף   ְּבִמְצָרֽ ם ְּבִמְצָרֽ ם ָלֶה� , ד''א יםיִ מצִר  ים אלא)אל תקרא מצרָ  –(טט  ִנְלָח0
ִים   .ם שכשם שאלו לוקים על הים כך לוקים אותם שנשארו במצריםבארץ מצרי ְּבִמְצָרֽ

כמות שהיו לוקים אלו על הים כך היו אלו שבמצרים לוקין והיו רואים אלו את אלו. ולא  רבי יוסי אומר במכות מכלתא בשלח פר' ה
  במצרים בלבד אלא בכל המצירין להם לישראל לדורות.

;י ל ִמְּפֵנ י ִיְׂשָרֵא� קטן, פעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין דבר שחוזר וקורה (א) נלחם במכות מצרים וחוזר -קטן ... זקף- ... זקף – 'ה�  ִּכ;
ונלחם בים סוף (ב) נלחם בעת ובעונה אחת בים ונלחם בארץ מצרים (ג) כשם שה' לחם במצרים כך נלחם בכל המצירים להם בכל 

  הדורות. 

ם ָלֶה�ם ִים ת ה' לטובתם של ישראל, מים סוף לכל החוזר וקורה שלעיל, וזה מאופיין ע"י יתור לרבות לחימ –מרכא טפחא  -  ִנְלָח0   ְּבִמְצָרֽ
  .יםרִ צֵ מְ  –ים ככעין לשון נופל על לשון מצׇר 

ִים סוף, והמצרים ראו שרק בהם המהומה על כל - בני ישראל והמצריים היו בעת ובעונה אחת בתוך ים, מגביל, סלוק -  ְּבִמְצָרֽ



  
  

  

  

  בשלח-שמות-16-טטודל/©Jan-23                    29/8              ZZFisher-31ג תשפ"ה–שבט–'ט       

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

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

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

   (שמ' בשלח יד,כד) ואילו בני ישראל הלכו בלי להפגע (חיצי כהן). - הוסבר במשמעויותיה כפי ש

 

שמות בשלח מלחמת ה' במצרים למשל בפסוק  :כה - כד ,שמות בשלח ידמתבטאות הדרשות על הנאמר בפסוקים כגון  שירת היםוב - טט 

ס ָקֶמ�י[ טו,ז: ב ְּגאֹוְנ[� ַּתֲהֹר; ְנ[� יֹאְכֵל�מֹו  ּוְבֹר0 ׁש׃ ְּתַׁשַּלח! ֲחֹר;   ַּכַּקֽ
ב ְּגאֹוְנ[� רש"י  , אם היד בלבד רועצת האויב כשהוא מרומם ברוב גאונו אז יהרוס קמיו ואם ברוב גאונו לבד אויביו נהרסים ק"ו ּוְבֹר0

ְנ[� פירש  רש"יטטוד"ל  ;יֹאְכֵל�מֹו חרון אףכששלח בם     חרון אף (האם חרון אף הוא כמו אף וחמה שהם שנים מחמישה חובלים) – ֲחֹר;
ְנ[� ... ... ... ... הטורים בעל  ם ְּתַׁשַּל֤ח , ְּתַׁשַּלח! ֲחֹר; , מלמד כמו שלקו הם על הים כך לקו במצרים   נבואת אלישע לחזאל) -) (טט מ"ב ח;יב(ִמְבְצֵריֶה֞

ְנ[� פירש  בעל הטורים –טטוד"ל והרס מבצריהם, וגו';    במצרים גופה –לוקים על הים, לוקים על היבשה  – ֲחֹר;
ׁש׃ְּתַׁשַּלח! חֲ . . . . אור החיים  ְנ[� יֹאְכֵל�מֹו ַּכַּקֽ פירוש לא שאתה צריך לרוב גאונך להרוס אותם אלא הגם שיכול אתה לשלח חרון אחד  ֹר;

  שלך ויהיה נאבד כקש: 
ְנ[�  פשטא ְּתַׁשַּלח!  -  ל"טטוד  שני סוגי חובלים רש"יע"פ , כעין ריבה וריבה את הכל, כל אופני החרון, אחתקטן במלה -זקף מונח ֲחֹר;

פי שלח בם -על- היה מספיק חרון אחד ואף אור החיים, ע"פ בים וביבשהחרון אף  בעל הטורים, ע"פ תשא פר' מא)מחמישה (ש"ר 
  חרון לרוב להפליא בם מכותיו.

י דברים עקב ט,יט: ודומה להם: ְרִּתי ִּכ; Fֹי ָיג$ ה ָהַאף!  ִמְּפֵנ ר ְוַה;ֵחָמ� יד ֶאְתֶכ�ם ַוִּיְׁשַמ$ע 'ה,  ָקַצBף ֲאֶׁש֨ ַעם 'ה!  ֲעֵליֶכ�ם ְלַהְׁשִמ; י ַּג�ם ַּבַּפ0 וא ֵאַל�    ׃ַהִהֽ

ה...  שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מא  $י ָהַאף! ְוַה;ֵחָמ� ְרִּתי ִמְּפֵנ Fֹי ָיג , חמשה מלאכי חבלה היו שם, אף וחמה וקצף ִּכ;
שה מכסא והשמד והשחת, אותה שעה באו שלשה האבות ועמדו בשלשה מהם נשתיירו אף וחמה אמר משה רבון העולמים בבק

כבודך עמוד אתה באחד ואני באחד שנא' (תהלים ז) קומה ה' באפך, ואני אעמוד בחמה שנאמר (שם /תהלים/ קו) ויאמר להשמידם 
  ,לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו

ְרִּתי Fֹי ָיג   חמשה מלאכי חבלה היו שם, אף וחמה וקצף והשמד והשחת, מונח רביע, בתפקיד  – ִּכ;

הִמּפְ   $י ָהַאף! ְוַה;ֵחָמ�   קטן (במלה אחת), -מהפך פשטא מונח זקף – ֵנ

$י    אותה שעה באו שלשה האבות ועמדו בשלשה מהםמהפך מחמשה להותיר לשניים ע"י  –ִמְּפֵנ

הנשתיירו  אפך, אמר משה רבון העולמים בבקשה מכסא כבודך עמוד אתה באחד ואני באחד שנא' (תהלים ז) קומה ה' ב ָהַאף! ְוַה;ֵחָמ�
  ואני אעמוד בחמה

ה )דב' עקב ט,יט(והכתיב: ...  א,בבלי נדרים לב $י ָהַאף! ְוַה;ֵחָמ� ְרִּתי ִמְּפֵנ Fֹי ָיג  )ישני מינ –(טט תרי  א) –(טט  קטן בתפקיד שתים)-זקף –(טט !ִּכ;
ה –טט  .דחימה גדוד) –(טט ואיבעית אימא: גונדא  ב) –(טט חימה הוו.  במלה אחת, כעין מידה ריבה וריבה את  קטן- מונח זקף - ְוַה;ֵחָמ�

  הרבה אופני חמה) –ד חמה, ונדרש גדוד יהכל, נאמר בלשון יח

יר(א)  רש"ישמות בשלח טו,א:  שירה. וכן "אז ידבר יהושע" (יהו' י,יב); וכן  שישירשישירשישירשישירכשראה הנס, עלה בלבו  ,,,,אזאזאזאז - ֹמֶׁשהI -ָא;ז ָיִׁשֽ
 ....אשירהאשירהאשירהאשירהלאמר: לאמר: לאמר: לאמר:     ויאמרוויאמרוויאמרוויאמרואמר לו לבו שישיר, וכן עשה:  -  ישירישירישירישירה לה; אף כאן: חשב בלבו שיעש - "ובית יעשה לבת פרעה" (מ"א ז,ח) 

(לפנינו ללא 'כל') ישראל" (יהו' י,יב); וכן שירת הבאר,  כלוכן ביהושע, כשראה הנס, אמר לו לבו שידבר, וכן עשה: "ויאמר לעיני 
ה ָאז֩ שפתח בה "אז ישיר" (במ' כא,יז), פירש אחריו: "עלי באר ענו לה" (שם);  ה ָּבָמ֗ ֹ֝ ה ְׁשXמ ישראל  יפירשו בו חכמ -  )מ"א יא,ז( יְִבנֶ֨

(שבת נו,ב): שבקש לבנות ולא בנה; למדנו שהיו"ד על שם המחשבה נאמרה; זהו ליישב פשוטו. אבל מדרשו אמרו רבותינו (סנה' 
   ולא בנה (ראה שבת נו,ב). תצא,ב): מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה; וכן בכולם, חוץ משל שלמה, שפירשוהו: ביקש לבנו

  

ר ַעלמלכים א יא,ז:  ר ֲאֶׁש֖ ב ָּבָה֕ ץ מֹוָא֔ ה ִלְכמֹוׁ֙ש ִׁשֻּק֣ ה ָּבָמ֗ ֹ֝ ה ְׁשXמ ץ ְּבֵנ֥י ַעּֽמֹון׃- ָא֩ז יְִבנֶ֨ ֶלM ִׁשֻּק֖ ֹ֕   ְּפֵנ֣י יְרּוָׁשָלִ֑ם ּוְלמ

ר ב ָּבָה֕   ,  256=  207+  49גדול, גי' המלים - קטן זקף- זקף – מֹוָא֔

   320=  576 – 256) ובין גי' המלים המוטעמות 576גדול (-קטן זקף- הפרש בין גי' זקף

  מ"ט שערי טומאה למ"ט שערי טהרה – 49ר"ז של תיקון  – 207

רגדול המטעימה את התוכן - קטן זקף- אפשר כי תבנית הטעמים זקף ב ָּבָה֕ שלמראית עין  ,מרמזת כי שלמה המלך במחשבתו ובפעולותיו מֹוָא֔
בבלי כא,ב, שמות רבה וארא פר' ו ירבה נשים שהטו את לבבו, ירבה סוסים, הרהור אחר  מתוארות בשלילה (ירושלמי סנהדרין פ"ב,

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב - ברור קדושה ואורו של מלך המשיח כהמשך לנאמר בפעל ל ,מדותיו וגזרותיו של ממ"ה הקב"ה)

0 ֶרד ְיהּוָד�  ),אלחוישב  בראשית(פרשה פה  וא ַוֵּי ;ת ַהִה�  ְיִהי! ָּבֵע   הקב"ה היה עוסק בורא אורו של מלך המשיח ה ֵמֵא;ת ֶאָח�יוַוֽ

 אוצר הגי' של הרב יוסף רפאל פאלוך זצ"ל מלמדות על כך.- והגמטריות הבאות מ

ענ"י [מלא כזה] עי"ן נו"ן יו"ד   גם נ'טריה ר'חמנא ו'ינצריה (ישמרהו ה' וינצרהו) מכוון למלך המשיח המתואר) -(טט נר"ו (עלי ראשי),  -  256
ויפיץ דעת  -(טט הארמ"י [בעה"ט תולדות] הרמא"י [בעה"ט תולדות] ויר"ם קרן לעמו  האמור להלחם בלבן) –(טט    ורוכב על חמור) -(טט 

  [תיקוני זוה"ק דף ה'] - זמ"ן נק"ט{ר"ת ז'רעים מ'ועד נ'שים נ'זיקין ק'דשים ט'הרות} תורה)

ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, וסנחריב גוג ומגוג. ...  א,צדבבלי סנהדרין  חזקיה"ו מל"ך יהוד"ה ) -וידמה ל –(טט 
לא עשיתו  -אמרה מדת הדין לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם! ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך 

ויש ללמוד מחזקיהו שהמשיח יאמר  –ט (טתעשהו משיח? לכך נסתתם.  - משיח, חזקיה שעשית לו כל הנסים הללו ולא אמר שירה לפניך 
   שירה כמו משה רבנו)

קר"ך בדרך (בעה"ט תצא) ומתקן ש"ך  מתקן הקירור והספק שמביא עמלק אשר) –(טט , אביו של דוד ממנו יבוא המשיח) -(טט יש"י  – 320
ספר נצח ישראל  )-וכתב ב -(טט  צ ב')סנהדרין ח"–מנח"ם ב"ן חזקי"ה (שמו של מלך המשיח ניצוצי הדין (ספר נגיד ומצוה ל"ח ע"א) 

י- ִּכֽי )איכה א,טז(שמו, שנאמר  מנחם בן חזקיהמנחם בן חזקיהמנחם בן חזקיהמנחם בן חזקיה) סנהדרין צח בוכן אמרו בפרק חלק (...  פרק כו יב נְַפִׁש֑ ם ֵמִׁש֣ ּנִי ְמנֵַח֖ ק ִמֶּמ֛ . ואין ספק כי ָרַח֥
  אברה"ם חס"ד וזהו  .המשיב הנפש הוא המחזיק אחד מחולשתו, ולפיכך נקרא המשיח 'מנחם בן חזקיה'

ּנִי - ִּכֽי )איכה א,טז((עיין ירושלמי פ"ב דברכות ומדרש רבה איכה על פסוק  מעשי למלך הלכות בית הבחירה פ"א )-וכתב ב -(טט  ק ִמֶּמ֛ ָרַח֥
י יב נְַפִׁש֑ ם ֵמִׁש֣   )זקיה'דידי' ח'למה י'נחם ש'עיין בפירוש מחנה חיים על תהלים דמשיח נוטריקין מ ְמנֵַח֖

ֶּלה- ַעלאיכה א,טז:  יִם ִּכֽיֵא֣ ְרָדה ַּמ֔ ֹ֣ ה ֵעיִנ֤י ׀ ֵעינִ֙י י ר אֹוֵיֽב׃ ס- ׀ ֲאִנ֣י בֹוִכּיָ֗ י גַָב֖ ים ִּכ֥ י ָה֤יּו ָבנַ֙י ֽׁשֹוֵמִמ֔ יב נְַפִׁש֑ ם ֵמִׁש֣ ּנִי ְמנֵַח֖ ק ִמֶּמ֛   ָרַח֥

  בתורת הסוד השכינה בוכה על הגזרות ובזכותה המנחם מגיע לאריך אנפין הממשיך עין חסד בלבד (הרב סנדר ארלנגר נר"ו)

  ר"ת וס"ת של י'וס"ף ר'פא"ל . - 320(ר"ת) י'וסף ר'פאל ב'ן ד'וד מ'שה;   – 256: משה רון לרב יוסף רפאל פאלוך בן הרב דודולזכ
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  (התשע"ה) יג,יזשמות בשלח  1.5

ר׃ שמות בשלח יג,כ: ה ַהִּמְדָּבֽ ם ִּבְקֵצ� ּו ְבֵאָת� ת ַוַּיֲחנ; ּו ִמֻּסֹּכ�   ַוִּיְסע�

יהָ  זהו' שאמ' הכת' בחדש השלישי [יד] -) פיסקא יב פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים-על הכתוב נדרש ב ַעם-ַדְרֵכי ְּדָרֶכ֥ ֹ֑ יהָ -ְוָֽכל נ יבֹוֶת֣  נְִת֖

ַעם-ַדְרֵכי ְּדָרֶכ֥יהָ  -(ש ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן תורתו., )יז,משלי ג( ָׁשֽלֹום׃ ֹ֑ והיו חלוקין (אבל) לישר' בשעה שיצאו ישר' ממצרים  )נ
אׁש נְִּתָנ֥ה אילו על אילו והיו אומ' ֹ֖ יְָמה׃ ְונָׁ֥שּוָבה ר ם  מה כת',. )ד,יד ' שלחבמ( ִמְצָרֽ ּו ְבֵאָת� ת ַוַּיֲחנ; ּו ִמֻּסֹּכ� היו נוסעים , )כ,יג' בשלח שמ(ַוִּיְסע�

  במריבה וחונים במריבה,

תאבל טעמי  ּו ִמֻּסֹּכ� עטפחא אתנח הם כתבנית הטעמים של (דב' ואת' ו,ד)  – ַוִּיְסע� ל  ְׁשַמ֖ ול מלכות שמים, , היינו נסעו בקבלת עיְִׂשָרֵא֑
ר' עקיבא אומר אין  מסכתא דויהי פתיחתא -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח -והקב"ה שמח באמונתם בו ועוטפם בענני כבוד כנדרש ב

א  )ה,ישעיה ד( סוכות אלא ענני כבוד שנא' י וכתיב ִצּ֝יֹון- ְמ֨כֹון ַהר- ַעל֩ ָּכל 'ה֡  ּוָבָר֣ תיד לבא מנין אין לי אלא לשעבר לע ֻחָּפֽה׃ ָּכ֖בֹוד-ָּכל-ַעל ִּכ֥
ם -ְלֵצל ִּתְהֶי֥ה ְוֻסָּכ֛ה ),וישעיה ד( ת"ל י )לה,יישעיה (ואומר  יֹוָמ֖ ת עֹוָל֖ם ַעל '֝ה  ּוְפדּויֵ֨ ה ְוִׂשְמַח֥ אּו ִצּיֹו֙ן ְּבִרּנָ֔ ם- יְֻׁש֗בּון ּוָב֤  . רֹאָׁש֑

  

ם ר ח"ב רמז לאבות שהחנו את קטן, שתי דרשות לכאורה על הפשט. (א) שם מקום, (ב) אותיות אמ"ת ע"פ זוה-מונח זקף – ַוַּיֲחנ;ּו ְבֵאָת�
  אמ"ת ה' בעולם, ובזכותם ניצלו ישראל מן הדין.

  אגרא דכלה שמות פרשת בשלח 
(דנו דינם) ונ"ל דהוא עפ"י האמור בזוהר [ח"ב מ"ז ע"א] וז"ל ההוא ליליא (היינו על הים) כנש קוב"ה לפמליא דיליה ודאין דינייהו 

לא אישתזיבו מן דינא, עכ"ל. רצ"ל האבות בזכותם היו הולכים לפניהם תיכף  לישראל, ואלמלא דאקדימו אבהן עלייהו דישראל
ּוד ָעָנן!  )מ' בשלח יג,כאש( בצאתם ממצרים, וכן הוא בזהר [ח"ב מ"ו ע"ב] בפסוק ם ְּבַעּמ$ Hם יֹוָמ ' ֹהֵל=I ִלְפֵניֶה֨ cדא אברהם וכו', וידוע , ַוה

  ,יצחק) -(ת ואמצע יעקב, תתן אמת ליעקב) –(ת וסוף  הם)אבר -(אלפ"א בית"א א  דכל האבות נרמזין בתיבת אמ"ת ראש

היינו שלא השתמש בהעוה"ז כל זמן היותו בכאן רק די הסיפוק כאשר נוסעים גם מסכות היינו מדי הסיפוק, ...  אגרא דכלה במדבר פרשת מסעי

ו באת"ם היינו אותיות אמ"ת, היינו בעולם האמת בחותמו אז ויחנוההכרח בלבד, אזי אחר כך נוסעים גם מדי הסיפוק, היינו אחר יציאתו מן העולם, 
להיות אלו האותיות והנה חותמו של הקדוש ברוך הוא אמ"ת [שבת נה א]  ולא יצטרכו לגלגולים ועונשים,של הקדוש ברוך הוא שם חנייתו, 

וז"ש  מה משפטה בסוף התיבה, על כן נכתב בכאן את"ם,והנה אות המ' הוא באמצע, היינו אות המ"ם סתומה, והנה מ"ם סתו ראש תוך סוף באלפ"א בית"א,
רלמה נכתב את"ם ולא אמ"ת, וז"ש אשר  ה ַהִּמְדָּבֽ     . הדבור, רצ"ל מ"ם כזו אשר משפטה בקצה ִּבְקֵצ�

  

ת ּו ִמֻּסֹּכ� עטפחא אתנח הם כתבנית הטעמים של (דב' ואת' ו,ד)  – ַוִּיְסע� ל ְׁשַמ֖ ימות בקבלת עול , חיים ללא תאוות הם תנאי אחד לשליְִׂשָרֵא֑
רמלכות שמים, התנאי השני נדרש מהכתוב  ה ַהִּמְדָּבֽ טפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריו ואפשר גם  – ִּבְקֵצ�ה -  ִּבְקֵצ�

רבתפקיד שנוי הקריאה של מלת  אמ"ת והחי  רּבֵ דַ מְ הַ - ר לכתוב לפניו, שּבֵ דַ מְ ר ואז טפחא בתפקיד התפשטות ענין הַ ּבֵ דַ מְ לקריאה הַ  ַהִּמְדָּבֽ

ם- ללא תאוות מביא ל   לחניה באותיות אמ"ת, לאחדות עם הבורא שחותמו אמ"ת ופורסם ע"י האבות.  ַוַּיֲחנ;ּו ְבֵאָת�

  

שער הקדושה שמי שאינו פוגם בלשונו לדבר שקר, תפילתו " ראשית חכמה" לרב אהרן זכאי הי"ו בשם" דרשות התהלים" כתב
ר-מציע לומר שב –(טט רה נשמעת. וכן תקנו בסיום תפילת שמונה עש ה ַהִּמְדָּבֽ "אלהי  לומר  ר עם ה' בש"ע)ּבֵ דַ מְ מרמז לסיום הַ  – ִּבְקֵצ�

מדבר מרמה", כדי להודיענו שתקובל תפילתנו ברצון צריך שנזהר מלדבר שקר ומרמה. וזהו  או שפתי) -(טט  נצור לשוני מרע ושפתותי
ֹ -ְלָכל 'ָק֣רֹוב ה )תה' קמה,יח( שאומר הכתוב: אימתי יו ק הּו ֶבֱאֶמֽת׃ומקבל תפילתםְרָא֑ ר יְִקָרֻא֣ ל ֲאֶׁש֖ ֹ֤   וגו'. שנזהרים במדת האמת – ? ְלכ

' )מ' בשלח יג,כאש(ודובר אמת לפני  cהוא ובית דינו יחודא שלים 'ַוה֡ והנה  אגרא דכלה- במביא לכדרש  ַוה.  
  כב: –שלח יג,כא ב ותשמ

ּוד ָענָ  ם ְּבַעּמ$ Hם יֹוָמ ' ֹהֵל=I ִלְפֵניֶה֨ cְיָלה׃[כא]  ַוה ם ָוָלֽ יר ָלֶה�ם ָלֶל�ֶכת יֹוָמ0 ׁש ְלָהִא; ּוד ֵא� ֶר= ְוַל,ְיָלה ְּבַעּמ0   ן! ַלְנֹחָת;ם ַהֶּד�
א ֹֽ ם׃ פ-[כב]  ל �י ָהָעֽ �ְיָלה ִלְפֵנ ׁש ָל ּוד ָהֵא� ם ְוַעּמ0 ָעָנן! יֹוָמ� ּוד ֶהֽ יׁש ַעּמ$   ָיִמ\

ם )ג,כאי( Hם יֹוָמ א )ג,כבי(...  קדמא ואזלא –  ִלְפֵניֶה֨ ֹֽ ּוד הֶֽ -ל יׁש ַעּמ$ תבנית הטעמים הזאת המורכבת משתי  ,גרשיים מהפך פשטא -  ָעָנן! ָיִמ\
ללמד כי הנלמד (יג,כב) כבוד הרב מרמזת לדרוש בכעין קל וחומר עם כעין הגבלת דיו לבא מן הדין להיות כנידון. תבניות הטעמים האלה 

   מנית, כאן הגבלת הכבוד לרב המותנית ברצון הרב.אבל כאן הגבלה מותנית או ז מוגבל להיות לכל היותר כמו המלמד (יג,כא) כבוד ה'.

  

ם Hם יֹוָמ ' ֹהֵל=I ִלְפֵניֶה֨ cאזלא , המוחל על כבודו והולך לפני בנ"י, ווהוא הקב"ה מלמדלתבנית טעמים בתפקיד המרמז קדמא ואזלא  – ַוה– 

א )ג,כבי(שתבנית הטעמים של  הוא הרב הנלמדהולך אחריו  ֹֽ ָעָנן! -ל ּוד ֶהֽ יׁש ַעּמ$ מוגבל מרמזת לדרוש כי הנלמד גרשיים מהפך פשטא  -  ָיִמ\

ם  א,בבלי קידושין לב-הסביר דרשת התורה תמימה . "דיו" כעין ב Hם יֹוָמ ' ֹהֵל=I ִלְפֵניֶה֨ cמכאן שהרב שמחל על כבודו  - [כא] ַוה
 ךא מצינו שהוקשו ערך הרב לעררבמווה היא משום דענין כבוד רב היינו הך דמורא מפני הרב, נהכוד...  הערה עו)- ב עו)כבודו מחול

  וגו'   נו בהקב"ה שמוחל על כבודו כך הרבידמצמ) ומורא רבך כמורא שמים, וא"כ ,מ"יבד"משנה מסכת אבות פ( שכמ" "הבהק

   
   ,מ"יבד"משנה מסכת אבות פ

  מים:רבי אלעזר בן שמוע אומר יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך וכבוד חבירך כמורא רבך ומורא רבך כמורא ש
 -כבודו מחול, הרב שמחל על כבודו  -א"ר יצחק בר שילא א"ר מתנה אמר רב חסדא: האב שמחל על כבודו ...  א,בבלי קידושין לב

ם )ג,כאי(כבודו מחול, שנאמר:  - אין כבודו מחול; ורב יוסף אמר: אפי' הרב שמחל על כבודו  Hם יֹוָמ ' ֹהֵל=I ִלְפֵניֶה֨ cאמר רבא: הכי ַוה .
תורה דיליה היא? הדר אמר רבא: אין,  ) ,בלב( מחיל ליה ליקריה, - הקדוש ב"ה עלמא דיליה הוא ותורה דיליה היא  השתא, התם

  .ובתורתו יהגה יומם ולילה )תהלים א(דכתיב:  תורה דיליה היא,

ם (כא) תורה תמימה שמות פרק יג  ' ֹהֵל=I ִלְפֵניֶה֨ cקדושין ל"ב א']:[ עו)מכאן שהרב שמחל על כבודו כבודו מחול -ַוה  

הדמיון בזה צריך קצת באור, כי למה לא נימא כזה גם במלך שכבודו מחול ונילף ג"כ מהקב"ה שהוא מלך  ) תורה תמימה הערה עו
המלכים, וצ"ל דהכונה היא משום דענין כבוד רב היינו הך דמורא מפני הרב, ובמורא מצינו שהוקשו ערך הרב לערך הקב"ה כמ"ש 

שמים, וא"כ מדמצינו בהקב"ה שמוחל על כבודו כך הרב, משא"כ כבוד המלך הוא שתהיה אימתו מוטלת על ומורא רבך כמורא 
  הבריות ולא שייך בזה מחילה, כי טבע הענין דורש מוראו וכבודו, ודו"ק:
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

 
  כב: – אשמות בשלח יג,כ

ֶר= וְ  'ַוהc [כא]  ּוד ָעָנן! ַלְנֹחָת;ם ַהֶּד� ם ְּבַעּמ$ Hם יֹוָמ ְיָלה׃ ֹהֵל=I ִלְפֵניֶה֨ ם ָוָלֽ יר ָלֶה�ם ָלֶל�ֶכת יֹוָמ0 ׁש ְלָהִא; ּוד ֵא�   ַל,ְיָלה ְּבַעּמ0
א[כב]  ֹֽ ם׃ פ-ל �י ָהָעֽ �ְיָלה ִלְפֵנ ׁש ָל ּוד ָהֵא� ם ְוַעּמ0 ָעָנן! יֹוָמ� ּוד ֶהֽ יׁש ַעּמ$   ָיִמ\

נר ביתו עדיף,  - ום נר ביתו עדיף, משום שלום ביתו. נר ביתו וקידוש הי - אמר רבא, פשיטא לי: נר ביתו ונר חנוכה ב ,בבלי שבת כג
דתדיר, או דילמא: נר חנוכה עדיף, משום פרסומי  - משום שלום ביתו. בעי רבא: נר חנוכה וקידוש היום מהו? קידוש היום עדיף 

  ניסא? בתר דאבעיא הדר פשטה: נר חנוכה עדיף, משום פרסומי ניסא. 
  

זוכה לטלית נאה,  -זוכה לדירה נאה, הזהיר בציצית  -זוזה הויין ליה בנים תלמידי חכמים, הזהיר במ -אמר רב הונא: הרגיל בנר 
זוכה וממלא גרבי יין. רב הונא הוה רגיל דהוה חליף ותני אפתחא דרבי אבין נגרא, חזא דהוה רגיל בשרגי  - הזהיר בקידוש היום 

חסדא הוה רגיל דהוה חליף ותני טובא, אמר: תרי גברי רברבי נפקי מהכא. נפקי מינייהו רב אידי בר אבין ורב חייא בר אבין. רב 
  אפיתחא דבי נשא דרב שיזבי, חזא דהוה רגיל בשרגי טובא, אמר: גברא רבא נפק מהכא. נפק מינייהו רב שיזבי. 

  הויין ליה בנים תלמידי חכמים - רב הונא: הרגיל בנר פזר, אפשר שנדרש מכאן (א) כרבא לפירסומי ניסא ע"י נר חנוכה (ב)  – 'ַוהc [כא] 

  

א )שמ' בשלח יג,כב( הו דרב יוסף הות מאחרא ומדלקת לה, אמר לה רב יוסף: תניאדבית ֹֽ ׁש -ל ּוד ָהֵא� ם ְוַעּמ0 ָעָנן! יֹוָמ� ּוד ֶהֽ יׁש ַעּמ$ ָיִמ\
�ְיָלה  מלמד שעמוד ענן משלים לעמוד האש, ועמוד האש משלים לעמוד הענן. סברה לאקדומה, אמר לה ההוא סבא: תנינא, ובלבד ָל

הוא  -הוו ליה חתנוותא רבנן, דדחיל מרבנן  -הוו ליה בנין רבנן, דמוקיר רבנן  - . אמר רבא: דרחים רבנן שלא יקדים ושלא יאחר
  .משתמען מיליה כצורבא מרבנן - גופיה הוי צורבא מרבנן, ואי לאו בר הכי הוא 

  

  בפסוק נמצאים רמזים אחדים לקביעת זמנים ביום.

 cמטה מקדש ראשי חדשים וכך קובע את הזמנים של הבריאה ועל פיו נוהג בית דין של מעלה וה' . בית דין של ה' ובית דינו רמב"ןפי'  – 'ַוה
  דן את העולם לפי זמנים אלו.

ּוד ם ְּבַעּמ$ Hם יֹוָמ ר  )דברי הימים א יב,לג(ר"ת ל' י' ב' הם ראשי ר"ת של  – ִלְפֵניֶה֨ Fי ִיָּׂששָכ; יםּוִמְּבֵנ ִעִּת� ַעת יֹוְדֵע$י ִביָנה! ַלֽ  ִיְׂשָרֵא�ל הַּיֲעֶׂש; -ַמה ָלַד�

ַעתיל"ש דה"א תתרעט), שיודעים לעבר שנים ולקבוע חדשים, וזהו שאמר ( ופירש רבותינו רד"קופי'  , וזהו ִיְׂשָרֵא�ל ַּיֲעֶׂש;ה-ַמה ָלַד�
ים ִעִּת�   , כלומר: לזמני העולם; שהיו יודעים לחשב בתקופות המזלות. יֹוְדֵע$י ִביָנה! ַלֽ

  

ּוד ָעָנן!    עולה בזמ"ן נ"ץ חמ"ה  292=  170+  122גי'  – ְּבַעּמ$

ּוד ֵא�ׁש   עולה שקיה"ח (ר"ת שקיעת החמה) 423=  301+  122גי'  -  ְּבַעּמ0

ּוד ֵא�ׁש   עולה ז"ה עלה"ש הב"א (עלה"ש ר"ת עלות השחר) 423=  301+  122גי'  -  ְּבַעּמ0

 cה דין ברשעים (כגון ישעיה ד,ה,ו)(כגון . ביום הדין הגדול לעתיד לבוא, יוציא ה' חמה מנרתיקה והיא תעשה' ובית דינו רמב"ןפי'  – 'ַוה
שמות בשלח בבלי ע"ז ג). אפשר כי מכאן ומבבלי שבת כג,ב בדברי רב יוסף לדביתהו בהדלקת נרות שבת, מרומז כי לפחות פסוק (

  ישראל, הילכתיים ותוכניים (אמיתיים השייכים לתבנית העולם). -) מרמז לזמנים שונים בארץיג,כא

: בא"י בגלל רפרקצית השמש (שבירת קרני האור באויר) השמש  3הי"ו ע'  זמנים בהלכה, הרב ח"פ בנישספר נקדים בציטוט קצר מה

) מתחת לאופק. במדע האסטרונומיה מיקומם ותנועתם של  31/  60נראית זורחת ושוקעת כאשר השמש האמיתית נמצאת כמחצית מעלה ( 

תנים. בהלכה הנץ חמה מוגדר כזריחת שפתה העליונה של השמש והשקיעה גרמי שמים נקבע לפי מרכז קוטרם ללא תלות בתנאים מש
  מוגדרת כשקיעת שפתה העליונה כפי ראות עינינו.

-לכן הנץ והשקיעה ההילכתית מוקדם או מאוחר מהנץ והשקיעה האמיתיים (הנקרא התוכני הנקבע ע"י חישוב לפי תנועתם) במעט יותר מ

מעלה לזריחת חצי גוף). לדעת בעל הלבושים, הגר"א והגרש"ז (כנראה בעל  0.26 - פרקציה ומעלה לר 0.52=  0.78 - מעלה (כ 3/  4
ל מצוינים אורכי זמן אור בא"י בימי תקופה שונים ומהם עולה  –התניא) מחשבים את חלוקת השעות לפי הנץ והשקיעה התוכניים. בע' כט 

- דקות ולכן הנץ התכני מגיע אחרי הנץ ההלכתי בכ 7- ן האור התוכני בככי בתקופת ניסן ותשרי אורך זמן האור ההילכתי ארוך מאורך זמ

דקות. בימי תקופת תמוז  3.5- דקות) והשקיעה ההילכתית מגיעה אחרי השקיעה התכנית בכ 3.7שניות) (בע' אחר נאמר  210- דקות (כ 3.5
  דקות.   4.5- השקיעה ההילכתית בכשניות) והשקיעה ההילכתית מגיעה אחרי  270- דקות (כ 4.5- וטבת הנץ התוכני מאחר בכ

  ישראל.- תרסא, אפשר מרמז להפרש הזמן בין הנץ והשקיעה ההלכתיים והאמיתיים בתקופות ניסן ותשרי בארץ – ֹהֵל=I ...  [כא] 

ם )ח,יוישלח לג 'בר(- חלקים. ב 1080שעה ההילכתית היא בת  Hב ָׁשֵל I ַיֲעֹק֨ ובר מחצית קוטרו חלקי שעה עגול השמש ע 19 - מצאנו כי ב ַוָּיבֹא
+  19מעלה). סה"כ  0.52 - חלקי שעה עגול השמש עובר מלוא קוטרו כפי שנראה לעינינו (כ 38 -מעלה). ב 0.26 - כפי שנראה לעינינו (כ

או למשל גי' של המלה והכולל  55גי'  – ֹהֵל=I חלקים גי' של מספר החלקים של תנועת השמש המחושבת, קרוב למספר  57=  38
, זה יהיה כעין מספר החלקים של תנועת השמש המדומה בשעת 65) . אם נקח את המילה "הולך" ואותיות וכולל עולה גי' 59והאותיות (

שקיעה או נץ כי בגלל שבירת קרני האור השקיעה או הנץ הנראים מתארכים. חלק שעה הילכתית בתקופת ניסן ותשרי אורכו בשעונינו 
דקות. ידוע ממעקב  3.61111=  216.66645=  3.33333*  65דקות.  3.05שניות =  183.33333=  3.33333*  55שניות.  3.33333

  רב שנים כי חלים שנויים קלים באורכי זמן שונים לפי מיקום כדור הארץ ביחס לשמש בכל שנה ולכן מתקבלת תוצאה המתארת טווח זמן. 

  תרסא ... תביר, המרמזת לאפשרות של חישוב חשבוני כלשהו.  – ְוַל,ְיָלה...  ֹהֵל=I  'ַוהc [כא] בפסוק נמצאת תבנית הטעמים 

דקות שזה שווה להפרש בין זמן הנץ או  4.5שניות =  270=  3.33333*  81. אם אלו חלקי שעה אזי  81עולה  ְוַל,ְיָלהגי' המלה 
  השקיעה ההילכתיים ובין זמן הנץ או השקיעה התוכניים (האמיתיים) בתקופות תמוז וטבת. 

  

םִלפְ  Hם יֹוָמ =  3.33333*  311אזי  1080, אם אלו חלקי שעה של  311=  96+  215קדמא ואזלא, כעין מלמד, גי' המלים עולה  – ֵניֶה֨

מיל וזה לשיטת הגאונים זמן צאת  3/  4דקות שהן הזמן להילוך  18דקות, שעיגולו כלפי מעלה מניב  17.2777שניות =  1036.6656
שעמוד ענן משלים לעמוד האש, ועמוד האש הילכתית. זמן זה נקרא בין השמשות ומתאים למאמר הגמרא הכוכבים אחרי זמן השקיעה ה

  היינו שיש פרק זמן שהם נמצאים ביחד, ואז מתהווים דמדומים.משלים לעמוד הענן. 

דקות,  17.8333שניות =  1069.9989=  3.33333*  321אזי  1080, אם אלו חלקי שעה של  321=  75+  246גי'  – ְלָהִא;יר ָלֶה�ם
  מיל וזה לשיטת הגאונים זמן צאת הכוכבים אחרי זמן השקיעה ההילכתית. 3/  4דקות שהן הזמן להילוך  18שעיגולו כלפי מעלה מניב 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  

  (התשע"ו) שמות בשלח יג,יז 1.6

  

י ְּבַׁשַּל;ח ַּפְרֹעהQ ֶאת: יז,שמות בשלח יג Fָהָעם� -ַוְיִה  
ֶר= ֶא; -ְולֹא  Uים ֶּד FִהRּואָנָח;ם ֱא ֹוב ה� י ָקר� ים ִּכ0   ֶרץ ְּפִלְׁשִּת�
ן  ים ֶּפֽ FִהRי׀ ָאַמ;ר ֱא ְיָמה׃-ִּכ; בּו ִמְצָרֽ ה ְוָׁש0 ם ִמְלָחָמ� ם ָהָע,ם ִּבְרֹאָת0   ִיָּנֵח0

י  Fֶאתתוספות מהענין על הענין הנרמזות בטעמי ארבעה אפשר כי בא ללמד על –רביע  - ַוְיִה Qכעין זרקא סגול,  – ָהָעם� -ְּבַׁשַּל;ח ַּפְרֹעה
  ארבע סיבות ללשון צער. אור החיים, העם נותן תוספת על פרעה, והן ע"פ תן תוספת על העםפרעה נו

ּוא-ְולֹאמונה סיבות ששליחת פרעה את העם גרמו  -  אור החיים - טט  ֹוב ה� י ָקר� ים ִּכ0 ֶר= ֶא;ֶרץ ְּפִלְׁשִּת� Uים ֶּד FִהRָנָח;ם ֱא.  

י ) א( Fד שלא הוציא ה' את ישראל אלא לרצונו של פרעה, כפה אותו עד שנתרצהתדע סיבת הדבר לצ )הכתוב(לשון צער ... ואמר ַוְיִה. 

ששלחם לעבוד את אלקיהם במדבר  עדיין עליהם, ורשותועד שנדמה לפרעה ששלחם לרצונו פרעה כלומר בסיבת העם הוספת כפיה על 
  שלושה ימים ואחר ישובו למצרים.

י ) (ב Fאת הערב רב, נכרים שתפקידם א' לכוף את ישראל לשוב  )שלח עמםם (שפרעה כביכול מעצמו הוסיף עליהשלשון צער ַוְיִה
 ולמצרים, ב' לסובב רעה לישראל בהחלשת אמונה בה', בעמידה בתלאות הדרך, ג' ה' צריך לגרום לתוספת עיכוב לצד שהערב רב אין ל

  )בדיוק 517גי' (גם ערב רב  -  )עם הכולל 517גי' (העם - את - הטורים-בעלחוזק בקדושה או קרוב הוא להרשיע  בפירוש 
י ) ג( Fמוסיף צער לישראל, צער למצרים, איבוד לו ולאומתו.לשון צער ַוְיִה  

י ) ד( Fארוכההוסיף להם דרך לכן הקב"ה גרם שזה על שעשה כביכול לוויה לישראל עליו ליטול שכר פסיעותיו ולשון צער ַוְיִה  

  

 )]בר' ו,ו( בתוך כך אפשר לכלול], , יאשמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כ[ ניחומים)שימושים אחדים (א) ניחומים (קבלת  ָנָח;םלשורש 

ה ; (ג) ע"פ המשך ]בשלח - דרבי ישמעאל מכילתא[נהוג, הולכה,  ; (ב)בתחתונים (את האדם) נחמה היתה לפניו שבראו – ַוּיִָּנֶ֣חם ֔ה' ִּכֽי־ָעָׂש֥
ְמִּתי )]בר' ו,ו( רש"י[וכן  נמלך מה לעשותשבמקרא לשון  םכל לשון ניחו ]ַוּיִָּנֶ֣חם) בר' ו,ו( רש"י[ י נִַח֖ י ֲעִׂשיִתֽם ִּכ֥ חשבתי מה לעשות להם  – ִּכ֥

ן ) ]שמ' בשלח יג,יז( רש"י[וכאן  :על אשר עשיתים ם-ֶּפֽ   :יחשבו מחשבה על שיצאו ויתנו לב לשוב – ִיָּנֵח0

  

  ד שכאן יש ללמוד לפי מצב (א) ומצב (ב) לעיל ולא כמצב (ג).ומלמ ָנָח;םמצב של משמעות שורש - מקף כרב – ָנָח;ם-ְולֹא

ןלעומת זה  ם-ֶּפֽ   ומלמד שכאן יש ללמוד לפי מצב (ג) ולא לפי מצב (א) ולא כמצב (ב) לעיל ָנָח;םמצב של משמעות שורש -מקף כרב – ִיָּנֵח0

  לא מתיחסים אליהם בהמשך.מצב שבו בדרך כלל מצב/ים מסוימים -ולא כרב משמע של מלת- מקף כרב – ָנָח;ם-ְולֹא

מה עשה הקדוש ברוך הוא נטל דמם של בני אפרים וטבל בו כליו ...  ], יאשמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כ[(א) נחומים  ָנָח;ם 
-ְולֹאעד שאנקום נקמתן של בני אפרים שנאמר  איני מתנחםכביכול שנא' (ישעיה סג) מדוע אדום ללבושך, אמר הקדוש ברוך הוא 

יםנָ  FִהRים-ְולֹאד"א  ]ם, יבש[. ָח;ם ֱא FִהRעל מה שעשו המצרים לישראל  הקדוש ברוך הוא, לא נתנחם, אף על פי ששלחם פרעה ָנָח;ם ֱא)

(שמות יד) וינער ה' את מצרים הביא עליהם עשר מכות וגאל בניו, אף על פי כן היה אומר איני מתנחם עד שאהרוג לכלן שנאמר  בניו)
   .ָנָח;ם-ְולֹאב (שמות ט"ו) סוס ורוכבו רמה בים, וכתיב (יואל ד) מצרים לשממה תהיה לכך נאמר בתוך הים וכתי

  ; ] דרבי ישמעאל מכילתא[נהוג, הולכה, ראה להלן  (ב)
ים-ְולֹא FִהRמונח רביע, לפחות ארבע סיבות להנהגה זאת של אלקים: – ָנָח;ם ֱא  

  ]תאמסכתא דויהי פתיח -בשלח  דרבי ישמעאל מכילתא[

ים-ְולֹא FִהRאין נחוי זה אלא נהוג וכה"א נחית כצאן עמך וגו' (תהלים עז כא) וכתיב וינחם בענן יומם (שם /תהלים/ עח יד): ָנָח;ם ֱא ,
ּואא)  –(טט  ֹוב ה� י ָקר� ים ִּכ0 ֶר= ֶא;ֶרץ ְּפִלְׁשִּת� Uּוא, ֶּד ֹוב ה� ת־ָהָע֙ם ְּבהֹוִצֽיֲאH֤ אֶ  )יב,שמות ג(הדבר שאמר הקדוש ברוך הוא למשה  ָקר�

ר ַהֶּזֽה: ל ָהָה֥ ים ַע֖ ֱאXִה֔ יִם ַּתַֽעְבדּו֙ן ֶאת־ָה֣ ּואד"א ב)  –(טט . (טט: דרך פלשת רחוקה מההר שבו יהיה מתן תורה) ִמִּמְצַר֔ ֹוב ה� י ָקר� קרוב הדרך  ִּכ0
ּואד"א ג)  –(טט לשוב למצרים שנאמר דרך שלשת ימים נלך במדבר.  ֹוב ה� י ָקר� ם לאבימלך שנא' קרובה השבועה שנשבע אברה ִּכ0

ּואד"א ד)  –(טט ועתה השבעה לי באלהים הנה אם תשקור לי לניני ולנכדי (בראשית כא כג) ועדיין נכדו קיים.  ֹוב ה� י ָקר� קרובה  ִּכ0
ד"א כי קרוב הוא בקרוב ירשו כנעניים את הארץ שנ' ודור רביעי ישובו הנה (שם /בראשית/ טו ה)  –(טט מלחמה ראשונה לשנייה. 

ד"א כל שכן לא הביאן הקדוש ברוך הוא דרך פשוטה לארץ ישראל אלא דרך המדבר אמר הב"ה אם  דבקות בתורה לפתחו)  – (טטטז). 
אני מביא עכשיו את ישראל לארץ מיד מחזיקים אדם בשדהו ואדם בכרמו והם בטלים מן התורה אלא אקיפם במדבר ארבעים שנה 

בגופן מכאן היה ר' שמעון בן יוחאי אומר לא ניתנה התורה לדרוש אלא לאוכלי  שיהיו אוכלין מן ושותין מי הבאר והתורה נבללת
ּואד"א ז)  –(טט המן ושוין להם אוכלי תרומה.  ֹוב ה� י ָקר� כל שכן לא הביאן המקום בפשוטה אלא כיון ששמעו כנעניים שישראל  ִּכ0

תמו את המעינות אמר הב"ה לא הבטחתים לאבותם נכנסין לארץ עמדו ושרפו כל הזרעים וקצצו כל האילנות וסתרו את הבנינים וס
שאכניסן לארץ חריבה אלא לארץ מלאה כל טוב שנא' ובתים מלאים כל טוב (דברים ו יא) אלא הריני מקיפן במדבר ארבעים שנה עד 

  שיעמדו כנעניים ויתקנו מה שקלקלו:
  

ן ים ֶּפֽ FִהRי׀ ָאַמ;ר ֱא ה-ִּכ; ם ִמְלָחָמ� ם ָהָע,ם ִּבְרֹאָת0 ב)  –(טט זו מלחמת עמלק שנא' וירד העמלקי וגו' (במדבר יד מה). א)  –(טט , ִיָּנֵח0

ים ד"א  FִהRי׀ ָאַמ;ר ֱא  )תה' עח,ט(וכתיב  ַוֲהָר֗גּום ַאנְֵׁשי־גַת֙  )כא,ז "אדהי(זו מלחמת בני אפרים שנ' ובני אפרים שותלח וברד בנו ִּכ;
ְפ֗כּו  ֶׁשת ָה֝ י רֹוֵמי־ָק֑ יִם נֹוְׁשֵק֥ בְּבֽנֵי־ֶאְפַר֗ ב )תה' עח,ט( :ְּב֣יֹום ְקָרֽ ְפ֗כּו ְּב֣יֹום ְקָרֽ ים ּ֝וְבתֹוָר֗תֹו ֵמֲא֥נּו  )תה' עח,י(-מפני מה ש ָה֝ ית ֱאXִה֑ ְמרּו ְּבִר֣ X֣א ָׁש֭

ג)  –ט (ט. שנה קודם לכן) 30(פסיקתא דרב כהנא שמונים שנה נפל מהם מאה ושמונים אלף, ויש אומרים ויצאו  עברו על הקץ ועל השבועה ָלֶלֶֽכת:

יםד"א ד)  –(טט ד"א שלא יראו עצמות אחיהם מושלכין בפלשת ויחזרו להם.  FִהRי׀ ָאַמ;ר ֱא , כדי שלא יחזרו לאחוריהם והרי דברים ִּכ;
יְָמה: )ד,ידשלח  'במ(קל וחומר ומה אם כשהקיפם דרך עקומה אמרו  אׁש ְונָׁ֥שּוָבה ִמְצָרֽ ֹ֖    ה.אלו באין בפשוטה על אחת כמה וכמנְִּתָנ֥ה ר

  

יםהסבר לתפקיד תבנית הטעמים של  FִהRי׀ ָאַמ;ר ֱא מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע, אפשר כי המונח לגרמיה מקבל את תכונת  – ִּכ;
הנאמר אחרי הפסק וכאילו כתוב "אמר אלקים" דברים שהם לענין אחד ושוב כתוב "אמר אלקים" דברים שהם לענין אחר. אכן, במכילתא 

  שונות עוסקות במלחמות ואילו הסיבה הרביעית עוסקת במרידה בה'.שלוש סיבות רא
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  

ים-ְולֹא FִהRמונח רביע, לפחות ארבע סיבות להנהגה זאת של אלקים, בדרך פנימיות התורה: – ָנָח;ם ֱא  

  אגרא דכלה שמות פרשת בשלח 

ים-ְולֹא FִהRֶר= ֶא;ֶרץ ָנָח;ם ֱא Uדוש ברוך הוא לא עשה כן לישראל וכו' אלא שהיה . שלא נהג עמהם כדרך כל הארץ וכו' אבל הקֶּד
מרחיצן וכו' וסך אותן כו' והלבישן כו' ונשאן כו' ומאיר לפניהם כו' [שמו"ר פ"כ י"א]. הנה לפי זה צריך להתבונן הגיזרה שארית 

ים-ְולֹאהפסוק שאמר  ֶר= ֶא;ֶרץ ְּפִלְׁשִּת� Uים ֶּד FִהRּואדייקא, גם אומרו  ָנָח;ם ֱא ֹוב ה� י ָקר� ןוגם כן  ,ִּכ0 ים ֶּפֽ FִהRי׀ ָאַמ;ר ֱא  א) –(טט כו',  ִּכ;

ויש לבאר כפשוטו דבאמת הפירוש הוא שלא נהגם הש"י דרך ארץ פלשתים, פלשתי"ם ידוע יניקתם מקומת הדין, על כן הם 
והנה לא  ב)  –(טט  בגימטריא י' פעמים אלקי"ם, על כן היו רצועת מרדות לישראל כנודע, וגם האבות היה דירתם לשם לבטל כחם.

ואילו היה הש"י מנהיגם דרך ארץ פלשתים, לא היתה הנהגתם למעלה מן הטבע שלא כדרך כל  ג) –(טט הגיע עדיין זמן ביטולם, 
יםהארץ, רק הכל מלובש בטבע, אלקים הוא הנהגת הטבע, ולא הנהיגם הש"י  ֶר= ֶא;ֶרץ ְּפִלְׁשִּת� Uכי רצה להנהיגם למעלה מן ֶּד ,

ּואאחת  ד) –(טט , ם על זההטבע, ואמר ב' טעמי ֹוב ה� י ָקר� , כביכול הש"י קרוב אלינו ואינו מתנהג עמנו כמו האדון עם עבדו רק ִּכ0
יםוטעם הב' לא רצה להנהיג ה)  –(טט  כמו האב עם בנו שמרחיצו וסכו ומאיר לפניו, ֶר= ֶא;ֶרץ ְּפִלְׁשִּת� Uן, ֶּד ם ָהָע,ם -ֶּפֽ וכו' בראותם ִיָּנֵח0

  . שמסיק המדרשעצמות בני אפרים, כמו 

  
  אגרא דכלה שמות פרשת בשלח

ים-ְולֹאד"א  FִהRמשל למלך שהיו לו בנים ונשבו והיו בשעבוד ומתו מהם ירד המלך והציל מה שנשתייר מהם והיתה שמחה . ָנָח;ם ֱא
נו מתברר, ובפרט , עכ"ל [שמו"ר פ"כ י"ג]. הנה ג"כ שארית הפסוק איאבל לא היה מתנחם על אותן שמתולפניו על שהציל את בניו 

אומרו דרך ארץ פלשתים, והנראה לבאר על אותן שמתו בימי אפילה, שלא היו יכולין להתברר באותו הזמן ועתידין להתברר בעת קץ 
כמ"ש הנביא [ישעיה כז יג] ובאו וכו' והנדחים בארץ מצרים, היינו אותם שנדחו במצרים ומתו בג' ימי אפילה, והנה גלותינו החל 

מתארך מפני שממתין הקדוש ברוך הוא עד שיוגמרו כל הבירורים וימלא כבוד י"י את כל הארץ, והנה למה לא המתין הארוך הזה 
הקדוש ברוך הוא גם כן אז במצרים עד שיוגמרו כל הבירורים, הוא מפני כי אז לא היה בידם תורה, ונשארו משוקעים בתוך טומאת 

ט שערי טומאה ולא יכלו להתמהמה, שאלו נשתהו עוד כבר היו מגיעים ח"ו לשער מצרים, וכבר צדיק מ"ט לפני רשע, שהגיעו למ"
הנו"ן, ואז היו משתקעים לגמרי ח"ו בטומאת מצרים, על כן היתה חפזון שכינה כביכול, ונתבררו אותן הקרובים לבירור, ואותן 

רו בארץ מצרים עד עת קץ שנתבררו ובאו הניצוצי קדושה שנתרבו בהם הסיגים נשארו שקועים ושלטה בהם מדת הדין ומתו ונקב
ים-ְולֹאהנדחים בארץ מצרים וכו'. ולפי זה יתבאר הפסוק לדעת המדרש,  FִהRים ) שלא התנחם כביכול( ָנָח;ם ֱא ֶר= ֶא;ֶרץ ְּפִלְׁשִּת� Uעל ֶּד)

היה לו נחמה הרי אותן שהלכו דרך כל הארץ ונקברו בארץ פלשתים, ששלט בהם קומת הדין הנרמז בפלשתי"ם כנ"ל, ולמה לא 
ירשעים היו, אמר בטעם  ּוא) ִּכ0 ֹוב ה� ת ַחִּי֑ים )' ב,זבר(, כביכול קרוב לנו הש"י, ָקר� יו נְִׁשַמ֣ וכו', מאן דנפח מתוכו נפח,  ַוּיִַּפ֥ח ְּבַאָּפ֖

יכול עד ונשמותינו חלק אלוק ממעל כביכול בניו ממש, על כן חישב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח, ואם כן למה לא המתין כב
ןשיוגמרו כל הבירורים כמו בגלות החל הזה, לזה אמר טעם ב',  ים ֶּפֽ FִהRי׀ ָאַמ;ר ֱא ה -ִּכ; ם ִמְלָחָמ� ם ָהָע,ם ִּבְרֹאָת0 (הגדולה משער ִיָּנֵח0

ְיָמה׃שכבר הגיעו עד המלחמה הגדולה הלזו) , (טט: של טומאה)הנו"ן  בּו ִמְצָרֽ ים בתוכם (היינו ושבו לגמרי להיותם במצרים שקוע ְוָׁש0
ר )ישעיה ו,יג(ממש, ויתפרש ושב"ו היינו יתהפכו לגמרי להיותם כמוהם, כענין  ה ְלָבֵע֑ ָבה ְוָהיְָת֣ , ורבות כמו זה בפסוק, הבן הדבר, על ְוָׁש֖

  . כן לא המתין הקדוש ברוך הוא וזמן ניתן לנותרים עד עת קץ יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים

ים-ְולֹא FִהRרביע, לפחות ארבעה נסיבות שאין ה' מקבל ניחומים על בניו (א) על שהמצרים העבידו בפרך את עם ישראל; מונח  – ָנָח;ם ֱא
שערי טומאה; (ג) על בני אפרים שמתו  50- שנה של הגזרה מפני שאחרת כולם היו אובדים ב 430- (ב) על שהקב"ה נאלץ להפסיק את ה

ים ממלכות ישראל "האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים"; (ו) וכך במדבר; (ד) על בני ישראל שמתו באפילה; (ה) על הגול
כנראה על כל נשמות בני ישראל בכל הדורות. ואם אין מקבלים ניחומים משמע שאינו נשכח (כמו יוסף שלא קבל יעקב ניחומים עליו) 

  והקב"ה זוכר את כל בניו והם יבררו ויתלהנו ויצרפו לעת קץ.

ן ) ]זשמ' בשלח יג,י( רש"י[ ם-ֶּפֽ   . לפי תבנית הטעמים לא כולם לחזרו בהם לשוב למצרים.יחשבו מחשבה על שיצאו ויתנו לב לשוב – ִיָּנֵח0

ן ה-ֶּפֽ ם ִמְלָחָמ� ם ָהָע,ם ִּבְרֹאָת0 מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ובעלי הלכות שונות או יחסים שונים  – ִיָּנֵח0
ארבע כתות נעשו ישראל על הים, אחת  ]מסכתא דויהי פרשה ב -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח [דם על הים. לנושא. דבר המתגלה בעמ

אומרת ליפול אל הים ואחת אומרת לשוב למצרים ואחת אומרת לעשות מלחמה כנגדן ואחת אומרת נצווח כנגדן. זאת שאמרה ליפול 
ה ֶאל־ָהָע֘ם  ) יד,יג(אל הים נאמר להם  אֶמר מֶֹׁש֣ ֹ֨ ת ֔ה' ַאל־ִּתיָראּ֒ו  ַוּי ם ַהּ֑יֹוםִהְֽתיְַּצ֗בּו ּוְראּ֙ו ֶאת־יְׁשּוַע֣ ה ָלֶכ֖  ) יד,יג( , זו שאמרה נשוב למצרים נאמר להםֲאֶׁשר־יֲַעֶׂש֥

יִ֙ם ַהּ֔יֹום  ... ם ֶאת־ִמְצַר֙ ר ְרִאיֶת֤ י ֲאֶׁש֨ ם ֖עֹוד ַעד־עֹוָלֽם:ִּכ֗ פּו ִלְראָֹת֥ ם ) יד,יד(נאמר להם , זו שאמרה נעשה מלחמה כנגדן X֥א תִֹס֛ ם ָלֶכ֑ , זו שאמרה ֖ה' יִָּלֵח֣
ם ַּתֲחִרֽׁשּון:...  ) יד,יד(נצווח כנגדן נאמר להם    .ְוַאֶּת֖

  
   שמות בשלח יד,י:

I ְבֵנֽי יב ַוִּיְׂשאּו ה ִהְקִר� ל ֶאת-ּוַפְרֹע� ד ַוִּיצְ -ִיְׂשָרֵא֨ יְראּו! ְמֹא� ם ַוִּיֽ Fם ְוִהֵּנ0ה ִמְצַר;ִים׀ ֹנֵס;ַע ַאֲחֵריֶה Hּו ְבֵנֽיֵעיֵניֶה ל ֶאל-ֲעק0   ׃'הֽ -ִיְׂשָרֵא�
יב (י)  רש"י ה ִהְקִר� ויהי ב), כמו  שלחהקריב עצמו, ונתאמץ לקדם לפניהם (ראה מכיל' ב ????הקריבהקריבהקריבהקריבהיה לו לכתוב 'קרב', ומהו  - ּוַפְרֹע�

םשהתנה עמהם (ראה פירושו לעיל,ו).  Fְוִהֵּנ0ה ִמְצַר;ִים׀ ֹנֵס;ַע חר: ). דבר אשלח ויהי ב מכיל'בלב אחד כאיש אחד (ראה  - ֹנֵס;ַע ַאֲחֵריֶה
ם Fּו ). בשלח יג( תנחומאראו שר של מצרים נוסע מן השמים לעזור את מצרים;  - ַאֲחֵריֶה תפשו אומנות אבותם; באברהם  -ַוִּיְצֲעק0

  ,יא). הוא אומר: "אל המקום אשר עמד שם" (בר' יט,כז); ביצחק: "לשוח בשדה" (בר' כד,סג); ביעקב: "ויפגע במקום" (בר' כח
ם Fמרכא מונח לגרמיה מונח רביע,  – ְוִהֵּנ0ה ִמְצַר;ִים׀ ֹנֵס;ַע ַאֲחֵריֶה  

מונח לגרמיה בתפקיד של עומד  -  ִמְצַר;ִים׀מרכא, בתפקיד של חידוש על מישהו מרוחק,  ויחד עם  – ְוִהֵּנ0הקריאה עם פסק: אפשר כי 
  , והוא מנותק מהמצרים    ריםראו שר של מצרים נוסע מן השמים לעזור את מצ - לעצמו, מרמז ל

םקריאה ללא פסק:  Fבלב אחד כאיש אחד  -  ְוִהֵּנ0ה ִמְצַר;ִים ֹנֵס;ַע ַאֲחֵריֶה   

ּו ְבֵנֽי ל-ַוִּיְצֲעק0 "אך האמת היא ואילך,  52ע'  אדמו"ר ממ"ש לקו"ש חי"אכפי'  עסוק מתמיד מרכא טפחא, כעין יתור לרבות, –ִיְׂשָרֵא�
עשה דתפלה היא "לעבוד את ה' בכל יום - שהמצוות (בכותרת להלכות תפלה)לא כמו שכתב הרמב"ם שאין התפלה רק לתועלת עצמו, א

בתפלה", שעיקרה אינה בקשת צרכיו אלא "לעבוד את ה'", שעל ידי התפלה מתקרב האדם ומתיחד עם הקב"ה. לכן כנו את הצעקה 
...  אלא ... עסוק תמידיהמתפלל שיושיעו הקב"ה מצרותיו, " ללמדנו שאין התפלה והזעקה רק לתועלת מנות)(אֻ מנות להקב"ה בשם "אֳ 

  וטעם סלוק מגביל שהבחירה היא תפלת דביקות תמידית לה'. מקף בתפקיד בחירה של עבודת ה' בדביקות תמידית או בדביקות שאינה תמידית, ׃'הֽ -ֶאל
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  

  (התשע"ז) שמות בשלח יג,יז 1.7

  
   :בבא יב,מ שמות

ה�  ים הּוא! ַלֽ ם: פֵל;יל ִׁשֻּמִר0 ל ְלֹדֹרָתֽ 0י ִיְׂשָרֵא� ים ְלָכל־ְּבֵנ ' ִׁשֻּמִר, ה� ם ֵמֶא;ֶרץ ִמְצָר�ִים ֽהּוא־ַהַּל$ְיָלה ַהֶּזה! ַלֽ   ' ְלהeִציָא�
ר   שמות בשלח טו,א: ּו ֵלאֹמ� ' ַוּיֹאְמר� ה� ה ַהּזֹאת! ַלֽ ל ֶאת־ַהִּׁשיָר$ fי ִיְׂשָרֵא יר־ֹמֶׁשהI ּוְבֵנ֨   ָא;ז ָיִׁשֽ

ה!' ִּכֽ  יָרה ַלֽ ה ַבָּיֽם:ָאִׁש$ e ָרָמ0 ּוס ְוֹרְכב� ה ס0 ה ָּגָא�   י־ָגֹא;
יר  שמות בשלח טו,א: הפסוק ל ֶאת-ָא;ז ָיִׁשֽ Hי ִיְׂשָרֵא ר-ֹמֶׁשהI ּוְבֵנ֨ ּו ֵלאֹמ� ה ַוּיֹאְמר� יהָו� ה ַהּזֹאת! ַלֽ   (שם הוי"ה בכוונה ככתבו ולא בכנוי) ַהִּׁשיָר$

י  יהָוה! ִּכֽ יָרה ַלֽ ֹו ָרָמ0 -ָאִׁש$ ּוס ְוֹרְכב� ה ס0 ה ָּגָא� ים הּו֙א ) בבא יב,מ שמות(הוא מקור אפשרי לאמירת הלל בכלל, והפסוק  ה ַבָּיֽם׃ָגֹא; ֵל֣יל ִׁשֻּמִר֥
ֶרץ ם ֵמֶא֣ ר"ת הל"ל של"ם כמקור אפשרי לאמירת הלל שלם בשעת הקרבת קרבן פסח, בשעת עשיית מצה בערב פסח, אחרי  ַלֽ֔ה' ְלהֹוִציָא֖

  סח.תפילת ערבית של ליל פסח, הלל המשולב בהגדה של פ

יר לרבי עקיבא  ]ב,סוטה ל בבלי[מקף, בתפקיד ענין בעל מצבים אחדים לאמירת שירת הים, או בעל חלקים אחדים, ע"פ  – ֹמֶׁשהI -ָיִׁשֽ
משה אמר שירת הים בחלקים והעם אמר בחלקים או על כל חלק ענה הללוקה. לשיטת רבי נחמיה בתחילה משה פתח ואח"כ הוא והעם 

  אמרו ביחד. 

יר ]א,לא –ב ,וטה לס בבלי[ ראה קטנה כעין שני תפקידי תלישא, (א) בעל בחינה נעלה (כעין מחיצה משאר -נח תלישאומ – ֹמֶׁשהI -ָא;ז ָיִׁשֽ
בכעין מחיצה לעצמו משה  שיטת רבי עקיבאב –העם) לאמירת שירה ולקביעת אמירת הלל (ראה להלן ע"פ אור החיים), (ב) מחיצה 

[בבלי סוטה - (ג) ענין של מחיצה או פריצת מחיצה כ אומרים אחריו., כעין מחיצה לעצמםבאל ובני ישר עצמוהשירה במקדים ואומר 
  כאספקלריא המאירה וראו. (לעוברים)אמר רב תנחום: כרס נעשה להן  לא,א]

ה )טו,כ ' בשלחשמ(- ועד מחיצה נלמדת בשירת הים כנאמר ב Hם ַהְּנִביָא תפקיד מחיצה, אנשים קטנה, ב- תלישא –ַוִּתַּקחI  – פ ַוִּתַּקחI ִמְרָי֨
 אמרו שירה במחיצה לעצמם, הנשים אמרו וחוללו במחיצה לעצמם.

  

כדתניא: עד שלא נכנסו ישראל לארץ הוכשרו  -יציאת מצרים דנס שבחוצה לארץ, היכי אמרינן שירה? ... ] א,בבלי מגילה יד[- נאמר ב
 (קריאת מגילת אסתר בפורים)יתא ישירה. רב נחמן אמר קר כל ארצות לומר שירה. משנכנסו ישראל לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר

    וגו', (זה ההלל של פורים) זו הלילא

. וזה תיקון נביאים לומר הלל על כל צרה שנגאלים ממנה) –(טט  מי שאל ידו להוסיף הלל על ישועת ה' שיקבע אותו [אור החיים]ע"פ 
  . על ישועת ה' מגזרת המן ורות בתנ"ך וגם לקריאת מגילה בפוריםמתאים לאנשי כנסת הגדולה שנענו לבקשת אסתר וקבעוה לד

וגירסת כד,א תוספת להל' חנוכה פ"ג ...  ](אוצר החכמה) (בן או נכד לנודע ביהודה) 181ע'  [יד המלך ח"ד, הרב א"ס לנדא- כתב ב
ובב והולך רק על שירת הלל אשר הרי"ף והגירסא האמורה בערכין מורה דכל ענין זה דיליף מגילת אסתר מן שירת מצרים הכל ס

 השירה הזאת-את. אף על פי שכתב שבמגילה צריך להחליף מילת שירה במילת הלל עיינו בפסוק הפותח את שירת הים. המלים אמרו אז

ה ַהּזֹאת! -ֶאתמופיעות ארבעה פעמים בתורה, כאן פעם יחידה בתבנית טעמים  מקף מהפך פשטא המרמזת להוציא הכתוב  – ַהִּׁשיָר$
  פשוטו.מ

יר שמות בשלח טו,א: ל ֶאת-ָא;ז ָיִׁשֽ Hי ִיְׂשָרֵא ר-ֹמֶׁשהI ּוְבֵנ֨ ּו ֵלאֹמ� ה ַוּיֹאְמר� יהָו� ה ַהּזֹאת! ַלֽ  (שם הוי"ה בכוונה ככתבו ולא בכנוי)    ַהִּׁשיָר$
י יהָוה! ִּכֽ יָרה ַלֽ ה ַבָּיֽם׃-ָאִׁש$ ֹו ָרָמ0 ּוס ְוֹרְכב� ה ס0 ה ָּגָא�   ָגֹא;

ה-ֶאת יהָו� ה ַהּזֹאת! ַלֽ קטן מרמז לשני לימודים שעשויים להיות אחד כפשוטו ואחד היוצא מפשוטו, או - , זקףקטן- זקף ך פשטאמהפ -  ַהִּׁשיָר$
  שנים היוצאים מהפשט

  שנאמר בשעת מעשה. אפשר ששתי הדרשות שיש ללמוד מהכתוב הן כך: שבח גדול לה' על הצלתם פשט הכתוב הוא

כן נקבעה שירת הים - עלת אמירת הלל: לימוד (א) ע"פ אור החיים למד שני דברים אחד בקשר לשירת הים אחד להתקנ [אור החיים]
, ולזה ויוכלו להוסיף הלל ע"י מי שאל ידו להוסיףיום, שבח לה' להזכיר כל יום גאולת מצרים. לימוד (ב) ע"פ אור החיים  בשחרית של כל

ירירמוז טעם תרסא במלים  יצה משאר העם, וחכמי ישראל שהם בעלי בחינה נעלה בתפקיד בעל בחינה נעלה שהוא כעין מח ֹמֶׁשהI -ָא;ז ָיִׁשֽ
 הלל- המוצאת מקור לדרשה  יכולים להוסיף אמירת הלל על ישועות ה'. מהתבוננות בקישור שיצר אור החיים בין שירת הים וההלל מוצעת

יהָו�הבשירת הים במלת  סדר מרמזים להפך בה ַהּזֹאת! ַהִּׁשיָר$ -ֶאתיה. טעמי מהפך פשטא של - אשר בשנוי סדר האותיות היא מלת הללו ַלֽ

יהָו�השל מלת האותיות  ּה׀א) ,קו 'תה(אופני ניקוד ( ה.- אמירת הלל לי היָ - ּוללְ הַ (למ"ד דגושה) זה כאילו נכתב  היָ ּוּלהַ  מתקבלו, ַלֽ  ַהְֽללּויָ֨

ּה׀א) ,קיא 'תהבסוף פסוק, ( ַהְֽללּו־ָיּֽה:,לה) קד' תהבתחילת פסוק, ( ְללּו יָ֨   ק).בתחילת פסו ַה֥

.דאמר רבי סימון [תלמוד ירושלמי מגילה פ"א ה"ט (וילנה יג,א)]- , ו[תלמוד ירושלמי סוכה פ"ג ה"י]-הקשר בין שם ה' וההלל נלמד ב
בשם רבי יהושע בן לוי בעשרה לשונות של שבח נאמר ספר תילים באישור בניצוח בניגון בשיר במזמור בהשכל ברינה בתודה 

  והשבח כלולין בו גו' הללויה שהשםבתפילה בברכה המאושר שבכולן 
ר ּו ֵלאֹמ� ה ַוּיֹאְמר� יהָו�   ל ="הלל"ו" (בשם בתי שרה ברכה תחי')   –ו  –ל  –ר"ת ה  – ַהּזֹאת! ַלֽ

  צירופי המלים הבאים בפסוק מגלים תכלית הבריאה הודאת הנבראים לה' מביאה ליחוד עם הבורא:  

ל Hִיְׂשָרֵא  ... ֹ ה ַוּי יהָו� ה ַהּזֹאת! ַלֽ רַהִּׁשיָר$ ּו ֵלאֹמ� ל = הללוי"ה. לדברים אחרים הנלמדים מפסוק זה  –ו  –ל  –ה  –ה  –ר"ת י  – אְמר�
  ראה תבנית הטעמים דרגא מונח רביע.

  

...  הה"ד נכון כסאך מאז, הרב פסחוביץ אברהם (חסיד הבית ישראל) ע' קד קה (אוצר החכמה) בשמות רבה בשלח "[באר מים]כתב 

במדרש עד שלא בראת עולמך היית אתה, משבראת אותו, אתה הוא, אלא כביכול עומד, ר' אבהו)  (ר' ברכיה בשם וכוונת חז"ל
(ובה  פי' שלא היה לעולם חזקת קיום, כי עוד לא קבלו ישראל את התורה. אבל משעמדת בים, ואמרנו שירה לפניך באז ישיר

קבלת התורה ונתבסס העולם כמ"ש חז"ל אנכי תקנתי  וכסאך נכון, כי מאז התחיל הארת(של ה'),  נתיישבה מלכותךמרומז ההלל) 
". עד קבלת התורה עד לגלוי תרי"ג מצוות התורה ... העולם כביכול עמד, שירת הים ושירת ההלל המרומזת בה הם עמודיה סלה

ות ביצוע המצוות לקות בעולם באמצע- תחילת תהליך יחוד קוב"ה ושכינתיה ... מביצוע ישראל בכלים (במצוות) שזהו התיקון גלוי הא
  (הכלים). 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

י יהָוה! ִּכֽ יָרה ַלֽ ה ַבָּיֽם-ָאִׁש$ ֹו ָרָמ0 ּוס ְוֹרְכב� ה ס0 ה ָּגָא� (ע"פ אוצר שילוב ר"ת וגי' א"ל (ג + ג + ס = הי"ה הו"ה יהי"ה, ב"ן דו"ד  – ָגֹא;

ן דו"ד (מחבר תהלים ובהן ב, בסיכום: א"ל ברו"ך הי"ה הו"ה יהי"ה, א"ל ברו"ך ב" –ר  –ו  –) כ הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל)
  ההללוקות)

  

יהָו�ה   קטן, שתי דרגות: סתים וגליא. - זקף – ַלֽ

תנינן תלת דרגין אינון מתקשרין דא בדא, קודשא בריך הוא, אורייתא, וישראל. וכל , ](ח"ג דף ע"ג ע"א) זהר פרשת אחרי מות[
ליא, אורייתא הכי נמי סתים וגליא, ישראל הכי נמי דרגא חד דרגא על דרגא סתים וגליא. קודשא בריך הוא דרגא על דרגא סתים וג

יו ְליְִׂשָרֵאֽל: )יט,קמז' תה( על דרגא, הדא הוא דכתיב יו ּ֝וִמְׁשָּפָט֗ ב ֻחָּק֥ ֹ֑ יו ְליֲַעק תרין דרגין אינון, יעקב ישראל, חד גליא , ַמִּג֣יד דברו ְּדָבָר֣
  כו'. וחד סתים

  

שריאו צווחין לקודשא בריך הוא כדין כתיב ויאמר יי' אל משה מה תצעק אלי, ...  ]ב,זוהר כרך ב (שמות) פרשת בשלח דף נב[
ואשתכח רעוא בכלהו עלמין  עתיקא קדישאתליא כלא, ביה שעתא אתגלי  בעתיקאותאנא בספרא דצניעותא אלי (כ"א א') דייקא 

א נימוסין עלאין ואתמסרו בידוי עלאין עלאין כדין נהירו דכלא אתנהיר, אמר רבי יצחק כדין כד אתנהיר כלא כחדא ועבד ימ
ותתאין, ובגיני כך קשיא קמי קודשא בריך הוא כלא כקריעת ים סוף וכלא הכי אוקמוה, מאי טעמא בגין דקריעת ים (בראשית ר"ס 

  ,בעתיקא תלייאא') סוף 
 דעתיקא קדישאתים לקבליה בלשון הזה, שמא קדישא סתים וגליא, ההוא דס עוד אמרו שם ][ח"ג רפ"ט ע"א] ריקאנטי שמות טו[

(בכל ברכה  סתימא דכלא, ההוא דאיתגלייא בגיניה ההוא דאיתגלייא דתליא בזעיר אפין, ובגין כך כל ברכאן בעיין סתים וגליא

א בלשון הזה כתב ה"ר אלעזר מוורמשא ז"ל, לכך תיקנו בחתימת כל ברכה ברוך אתה ה' לשכינה, וכל של .שמברכים צריך לכוין סתום וגלוי)
  .ידע זאת החכמה המופלאה אל יהי מהרהר למי מתכוין רק לאביו שבשמים, וכן ראיתי בכתב ר' יהודה החסיד ששלח לבנו, עכ"ל ז"ל

  

לימוד התורה (הידע והרצון האלקי) וביצוע המצוות (רצון ה') מבטא הנחת רוח האלקי על "שאמרתי ונעשה רצוני" וזה מביא ליחוד 
  יחוד קוב"ה ושכינתיה.  העולמות שנבראו עם הבורא,

  

ם) ,כטישעיהו ל( א"ר יוחנן בשם ר"ש בן יהוצדק כתיב...  ,ה"ג]ט"ירושלמי (וילנא) פסחים פ[ ג־ִהְתַקֶּדׁש ילְּכלֵ֖  ַהִּׁשי֙ר ִיְֽהֶי֣ה ָלֶכ֔ בא ליל  ָח֑
(פסח ראשון עצמו עון הלל אף זה ט (הגאולה מסנחריב שארעה בליל פסח ראשון)פסח ללמד על מפלתו של סנחריב ונמצא למד ממנו. מה זה 

ג־ִהְתַקֶּדׁש ילְּכלֵ֖  טעון חגיגה אמר ר' זעירא (פסח שני)טעון חגיגה אף זה  (פסח ראשון)טעון הלל. אי מה זה  שמצוין על הגאולה ממצרים)   .ָח֑

ג־ִהְתַקֶּדׁש יללֵ֖ ּכְ בא ליל פסח ללמד וכו'. דזה נאמר על מפלתו של סנחרב שבישר להם הנביא שיאמרו שיר עליו  פני משה וה"ז בא  ָח֑
ג־ִהְתַקֶּדׁש יללֵ֖ - ללמד ונמצא למד ש . פסח שני) -(טט  את שאינו טעון הלל דווקא הוא דטעון הלל במפלתו של סנחרב שהיה בלילה: ָח֑

  :באכילתו אינו טעון חגיגה עמו באכילתו

  
ראה ובל ימצא, והשני חמץ ומצה עמו בבית. הראשון . מה בין פסח הראשון לשני? הראשון אסור בבל י]א משנה,בבלי פסחים צה[

  . טעון הלל באכילתו, והשני אינו טעון הלל באכילתו. זה וזה טעון הלל בעשייתן ונאכלין צלי על מצה ומרורים ודוחין את השבת

 קרא אמר: יהוצדק בן ןשמעו רבי משום יוחנן רבי אמר - הראשון טעון הלל באכילתו וכו'. מנא הני מילי? ...  ]ב,צה פסחים בבלי[
ם) ,כטישעיהו ל( ג־ִהְתַקֶּדׁש ילְּכלֵ֖  (רש"י: ביום שתגאלו מן הגלות) ַהִּׁשי֙ר ִיְֽהֶי֣ה ָלֶכ֔ כמו שאתם נוהגים לשורר בליל התקדש חג, ואין לך (רש"י:  ָח֑

 לחג מקודש שאין לילה, הלל טעון - ) כגון פסח ראשון (רש"י: לחג המקודש לילה,  )לילי חג להטעין שירה חוץ מלילי פסחים על אכילתו.
 לילה: אימא איבעית - ? טעמא מאי'. כו בעשייתן הלל טעונין וזה זה. הלל טעון אין -)כגון ליל אכילת פסח שני, שאינו יום טוב (רש"י:
כדאמרן בתמיד נשחט  והרי הוא כפסח ראשון שטעון הלל בשעת שחיטתו,לא מיעט,  –שהוא זמן עשייתו יום אבל  מיעט, פסח שני,ד (רש"י:

, ממעט קא) (פסחים סד, א), ולקמן /ערבי פסחים/ (קיז, א) אמרינן: נביאים שביניהן תקנו להם שיהו אומרים על כל פרק ופרק וכל דבר חידוש
 יהןלולב את ונוטלין )דכיון דדבר מצוה הוא טעון הלל (רש"י: פסחיהן את שוחטין ישראל  אפשר: אימא ואיבעית. ממעט קא לא יום

אבל ההבדל ביניהם שההלל בפסח נאמר בין  –(טט ? הלל אומרים ואין )ערבי פסחים, קיז, אגררא נסבא, דברייתא היא הכי בפרק בתרא (שם(רש"י: 
  הערביים ובליל פסח שלוש או ארבע פעמים (לנוהגים לאומרו אחרי ערבית) אבל של סוכות נאמר רק ביום.)

יל ָל֥בֹוא ְבַהר־֖ה' ֶאל־֥צּור יְִׂשָרֵאֽל: ַהִּׁשי֙ר ִיְֽהֶי֣ה ,כט:ישעיהו ל ב ַּכֽהֹוֵלM֙ ֶּבָֽחִל֔ ת ֵלָב֗ ג ְוִׂשְמַח֣ יל ִהְתַקֶּדׁש־ָח֑ ם ְּכֵל֖   ָלֶכ֔

  

הרב משה קובלסקי, מאורות הדף, הרמב"ם פוסק כי הלל מדרבנן, הרב מבריסק מבחין בין שירת הלל שהיא חובה בליל פסח ויא ע"פ 
 ָא;ז )שמות בשלח טו,א(לל י"ח פעם בשנה שהיא מרבנן. אפשר כי דברי קבלה מעוגנים בלימוד ע"פ טעמים בכתוב דברי קבלה, ובין קריאת ה

יר י ֹמֶׁשהI -ָיִׁשֽ ל ּוְבֵנ֨ Hה-ֶאת ִיְׂשָרֵא ה�  ַהּזֹאת!  ַהִּׁשיָר$    'ַלֽ

  

ם) ,כטישעיהו ל(דרשות הגמרא מבוססות על פסוק בנביא  ג־ׁשִהְתַקּדֶ  ילְּכלֵ֖  ַהִּׁשי֙ר ִיְֽהֶי֣ה ָלֶכ֔ ים )שמ' בא יב,מב(, אבל אפשר כי הפסוק ָח֑  ֵל֣יל ִׁשֻּמִר֥
, מקור לאמירת הלל שלם בשעת הקרבת קרבן פסח, בשעת עשיית מצה בערב פסח, אחרי לאמירת הלל שלם בליל פסח המקור בתורההוא 

  תפילת ערבית של ליל פסח, הלל המשולב בהגדה של פסח.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  (התשע"ח) שמות בשלח יג,יז 1.8

  

ּוף,יח: יג לחבש שמות ר ַים־ס� ֶר= ַהִּמְדָּב� ים׀ ֶאת־ָהָע,ם ֶּד0 BִהRב ֱא ִים:      ַוַּיֵּס֨ ֶרץ ִמְצָרֽ ל ֵמֶא0 ּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵא� ים ָעל0   ַוֲחֻמִׁש,
ים׀ ֶאת־ָהָע,ם ),יחיג ' בשלחשמ( [תורה שלמה [רנג]] BִהRב ֱא ֶר= ַהִּמְדָּב�ר ַוַּיֵּס֨ ב מהו  ֶּד0 רכי המלכים רבוצין על שהרביצם כד, ַוַּיֵּס֨

מכאן אמרו רבותינו אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב. שכך  [ש"ר פ"כ,יח] [תורה שלמה [רנד]] .]ב,במדב"ר פ"א[מטותיהם 
ים׀ עשה להם הקב"ה, שנאמר BִהRב ֱא ים׀ ֶאת־ָהָע,ם ),יחיג ' בשלחשמ( ]מדרש אגדה (בובר)[. ַוַּיֵּס֨ BִהRב ֱא סיבה מבני שהסיבן במ. ַוַּיֵּס֨

   :מלכים, ומיכן להסבת פסח מן התורה

ים׀ ֶאת־ָהָע,ם ),יחיג ' בש'שמ( [תורה שלמה [רנב]] BִהRב ֱא בשעה שיצאו ישראל ממצרים היו אלופי אדום ומואב וכנען ועמלק  ...ַוַּיֵּס֨
ים׀  ),יחיג ' בש'שמ(א' שנ ,כשראה הקב"ה כך סבב אותן שלא יבואו עליהם .ונותניו את העצה היאך לבא על ישראל ןעומדי BִהRב ֱא ַוַּיֵּס֨

ִ֗  (תה' קכה,ב)וד אומר דמנין שכך  ,ולא בעולם הזה בלבד אלא לעתיד לבוא כן .ֶאת־ָהָע,ם יב ָהִרים֘  םְיֽרּוָׁשַל ה ָלּ֥ה ָסִב֪ יב' ַו֭ ה ְלַעּ֑מֹו ָסִב֣ ַעָּת֗  ֵמ֝

בשעה  ה ואשקלון וכל ארץ פלשתים עתידין לעמוד כנגד ישראלכך היו בני עז [תורה שלמה הערה [רנב]] ]"כפשמו"ר [ :ְוַעד־עֹוָלֽם
ים׀  אחרת שנא' שיצאו ממצרים אמר הקב"ה שלא יראו ישראל המלחמה ויחזרו כו' מה עשה הקב"ה הוליכן דרך BִהRב ֱא ַוַּיֵּס֨

  .ֶאת־ָהָע,ם

ב וגו' (ראה להלן) מרמז ליציאת בני אפרים שלושים שנה ים ַוֲחֻמִׁש,  )יג,יח ' בש'שמ( [רמב"ן]קדמא בתפקיד ארוע שקדם ליציאה זאת.  – ַוַּיֵּס֨
קודם כי טעו בחישוב הקץ, ופגעו בהם פלשתים יושבי גת והרגום, והיו עצמותיהם מתגוללים במדבר. וזה הסבר אחד לחזון העצמות 

  היבשות של הנביא יחזקאל. 

ים׀ ֶאת־ָהָע,ם) ,יחיג ' בשלחשמ( BִהRב ֱא ים׀ ֶאתלים פסק בין המ – ַוַּיֵּס֨ BִהRסיבה (א) למנוע שטף קריאה שבה אות "מ" אחרונה של מלת  ֱא
  "אלקים" תתחבר לאות "ת" של מלת "את" בהתעלמות מאות "א" של מלת "את" וישמע "מת" שזה איסור ברכת השם.

ים׀ ֶאת־ָהָע,ם) ,יחיג ' בשלחשמ( BִהRב ֱא   ר' אלעזר בריה"ג, סדור שנחלק  וגו'. אפשר שלפנינו מדה י"א מל"ב מידות של ַוַּיֵּס֨

ים׀) ,יחיג ' בשלחשמ(בקריאה ודרישה עם טעם פסק  BִהRב ֱא מכאן אמרו רבותינו אפילו עני  [ש"ר פ"כ,יח]ועליה נסמך הלימוד וההלכה  ַוַּיֵּס֨
ים׀ שבישראל לא יאכל עד שיסב. שכך עשה להם הקב"ה, שנאמר BִהRב ֱא   .ַוַּיֵּס֨

ְיָמה׃ ),יזיג ' בשלחשמ(עם פסק שבו תחילת (יג,יח) מסיים את סיום אפשר שיש עוד לימוד עם ט בּו ִמְצָרֽ ים׀) ,יחיג ' בשלחשמ( ְוָׁש0 BִהRב ֱא  ַוַּיֵּס֨

(שמכינים פלשתים, אלופי אדום ומואב וכנען  אמר הקב"ה שלא יראו ישראל המלחמה [תורה שלמה הערה [רנב]]-ומשמעותו כנאמר ב

  אחרת ב"ה הוליכן דרךויחזרו כו' מה עשה הק ועמלק)

ב ) ,יחיג ' בשלחשמ( ֶאת־ָהָע,םבקריאה ודרישה ללא טעם פסק ובשילוב עם הסבר טעם מקף במצב (א) עם ישראל לבדו. במלים  ַוַּיֵּס֨
ים ֶאת־ָהָע,ם BִהRוד דמנין שכך  ,ולא בעולם הזה בלבד אלא לעתיד לבוא כן [תורה שלמה [רנב]]-וגו' ועליה נסמך הלימוד המובא ב ֱא

ִ֗  (תה' קכה,ב)אומר  יב ָהִרים֘  םְיֽרּוָׁשַל ה ָלּ֥ה ָסִב֪ יב' ַו֭ ה ְלַעּ֑מֹו ָסִב֣ ַעָּת֗   ]"כפשמו"ר [ :ְוַעד־עֹוָלֽם ֵמ֝

  

ים׀ ֶאת־ָהָע,ם ),יחיג ' בשלחשמ(-הסבר ל BִהRֶר= ַהִּמְדָּב�ר ֱא   ֶּד0

רב המעורב בהם. אפשר כי -ישראל וערב-אל לבדו (ב) בנימשמע מלת "העם" כאן (א) עם ישר- מקף כרב – ֶאת־ָהָע,ם ),יחיג ' בשלחשמ(

ים׀ ֶאת־ָהָע,םבתבנית הטעמים  BִהRֶר= ַהִּמְדָּב�ר ֱא   דרגא תביר מרכא טפחא, נבחר מצב (א) – ֶּד0

ֶר= ַהִּמְדָּב�ר ֶאת־ָהָע,םואילו בתבנית הטעמים    דרגא תביר מרכא טפחא, נבחר מצב (ב) : – ֶּד0

ּוף ) ,יחיג ' בשלחשמ(מה  ]זהר ח"ב[- ה ... [תו"ש הערה [רנד]] ר ַים־ס� ֶר= ַהִּמְדָּב� ים׀ ֶאת־ָהָע,ם ֶּד0 BִהRב ֱא א לאתריה חלתקנא ארַוַּיֵּס֨
כי אם מאן אתה לשלח  )א,שמות ה(ישראל במצרים דכתיב שלח את עמי וו כד ה(מה השוני) רבי יהודה אמר מאי שנא  ].לקרוע הים[

(לא היו קשורים הייטב בקב"ה, והקב"ה ולא אתקשרו ביה כדקא יאות  (לא היו נמולים) גזירין ווא זמנא לא הכו' ובההו )א,שמות ט(את עמי 

.  ֶאת־ָהָע,םקרי לון  (היו קשורים הייטב בקב"ה)ואתקשרו ביה  (ועשו הפסח)ועבדו פסחא  (אחרי שמלו)גזירין  וווהכא דהקורא להם עמי) 
ֹ֥  ,לה)לב' תשא שמ(כמד"א  .סתם ֶאת־ָהָע,םתערבו בהדייהו קרי לון אלא בגין ההוא ערב רב דאתדבקו בהו וא ם' ה֖  ףַוּיִּג ל ֶאת־ָהָע֑ ר ַע֚  ֲאֶׁש֣

גֶל ָעׂ֣שּו ם לַוּיִָּקהֵ֨  ,א)לב ' תשאשמ( ֶאת־ָהֵע֔ ן ָהָע֜ ֹ֗ ֣  ,א)לב ' תשאשמ( ַעֽל־ַאֲהר ם ְראַוַּי ׁש ָהָע֔ ה ִּכֽי־בֵֹׁש֥ ים ואי תימא  .וכן כלהו מֶֹׁש֖ ּו ַוֲחֻמִׁש, ָעל0
ל   ' באשמ(דכתיב  ,וייהבני ישראל כיון דאתחברו בהד יההו אינון ערב רב קרי לייסלקין ממצרים ולא אתחברו בהד ווכד הְבֵני־ִיְׂשָרֵא�

ב ֶרבְוגַם־עֵ֥  לח),יב ם ָעָל֣ה ַר֖ שלא  ורהערב רב גד (טט: את) כלומר ֶאת־ָהָע,ם- ש ,כן דרשת המכדרשב"י שואולי יש לפרלון העם.  קרי ,ִאָּת֑
  .יוכלו לחזור

  

ים׀ ֶאת־ָהָע,ם BִהRֶר= ַהִּמְדָּב�ר ֱא דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ועל כל אחד חלה תכונה או הלכה  – ֶּד0
ולא  [תורה שלמה [רנב]]-(א) שוה, כאן הנושא סובב ה' על עמו ביציאת מצרים ובכל הדורות. אפשר שזאת הדרשה שהובאה לעיל ב

ִ֗  (תה' קכה,ב)וד אומר דמנין שכך  ,בעולם הזה בלבד אלא לעתיד לבוא כן יב ָהִרים֘  םְיֽרּוָׁשַל ה ָלּ֥ה ָסִב֪ יב' ַו֭ ה ְלַעּ֑מֹו ָסִב֣ ַעָּת֗  :ְוַעד־עֹוָלֽם ֵמ֝
  ]"כפשמו"ר [

ֶר= ַהִּמְדָּב�ר ים ,יז)יג' בש' שמ(מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב כהסבר למלת  – ֶּד0 FִהRים׀) ,יחיג ' בשלחשמ( ֱא BִהRֱא 

המלמדת על מידת גבורה שבה הקב"ה מתגלה בעשותו ישועה לישראל (קריעת ים סוף, מלחמת עמלק, ענני כבוד, באר מים, מן, שליו ועוד 
  נסי מדבר בתמידות ארבעים שנה) ובפורשו הגנתו סביב לישראל.

  

ֶר= ַהִּמְדָּב�ר ֶאת־ָהָע,ם ר מרכא טפחא, עין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והעשויה להתרחב, ושעל חלק מהפרטים לא חלה תבי – ֶּד0
רב חי מחוץ לענני הכבוד - במקום אחר דורש שהערב [אור החיים]רב. - תכונה או הלכה (ב). תכונות ההגנה והישועה לא חלו על הערב

  ועם הזמן הלך וכלה. 

  

ֶר= הַ  )יג,יח ' בש'שמ(עיון בכתוב  ּוףֶּד0 ר ַים־ס�   ִּמְדָּב�

ים׀ )יג,יח ' בש'שמ( ]מלבי"ם[ BִהRב ֱא הכין השם ההכנה לזה ע"י שהסב את העם דרך המדבר ים סוף, שזה היה ההכנה אם להפיל . ַוַּיֵּס֨
בה'  אימה ופחד על יושבי כנען ע"י נס של קריעת ים סוף כמ"ש שמעו עמים ירגזון, וז"ש שהסב אותם ים סוף, אם במה שאז האמינו

  וגו' ,ובמשה עבדו, ואם מה שקבלו תחלה את התורה שעז"א שהסב אותם דרך המדבר
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

ב   סוף - קדמא, שמבריאת העולם היה בתכנית האלקית קריעת ים – ַוַּיֵּס֨

ֶר= ַהִּמְדָּב�ר ּוף טפחא כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה – ֶּד0 ם דווקא וההגבלה הבאה מטעם אתנח. הקב"ה הגביל הליכת – ַים־ס�
סוף שתטביע בישראל אמונה עמוקה בישועת ה', תשמיד סופית את מצרים ותטביע יראה בלתי מוגבלת בכל - סוף כדי לקרוע את ים- אל ים

ֶרץ ְוִכֽי־נְָפָל֤ה ֵאֽ  )יהושע ב(העמים כמו שאמרה רחב  ם ֶאת־ָהָא֑ ן ֛ה' ָלֶכ֖ ְעִּתי ִּכֽי־נַָת֧ ים יַָד֕ ֲאנִָׁש֔ אֶמ֙ר ֶאל־ָה֣ ֹ֙ י (ט) ַוּת גּו ָּכל־ יְֹׁשֵב֥ ֹ֛ י נָמ ינּו ְוִכ֥ יַמְתֶכ֙ם ָעֵל֔
ֶרץ ִמְּפנֵיֶכֽם: יִם ָהָא֖ ם ִמִּמְצָר֑ ם ְּבֵצאְתֶכ֖ י יַם־סּו֙ף ִמְּפנֵיֶכ֔ יׁש ֜ה' ֶאת־ֵמ֤ ת ֲאֶׁשר־הֹוִב֨ ְענּו ֵא֠ י ָׁשַמ֗    (י) ִּכ֣

  

ּו )יג,יח ' בש'שמ( [תורה שלמה [רסג]] ים ָעל0 משים, שנתכנסו לישראל חמשה כיוצא במנינם, וכך לעתיד אמר רבי יהושע מחו, ַוֲחֻמִׁש,
ים ֶאל־֙ה' ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא(טו)  (זכריה ב,טו)לבוא אומות העולםמתכנסין אצל ישראל, הה"ד  ם ַרִּב֤ , וביותר בניו של ישמעאל הה"ד ְונְִלוּ֩ו גֹויִ֨

M ֵאיֵל֥י נְָב֖יֹות  (ישעיה ס,ז) ְבצּו ָל֔ אן ֵקָד֙ר יִָּק֣ ֹ֤ י ֲאָפֵאֽר:ָּכל־צ ית ִּתְפַאְרִּת֖ י ּוֵב֥   [תנחומא מכת"י] יְָׁשְר֑תּונMֶ יֲַע֤לּו ַעל־ָרצֹו֙ן ִמזְְּבִח֔
יםועוד נדרש במלת  (גרסאות שונות מה  חמשה עשר כלי זין [ירושלמי שבת פ"ו,ה"ד]- על חמישה כלי זיין שהוציאו עמם וב ַוֲחֻמִׁש,
, ועוד שאלו אברהם האיש לא בסייף לא בקשת ולא בתריס ולא באלה ולא ברומחלא יצא  "ו,מ"ד]פ[משנה שבת - היו) וזה קשור ל

  יצחק יעקב משה ואהרן

ל  )יג,יח ' בש'שמ( ]רמב"ן[  ּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵא� ים ָעל0 לומר כי אף על פי שהסב ה' אותם דרך המדבר היו יראים פן יבאו עליהם  - ַוֲחֻמִׁש,
צים כמו היוצאים למלחמה. ויש אומרים שספר הכתוב שיצאו ביד רמה וחשבו להיות פלשתים יושבי הערים הקרובות להם והיו חלו

  :גאולים, ולא הלכו כדמות עבדים בורחים
ט"ו ניסן בה' שעות  ו'יציאת מצרים היתה ביום ה' וי"א יום  [הגדה של פסח <שיח שדה> גלעד אבישי ע' מ (אוצר החכמה)]

ופחות מגיל  (ראה להלן ת"י מחמש משפחות) ריבוא ולכל אחד היה חמישה ילדים )60סר (במקור חושלושת רבעי שעה והיו בני ישראל 
עשרים היו שמונים אלף וי"א דבני ישראל היו יותר מתשע מאות תשעים ושש מליון ושמונה מאות וששים אלף וערב רב יצאו עמהם 

יים וארבעים ריבוא וביציאתם התרפאו כל ישראל ק"כ ריבוא וי"א ק"מ ריבוא וי"א ק"ס ריבוא ואחרים אומרים דיצאו עמהם מאת
מכל מחלותיהם ומומיהם ונפתחו להם נ' שערי בינה ולכל אחד היה לכל הפחות שבעים חמורים טעונים כסף וזהב וי"א תשעים 
את כל  חמורים ויש האומרים מאתיים וארבע חמורים ואחרים אומרים דהיה לישראל מספיק כסף וזהב עד שיכלו כל אחד מהם לתרום

  .אוהל מועד וכליו לבדו ונשא כל אחד מהם ט"ו מיני כלי זין ויש גורסים ה' מינים

  

ישראל" (א) עם - משמע מלת "בני- כרבשהובא לעיל,  ]זהר ח"ב[-ה...  [תו"ש הערה [רנד]]מקף ע"פ  – ְבֵני־ִיְׂשָרֵא�ל ),יחיג ' בשלחשמ(
  ע"פ איזה הסבר התורה ממשיכה כאן.רב המעורב בהם. וצ"ע -ישראל וערב- ישראל לבדו (ב) בני

ים ּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵא�ל- תביר, מחלק וממעט ב – ַוֲחֻמִׁש, מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. שהיוצאים הוציאו ילדי  – ָעל0
ק יעקב, שהיוצאים משפחות שהוריהם מתו באפילה (יש לברר האם הם נמנים במנין האחרון במדבר וקבלו נחלה), שיצאו עמם אברהם יצח

רב רב - הוציאו עמם כלי זיין, שהיוצאים הוציאו עמם רכוש רב, מזון רב ליוצא למדבר (סותר את פירוש רבי סלנט להלן), שיצאו עמם ערב
  :שיצאו ביד רמה וחשבו להיות גאולים, ולא הלכו כדמות עבדים בורחיםכעין התרחבו במחשבתם  [רמב"ן]מאד. לפי 

ים שרק חלק חמישי או חמישים או חמש מאות או חמשת  [פרקי דרבי אליעזר] [מכילתא דרשב"י]ביר תומך במדרשים כמו טעם ת ַוֲחֻמִׁש,
  במכת חושך. מתו בשלושת ימי האפילה והשאר [רש"י]ישראל יצאו ממצרים - אלפים מבני

וכל אחד ִעם (תרגום: א ְדיַָמא ְדסּוף ְוָכל ַחד ִעם ַחְמָׁשא ַטְפִלין ְוַאֲחזַר יְיָ יַת ַעָּמא אֹוַרח ַמְדְּברָ  )יג,יח ' בש'שמ( -  ]תרגום המיוחס ליונתן[
שילדי אלו שמתו לנט סוביאר רבי יוסף צבי  –) וכל אחד ִעם חמישה ילדים(תרגום:  ְסִליקּו ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ֵמַאְרָעא ְדִמְצָריִם: )חמישה ילדים

  דים מחמש משפחות (משפחתו ועוד יתומים מארבע משפחות).בימי האפילה לא מתו וכל אחד מהיוצאים נטל בחסותו יל
הן  ,לנט ביאור נפלא באמיתותוסוביאר רבי יוסף צבי )] 59הגדה של פסח, קיציס אשר, ע' סא (אוצר החכמה ע'  –[מנחה שלוחה 

 ,נותרו יתומים ועזוביםונמצא שמאות אלפים מילדי ישראל  ,ארבע חמישיות מתו בשלושת ימי האפילה ואם כן ילדיהם נשארו יתומים
וכאשר  ,הם אשר דאגו ליתומים אלו ,חמישית מכלל ישראל ,הנה כי כן אלה שנשארו ?מי יפרנסם ,ומי ידאג להם ,ללא משען ומשענה

ארבע יצאו בני ישראל ממצרים נטלה עימה כל משפחה את עשרות ילדיה שלה ומלבדם צירפו אליהם גם את הילדים היתומים של 
אלא כאשר בראש  ?אך כיצד ידאגו לכולם מנין יתנו לכולם אוכל במדבר .ונמצא שלכל משפחה נוספו מאות ילדים משפחות אחרות

  .מעייניהם רק המחשבה על הזולת ודאגה לו אין מקום לשאלות שכאלה וזהו החסד בהתגלמותו
תרה בידם מנת אוכל זעומה ובחפץ לב אלה שנו ,וריבונו של עולם יזכור לנצח את החסד הנפלא שעשו ישראל במצרים ובצאתם משם

אלה שנטלו עימם מאות ילדים  ,אלה שהשאילו לאחרים את שרידי תכשיטיהם ",כל דכפין ייתי ויכול"באומרם  ,ויתרו עליה לזולת
לך עולם של חסד הו !ולכן רק הם זכו להיגאל - גילו רגישות אמיתית לצער הזולת  ,כל אלה ביטלו רצונות אנוכיים !חסד – למדבר

  ..." זכרתי לך חסד נעוריך" –ולנצח  ,ונבנה

  

ִים ),יחיג ' בשלחשמ( ֶרץ ִמְצָרֽ  מרכא סלוק, רבוי הגבלות. אפשר שזה מקור לדרשות שמצרים הוא מקום של הגבלות, מצר ים. – ֵמֶא0

  ביציאה השתחררו מהגבלות אלו.

  

ּוד ָענָ  :שלח יג,כאב ותשמ ם ְּבַעּמ$ Hם יֹוָמ ' ֹהֵל=I ִלְפֵניֶה֨ cיר ָלֶה�ם ַוה ׁש ְלָהִא; ּוד ֵא� ֶר= ְוַל,ְיָלה ְּבַעּמ0   ן! ַלְנֹחָת;ם ַהֶּד�
ְיָלה׃ ם ָוָלֽ   ָלֶל�ֶכת יֹוָמ0

' cפזר  -  ַוה I=קטנה, - תלישא – ֹהֵל  

  קטנה מרמזת על שיעור זמן שבו עמוד אחד מקדים להצטרף לעמוד האחר קודם לסיום תפקידו של האחר.     - תלישא

ר לומר ע"פ שואפ...  ]תמימה הערה פ' ורהת[ מלמד שיעור תוספות שבת ע"פ למקום אחרגם למקומו.  פזר מלמד למקום אחר ואם צריך
כך מצוה שלא להוסיף הרבה יותר מדאי, יען כי , ים דכשם שמצוה להוסיף מחול על הקודש בין בערב שבת בין במוצאי שבתסקמש"כ הפו

  וגו' וסיפין,בת מכשמוסיפים קצת ניכר שלשם קדושת ש

ם )אג,כי( נראה להסביר ביחד עם המשך הקרא מולמקו Hם יֹוָמ א )ג,כבי( קדמא ואזלא .... – ִלְפֵניֶה֨ ֹֽ ָעָנן! -ל ּוד ֶהֽ יׁש ַעּמ$ גרשיים מהפך  – ָיִמ\
  פשטא. התבנית הזאת היא כעין קל וחומר המוגבלת ב"דיו" לענין מורא שמים.

ם המלמד  :הנידון ' ֹהֵל=I ִלְפֵניֶה֨ cםַוה Hין ל"ב א']:שקדו[ ו)עכבודו כבודו מחול לל עחמשהרב ש כאןמ יֹוָמ   

א  )ג,כבי(הולך אחריו הנלמד  –ואזלא  ֹֽ ָעָנן! -ל ּוד ֶהֽ יׁש ַעּמ$ ...  ]תמימה הערה עו ורהת[ ע"פגרשיים מהפך פשטא המוגבל ב"דיו" וזה  - ָיִמ\

מורא רבך כמורא  שכמ" "הבהק ךרב לערא מצינו שהוקשו ערך הרבמווה היא משום דענין כבוד רב היינו הך דמורא מפני הרב, נהכוד
  וגו'   נו בהקב"ה שמוחל על כבודו כך הרבידמצמשמים, וא"כ 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  (התשע"ט) שמות בשלח יג,יז 1.9

ר ֶאת,ו: שמות בשלח יד ֹו-ַוֶּיְאֹס� ח ִעּֽמֹו׃-ְוֶאת        ִרְכּב� ֹו ָלַק0   ַעּמ�
טפחא אתנח או (סלוק) טפחא מונח אתנח מופיעה תבנית הטעמים (סלוק) טפחא אתנח מקף טפחא מרכא סלוק, תבנית הטעמים (סלוק) 

תבנית הטעמים ִטְּפָחא מונח ֶאְתנְַחָּתא ותבנית הטעמים ִטְּפָחא ֶאְתנְַחָּתא מֹוִפיַעה ׁשֶ  [הרב פיש יקותיאל זלמן הי"ו]פעם והאיר  410בתורה 
ִלְטָעִמים ֵאּלּו, ְּדמּוָבא ְברמ"ד ָוואִלי (ספר הליקוטים ע' שלו) ִטְרָחא סֹוד  410 ְּפָעִמים, ְונְִרֶאה ְלָבֵאר ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֶׁשל ִמְסַּפר 410ְּבָכל ַהּתֹוָרה 

ים׀  ,לה)קד 'תה(- ם. ְוַאֲחֶריָה יָבֹא ֶאְתנַח ְּכׁשֶ ַהּטַֹרח ְוֶהָעָמל ֶׁשֲעֵמִלים ַּדְרִּגין ַקִּדיִׁשין ַלֲעׂשֹות ַהּזִּוּוג ַהְמֻבָּקׁש, ִמְּפנֵי ַהְּקִלּפֹות ַהִּמְתַמְּצִעי ּמּו ַחָּטִא֨ יִַּת֤
ם ים׀ ֤עֹוד ֵאינָ֗ ֶרץ ּוְרָׁשִע֤ ד"ה חמשה עשר  [מגילת תענית](טט: ע"פ  . ְורֹוִאים ֶׁשְּטָעִמים ֵאּלּו ְמַסְּמִלים ֶאת סילוק הקליפות מהמלכותִמן־ָהָא֡

ְפִׁשי ֶאת־֗ה' ּבָ הפסוק נאמר בסיון, ואפשר לדמות זאת לסילוק מלכות הגויים מעל בני ישראל לפחות בארץ ישראל, ולכן בסיום  י נַ֭ ֲרִכ֣
  וגו' שמסמל ֶאת העולם ַהְּׁשִמינִי 410, ְוזֶה ַהּסֹוד ֶׁשל ִמְסַּפר )ַהְֽללּו־ָיּֽה:

  מלמד על "יד הוי"ה" היינו השגחה פרטית בכל. 14.26הוא בקירוב  410והמספר  5846טט: ועוד שהיחס בין מספר פסוקי התורה 

ר ֶאת )ו,יד( ֹו-ַוֶּיְאֹס� ינּו ֥ה'׀ ֶאָחֽד: ד),ו ' וא'דב((סלוק) טפחא אתנח תבנית טעמים כשל הרישא של  -  ִרְכּב� ל ֥ה' ֱאXֵה֖ ע יְִׂשָרֵא֑ תבנית הסיפא די  ְׁשַמ֖
יש המורדים בקבלת עול מלכות שמים וזה מתאים לכתוב ו. "שמע ישראל" מציין קבלת עול מלכות שמים  ד),ו ' וא'דב(דומה לסיפא של 

בראשית ברא" בני ישראל מתקנים ניצוצות הקדושה  –המובא בריכוז הפסוקים בתבנית "שמע ישראל  [שפת אמת וישב תרן] ע"פ כאן.
  .כל עניני עוה"ז להיות נמשכים אחר הקדושה [שפת אמת בחקתי תרמ"א]שהיו מיועדים לאומות העולם אם היו מטיבים מעשיהם. 

ו((((    תשרפתשרפתשרפתשרפ    אריואריואריואריו    השרפהשרפהשרפהשרפ    הנהנהנהנ ואנלי ואנלי ואנלי         תישארבתישארבתישארבתישארב    הברהברהברהבר) ) ) ) אנלי

ר )ו,יד(    ]מסכתא דויהי פרשה א -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח [- טפחא, ללא מרכא לפניה, בתפקיד שנוי ורבוי. כנדרש ב – ַוֶּיְאֹס�

ר ֶאת )ו,יד( ֹו-ַוֶּיְאֹס�  (טט: השנוי) הוא בידו אסרו דרך מלכים להיות עומדים ואחרים מציעין להם תשמיש המרכבה ואוסרין אותה, ִרְכּב�

(טט: הוא בידו אסרו והציע תשמישי רכבו  )השורה את מקלקלת (אשר) שנאה (בגלל) ב"ר (וילנא) וירא נה,ח][(ע"פ אבל פרעה הרשע 

  .וכיון שראו גדולי מלכות עמדו כולם ואסרו מרכבותיהם והציעו לעצמן הרבוי)

ֹו-ֶאת )ו,יד(  (שנוי נוסף) יג] (ורשא) פרשת שופטים תנחומא[מקף כבורר בין (א) רכב פרעה בלבד ובין (ב) רכבי חילותיו, כאן ע"פ  -  ִרְכּב�

  ,ואפילו כל ההדיוטות אבנים טובות ומרגליות (של פרשים ושל מרכבות)עמד פרעה והלביש כל הסוסים 

ֹו-ֶאת )ו,יד(   אתנח כמגביל את עבדי פרעה מלאסור רכבו ומלהציע תשמישו ולהשאיר פעולות אלה לפרעה עצמו. -  ִרְכּב�

ח עִ - ְוֶאת )ו,יד( ֹו ָלַק0 ֹו-ְוֶאת )ו,יד(, ּֽמֹוַעּמ� מקף טפחא, מקף כבורר בין (א) ברגיל פרעה כאליל התנשא על עמו (ב) כאן יחס של שוויון  -  ַעּמ�

ֹו-ְוֶאת )ו,יד(לחילותיו. כאן במשמע (ב). ובכך יובן  - טפחא, בתפקיד שנוי ורבוי (כאן רבוי שינויים ביחס פרעה לעמו) כנדרש ב -  ַעּמ�

ח ִעּֽמֹו-ְוֶאת )ו,יד(] מסכתא דויהי פרשה א -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח [ ֹו ָלַק0 לקחן עמו בדברים  (שנוי א עצם דיבורו עם עמו ), ַעּמ�
ה  ,י)יד' בש' שמ(אמר להם דרך מלכים להיות מנהיגין בסוף וחיילותיהם מקדימין לפניהם אבל אני אקדים לפניכם שנאמר  (שנוי ב) ֹ֖ ּוַפְרע
יב ֲאַחֵּל֣ק  ' בש' טו,ט)שמ(עם בוזזין ונותנין לפניו והוא נוטל חלק בראש אני אשווה אתכם בבזה שנאמר דרך מלכים כל ה (שנוי ג), ִהְקִר֑

ל ח -ְוֶאת )ו,יד( ועוד שאני אפתח לכם אוצרות כסף ואוצרות זהב ואבנים טובות ומרגליות ואתן לכם לכך נאמר (שנוי ד) ָׁשָל֑ ֹו ָלַק0 ַעּמ�
  .לקחם עמו בדברים ִעּֽמֹו

ח  )ו,יד(   מרכא סלוק כרבוי הגבלות, אפשר שזהו (שנוי ג) לעיל שפרעה הגביל עצמו מליטול מהשלל בראש לכל חילותיו. -  ִעּֽמֹוָלַק0

  

;ק הF שמות בשלח יד,ח:  ;י ִיְׂשָרֵא�ל -' ֶאתַוְיַחֵּז י ְּבֵנ ף ַאֲחֵר� �ִים ַוִּיְרֹּד   ֵל$ב ַּפְרֹעה! ֶמ;ֶל= ִמְצַר�
ה׃ ים ְּבָי0ד ָרָמֽ ל ֹיְצִא� ;י ִיְׂשָרֵא� היא כנסת ישראל המאוחדת עם  –יציאת הניצוץ הקדוש שכאן הוא יחוד ז"א ושכינתיה היא המלכות  ּוְבֵנ

יִם ַלָּי֥ם ְמַכִּסֽים: ט),ישעיהו יא(- ו ישראל- עם ישראל וזה אמצעי לירושת ארץ ֶרץ ֵּדָע֙ה ֶאת־֔ה' ַּכַּמ֖ ה ָהָא֗   ָמְלָא֣

הוי"ה באתב"ש  –ברחמי"ם , אלהי"ם במלוי אלף למד הי יוד מם – 300 [ארמון על מכונו (מהד"ב), ארמוני מ"ח (אוצר החכמה)]
צי"ר צר"י מכפרים על עוונותיהם, שורש הדין והכולל  לומר שכל המשתעבד בישראל כאילו משתעבד בהקב"ה, –פר"ך , מצפ"ץ

  .  נמתקים)  300(סה"כ  רפ"ט והדינין במלכות תתאה, וכשמתחברים עם ו"ה

בהכאת אורות אותיות שם הוי"ה באותיות שם אדנ"י י' פעמים א' ה' פעמים ד' ו' מהעלם אל הגלוי  יש"ע הם צינורות השפע – 380
ַׁשע (ישעיה סא,י) פעמים נ' ה' פעמים י' והוא גי' ש"פ אורות וזה שאמר נִ֙י ִּבגְֵדי־יֶ֔ י ִהְלִּביַׁש֙   . מלבוש מלכות לנשמהיש"ע  ִּכ֤

זוהר בחקותי קט"ו ( ונודע ' אותיות,ם עם ד"ר גימטריא שלוספויש לומר מ ,פטיםבסבא דמשכנזכר יסוד מספ"ר הוא בחינת  – 380
שממשיך הארה מהוי"ה לאדנ"י בהכאת אורות אותיות שם הוי"ה באותיות י "מחבר הוי"ה אדנ, גם היסוד נקרא שלוםכי היסוד  )ע"ב

האותיות. שם הוי"ה פשוט בכתר, מלא בחכמה, מספ"ר בעוד המשפיע הוא סוד - וידוע כי המלכות היא סוד ה(כלעי"ל).  שם אדנ"י
  .ומלא דמלא בבינה, והנה המלכות מקבלת מכל השפע העליונים כי לית לה מגרמא אלא מה דיהיב בה בעלה

תקנו ישראל כל אלה, כי ) 380( מצרי"ם- ועולה חמ"ר לבני"ם ועולה רקי"ע. ב) 38=  17+  21( י' פעמים אהי"ה אהו"ה – 380
  .ה צד גבורות הדעתאהי"ה אהו"ה עול

שמו ) או ]148[אוצר המדרשים (אייזנשטיין) ע' (שם השר של מצרים ע"פ  עוזאאפשר שמרמז שלא רק  שר של גיהנם. –סגיאל  – 104
ח ֵׁשׁש ,ז)יד בשלח(שמ' על  ]זהר שמות בשלח[- , אלא כמו שמובא ב[שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כא,ה]ע"פ מצרים  ֵמ֥אֹות - ַוּיִַּק֗

. וזה מלמד על ההתנגדות הגדולה ליציאת בני ישראל ועמם השכינה שר של מצרים אסף שרי אומות וכוחות ס"א מכל האומות, ֶכ֙ב ָּב֔חּוררֶ֙ 
  הקדושה לגלוי השפע האלקי ולגאולת העולם.

' טיפין, שכל טיפ"ה הוא הם סוד ג (כמו בצירופי ראש חדש)עולה טיפ"ה העולה ד' פעמים שם הוי"ה. י"ב צירופי שם הוי"ה  104מצד אחר 

... אברהם  [תיקוני זהר סט ק"ב]- . ג' טיפין אלו תקנו ג' האבות הקדושים בסוד דאיתא ב(סה"כ י"ב צירופי שם הוי"ה)בגי' ד' פעמים הוי"ה 

  העולה טיפ"ה.  ַאב־ֲה֥מֹון ,ה)יז ' לךבר( תיקן טיפ"ה קדמאה, לכן נקרא

ינּוִּכי־ָב֙אתִ  תבוא כו,ג) 'דב( ]מדרש תנאים[ ע ֛ה' ַלֲאבֵֹת֖ ר נְִׁשַּב֧ ֶרץ ֲאֶׁש֨  ' לךבר( להביא את הגרים שמביאין וקוראין לפי שנ' לאברהם ֙י ֶאל־ָהָא֔

י[: ,ה)יז eן ּגeִי�ם ְנַתִּתֽ י ַאב־ֲהמ0 הרי הוא אב לכל העולם כולו שנכנסו תחת כנפי השכינה ולאברהם היתה השבועה תחלה שיירשו  ִּכ,
   :בניו את הארץ

י ַאב־ֲה֥מֹון ּגֹוִי֖ם ,ה)יז ' לךבר( מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב וזהו אב לכל  – ּגֹוִי֖ם ַאב־ֲה֥מֹוןתביר מרכא טפחא,  – ִּכ֛
  העולם או אב לכל שנכנסו תחת כנפי השכינה ולא רק לצאצאי אברהם אבינו משרה.

י  ישראל ובין הגרים ולא כל שכן -קב שהם היורשים הבלעדים של ארץתביר מחלק בקבוצת כל העולם, או אפילו בין בניו מיע – ִּכ֛
 ישראל שלא בירושת הארץ- ישראל אז יש להם חלק בארץ-ישראל. אבל אם הגרים קנו בארץ- שאר העולם שאין להם ירושה בארץ

  .[משנה ביכורים פ"א,מ"ד]ולביכורים מביאין ולא קוראים וידוי 

  אב לצאצאי יעקב ולגרים שנכנסו תחת כנפי השכינה, ולכל העולם אבל ירושת הארץ רק לבני יעקב. ](דב' תבוא כ"ו,ג)[מדרש תנאים ע"פ 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  

ף (שמ' בשלח יד,ח) �ִים ַוִּיְרֹּד ִיםגימטריאת  [ארמון על מכונו]ע"פ הסבר  – ִמְצַר� ) מייצגת מידת יסוד (ויסוד מייצג את שש 380( ִמְצַר�

ףימטריאת המידות חג"ת נה"י וזה הנקרא זעיר אנפין), ג � –) 300פר"ך ( - ) מיצגת מלכות תתאה, שכביכול הייתה בשעבוד ו300( ַוִּיְרֹּד
  לומר שכל המשתעבד בישראל כאילו משתעבד בהקב"ה,

ףגדו"ל עולה יסו"ד מלכו"ת, אפשר שגי' המלים - קט"ן זק"ף-גימטריאת המלים זק"ף [יעבץ]-ו [אמרי נועם]ע"פ  �ִים ַוִּיְרֹּד העולה  ִמְצַר�
רומזת להסרת החסימה של הניצוץ הקדוש של צנורות השפע המעבירים השפע מהעלם אל הגלוי והמביאים לכפרה ברחמי"ם  300+  380

  ) עולה צד גבורות הדעת אל שם אלהי"ם במלוי אלף למד הי יוד מם.38=  17+  21) , מי' פעמים אהי"ה אהו"ה (300(

ף �ִים ַוִּיְרֹּד היא  –ת החסימה ליציאת הניצוץ הקדוש שכאן הוא יחוד ז"א ושכינתיה היא המלכות רומזת להסר 300+  380העולה  ִמְצַר�
ףישראל המרומז בהפרש הגימטריאות בין תקע"ו ובין - כנסת ישראל המאוחדת עם עם ישראל וזה אמצעי לירושת ארץ �ִים ַוִּיְרֹּד    ִמְצַר�

eן ,ה)יז ' לךבר(העולה  104=  680 – 576 ישראל ע"י עם ישראל ובכך להביא לאיחוד בין קב"ה ושכינתיה - ארץ והוא רמז לירושת ַאב־ֲהמ0
יִם ַלָּי֥ם ְמַכִּסֽים ט),ישעיהו יא(כנסת ישראל והתורה ויביאו לתכלית  – ֶרץ ֵּדָע֙ה ֶאת־֔ה' ַּכַּמ֖ ה ָהָא֗ י ִּכֽי־ָמְלָא֣ ר ָקְדִׁש֑ יתּו ְּבָכל־ַה֣ עּו ְוXֽא־יְַׁשִח֖   : פXֽא־יֵָר֥

  

ְפּתָ נָ  שמות בשלח טו,י:  �ם         ִּכָּס;מֹו ְברּוֲח[�  ַׁש0 ֲללּו!   ָי ֶרת ָצֽ עֹוֶפ� ִים ַּכֽ ים׃ ְּבַמ�  ַאִּדיִרֽ
ְללּו! ,י) טובש'  'שמ(הא כל אותן האלפים והרבבות ] מסכתא דשירה פרשה ז -בשלח  )דרבי שמעון (וגם מכילתא דרבי ישמעאל[ ָצֽ

ֶרת  עeֶפ� ִיםבמי ים אדירים ַּכֽ ים ְּבַמ� , 'הֽ  ַּבָּמ֣רֹום ירַאּדִ֖  )צג,ד 'תה(אדירים ואלו הן הקדוש ברוך הוא נקרא אדיר שנאמר . ד' נקראו ַאִּדיִרֽ
יוְ֝  )טז,ג' תה(ישראל נקראו אדירים שנאמר  ם ּגֹוִי֧ם ּוְב֨נֹות ֹוָתּה֠א  )יחזקאל לב,יח(, מצרים נקראו אדירים שנ' ָּכל־ֶחְפִצי־ָבֽם ַאִּדיֵר֗ , [המים ַאִּדִר֛

יִם ֹות׀ִמּקֹל֨  )צג,ד 'תה(נקראו אדירים שנ'  ים ַמ֤ ים ַרִּב֗ נגלה הקדוש ברוך הוא שהוא אדיר על ישראל שנקראו אדירים להפרע מן  ַאִּדיִר֣
ֲללּו! ,י) טובש'  'שמ(המצרים שנקראו אדירים] במים שנקראים אדירים שנ'  ֶרת ָצֽ עֹוֶפ� ִים ַּכֽ ים׃ ְּבַמ�   ַאִּדיִרֽ

  

ִים {ר} י),טובשלח שמות (אלו המצרים, דכתיב:  - מאדירים  ֶרת ְּבַמ� עeֶפ� ְללּו! ַּכֽ ים׃ ָצֽ       , ַאִּדיִרֽ

ים׃ -המפרשים מסבירים מנין לגמרא ש ]]35מנחות הוצאת שוטנשטין הערות, הערה [[ אינו תואר למים שנזכרו במלה  ַאִּדיִרֽ
ִים {ר}כן (-שלפני ים ְּבַמ� א; רי"ף על עין יעקב; הגהות חק נתן; ) אלא הוא בטוי בפני עצמו המתייחס למצרים (עיין מהרש"ַאִּדיִרֽ

הגהות חשק שלמה; חכמת מנוח; עיין פרדס יוסף שם. ועיין שערי תשובה ופרי מגדים המובאים בהמשך שהביאו סיוע לכך ממה 
ִיםשיש טעם טפחא תחת  ים , והוא טעם מפסיק כידוע, ואם כן ְּבַמ�   לא קאי על המים אלא על המצרים). ַאִּדיִרֽ

ים -ם ע"פ גמרא שלנו, שכיון שוכתבו הפוסקי ִים - אינו מתיחס ל ַאִּדיִרֽ , צריך להפסיק מעט ביניהם (שערי תשובה אורח חיים ְּבַמ�
סוף סימן מח, פרי מגדים שם נא, משבצות זהב ג, משנה ברורה נא,יז; וראה עוד חשק שלמה; בסידור עבודת ישראל [לרב זעליגמאן 

קסד; בספר רבבות אפרים [לרב אפרים  –שדך [לרב שמואל דוד הכהן מונק] עמודים קסג  בער]; בספר יבא הלוי בשלח; בספר פאת
  פח). –ד,כג, ובספר מקדש מעט [לרב נתן געשטעטנער] עמודים פז - גרינבלאט] ג,נב ו

  

כאשר  בדרך הוכחה זאת יהיה למוכיח צורך להסביר פסוקים רבים בתורה בעלי תבנית דומה לפני אתנח ולפני סלוק וביתר שאת
  התוכן מהווה סמיכות והטעם מפסיקם.

eב  )בראשית א,ד(ננסה נימוק זה על המופע הראשון בתורה  eר ִּכי־ט� ים ֶאת־ָהא� B ְרא ֱאRִה, eר שיש טעם טפחא תחת... ַוַּי  ֶאת־ָהא�

eב והוא טעם מפסיק כידוע, ואם כן  eרלא קאי על  ִּכי־ט� יםאלא על  ֶאת־ָהא� B ְרא ֱאRִה, eר או ַוַּי ים ֶאת־ָהא� B ְרא ֱאRִה,   ַוַּי

  

eם יְ  )דתהלים צג,(וכן  יר ַּבָּמר; יר  שיש טעם טפחא תחת...  יָֽ ַאִּד� eם יְ והוא טעם מפסיק כידוע, ואם כן ַאִּד� ירלא קאי על  יָֽ ַּבָּמר;  ַאִּד�
ירוזה סותר ממש את כל הדרשה כי  יריבא בדרשה הוא הקב"ה ונאמר בה  ַאִּד�  ),דתהלים צג(דוש ברוך הוא, דכתיב: זה הק - ַאִּד�

eם יְ  יר ַּבָּמר; אלא יש לומר שהכתוב אחר הטפחא מתאר / מאפיין את המקדים לטפחא אף כולל  אלו ישראל, -, ויפרע לאדירים יָֽ ַאִּד�
  הטפחא.

  

דירים מאפיין את במים אבל כאן רואים כי טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהמונח סלוק ואם נלך באופן זה אז בשמות בשלח טו,י א
  הדרשה בגמרא רצתה בהפרדה ביניהם ואדירים מלמד על המצרים ולא על במים.

  אם כן יש תפקידים אחדים לטעם טפחא, ביניהם טעם מפסיק, טעם מתאפיין מהכתוב אחריו

  

�םבחלק הראשון של הפסוק  ְפָּת ְבֽרּוֲח[� ִּכָּס;מe ָי �םחא מפסיקה ואז מרכא טפחא מונח אתנח, טפ – ָנַׁש0 מתיחס למצרים, והחלק  ִּכָּס;מe ָי

ים׃השני הוא מקבילה  ִים ַאִּדיִרֽ ֶרת ְּבַמ� עeֶפ� ְללּו! ַּכֽ ִים - ולכן מלת ב ָצֽ בטפחא וההפסקה מאפשרת ללמוד בהקבלה לחלק הראשון כי  ְּבַמ�

ים   מתייחס למצרים.   ַאִּדיִרֽ

  

ים׃ועוד יש לומר כי  מגביל להגביל את כיסוי במים רק למצרים, ורק לזמן שיגרום להם לגסוס ולא להתאושש סלוק, תפקיד  –ַאִּדיִרֽ
וף בעודן חיים כדי לראות את בני ישראל בריאים ושלמים ובי יראו אותם מתים וגם יכירו כל אד את המצרי ששיעבד אותו חולהיפלט ל

  ולראות בגסיסתו.

  
  קאי על מצרים.אדירים אדירים אדירים אדירים שה אדיריםאדיריםאדיריםאדיריםובין  מיםמיםמיםמיםהפסיק בין ... יש ל]משנה ברורה אוח סי' נא סעיף ו' ס"ק יז[
 מיםסלוק. לפי שקאי על מצרים אפשר שהסלוק כאן מרבה אפיון  עם, ואפיון זה מאפיין את  -  אדיריםטפחא,  -  מים - טט •

  מים - בנדונו  אדירים - והם ה כל הילוד היאורה תשליכוהואדירים דנו את ישראל במים  - להודיע מידה כנגד מידה. מצרים 

כל קטן, על שתי ענינים כפשוטם, על שדנו את ישראל ואת עצמם - פשטא זקף -  צללו כעפרתכאילו הקרא כתוב בקצור •
  הדנים והמבצעים הושלכו למים. מים - באדירים מידה כנגד מידה נדונו  הילוד היאורה תשליכוהו
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  (התש"פ) שמות בשלח יג,יז 1.10

  
  ,כז:שמות בשלח יד

ה ֶאת־יָ  e ַוֵּיטI ֹמֶׁש֨ ִים ָנִס;ים ִלְקָראת� e ּוִמְצַר� ֶקר! ְלֵא;יָתנ� ם ִלְפנe0ת ֹּב֨ fָׁשב ַהָּי ם ַוָּי֨ Fַעל־ַהָּי e fר ה,        דBַהָּיֽם׃' ַוְיַנֵע =e ִים ְּבת0   ֶאת־ִמְצַר�
e fה ֶאת־ָיד םקדמא ואזלא ...  – ֹמֶׁש֨ fָׁשב ַהָּי   קדמא ואזלא  – ַוָּי֨

  , אדמו"ר ממ"ש]91פ ליקוטי שיחות כרך ו' ע' [דבר מלכות התשע"ט, ע' סה, ע" 

ם [שמות רבה פכ"א,ו] fָׁשב ַהָּי   ... כך התניתי עמו מתחלה שאני קורעו...  לתנאו שהתניתי עמו מתחלה...  ַוָּי֨

  זה? ותמוה הרי ביכולת הקב"ה לעשות בעולם כרצונו, וביכולתו ית' לבקוע הים גם ללא התניה עמו קודם שנברא, למה הוצרך לתנאי

באופן יוצא מן מיוחדים  פירושו שדוד מערכות הטבע. שד"כ מנהיג הקב"ה את עולמו בגדרים מסוימים, ורק בזמניםויש לתרץ: נס 
  . נס"משדד" הקב"ה גדרים אלו, וזה נקרא  הכלל

ת העולם דירה לו בתורה ומצוות יעשו א שבני ישראל ע"י עבודתם –והנה אמרו רז"ל שהעולם נברא בשביל ישראל ובשביל התורה 
  ית'. לכן צריך העולם להיות כלי לאור האלקי הנעלה מהעולמות, המתגלה ע"י נסים, ומכיוון שנס שולל את מציאות העולם "טבע", 

לכן  היה צריך להתנות עם הים (ועל דרך זה עם כל הנבראים) בבריאתו "שיקרע לפני ישראל" (שיסכים למציאות הנסים), שהדין 
  .כשאינו מקוים מתבטל הענין מעיקרו, ואם כן מציאות הים גופא מסכימה לשנוי הטבע (דאם לא כן תתבטל מציאותה)ב'תנאי' הוא ש

ם fָׁשב ַהָּי   בגדרים מסוימים,  )כאן הכוונה, למערכות הטבע של עולם החומר(שד"כ מנהיג הקב"ה את עולמו קדמא ואזלא, כעין כלל  – ַוָּי֨

eא ואין בכלל אלא מה שיש בפרט שהו ֶקר! ְלֵא;יָתנ� קטן (במלה אחת), מערכות הטבע של -מרכא (מאריך) פשטא מונח זקף – ִלְפנe0ת ֹּב֨
  מתמידות בטבען פרט להתניות שהקב"ה התנה איתן לפני בריאתם, שגם זה חלק מטבען. –עולם החומר מאריכות 

  

eַוּיָ֨ [דבר מלכות התשע"ט, ע' נה מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח פ' בשלח]  ֶקר! ְלֵא;יָתנ� ם ִלְפנe0ת ֹּב֨ fבראשית רבה  לשון...  ָׁשב ַהָּי

ם  וז"ל אמר רבי יוחנן תנאין התנה הקב"ה עם הים שיהא נקרע לפני ישראל הא דכתיבפרשה ה'  fָׁשב ַהָּי ֶקר! ַוָּי֨ eִלְפנe0ת ֹּב֨ לתנאין  ְלֵא;יָתנ�
e אין כאן אלא תנאי זה וכך כתוב, (ה)רבים (מיעוט) ומאן נינהו תנאין בלשון. ... שהתנה עמו עכ"ל . ... וע"פ הרב לתנאו יחיד ְלֵא;יָתנ�

וחד (בקריעת ים סוף ביציאת מצרים) חד תמן ,  תרי(היינו)  ) תנאיןישראל אשכנזי (הובא בספר טל אורות להרב מאיר פאפריש כ"ץ
ת ְלׁ֣שֹון יָ  טו),ישעיהו יא( לעתיד לבוא כדכתיב ים ֗ה' ֵא֚ יִםְוֶהֱחִר֣ הא הוא , כמו שקרע את הים כך יקרע לעתיד לגלויות שונות) [רש"י](פ' ם־ִמְצַר֔

ם  דכתיב fָׁשב ַהָּי ֶקר! ַוָּי֨ eִלְפנe0ת ֹּב֨ e כלומר דמדכתיב ְלֵא;יָתנ� (הותיר)  בחזרת המים ולא כתיב כשנבקע הים שמעינן דאכתי פש ְלֵא;יָתנ�

  .תנה עמותנאי אחד לעתיד לבוא [וזה שכתב] לתנאין שה

ה נְָחלִ֔  טו),ישעיהו יא( הּ֙ו ְלִׁשְבָע֣ ר ַּבְעָי֣ם רּו֑חֹו ְוִהָּכ֙ יִם ְוֵהִנ֥יף יָ֛דֹו ַעל־ַהּנָָה֖ ת ְלׁ֣שֹון יָם־ִמְצַר֔ ים ֗ה' ֵא֚ יM ַּבּנְָעִלֽים:ְוֶהֱחִר֣   ים ְוִהְדִר֖

ים  ]רש"י[ ר :ליבשו כדי שיעברו בו גליות ישראל ממצרים -ְוֶהֱחִר֣   :נהר פרת לעבור בו גליות אשור -  ַעל־ַהּנָָה֖

ים :אין לו דמיון במקרא ולפי הענין יפתר בחוזק רוחו - ַּבְעָי֣ם רּו֑חֹו  ה נְָחִל֔ לשבע גזרים לעבור בו שבע גליות האמורות למעלה  - ְלִׁשְבָע֣
יM  :מאשור וממצרים וגו', ומאיי הים אינו מאותו צד   :ביבשה -  ַּבּנְָעִלֽים :בתוכו את הגליות - ְוִהְדִר֖

e   היינו שני תנאין,   –קטן בתפקיד שנים - קטן (במלה אחת), זקף- מונח זקף – ְלֵא;יָתנ�

e קטן (במלה אחת) כעין מדה י"ח מל"ב מדות לראבריה"ג "מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל", נאמר על תנאין - מונח זקף – ְלֵא;יָתנ�
אים שהתנה הקב"ה עמהם תנאין שחלק מטבען שישתנו ברצון הקב"ה שהתנה הקב"ה עם הים קודם בריאתו, ולמד מכאן לכל הברו

  ואח"כ ישובו למצבם שקודם לשנוי.

  

ל ֶאת: לא,שמות בשלח יד Hְרא ִיְׂשָרֵא ר ָעָׂש$ה יְ -ַוַּי֨ ה ֲאֶׁש֨ Fד ַהְּגֹדָל; ּו ָהָע�ם ֶאת י! ַהָּי יְרא0 ִים ַוִּיֽ    י� יְ -ְּבִמְצַר�
י   ַּיֲאִמ!ינּו! ַּבֽ ה ַעְבּֽדֹו׃ פ י� ַוֽ   ּוְבֹמֶׁש�

;ַעם ְוָצָר�ה-ְיַׁשַּלח :מט,ים עחתהל ֹו ֶעְבָר;ה ָוַז Fֹון ַאּפ iם׀ ֲחר ים׃       ָּב֨ ַחת ַמְלֲאֵכ0י ָרִעֽ Fְׁשַל Hִמ  
רבי יוסי הגלילי אומר מנין אתה אומר שלקו המצרים במצרים עשר מכות ועל הים לקו חמשים מכות? במצרים מהו [הגדה של פסח] 

חַ  )שמות וארא ח,טו(אומר?  ּו ַהֽ אְמר$ ֹֽ וא ַוּי ים ִה� ע ֱאRִה� ה ֶאְצַּב0    ) ועל הים מה הוא אומר?1(וגו'ְרֻטִּמם! ֶאל־ַּפְרֹע�

ל ֶאת )שמות בשלח יד,לא( Hְרא ִיְׂשָרֵא ּו ָהָע�ם ֶאת-ַוַּי֨ יְרא0 ִים ַוִּיֽ ר ָעָׂש$ה ְיי! ְּבִמְצַר� ה ֲאֶׁש֨ Fד ַהְּגֹדָל;   ְיי� -ַהָּי
ה ַעְבּֽדֹו׃   יי� ּוְבֹמֶׁש�  ַּיֲאִמ!ינּו! ַּבֽ   ע? עשר מכות, אמור מעתה במצרים לקו עשר מכות ועל הים לקו חמשים מכותכמה לקו באצב ַוֽ

  מרמזים על לימוד בכעין כלל ופרט  )שמות בשלח יד,לא(טעמי הפסוק שבו משתמש רבי יוסי הגלילי 

ל  • Hְרא ִיְׂשָרֵא   קדמא אזלא, כעין כלל, ואחד מפרטיו הוא -ַוַּי֨

ה -ֶאת• Fד ַהְּגֹדָל;   יד משמעו חמש אצבעות. -ע, היינו מתואם ותומך בדרשת רבי יוסי שמונח רביע, לפחות ארב -ַהָּי

  

) המספר על הנסים שעשה הקב"ה לישראל מיציאת מצרים עד למלכות  תהלים עחההגדה ממשיכה דרשת הנסים על פי הנאמר במזמור (

עקיבא כפירוט נוסף של דרשת רבי ונדרש ע"י רבי אליעזר ורבי  כלל הצריך לפרט) כתוב בכעין תהלים עח,מטדוד מלך על ישראל. (
  יוסי הגלילי.

  ... רבי אליעזר אומר מנין שכל מכה ומכה ... הייתה של ארבע מכות?

  ... רבי עקיבא אומר מנין שכל מכה ומכה ... הייתה של חמש מכות?

;ַעם ְוָצָר�ה-ְיַׁשַּלחתהלים עח,מט:  ֹו ֶעְבָר;ה ָוַז Fֹון ַאּפ iם׀ ֲחר ַחת ַמְלאֲ         ָּב֨ Fְׁשַל Hים׃ִמ   ֵכ0י ָרִעֽ
ם׀ -ְיַׁשַּלח מרמז על אפשרות של תבנית  קדמאמקף אזלא לגרמיה (אזלא תקנית נקראת גם קדמא בנוסח אשכנז) כעין קדמא פסק,   –ָּב֨

במיוחד לדרשת רבי עקיבא כביכול  פסקכעין כלל הצריך לפרט או פרטים, וגם ענין שארע קודם, כאן גזר הדין על מצרים. ענין ה
  "ה השולח מבצעי הענישה במצרים עד שנראה כאילו פועלים מעצמם.מסתיר את הקב

  :והפרטים הם

ֹו  Fֹון ַאּפ iעליון, רביע, ואז מרמז ללפחות ארבעה פרטים. - עלוי רביע, אפשר לדמותם לכעין מונח - ֲחר  

ֹודורש כאילו טעם פסק לא קיים ואז  רבי אליעזראפשר ש Fֹון ַאּפ iם חֲ -ְיַׁשַּלחהוא חלק ממלות הכלל  ֲחר ֹו ָּב֨ Fֹון ַאּפ iויש ארבע פרטים ר

                                                           
םמבטא את קשיחות לב פרעה שהובילה אותו ואת עמו לדין בים כמו במכות מצרים  (ח,טו)אפשר כי המשך  1 ע ֲאֵלֶה֔ ר יְיֽ׃  ַוֶּיֱֽחַז֤ק ֵלב־ַּפְרעֹ֙ה ְוXֽא־ָׁשַמ֣ ר ִּדֶּב֥      ַּכֲֽאֶׁש֖
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

 - ארבע אופני ביצוע הענישה המנויים בכתוב החל מ רבי אליעזר אומר מנין שכל מכה ומכה ... הייתה של ארבע מכות?כמאמר  –
;ַעם  אחד, ֶעְבָר;ה ים׃ שלוש, ְוָצָר�השתים, ָוַז ַחת ַמְלֲאֵכ0י ָרִעֽ Fְׁשַל Hארבע. ִמ  

  

ם׀ -ְיַׁשַּלח לרבי עקיבא . הייתה של חמש מכות?רבי עקיבא אומר מנין שכל מכה ומכה .. קודם יצא גזר הדין הכללי מלפני הקב"ה ָּב֨
, ויש חמישה אופני ביצוע גזר כביכול מסתיר את הקב"ה השולח מבצעי הענישה במצרים עד שנראה כאילו פועלים מעצמםוטעם פסק 

  הדין  

ֹו • Fֹון ַאּפ iה אופני מכות, (ב) והמלים מתארות אופן מכה אחדעליון רביע, (א) הטעמים מרמזים לחמיש- מונח  -ֲחר  

 מונח, אופן מכה שני - ֶעְבָר;ה  •

;ַעם  •   מונח, אופן מכה שלישי -ָוַז

  אתנח, אופן מכה רביעי - ְוָצָר�ה •

ים • ַחת ַמְלֲאֵכ0י ָרִעֽ Fְׁשַל Hרביע מוגרש במלה אחת, מרכא סלוק, אופן מכה חמישי - ִמ  

מבואר בכלבו (בפירוש ההגדה) בשם "בעל המלמד" ...  ]209ממ"ש, התשע"ו, ע' [אוצר לקוטי שיחות, לשיטתייהו, אדמו"ר 
שהפלוגתא היא: לדעת ר"א, המכות חדרו בכל ארבעת היסודות של כל דבר (ראה רמב"ם הל' יסוה"ת רפ"ד וג') שבו היו המכות. 

ומק יותר, גם בעצם של כל אחד כלומר המכה לא פגעה בדבר רק כפי שהוא מורכב כבר מכל ארבע היסודות , אלא הגיעה בע
לכן כל מכה הייתה "של ארבע". ולדוגמא: במכת דם לא הוכו רק המים כפי שהם נראים במציאות של מים, אלא  –מהיסודות שבדבר 

  גם האש הרוח והעפר שבמים.
ונמצא  –בעת היסודות ורבי עקיבא מחדש יותר מזה, שהמכה פגעה גם ב"חומר ההיולי" של הדבר, שהוא פשוט, מופשט מ(ציור) אר

  .שכל מכה היתה "של חמש", בארבעת היסודות וב"חומר ההיולי"

(טט: ע"פ הנאמר) ... לפי שתי הדעות המכה הייתה ב"גלוי" (בדבר כפי שהוא נראה וניכר) וב"העלם" (לר"א בכל אחד מארבע היסודות 

י התנאים תלוי בשיעור חדירת טומאת מצרים בדבר, והמכות של הדבר, ולר"ע גם בחומר ההיולי שממנו ארבע היסודות). ההבדל בין שנ
באו לבטל טומאה זאת. שיעור חדירת הטומאה משתקף בהלכה לגבי חמץ. (א) איסור אכילה; (ב) איסור הנאה; (ג) בל יראה ובל ימצא 

  (וביעורו).

הדבר מותר בהנאה כי בחומר ובעצם הדבר  להיות ראוי לאכילה, אבל הרע בצורת הדבר שגורם לו (אולי צ"ל לא) - (א) איסור אכילה 
  (השייכים להנאה),אין כל רע.

  ע"י השימוש בו כאשר החומר בצורה מסוימת;  –(ב) איסור הנאה  

אפילו ללא כל שימוש, כי האיסור חדר לחומר ולעצם הדבר המופשט מכל צורה ולכן אסורה הימצאותו ברשות  –(ג) בל יראה ובל ימצא 
  ישראל.

ר חמץ מצינו פלוגתא בין רבי יהודה וחכמים. רבי יהודה אומר אין ביעור אלא בשריפה, וחכמים אומרים אף מפרר וזורה במצוות ביעו
לרוח או מטיל לים. לדעת הרוגצ'ובי שריפה משביתה את עצם המציאות של החמץ, ואילו הפירור משבית את "תואר" החמץ האפשרות 

  ציאותו.לאוכלו או להינות ממנו אבל לא מבטל את מ

לדעת ר' אליעזר המכות היו רק בדבר כפי תוארו ולכן ביעור מספיק הוא לפוררו. לר' עקיבא הביעור חייב להיות בשריפה כדי לבטל 
  מציאותו של החמץ והרע שחדר אליו. 

חומר הקדום הנקרא חילוק בין ארבע לחמש: ארבע גלויות כנגד ארבע אותיות הוי' וגלות מצרים כנגד קוצו של יו"ד, שהוא "דוגמת ה
  היולי" וגלות מצרים פגעה גם בחומר ההיולי, והיא שורש כל הגלויות אבל פגעה רק בחומר שיש לו הציור של ארבע היסודות.

ענין הגלות ויציאת מצרים ישנו בעבודה הרוחנית: מצרים הוא מלשון מיצרים וגבולים; "גלות מצרים" פירושה שעבודת היהודי יש לה 
  עשית במדידה והגבלה, ו"יציאת מצרים" היא יציאה מכל המדידות וההגבלות (גם מההגבלות של הנפש האלקית). גבול, שהיא נ

ברוחניות. אם העבודה דיציאת  –וזה תוכן הפלוגתא בין ר' אליעזר ור' עקיבא אם המכות היו רק בארבעת היסודות או גם בחומר ההיולי 
  לארבעה סוגים (כנגד ארבע אותיות שם הוי'): מצרים נדרשת רק בעשר כחות הנפש, המתחלקים

או (ה) גם  –(א) עבודה בפועל במחשבה דיבור ומעשה (מלכות), (ב) במדות (זעיר אנפין), (ג) בשכל (בינה), (ד) במסירת נפש (חכמה) 
  ביחידה שבנפש (שהיא בדוגמת חומר היולי).

  

חשמות בשלח טו,ו:  י ַּבֹּכ� ' ֶנְאָּדִר� יְנ[; ה� ' ִּתְרַע0ץ אֹוֵיֽב׃        ְיִמֽ יְנ[0 ה�   ְיִמֽ
'[אור החיים]  יְנ[; ה� ח, פירוש כשתהיה מדת הרחמים מתחזקת לעשות דבר משפט, והוא אומרו וגו'וגו'וגו'וגו'    ְיִמֽ י ַּבֹּכ� ' אז  ֶנְאָּדִר� יְנ[0 ה� ְיִמֽ

י , או ידרוש מסופו לראשו אימתי ִּתְרַע0ץ אֹוֵיֽבשהיא מדת הרחמים עצמה  ' ֶנְאָּדִר� יְנ[; ה� חְיִמֽ ' ִּתְרַע0ץ אֹוֵיֽב - כש ַּבֹּכ� יְנ[0 ה� , אז ְיִמֽ
  תפול אימתה ופחד על כל הנבראים, מפני שמך האדיר: 

  נתמך בתבנית הטעמים של  [אור החיים]פירוש שני של 

' (שמות בשלח טו,ו) יְנ[0 ה�    (אתנח) מרכא טפחא בתפקיד סמוכים מדה שחבירו מלמד עליו או מדה שהוא מלמד על חבירו. – ְיִמֽ

  

'[רבינו בחיי]  יְנ[; ה� ידוע כי כל מדה כלולה מחברתה וקרא למדת הדין ימין לפי שהיא כלולה ומעוטפת בכח הרחמים, זהו לשון     ְיִמֽ
ח י ַּבֹּכ� מלשון אדרת וכח הרחמים שבה היה מציל לישראל והיא עצמה שהיא מדת הדין היתה משקעת את המצריים בים, וזהו  ֶנְאָּדִר�

 ' יְנ[0 ה�   , וזהו באור מה שדרשו רז"ל היתה ידו אחת משקעתן וידו אחת מצילתן: ִּתְרַע0ץ אֹוֵיֽבְיִמֽ
'(שמות בשלח טו,ו) - ל [רבינו בחיי]פירוש  יְנ[; ה� כל מדה  קטן בתפקיד שני דברים "- קטן, זקף-נתמכת בתבנית הטעמים מונח זקף ְיִמֽ

וקרא למדת הדין ימין לפי שהיא כלולה  הנלמדים, כאן " " וטעם מונח מרבה תכונה באחד או בשני הדברים כלולה מחברתה
  " ומעוטפת בכח הרחמים

' (שמות בשלח טו,ו) יְנ[0 ה� "דרשו רז"ל היתה ידו אחת משקעתן מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב כאן  – ְיִמֽ
  "וידו אחת מצילתן
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  (התשפ"א) שמות בשלח יג,יז 1.11

  

e ַוּיִ ,יט: יג בשלחשמות  ף ִעּמ� eת יeֵס� ח ֹמֶׁש,ה ֶאת־ַעְצמ0   ַּק0
ם ְוַהֲעִליֶתBם ֶאת־ַעְצֹמַת,  ד ֱאRִהים! ֶאְתֶכ� ד ִיְפֹק$ ר ָּפֹק֨ ! ֵלאֹמ� $י ִיְׂשָרֵאל יַע ֶאת־ְּבֵנ fַע ִהְׁשִּב I ַהְׁשֵּב֨ ם:ִּכי   י ִמֶּז�ה ִאְּתֶכֽ

  ום שבועה שהושבע אביו של פלוני ע"י פלוניפסוק זה עוסק בשני נושאים (א) פנוי ארונו של מת ממקום למקום (ב) קי

eנושא א) ( ף ִעּמ� eת יeֵס� ח ֹמֶׁש,ה ֶאת־ַעְצמ0 ם:...  ַוִּיַּק0 י ִמֶּז�ה ִאְּתֶכֽ   ְוַהֲעִליֶתBם ֶאת־ַעְצֹמַת,

ד ֱאRִהים! ֶאְתֶכ� נושא ב) ( ד ִיְפֹק$ ר ָּפֹק֨ ! ֵלאֹמ� $י ִיְׂשָרֵאל יַע ֶאת־ְּבֵנ fַע ִהְׁשִּב I ַהְׁשֵּב֨ ם:ִּכי י ִמֶּז�ה ִאְּתֶכֽ   ם ְוַהֲעִליֶתBם ֶאת־ַעְצֹמַת,

e  ,יט)יג בשלח 'שמ( מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי[ נושא א)( ף ִעּמ� eת יeֵס� ח ֹמֶׁש,ה ֶאת־ַעְצמ0 בוא וראה כמה חביבות מצות על  ַוִּיַּק0
ח בֲחַכם־ֵל֭  )ח,שלי ימ(מצרים ומשה עסוק במצוה ועליו הוא אומר  קין בבזה שלומשה רבינו שכל ישראל עס ומנין היה יודע  תְצֹו֑ מִ  יִַּק֣
הלך משה אצלה ואמר לה היכן יוסף  (במקור אחר אמו יוכבד) אמרו שרח בת אשר נשתיירה מאותו הדור ,משה רבינו היכן יוסף קבור

יוסף  ,על שפת נילוס אמר מתכת עשו לו מצריים וקבעוהו בנילוס נהר כדי שיתברכו מימיו. הלך משה ועמד קבור אמרה לו ארון של
יוסף הגיעה שעה שנשבע הקדוש ברוך הוא לישראל לגאלן והגיעה שבועה שהשבעת את ישראל עכשו שכינה וישראל מעוכבין לך 

מלכים היה  מיד צף ארונו שליוסף. ר' נתן אומר יוסף בקברניטן של ,אם אתה מגלה עצמך הרי מוטב ואם לאו נקיים אנחנו משבועתך
 הלך משה ונטלו והביאו עמו לכך נאמר יוסף. מלכים ואמר יוסף יוסף מיד נזדעזע ארונו של שה ועמד על קברניטן שלקבור הלך מ

e ,יט)יג בשלח 'שמ( ף ִעּמ� eת יeֵס� ח ֹמֶׁש,ה ֶאת־ַעְצמ0  כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל מהלכין במדבר היה ארון השכינה וארונו של. ַוִּיַּק0
מת. וכי  שכינה ואחד של שני ארונות הללו אמרו להן אחד של זה והיו העוברים והשבים אומרין מה טיבן של דציוסף מהלכין זה ב

  ... אפשר למת להלך עם השכינה אמרו קיים זה מה שכת' בזה.
  

!  ,יט)יג בשלח 'שמ(  [מכילתא דרשב"י]המשך  (נושא ב) $י ִיְׂשָרֵאל יַע ֶאת־ְּבֵנ fַע ִהְׁשִּב I ַהְׁשֵּב֨ ' נתן אומר מפני מה השביע אחיו ולא רִּכי
השביע את בניו. אמר אם אני משביע את בני אין מצרים מניחין אותן להעלות אותי. הן אומ' אבינו העלה את אביו ואומרין להן 

יַע אביכם מלך היה לפיכך לא השביע בניו.  fַע ִהְׁשִּב ד יִ השביען <שישביעו> לבניהם ובניהם לבניהם. ַהְׁשֵּב֨ ד ָּפֹק֨  ריםפקד במצְפֹק$
ְוַהֲעִליֶתBם ֶאת־ַעְצֹמַת,י יפקד על הים. פקד על הים יפקד במדבר. פקד במדבר יפקד בנחלי ארנון. פקד בעולם הזה יפקד בעולם הבא. 

וכשאתם תוספת ע"פ הרמב"ן (בר' מט)  אמר להם אני שאני מלך העליתי את אבא כשהוא שלם אבל אתם העלו אותי ואפילו עצמות <
ן אותי קברו אותי בכל מקום שתרצו מקובל אני שאין נכנס לקבר אבות אלא שלשה אבות ושלש אמהות שנא' שמה קברו את מעלי

םשומע אני מיד ת"ל ְוַהֲעִליֶתBם ֶאת־ַעְצֹמַת,י י הוא פוסק> באברהם וגו' (בר' מט לא) ואומר בקברי אשר כריתי לי (בר' נ ה)    . ִאְּתֶכֽ

  

יעַ ַהׁשְ  ,יט)יג בשלח 'שמ( fַע ִהְׁשִּב דמכאן  [רביד הזהב]ביעו את בניהן דור אחר דור.  ועי' שהשביען כדי שי [תורה שלמה הערה רעג] ֵּב֨
דאי אפשר הנולדים אחר זמן  ]תשובת הרא"ש כלל ה תשובה ד[- כ"כ בוחייב לקיים נדר ושבועה של אביו נראה ראיה להגאונים דאין 

ניהם הרי היו מחויבים לקיים שבועת אביהם וגם יוסף היה יכול להשביע את הדורות דאל"כ למה היה צריך להשביעם שישביעו ב
שר להשביע את הנולדים לאחר זמן וציין להרמב"ן במשפטי החרם פאי דאין חיוב לבן לקיים שבועת אביו וגם אי אדהבאים אלא ו

דעה סי' קמו ובאבן עזרא כאן והנה משה נתעסק לקיים  וראה נובי"ת יורה ח]יורה דעה סי' רכ[-ובריב"ש סי' שנט וריב"ל ח"ג סי' נד ו
לא נשבעו להם אלא על תנאי שהם רחוקים כמו  םהשבועה שלא תבוא אשמה על ישראל כי ראינו שנשיאי ישראל נשבעו לגבעונים וה

ה רק בעבור כבוד שאמרו ואחר שנמצאו קרובים היה נכון שלא ישמרו שבועתם ולא יעברו הם וכל ישראל על מצות לא תחיה כל נשמ
  .הכהנים יח שאול להמית את הגבעונים שהיו בנוב עירני ישראל בעבור שהנלוהו ואחר שנים רבות העניש השם בהשם עשו שלא יחל

תשובת הרא"ש כלל ה [- כ"כ בוחייב לקיים נדר ושבועה של אביו דמכאן נראה ראיה להגאונים דאין  [רביד הזהב] (נושא ב)- סיכום ב

וכן שבועה דיהושע ביריחו לא היתה אלא גזרה דאי אפשר להשביע ... (הביא הדוגמה)  אפשר הנולדים אחר זמןדאי  ]תשובה ד
    צט] אי אפשר (כט) להשביע הנולדים אחר זמן,] סעיף לה הלכות נדרים סימן רכח "דע יו"שו[ .הנולדים אחר זמן

יעַ  ,יט)יג בשלח 'שמ(שלא קיימו את  משה נתעסק לקיים השבועה שלא תבוא אשמה על ישראל fַע ִהְׁשִּב גם אם סברו שלכבוד  ַהְׁשֵּב֨
  ה ראוי שיעסוק בהם משה הגדול. - המתים הגדולים יוסף ושבטי י

  

  (נושא ב)נסביר את תבניות טעמי המקרא של 

I  ,יט)יג בשלח 'שמ(   מו. (נושא א) ראה במקו- (נושא ב) עקירה אי קיום שבועה שנשבע אביו. ב- תרסא, בהלכה ב –ִּכי

I  ,יט)יג בשלח 'שמ( כל  [מכילתא דרשב"י]בתפקיד כעין מחיצה לעצמה בעל בחינה נעלה שיוסף קיים התורה כדרשת  באגדהתרסא,  –ִּכי
זה והיו העוברים והשבים אומרין  צדיוסף מהלכין זה ב אותן ארבעים שנה שהיו ישראל מהלכין במדבר היה ארון השכינה וארונו של

  קיים זה מה שכת' בזה.מת. וכי אפשר למת להלך עם השכינה אמרו  שכינה ואחד של נות הללו אמרו להן אחד שלשני ארו מה טיבן של

יעַ  fַע ִהְׁשִּב   קדמא ואזלא כעין כלל בהלכות שבועות, שבועה על שבועה כגון מדור לדור כדי לקיים את השבועה לדורות. – ַהְׁשֵּב֨

  חיו בדורו, לא חלה על בניהם לכן השביע שישביעו וכך לשבועה של כל דור לדור הבאכי אם יוסף היה משביע רק לשבטים ולבנים ש

  

רוהפרטים אחריו  ! ֵלאֹמ� $י ִיְׂשָרֵאל   קטן,-מהפך פשטא זקף – ֶאת־ְּבֵנ

ד םקדמא  –ָּפֹק֨ ד ֱאRִהים! ֶאְתֶכ�   קטן,-מהפך פשטא זקף – ִיְפֹק$

  ביע שישביעו וכך לשבועה של כל דור לדור הבאאם שבועתו רק לשבטים ולבנים, לא חלה על בניהם לכן הש

  

ר ! ֵלאֹמ� $י ִיְׂשָרֵאל דקטן, -מהפך פשטא זקף – ֶאת־ְּבֵנ םקדמא  –ָּפֹק֨ ד ֱאRִהים! ֶאְתֶכ� קטן - קטן, פעמיים זקף-מהפך פשטא זקף – ִיְפֹק$
השביען  (א) [מכילתא דרשב"י]בין שני קיסרים (כאן בין סלוק ובין אתנח) מרמז על כעין היקש, דבר החוזר וקורה, כדרשת 

יפקד על הים. פקד על הים יפקד במדבר. פקד במדבר יפקד בנחלי ארנון.  ריםפקד במצ (ב)<שישביעו> לבניהם ובניהם לבניהם. 
   פקד בעולם הזה יפקד בעולם הבא.

בקבורת יוסף (שהיה מלך)  יוסף קבר יעקב אביו בחיר האבות (פר' וישלח ויקרא לו אל), משה עסק הקש [תורה שלמה הערה רסח]
הנקרא צדיק יסוד עולם, משה שהיה מלך (דב' וזה"ב לג) ויהי בישורון מלך וגדול העולם , לפיכך זכה שתתעסק בו שכינה שנאמר 

  (שם לד) ויקבר אותו בגיא.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

י ִמֶּז�ה- ְוַהֲעִליֶתBם ֶאת ,יט)יג בשלח 'שמ( (בר' ויחי -כקישור לצוואת יוסף בדרגא עמה ט ְוַהֲעִליֶתBםדרגא תביר טפחא, המילה  – ַעְצֹמַת,

ד  נ,כד) ד ִיְפֹק; Bם ֶאת (בר' ויחי נ,כה)- ול פקד יפקדהמכילה את המלים שעמם יזדהה הגואל ָּפֹק ד...ְוַהֲעִלֶת0 ד ִיְפֹק$ י -ָּפֹק֨ מרכא  –ַעְצֹמַת�
  ה.- טפחא כקבוצת פרטים המרבה על העלאת עצמות יוסף את עצמות אחיו שבטי י

ם ,יט)יג בשלח 'שמ(   סלוק מגביל (מונע) העלאת העצמות לפני יציאת כל ישראל ממצרים. – ִאְּתֶכֽ

י ִמֶּז�ה  ,יט)יג בשלח 'שמ( דרגא תביר טפחא, (לימוד א) בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורה לענין, ושעל כל  – ְוַהֲעִליֶתBם ֶאת־ַעְצֹמַת,
   [מכילתא דרשב"י]פרט חל אותו ענין או הלכה. כהמשך 

םשמעון בן אלעזר אומר מנין שכל עצמות שבטים עלו עמו ת"ל  ר' י ִמֶּז�ה ִאְּתֶכֽ   . ְוַהֲעִליֶתBם ֶאת־ַעְצֹמַת,
  

 ֹותְוֶאת־ַעְצמ֣  לב),(יהו' כדיכול אלו לא היה משה מתעסק בו לא היו ישראל מתעסקין בו ת"ל  [מכילתא דרשב"י]המשך  (נושא א)-חזרה ל

ל׀ְבנֵי ֲאֶׁשר־ֶהֱע֨לּו ֠יֹוֵסף מלמד שהיה בלבם להעלותו אלא כיון שראו ישראל שהיה משה מתעסק בו אמרו  ִבְׁשֶכ֒ם  ָקְב֣רּו ִמִּמְצַריִ֘ם  ־יְִׂשָרֵא֥
 ּוַוִּיְֽהי֥  לב),(יהו' כדהניחו לו כבודו בגדולים יתר מן הקטנים. יכול אלו לא היה משה וישראל מתעסקין בו לא היו בניו מתעסקין בו ת"ל 

  .אלא כיון שראו בניו שהיה משה וישראל מתעסקין בו אמרו הניחו לו כבודו במרובין יתר ממועטין :ְלנֲַחָלֽה ףִלְבֵנֽי־יֹוסֵ֖ 

  

  (הלכה ודרך ארץ בכבוד המת) (נושא א)נסביר את תבניות טעמי המקרא של 

eת יeֵס�ף  ,יט)יג בשלח 'שמ(  ח ֹמֶׁש,ה ֶאת־ַעְצמ0   מודים מרומזים בתבנית טעמים זאת.מרכא תביר מרכא טפחא, שני לי –ַוִּיַּק0

- (לימוד א) מרכא תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורה לענין, העשויה להתרחב, והפרטים שונים ביניהם בקשר ל

(ענין א). אם משה לא היה עוסק בעצמות יוסף בני ישראל היו עוסקים בו, אם גם בני ישראל לא היו עוסקים בכך בני יוסף היו 

  עוסקים בכך. בני ישראל לא עסקו בכך להגדיל כבוד העוסקים בו, בני יוסף לא עסקו בכך כי כבודו במרובין.

ף  ,יט)יג בשלח 'שמ( (לימוד ב) eת יeֵס� תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורה לענין, העשויה  –ֹמֶׁש,ה ֶאת־ַעְצמ0
כיוון שמשה מתעסק בעצמות יוסף בני ישראל לא  [מכילתא דרשב"י]ן ב) כהמשך להתרחב, ושעל חלק או כל הפרטים לא חל (עני

  התעסקו בו

   הלכה במפנה ארונו של מת

ארונו של מת ממקום למקום, אם שדרו קיימת עומדין עליו בשורה, ואומרים עליו ברכת  בהמפנה  ,ה"ז]ב"רמב"ם הלכות אבל פי[כתב 
על פי שהעבירוהו לאחר שנים עשר חדש, ואם אין שדרו קיימת אין מספידין אותו, ואין אבלים ותנחומי אבלים, ומספידין אותו אף 

עומדין עליו בשורה ואין אומרין עליו ברכת אבלים ולא תנחומי אבלים, ואלו הן ברכת אבלים דברים שאומרים בבית האבל, תנחומי 
  .אבלים שאומרים בשורה

ם המת לקברו כל זמן שלא נקבר הוי מוטל לפניהם ואין אבילות חל עליהן עד ואבלים ההולכין ע...  שם] הגהות מיימוניות[ב 
  :שיקברוהו הל' שמחות ע"כ

I  ,יט)יג בשלח 'שמ( eת יeֵס�ףכתוב אחרי הרישא  (נושא א)- תרסא, בהלכה ב –ִּכי ח ֹמֶׁש,ה ֶאת־ַעְצמ0 ולפני הסיפא שבאותו נושא  ַוִּיַּק0

י ִמֶּז�  םְוַהֲעִליֶתBם ֶאת־ַעְצֹמַת,   חדש לגבי פנוי מת מקברו והלכות אבלות מסוימות, 12לכן אפשר שבתפקיד רמז לשעור זמן . ה ִאְּתֶכֽ

eת יeֵס�ף  ,יט)יג בשלח 'שמ( ח ֹמֶׁש,ה ֶאת־ַעְצמ0   מרכא תביר מרכא טפחא, שני לימודים מרומזים בתבנית טעמים זאת. –ַוִּיַּק0

eת ,יט)יג בשלח 'שמ(   ן שדרה קיימת ובין שדרה שאינה קיימתמקף כבורר בי – ֶאת־ַעְצמ0

- (לימוד א) מרכא תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורה לענין, העשויה להתרחב, והפרטים שונים ביניהם בקשר ל

מים אם נתנו דעתם לפנותו מקברו הראשון אז ינהגו מנהגי אבילות מסוי [ירושלמי מועד קטן פ"ג,ה"ה (וילנה יד,ב) ](ענין א). 
  בקבורה השניה, אם לא נתנו דעתם לפנותו לא ינהגו מנהגי אבילות מסוימים אחרי הקבורה השניה.

המצרים טמנו את יוסף בארון מתכת והשקיעו את הארון בנילוס או בקברי מלכים. מכאן שלא בני ישראל  [מכילתא דרשב"י]ע"פ 
  טיפלו בקבורתו ולא יכלו לתת דעתם לגבי פנויו.

בהעברה אחרי שנים עשר חדש בשדרה קיימת, החייבים בהלכות אבלותמקיימים הלכות אבילות  ,ה"ז]ב"לכות אבל פירמב"ם ה[פסק 
  מסוימות אחרי הקבורה השניה. אם השדרה לא קיימת לא מקיימים הלכות אלו.

ף  ,יט)יג בשלח 'שמ( (לימוד ב) eת יeֵס� פרטים הקשורה לענין, העשויה  תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת –ֹמֶׁש,ה ֶאת־ַעְצמ0
מארונו עלה  [תו"ש ערא]השדרה של יוסף נשארה שלמה, ןע"פ  [תו"ש ער]להתרחב, ושעל חלק או כל הפרטים לא חל (ענין ב) ע"פ 
  ריח מעולה ומכאן גם לצדיקים אחרים, ושלא כשאר העם.

  

והבאתי שמגמ'  .אם מתים חנוטים מטמאים ]ג מהל' אבלמל"מ פ"[- לענין חקירת ה ]תו"ש בראשית פי"ט קנז[-ב...  [תורה שלמה ער]
ם ,ו)ט' בהע' במ( .]סוכה כה[ ר ָה֤יּו ְטֵמִאי֙ם ְלֶנֶ֣פׁש ָאָד֔ וכן מוכרח מהמאמר שלפנינו  ,זהו ארונו של יוסף ומפורש שחנוטים מטמאים ֲאֶׁש֨

הוקשה להם ז"ל שיוסף  :כאן וסיים ]שפתי כהן[-מובא ב *]ער[ .]אןמילואים כ[- וראה ב .ַוּיַַחנְ֣טּו אֹ֔תֹו נ,כו) ' ויחיבר(שהרי כתוב אצל יוסף 
ח ֹמֶׁש,ה   ,יט)יג בשלח 'שמ(א"כ איך אמר  ,נחנט ודרך החנוטים שאינם כלים ואין הבשר מתאכל אלא מעמיד אותו בליחותו ַוִּיַּק0

ף eת יeֵס�   .עצמות) (ונשארו לזה נתאכל הבשר למירוק ,... אלא לפי שנתעדן בשרו  ,ֶאת־ַעְצמ0

  

אינו במובן שאלה אלא הצעת דברים של המדרש שמספר לנו  (משה)ע לכן נראה לי שהסגנון ומנין היה יוד...  [תורה שלמה ערא]
יאשיהו בבית המדרש  'פרקי ר[המסורה ע"ד מציאתו של ארון יוסף ויש להוסיף ראיה לזה מסגנון הלשון המבואר במדרש הנקרא 

שכן  ,יחם של צדיקים מריח ארון הברית כו' מכאן שריחן של צדיקים ניכר בחייהן ומניין אף במותם כןר הר' מאיר אומר מעול ]ח"ו
eת יeֵס�ף  ,יט)יג בשלח 'שמ(כתיב  ח ֹמֶׁש,ה ֶאת־ַעְצמ0 תמה גדול וכי יש לך אדם שהוא מכיר בין עצמות אביו לעצמות אמו או בין  ַוִּיַּק0

את מוצא כיון שנכנס משה לפלטרין של מלכים היה מריח ארונו של יוסף כריח ארון עצמות ישראל לעצמות עכו"ם אמור מעתה 
רבי חידקא אומר מן הדא  ]ילקוט שיר השירים ח"ב רמז תתקפא[- הברית ואמר בודאי אילו עצמות של יוסף וכ"ה במדרש מובא ב

ח ֹמֶׁש,ה אֶ עים שכן הוא אומר של רשאתה למד שריח הצדיקים יפה וניכר מ ףַוִּיַּק0 eת יeֵס�   שהיה ריחו הולך  ת־ַעְצמ0

  

e ארונו של יוסף במחנה לויה מכאן שטמא  [בבלי נזיר מה,א]- . בארונו של מת ממקום למקוםמגביל הלכות אבלות בפנוי  אתנח– ִעּמ�
שה). שרק הקב"ה נתעסק עמו בקבורתו (של מ [ירושלמי סוטה פ"א ה"י]לפי  [תורה שלמה ערא] אגדהמת מותר בעזרת נשים. 

  המלה מרבה על קבורת יוסף, קבורת משה. טעם סלוק מגביל שרק הקב"ה קבר את משה.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  (שבת שביעי של פסח התשפ"א) קריעת ים סוף שמות בשלח יג,יז 1.12

  

ם ַּתֲחִרֽׁשּון׃ פ     ִיָּלֵח;ם ָלֶכ�ם 'ה� : יד,שמות בשלח יד   ְוַאֶּת�

לא לשעה זו בלבד ילחם לכם אלא לעולם ילחם , ִיָּלֵח;ם ָלֶכ�ם 'ה�  ,יד)(שמ' בש' יד ]מסכתא דויהי פרשה ב -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח [
ק"ו  ִיָּלֵח;ם ָלֶכ�ם 'ה�  (שמ' בש' יד,יד) אם כשתהיו עומדים ושותקין ִיָּלֵח;ם ָלֶכ�ם 'ה�  (שמ' בש' יד,יד) כנגדן של אויביכם. ר' מאיר אומר

�םִיָּלֵח;  'ה�  (שמ' בש' יד,יד) רבי אומר. כשתהיו נותנין לו שבח   המקום יעשה לכם נסים וגבורות ואתם תהיו עומדין ושותקין  ם ָלֶכ
הקב"ה מצוה על משה להפסיק  (שמ' בש' יד,טו)על  [מכילתא שם]- החלק הבא של מדרש זה קשה להסביר מיקומו, מפני שבהמשך ה

  [מכילתא שם]- ראל כהמשך הוגו' לקב"ה, ומשה רבנו אמר זאת לישואתה תהא מרומם ומשבח תפלה לעזרה, להרים מטהו על הים 
משה מה עלינו לעשות אמר להם אתם תהיו מפארים ומרוממים ונותנין שיר ושבח וגדולה ותפארת למי  ,אמרו ישראל למשה רבינו

ֶרב ִּפֽיִפּ֣יֹות ְּביָָדֽם: )ו,קמט 'תה( שהמלחמות שלו כענין שנאמר ל ִּבגְרֹוָנ֑ם ְוֶח֖ ֶרץ ֣רּומָ  )ו,נז 'תה( ואומר רֹוְמ֣מֹות ֵא֭ ל ָּכל־ָהָא֣ ים ַע֖ יִם ֱאXִה֑ ה ַעל־ַהָּׁשַמ֣
:Hֶֽמן: א),(ישעיה כה ואומר ְּכבֹוֶד ֹֽ ֶלא ֵע֥צֹות ֵמָֽר֖חֹוק ֱא֥מּונָה א יָת ֶּפ֑ י ָעִׂש֖ ה ִׁשְמH֔ ִּכ֥ ה ֲאֽרֹוִמְמH֙ אֹוֶד֣ באותה שעה פתחו ישראל פיהם  ֤ה' ֱאXַה֙י ַאָּת֔

יָרה ,א)טו ' בש'שמ( ואמרו שירה ה. ָאִׁש֤ ה ָּגָא֔ ֹ֣   ַלֽ֙ה' ִּכֽי־גָא

  

ית (בראשית א,א)תבנית כטעמי  ִיָּלֵח;ם ָלֶכ�ם 'ה�  (שמ' בש' יד,יד)תבנית הטעמים של  ים ָּבָר;א ְּבֵראִׁש� (שמ' . הפירוש הבא מקשר פסוק ֱאRִה�

וככה כל מלחמה שאחריה למ"ד היא , בעבורכם ִיָּלֵח;ם ָלֶכ�ם 'ה�  (שמ' בש' יד,יד) הפרוש הארוך]אבן עזרא [ אל מעשי בראשית  בש' יד,יד)
י ָמֽרֹום: (תה' נו, ג), על כן פי' ר' משה הכהן, לעזר ים ִל֣ ים Xֲחִמ֖ מלחמת מרום כמשפט , ָמֽרֹום וטעם. בשבילי ָׁשֲא֣פּו ׁ֭שֹוְרַרי ָּכל־ַהּ֑יֹום  ִּכֽי־ַרִּב֨

ם ַּתֲחִרֽׁשּוןבים. כל היוש ּו ְבֵנֽי (שמ' בש' יד,י)הפך  ְוַאֶּת� ל-ַוִּיְצֲעק0  (תה' נו, ג) הטעם כמו מלעיג למה -ָׁשֲא֣פּו  )ג,נו 'תה(]אבן עזרא[ :ִיְׂשָרֵא�

  ... ויש לי מלאכים רבים במרום נלחמים בעבוריָׁשֲא֣פּו ׁ֭שֹוְרַרי ָּכל־ַהּ֑יֹום  

  וד סיסרא וכן נאמר בהפטרת פרשת בשלח היא שירת דבורה וברק בהודיה על תשועת ה' במלחמה נגד יבין מלך חצור וצבאו בפיק

א: ,כ:שופטים ה ּו ִעם־ִסיְסָרֽ ם ִנְלֲחמ� ִים ִנְלָח�מּו ַהּֽכeָכִבים! ִמְּמִסּלeָת� ִים ),כשופטים ה( ִמן־ָׁשַמ� (סלוק) טפחא אתנח  – ִנְלָח�מּו ִמן־ָׁשַמ�

עול מלכות שמים והבורא  תבנית טעמי (דב' וא' ו,ד) שמע ישראל וזה בקבוצה של (סלוק) טפחא אתנח ו(סלוק) טפחא מונח אתנח. בקבלת
ִים ִנְלָח�מּו שם] רש"י[ומנהיג ממעשי בראשית. פ' ... [רד"ק שם] :ואף הקדוש ברוך הוא שלח בם צבאיו שאינם רוצים שום שכר – ִמן־ָׁשַמ�

משלי ( רךופי' נחל קדומים נחל שהיה שם מקדם כאילו נברא שם מקדם להנקם באויבי ה' על ד...  ודרך הדרש כי הכוכבים חממו אותם

הּו )ד,טז ל ֭ה' ַלַּֽמֲעֵנ֑ ל ָּפַע֣ ֹ֤     וגו': ּכ

שזה כלל, כל זמן שישראל עושים רצונו הוא נלחם להם, ובזמן שאין עושים רצונו, כביכול  ִיָּלֵח;ם ָלֶכ�ם 'ה�  (שמ' בש' יד,יד) [תורה שלמה פד]
ילחם לכם  וף ה'סומצינו בקריעת ים  .אות פורים דף ע בס' כד הקמח הערה פד] תורה שלמה[ [ספרי מטות פיסקא מט.]הוא נלחם בם.... 

מדת רחמים  ,ן המצרים ביםדהיל"ל אלהים ילחם לכם כי מרת הדין היא הנלחמת והמחרבת ים אבל בא לומר כי אפילו בנס הגדול הזה באב
ינְ ) (שמות בשלח טו,יבהיתה משותפת עם מדת הדין כו' שניתנו לקבורה ממה שכתוב  עם . בבריאה הבורא שיתף את מידת הרחמים [� ָנִט!יָת! ְיִמ;

  מידת הדין.

  

ֹ$אֶמר פ ׃: טו,שמות בשלח יד ה ַמה-ֶאל 'ה!  ַוּי �י -ֹמֶׁש� ר ֶאל       ִּתְצַע�ק ֵאָל עּו׃ -ְּבֵני-ַּדֵּב0 ל ְוִיָּסֽ   ִיְׂשָרֵא�
�י-ַמה )טו,יד 'בש' שמ( ]רש"י[ הוא לא עת עתה להאריך בתפלה  למדנו שהיה משה עומד ומתפלל, אמר לו הקדוש ברוך -  ִּתְצַע�ק ֵאָל

י ְּתַצֻּוֽנִי: יא),(ישעיה מה הדבר תלוי ולא עליך, כמו שנאמר להלן ישישראל נתונין בצרה. דבר אחר מה תצעק אלי עלי ַעל יַָד֖ ֹ֥   ַעל־ָּבַנ֛י ְוַעל־ּפ

ל ְויְֹצ֑רֹו ָהאִֹתּ֣יֹות ְׁשָא֔לּונִ  יא),(ישעיה מה ר ֛ה' ְק֥דֹוׁש יְִׂשָרֵא֖ ֹֽה־ָאַמ֧ י ְּתַצֻּוֽנִי:ּכ ַעל יַָד֖ ֹ֥   י ַעל־ָּבַנ֛י ְוַעל־ּפ

�י-ַמה )טו,יד 'בש' שמ( ר' שמעון בן יהודה אומר...  ]מסכתא דויהי פרשה ג -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח [ כבר צעקתם  ִּתְצַע�ק ֵאָל
ל אֶ  ,י)יד ' בש'שמ(שנ'  קדמה לצעקתך ד ַוּיְִצֲע֥קּו ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֖ ֹ֔ �י-ַמה )טו,יד 'בש' שמ( ר' אחא אומר: ל־ֽה'ַוִּיֽיְראּ֙ו ְמא בשבילך אני עושה  ִּתְצַע�ק ֵאָל

ם רְוָעבַ֨  (זכריה י יא)אמר הקדוש ברוך הוא אלולי צעקתך כבר אבדתי אותם מן העולם [על עבודה זרה שביניהם שנ' ה ַּבּיָ֜ ואין צרה   ָצָר֗
ָרה ְּכהִ   (ישעיה כח כ)אלא עבודה זרה שנ' ר יח),יחאח"מ (ויק'  ואומר ְתַּכֵּנֽס:ְוַהַּמֵּסָכ֥ה ָצ֖ ֹ֗ ח ִלְצר ּה X֣א ִתָּק֑ ה ֶאל־ֲאחָֹת֖ ועל צעקתך אני משיב את  ְוִאָּׁש֥

ָמ֗תֹו ֵמַֽהְׁשִחֽית: כג),(תהלים קו שנ'חמתי]  יב ֲח֝ יו ְלָהִׁש֥ ֶרץ ְלָפָנ֑ ד ַּבֶּפ֣ ה ְבִחי֗רֹו ָעַמ֣ ֶׁש֤ ֹ֮ י מ ם לּוֵל֡ יָד֥ אֶמר ְלַֽהְׁשִמ֫ ֹ֗ ִּתְצַע�ק -ַמה )טו,יד 'בש' שמ( רלכך נאמ ַוּי
�י ר ֶאל ֵאָל עּו׃ -ְּבֵני-ַּדֵּב0 ל ְוִיָּסֽ �י-ַמה )טו,יד 'בש' שמ( ר' אליעזר המודעי אומר. מפני צעקתך נוסעים ִיְׂשָרֵא� על בני אני צריך  ִּתְצַע�ק ֵאָל
י ְּתַצֻּוֽנִי: יא),(ישעיה מהעצווי  ַעל יַָד֖ ֹ֥ ֶּלה אִ  (ירמיה לא לה)לפני מששת ימי בראשית שנ' והלא כבר מוכנים הם ַעל־ָּבַנ֛י ְוַעל־ּפ ים ָהֵא֛ ׁשּו ַהֻחִּק֥ ם־יָֻמ֜

י ָּכל־ַהּיִָמֽים: ס ל יְִׁשְּב֗תּו ִמְֽה֥יֹות ּ֛גֹוי ְלָפַנ֖ ַרע יְִׂשָרֵא֜ י נְֻאם־֑ה' ַּג֩ם זֶ֨ דבר גדול עשו ישראל כדי היא האמונה שהאמינו בי  אחרים אומ'   ִמְּלָפַנ֖
ליהם אלא האמינו והלכו אחרי משה עלא אמרו למשה היאך אנו יוצאים למדבר ואין בידינו מחיה לדרך שאקרע להם את הים ש

ת ְּכלּוX )ב,ירמיה ב( מפורש בקבלה יMִ ַאֲהַב֖ ֶסד נְעּוַר֔ ְרִּתי ָלM֙ ֶח֣ ר ֔ה' זַָכ֤ ה ָאַמ֣ ֹ֚ ר ּכ ֹ֗ ם ֵלאמ ִ֜ ָראָת֩ ְבָאזְנֵ֙י יְרּוָׁשַל MָהMX֡ ְוָקֽ יMִ ֶלְכֵּת֤ ֶרץ  ָת֑ ר ְּבֶא֖ ַאֲחַר֙י ַּבִּמְדָּב֔
ם נְֻאם־ֽה': פ ג),ירמיה ב( מה שכר נטלו על כך  X֥א זְרּוָעֽה: א ֲאֵליֶה֖ ֹ֥ ה ָּתב מּו ָרָע֛ יו יְֶאָׁש֔ ה ָּכל־אְֹכָל֣ ֹ֑ ית ְּתבּוָאת ֶדׁש יְִׂשָרֵאל֙ ַל֔ה' ֵראִׁש֖ ֹ֤ . ר' יוסי ק

ומו ומזבחו של יצחק הבנוי עליו ומערכתו הערוכה עליו ויצחק כאלו הגלילי אומר כשנכנסו ישראל לים כבר הר המוריה נעקר ממק
ח  כב י) ' וירא(בר עקוד ונתון על המזבח ואברהם כאלו פשט ידו ולקח את המאכלת לשחוט את בנו שנ' ַוּיְִׁשַל֤ח ַאְבָרָה֙ם ֶאת־יָ֔דֹו ַוּיִַּק֖

ט ֶאת־ְּבנֹֽו: ֹ֖ ֶלת ִלְׁשח בני נתונים בצרה והים סוגר ושונא רודף ואתה עומד ומאריך בתפלה אמר לפניו  אמר המקום למשה משה  ֶאת־ַהַּֽמֲאֶכ֑
ת )יד,טז 'בש 'שמ( ומה בידי לעשות אמר לו ה ָהֵר;ם ֶאֽ �ם -ָיְד[, ַעל-ַמְּט[F ּוְנֵטBה ֶאת-ְוַאָּת\ ואתה תהא מרומם ומשבח ונותן שיר וגו' ַהָּי

  .וושבח והודאה וגדולה ותפארת והוד והלל למי שהמלחמות של

ֹ$אֶמר )טו,יד 'בש' שמ( ה-ֶאל 'ה!  ַוּי קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהם יוצא - קטן, זקף- מהפך פשטא זקף – ֹמֶׁש�

  וסבר שעליו להמשיך בצעקה. ַּתֲחִרֽׁשּון ,יד)יד 'בש' שמ(משה רבנו צווה לעם מפשט הכתוב. 

ֹ$אֶמר )טו,יד 'בש' שמ( ולבקש תשועה, זה כבר השגת אפילו  לא כסברתך שאתה תמשיך לצעוק שה רבנוומר למ, ה' אפשטא מהפך – 'ה!  ַוּי
 'בש 'שמ, אלא אני פועל ואתה משבח  ]מכילתא דרבי ישמעאל בשלח[- מחילה על ע"ז שביניהם, אני ה' מושיעם מסיבות אחדות כנאמר ב

ת )יד,טז ה ָהֵר;ם ֶאֽ �ם -ָיְד[, ַעל-ַמְּט[F ּוְנֵטBה ֶאת-ְוַאָּת\ ואתה תהא מרומם ומשבח ונותן שיר ושבח והודאה וגדולה ותפארת והוד גו' וַהָּי
   .והלל למי שהמלחמות שלו

�י-ַמה )טו,יד 'בש' שמ( �י בתפקיד פותח טפח להתאפין ע"י טפחא  -ִּתְצַע�ק -ַמה    ִּתְצַע�ק ֵאָל ועוד טפחא בתפקיד שנוי, ה' נוטל  אתנח, - ֵאָל
לא . אל דברי יי', על מעשי - עלי  - גם אתה תחריש והתבונן אלי  - טט , עלי הדבר -  רגום אונקלוס][ת- ו ]רש''י[הנהגה ישירה הנלמד מפ'

להורות שאינו סמוך למלת  טפחאהוא  ִּתְצַע�קפירוש כי הנגינה שתחת  ]מהרש''לבשם ה י שפת''ח[המשימה אלא עלי הדבר,  שהעליך מ
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

�י    , לומר ד''אלי'' פירושו עלי הדבר וכו'ֵאָל
, קבלתי תפילתך ואל תמשיך לצעוק ולהתפלל אלא פעל קבלית צלותך [תרגום אונקלוס]בתפקיד שנוי ע"פ  טפחא –ַע�ק ִּתצְ -ַמה

  אדמו"ר ממ"ש] 42[דבר מלכות התש"פ, תורת מנחם כרך כה ע' בהתמסרות הראויה כמו שמפרש 

ר ֶאל )טו,יד 'בש' שמ( עּו-ְּבֵני-ַּדֵּב0 ל ְוִיָּסֽ כשאין הים עומד אין להם אלא ליסע -  ִיְׂשָרֵא�
בפניהם, כדאי זכות אבותיהם והם והאמונה שהאמינו  

  בי ויצאו, לקרוע להם הים:

�יכאילו חיבר בין  ]רש''י[ על בסיס פ' טט רעיון  ]י"רש[בלשון  - פתח צירה בניקוד  – ַּדֵּב0ראתנח ובין דבר שאחריו, אל תקרי  -  ֵאָל

�י ּתִ -ַמהבמשמע .  קמץ פתח -  רּבָ ַד קטן, אלא -פתח קמץ    מה תצעק אלי מנהיג העם  רּבָ ַד ְצַע�ק ֵאָל

  

ּו ְכמֹוטו,ח:  בשלחשמות  ִים ִנְּצב0 ;ֶעְרמּו ַמ� ּוַח ַאֶּפ!י[! ֶנ ת ְּבֶלב-ּוְבר$ ּו ְתֹהֹמ�   ָיֽם׃-ֵנ�ד ֹנְזִל�ים ָקְפא0
ברוח קר (ממ"ד:  ּוַח ַאֶּפ!י[! ּוְבר$  (שמ' בשלח טו,ח) וברוחא קריר אמר (ממ"ד)) מתוק מדבש(בסוגריים פי' תיקוני הזהר תיקון ע' דף קל,ע"א 

ִים )שמצד הרחמים , ... נקב הימני של אפו של הקב"ה ;ֶעְרמּו ַמ�   )קפאו במים ונעשו ערימות(ממ"ד:  ֶנ

ּוַח ַאֶּפ!י[!    מהפך פשטא, רוח אף הוא בד"כ כעס (גבורה,דין) וחום, ואילו כאן רוח האף הוא רחמים וקר להצלת בני ישראל. – ּוְבר$

  

יג ֲאַחֵּל;ק ָׁשָל�ל  :טטו, בשלחשמות  ף ַאִּׂש� ,ב ֶאְרֹּד0 ר אeֵי י:       ָאַמ0 מe ָיִדֽ י ּתeִריֵׁש� יק ַחְרִּב� י ָאִר;   ִּתְמָלֵא;מe ַנְפִׁש�

,ב  ט)טו, בשלח 'שמ( ]רש"י[ ר אeֵי ף , ) ו),יד בשלח 'שמ(-(טט: ב לעמו כשפיתם בדברים - ָאַמ0   :ועבדיעם שרי  ֲאַחֵּל;ק ָׁשָל�ל- ואשיגם וֶאְרֹּד0

יג ט)טו, בשלח 'שמ( ף ַאִּׂש� ,ב ֶאְרֹּד0 ר אeֵי   מרכא תביר מרכא טפחא, בטעמי כתוב זה נמצאות לפחות שתי תבניות לשני לימודים – ָאַמ0

יג ט)טו, בשלח 'שמ((לימוד א)  ף ַאִּׂש� ,ב ֶאְרֹּד0 ר אeֵי התרחב, מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין והעשויה ל – ָאַמ0
  ענין. -הקשורים לענין והשונים ביניהם בהלכה או תת

ר ֶאתשמות בשלח יד,ו: - נעיין ב ֹו        ְוֶאת-ַוֶּיְאֹס� ח ִעּֽמֹו׃-ִרְכּב� ֹו ָלַק0  ַעּמ�
ח ִעּֽמֹו-ְוֶאת )ו,יד(] מסכתא דויהי פרשה א -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח [ ֹו ָלַק0 ים לקחן עמו בדבר (שנוי א עצם דיבורו עם עמו ), ַעּמ�

ֹ֖  ,י)יד' בש' שמ(אמר להם דרך מלכים להיות מנהיגין בסוף וחיילותיהם מקדימין לפניהם אבל אני אקדים לפניכם שנאמר  (שנוי ב)  הּוַפְרע
יב  קֲאַחּלֵ֣  ' בש' טו,ט)שמ(אתכם בבזה שנאמר  אני אשווהדרך מלכים כל העם בוזזין ונותנין לפניו והוא נוטל חלק בראש  (שנוי ג), ִהְקִר֑

ל ח -ְוֶאת )ו,יד( ועוד שאני אפתח לכם אוצרות כסף ואוצרות זהב ואבנים טובות ומרגליות ואתן לכם לכך נאמר (שנוי ד) ָׁשָל֑ ֹו ָלַק0 ַעּמ�
  .לקחם עמו בדברים ִעּֽמֹו

  ָׁשָל֑ל קַחּלֵ֣ אֲ  ' בש' טו,ט)שמ(דרך מלכים כל העם בוזזין ונותנין לפניו והוא נוטל חלק בראש אני אשווה אתכם בבזה שנאמר  (שנוי ג)

הענין השונה הפעם מפעמים אחרות. אבל אפשר שתבנית הטעמים מלמדת - אפשר להסביר שההשוואה בחלוקת השלל בפעם זאת היא תת
  שכאשר פרעה פיתה את עמו אמר להם שישווה עמם בביזה, אבל פועל התכוין שימשיך האי שוויון בחלוקה. 

  

יג )טטו,(- בהסבר הבא נמצא שלוש דעות שונות ב ף ַאִּׂש� ,ב ֶאְרֹּד0 ר אeֵי י...  ֲאַחֵּל;ק ָׁשָל�ל ד]קל[תורה שלמה  ָאַמ0 מe ָיִדֽ שלש כתות  ּתeִריֵׁש�
 ואחת אומרתנהרגם ולא ניטול ממונם  ואחת אומרתניטול ממונם וממונינו ולא נהרגם  אחת אומרתנעשו מצרים על ישראל על הים 

י וזו שאומרת נהרגם ולא ניטול ממונם  ֲאַחֵּל;ק ָׁשָל�למונם ולא נהרגם זו שאומרת ניטול מ .נהרגם וניטול ממונם וזו ִּתְמָלֵא;מe ַנְפִׁש�
ישאומרת נהרגם וניטול ממונם  מe ָיִדֽ   ]מכילתא[ ּתeִריֵׁש�

ם ,י)יד ' בשלחשמ(ועוד הסבר  ַע ַאֲחֵריֶה֗ יִם׀ נֵֹס֣ ם ]רש"י[ ְוִהֵּנ֥ה ִמְצַר֣ ַע ַאֲחֵריֶה֗ ומפורש כי כל אחד מהמצרים רדף עם  .כאיש אחדבלב אחד  – נֵֹס֣
  מטרה משלו.

  

יג ט)טו, בשלח 'שמ((לימוד ב)  ף ַאִּׂש� ,ב ֶאְרֹּד0 תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין והעשויה להתרחב, ועל חלקם לא  – אeֵי
רוחניים שליליים. הם התווספו לפגוע בישראל ענין. בראש צבא מצרים נסשע שר של מצרים ועוד כוחות - חלה הלכה מסוימת או תת

  והתמעטו מרדיפה אחרי ממון. 

[לא] נרדוף אחרי , אמרו אוותרה, שאבדו ממון מועט(המצרי)  כיון שראו מקצת העם...  ֲאַחֵּל;ק ָׁשָל�ל א]קל[תורה שלמה ועוד הסבר 
  (אוצרות המלך) אני פותח לכם תיסוורסיותו. ... אמר: כולנו שוין בבזה (שלא רוצים לרדוף) כיון שראה פרעה. ישראל

  

יטו,יא:  בשלחשמות  ֵאִלם! ה� -ִמֽ ָכה ָּבֽ ֶדׁש 'ָכֹמ$ ָכה ֶנְאָּד;ר ַּבֹּק� י ָּכֹמ� ֶלא׃       ִמ0 ֵׂשה ֶפֽ ת ֹע0 �̂ א ְתִה   נֹוָר0
י ָכה-ִמֽ   לעצמומצב (א) ה' אחד יחיד ומאוחד, תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם (ב) מתגלה בכל כח -מקף כרב – ָכֹמ$

י ָכה-ִמֽ   מהפך, כעין שאלה רטורית, לומר שגם בכל כח לעצמו אין מקום להשוואה לשום דבר אחר. – ָכֹמ$

יבסידור משה ואהרן סימן כאן כעין פסק   ָכה-ִמֽ ופירש כי בבקיעת כל מימות של ששת ימי בראשית בקע עמם את מי הנילוס שהיה  ׀ָכֹמ$
  ים. אפשר כי צורת הסימון בכעין פסק נועדה לתת התבוננות, והיא מתארת בציור את הבקיעה.לק- ע"ז של מצרים ובזה הכירו שה' הוא הא

  

ֶרץ׃שמות בשלח טו,יב:  יְנ[� ִּתְבָלֵע�מֹו ָאֽ   קטן-תרי קדמין (=פשטא) מונח זקף ָנִט!יָת! ְיִמ;

֣  ,ג)קיד 'תה( ] 13ערה דף רכ"ח בהלל, ה[המחזור המפורש לחג הסוכות, ר' יעקב וינגרטן, הוצאת גפן התשמ"ט טטוד"ל  ָאה םַהָּי ס ָר֭ ֹ֑  ַוּיָנ

"כיון שהלך (משה רבינו) לקרוע את הים לא קיבל עליו להקרע. אמר לו : ]שמו"ר כ"א ו'[... מפני אדון חולי...ז"ל: איתא במדרש 
הקב"ה: אין הים רוצה הים: מפניך איני נקרע, אני גדול ממך שאני נבראתי בשלישי ואתה נבראת בששי. כיון ששמע כך הלך ואמר ל

  להקרע.
 'תה(וגו'" מיד ראה להקב"ה וברח, שנאמר  מוליך לימין משה" יב)ג,(ישעיה סשנאמר  נתן ימינו על ימינו של משהמה עשה הקב"ה? 

֣  ,ג)קיד ָאה םַהָּי ס ָר֭ ֹ֑ ה: מפני מה ולא יכול לעכב אלא ברח מיד. אמר לו מש להקב"ה שנתן יד ימינו על משה, מה ראה? אלא שראה ַוּיָנ
יִמ֝  )ז,קיד 'תה(אתה בורח? א"ל הים:  ב ֱא֣לֹוּהַ  ִּלְפנֵ֗ ֹֽ   , מפני יראתו של הקב"ה"יֲַעק

יְנ[�  פשטא  нָנִט!יָת!    ימין , כעין ריבה וריבה את הכל, כל אופניאחתבמלה ן קט-מונח זקף ְיִמ;

יְנ[0     יְנ[; ְיִמֽ  ]י"רש[ פע" (שמות בשלח טו,ו)- טטוד"ל אולי אפשר לקשרו לשני ימינך ב , שני פעמים כשישראל עושין את רצונו של ְיִמֽ
  ימין:  נעשיתמקום השמאל 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  שירת הים(התשפ"ב)  שמות בשלח יג,יז 1.13

  

 ְיִהי . שמות בשלח טו,ב:1 ּה ַוֽ $י ְוִזְמָרת! ָי� ְנהּו׃  -ָעִּז י ַוֲאֹרֲמֶמֽ י ָאִב� הּו ֱאRֵה0 $ה ֵאִלי! ְוַאְנֵו� �ה ֶז י ִליׁשּוָע  ִל�
י: . ישעיהו  יב,ב2 א ֶאְפָח�ד ִּכֽ ;ֹ י ֶאְבַט�ח ְול ה ֵאBל ְיׁשּוָעִת, ' ָעִּז$י -ִהֵּנ֨ ;ּה ה�  ְיִהיְוִזְמָרת! ָי ה׃-ַוֽ י ִליׁשּוָעֽ    ִל�
 ְיִהי. תהלים  קיח,יד: 3 �ּה ַוֽ ;י ְוִזְמָר;ת ָי י-ָעִּז FHה׃ ִל   ִליׁשּוָעֽ

  

 ְיִהי טו,ב) (שמ' בש'מפני שהמאמרים מקבילים  ּה ַוֽ $י ְוִזְמָרת! ָי� י ִליׁש-ָעִּז �הִל� י )ישעיהו יב, ב( ּוָע ' ָעִּז$י -ִּכֽ ;ּה ה�  ְיִהיְוִזְמָרת! ָי ה-ַוֽ י ִליׁשּוָעֽ תה' ( ִל�

 ְיִהי קיח,יד) �ּה ַוֽ ;י ְוִזְמָר;ת ָי ה-ָעִּז י ִליׁשּוָעֽ Hובפרט  ִל  

 ְיִהי טו,ב) שמ' בש'(מפני שבכל הכתובים הנ"ל נאמר  �ה-ַוֽ י ִליׁשּוָע  ְיִהי )ישעיהו יב, ב( ִל� ה-ַוֽ י ִליׁשּוָעֽ  ְיִהי קיח,יד)תה' ( ִל� ה-ַוֽ י ִליׁשּוָעֽ Hפנינו  ִל
    (שמ' בש' טו,ב)להעזר בפירושם להסביר את 

י  )ישעיהו יב, ב( ]מלבי"ם[ ה ֵאBל ְיׁשּוָעִת, א ֶאְפָח�דבא לבאר מ"ש . ִהֵּנ֨ ;ֹ , שיבטחו שלא יבואו עוד בגלות, ושתהיה התשועה ֶאְבַט�ח ְול
י(ה' הוא) ֵאBל ש לו להתירא פן ימות או יחלש המושיע, אבל אני הלא תשועת עולם. ונתן שני טעמים, א] כי הבוטח על אדם י  .ְיׁשּוָעִת,

ב] הנעזר יש לו להתירא שלא יתמיד העזר, לא כן הנושע, כי יש הבדל בין עזרה וישועה, שהעזר הוא רק סיוע והנעזר צריך לעשות 
י(ה' הוא) ֵאBל (טט: העקר, אבל בהתשועה  מה, כי את הכל יעשה המושיע, ובתשועת ה' אם יהיה זה ע"י לא יפעול הנושע מאו) ְיׁשּוָעִת,

מעשה בני אדם וזכותם נקרא עזר, ואז יצוייר שאם אח"כ יריעו מעשיהם יסתיר פניו מהם, אבל אם הוא בחסד ה' מבלי השקף אם הם 
השקיף עתה על זכותם. ועז"א  ראוים או לא, נקרא תשועה, ואז יוכלו לבטוח שלא יסיר חסדו מעמם גם אם לא יהיו ראויים, אחר שלא

י(ה' הוא) ֵאBל הלא הוא  (טעם א) בילים, ע"י שהוא אל, אבטח בהוה, כי לו (ק), וא"כ לא אפחד. (גם המאמרים מגבחסד גמור, ְיׁשּוָעִת,
  , אחר שאינו תלוי במעשה בני אדם):כי החסד לא יופר לעולם, לא אפחד בעתיד, ישועתי מצד החסדהכח להושיע, וע"י שהוא 

י )ישעיהו יב, ב(  )טעם ב(  ;ּהָעִּז$י -ִּכֽ . מוסיף טעם אחר שאין לו לפחד לעולם, כי הלא העז והחוזק שלי הוא בעצמו זמרת ושבח ְוִזְמָרת! ָי
   של יה, שע"י שהיה לי למעוז יכירו הכל כחו וגבורתו ואמתת דבר נביאו, וא"כ לא יטוש ה' את עמו שנית, בעבור שמו הגדול:

 ְיִהי )יהו יב, בישע(  )טעם ג( ה-ַוֽ י ִליׁשּוָעֽ י ִליׁשּוָעֽה. מוסיף טעם שלישי שאין לו לפחד על שיעזבם אחר הגאולה אחר שהיה ִל� מעולם,  ִל�
ע"י נביאיו, ודברו לא ישוב ריקם. והם הג' טעמים שבאר העקרים (מאמר ד פרק מז) שבהכרח יקים ה' דברו, א] מצד וישועה זו הבטיח לי 
א] כי לשמך תן כבוד, ב] על חסדך, ג] על  (תהלים קטו, א)ב] מצד כבוד שמו שלא יתחלל, ג] לאמת הבטחתו, כמ"ש החסד אשר לא יכלה, 

  אמתך:

  

 ְיִהי )ישעיהו יב, ב( י -ַוֽ הִל� ועל מצב הלא  שאינם ראויים לישועה, וביןיחיד או רבים ראוי (ראויים) לישועה  ביןמקף כבורר  – ִליׁשּוָעֽ
  . תלוי במעשה בני אדםגמור שלא יופר לעולם, שאינו ישועת ה' בחסד  כי )ב, בישעיהו י( ראויים מלמד

 ְיִהי )ישעיהו יב, ב( י-ַוֽ  ְיִהי (שמ' בש' טו,ב)טפחא  -  ִל� י-ַוֽ טפחא, בשני הכתובים בתפקיד שנוי, כי באופן של שכר ועונש השכר רק  – ִל�

 ְיִהי (שמ' בש' טו,ב)גאולת מצרים וקריעת ים סוף  לראויים, אבל ב ּה ַוֽ $י ְוִזְמָרת! ָי� $ה-ָעִּז �ה ֶז י ִליׁשּוָע . למרות שחלק גדול מהנגאלים לא ִל�

נּ֙ו ּו )יחזקאל טז, ז(היו ראויים לגאולה כנאמר  ֹ֙ יִם נָכ י ֲעָדִי֑ים ָׁשַד֤ ִאי ַּבֲעִד֣ ֹ֖ י ַוָּתב יM ַוִּתְרִּב֙י ַוִּֽתגְְּדִל֔ ַמח ַהָּׂשֶד֙ה נְַתִּת֔ ה ְּכֶצ֤ M ְרָבָב֗ ם ְׂשָעֵר֣ ֹ֥ ְּת ֵער ַח ְוַא֖ ִצֵּמ֔
ֶסת  )ויחזקאל טז, (כנלמד על הפסוק   ללא זכויות קיום תלמוד תורה, אמונת ה' ושמירת מצוותיו. ְוֶעְרָיֽה: M ִמְתּבֹוֶס֖ ר ָעַל֙יMִ֙ ָוֶֽאְרֵא֔ ֹ֤ ָוֶאֱעב

יMִ ֲחִיֽי: M ְּבָדַמ֥ ַמר ָל֖ ֹ֥ י ָוא יMִ ֲחיִ֔ ַמר ָלM֙ ְּבָדַמ֣ ֹ֤ יMִ ָוא מפני מה הקדים הכתוב  ]מסכתא דפסחא פרשה ה -מכילתא דרבי ישמעאל בא [ ְּבָדָמ֑
M ְוִהֵּנ֤ה ִעֵּתM֙  )חיחזקאל טז,( לקיחתו של פסח לשחיטתו ארבעה ימים היה רבי מתיא בן חרש אומר הרי הוא אומר יMִ ָוֶאְרֵא֗ ר ָעַל֜ ֹ֨ ָוֶאֱעב

ים ת ּדִֹד֔ שיגאל את בניו ולא היה בידם מצות שיתעסקו בהם כדי שיגאלו . הגיע שבועתו שנשבע הקדוש ברוך הוא לאברהם ֵע֣
ם ְוֶעְרָיֽה:  )זיחזקאל טז, ( שנאמר ֹ֥ ְּת ֵער ַח ְוַא֖ M ִצֵּמ֔ נּ֙ו ּוְׂשָעֵר֣ ֹ֙ יִם נָכ ערום מכל מצות נתן להם הקדוש ברוך הוא שתי מצות דם פסח ודם  ָׁשַד֤

יMִָואֶ  )ויחזקאל טז, (מילה שיתעסקו בם כדי שיגאלו שנאמר  ֶסת ְּבָדָמ֑ M ִמְתּבֹוֶס֖ ר ָעַל֙יMִ֙ ָוֶֽאְרֵא֔ ֹ֤   ֱעב

  

י )ישעיהו יב, ב( 'ָעִּז$י -ִּכֽ ;ּה ה�   קטן- מקף מהפך פשטא זקף – ְוִזְמָרת! ָי

י )ישעיהו יב, ב( $י-ִּכֽ , וצ"ע האם פי' עז ושבח של הקדוש ברוך הוא ואין לפרש עוזי עוז שלי [רש"י] ָעִּז$ימקף כבורר במשמעות  – ָעִּז

י )ישעיהו יב, ב( ]מצודת דוד[. [רש"י]שייך לעז ושבח כפ' חוזק, מצודת ציון][ $י-ִּכֽ �ההי'  העוז והשבח של המקום -וכו'  ָעִּז י ִליׁשּוָע  ִל�

  :ולמען אזמר בשבחו חזקור"ל התשועה היתה למען הראות 

  

�ּה ,יד)קיח(תה'  ]מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר)[ ;י ְוִזְמָר;ת ָי �ּה, שנאמר מקלסין אותו בשתי אותיות בעולם הזה. ָעִּז ;י ְוִזְמָר;ת ָי , ָעִּז

י ְּבָיּ֣ה ֔ה' ֖צּור עֹוָלִמֽים: )ישעיהו כו, ד(וכתיב  ד ִּכ֚   ִּבְט֥חּו ַבֽ֖ה' ֲעֵדי־ַע֑

  

�ּה ,יד)קיח(תה'  ]רש"י[ ;י ְוִזְמָר;ת ָי  ,(טט: שיר) וזמרתי ואינך יכול לפרשו...  ,עזי וזמר' גבורת הקדוש ברוך הוא היה לי לישועה...  ָעִּז

�ּה  ,יד)קיח(תה'  ]רד"ק[ואילו  ;י ְוִזְמָר;ת ָי   :(טט: שיר) לוֶׁשֲאזֵַּמר  וראוי לי...  ,ְוִזְמָרִתיעניינו , ָעִּז

  מוצע הסיכום מהמקבילות אל:

$י ְוִזְמָרת! ָי�ּה טו,ב) (שמ' בש' עם ישראל לשבחו וחלוקות הדעות , מביאים את לעזור לישראל גבורה של הקב"ה –תוקף  –חוזק  –ע(ו)ז  -  ָעִּז
  ויש לתמוה שלא הכל מפרשים שיר כי הכתוב נאמר בשירת הים. האם גם לשיר שבחו.

$י ְוִזְמָרת! ָי�ּה טו,ב) (שמ' בש' קטן מרמז לשני למודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהלמודים יוצא -קטן, זקף- מהפך פשטא זקף -  ָעִּז
  שני הלמודים יוצאים מהפשט. שלהלן [מכילתא]לפי  מפשט הכתוב.

  ] מסכתא דשירה פרשה ג -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח [

$י ְוִזְמָרת! ָי�ּה טו,ב) (שמ' בש' ן )כט,יא 'תה( שנ' תורהאלא ָעִּז$י אין , ָעִּז ז ְלַעּ֣מֹו יִֵּת֑ ֹ֖ (טט: לימוד התורה וכל הדברים האחרים הנלמדים  ֗ה' ע

M ֶאת־ַעּ֣מֹו ַבָּׁשֽלֹום:֓ה'׀ במכילתא כאן מתאפשרים ע"י הסיפא  ב )צט,ד 'תה(ואומ'  )והוא השבח המיוחד יְָבֵר֖ ֵה֥ ט ָא֫ ז ֶמֶלM֘ ִמְׁשָּפ֪ ֹ֥ אין ָעִּז$י  ד"א. ְוע
ֶלM )כא,ב 'תה( שנ' מלכותאלא ָעִּז$י  ֤עֹוז יְׁשּו֖עֹות ְמִׁשי֣חֹו ֽהּו )כח,ח 'תה(ואומ' [ ֗ה' ְּבָעּזHְ֥ יְִׂשַמח־ֶמ֑ מֹו ּוָמ֮ ז־ָל֑ ֹֽ ז  )א ב,י"שמ(ואומ' ] א:֥ה' ע ֹ֣ ְויִֶּתן־ע

ֶרן ְמִׁשיֽחֹו: ם ֶק֥ ֞ה' ֻעִּז֧י ּוָמֻעִּז֛י  )ירמיהו טז,יט( אלא תקפי שנ'ָעִּז$י  איןָעִּז$י  ד"א. (המשך הדרשה הוא על פשט משמעות "עזי") ְלַמְלּ֔כֹו ְויֵָר֖
ה י ְּב֣יֹום ָצָר֑ ח ֹוּב֤  ּוָמגִּנִי֘  ֻעִּז֥י ׀'ה֤  )כח, ז 'תה( ּוְמנּוִס֖ י ָבַט֥ ֱעָזְ֥רִּתי ִלִּב֗ י ַוּיֲַעX֥ז ְוֽנֶ֫ י ִלִּב֑ עוזר וסומך אתה לכל באי העולם ָעִּז$י  ד"א .:ֲאהֹוֶדּֽנּו ּֽוִמִּׁשיִר֥

ַוֽ֞ה'  )תבוא כו,יח 'דב( אימרה ועשיתיו אימרה עשאני אימרה דכתיב עשאני] אתה לכל באי העולם אבל לי ביותר[זמרת  אבל לי ביותר
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

 ֣Hְרָּת ַהּ֑יֹום )תבוא כו,יז 'דב( אף אני עשיתיו אימרה שנ' ַהּ֗יֹום ֶהֱאִמֽיְר והרי כל אומות שבעולם אומרים שבחו של הקדוש ברוך  ֶאת־֥ה' ֶהֱאַמ֖
י ּו )ב כג,א"שמ( הוא אבל שלי נעים ונאה לפניו יותר משלהם שנ' ם ָּדִו֣ד ֶּבן־יִַׁש֗ ד ָהַאֲֽחרִֹנ֑ים נְֻא֧ י ָדִו֖ ֶּלה ִּדְבֵר֥ י ְוֵא֛ יַח֙ ֱאXֵה֣ ל ְמִׁש֙ ַקם ָע֔ ֶב֙ר ֻה֣ ם ַהֶּג֙ נְֻא֤

ים זְִמ֥רֹות יְִׂשָרֵאֽל: ב ּונְִע֖ ֹ֔   ,ַיֲֽעק

$י ְוִזְמָרת!  (שמ' בש' טו,ב) ]בית אהרן ר' אהרן הגדול מקארלין , לפסח[ ז  אין [מכילתא שם]-(ההמשך מקורו בוגו' וגו' וגו' וגו' ָעִּז ֹ֖  שנ' תורהאלא ע

ז ְלַעּ֣מֹו יִּתֵ֑  )כט,יא 'תה( ֹ֖ ז . ד"א אין ן֗ה' ע ֹ֖ ז ְלַמְלּ֔כֹו )א ב,י"שמ(אלא מלכות שנאמר ע ֹ֣ וענין קריעת ים סוף הוא הכלול מהעליון . ... ְויִֶּתן־ע
אמר י ...  כי בשירת הים יש הכל מה שהיה ומה שעתיד להיות וכל הגאולות וכל הענינים שצריך האדם(התורה) לתחתון (מלכות). 

והזהיר ללמוד גמרא עם תוס' .. . כ"א לפי מה שהוא יתוקן כל עניניו בגוף ונפש. ובמסירות נפש)( האדם שירת הים בכל לב ובמס"נ
קודם התפלה בעיון ... סמוך לתפלה עומד מתוך הלכה פסוקה איזהו מקומן כי ע"י זה מברר השכל ויוכל אח"כ להתפלל (בשם הרב 

  הקדוש רש"ק)
תמיכה לדברי ר' אהרן הגדול מוצאים  –  כל הגאולות וכל הענינים שצריך האדםכי בשירת הים יש הכל מה שהיה ומה שעתיד להיות ו

(י"ח מל"ב מדות) מדבר שנאמר במקצת ונוהג כעין מדה  –קטן במלה אחת - בשירת הים בחזרות במלים דומות, תבניות טעמים מונח זקף
יק  )טו,ט 'בש 'שמ( ן דבר שחוזר וקורה, פעמיים זקף בין שני קיסרים כעי)ריבה וריבה את הכל ירושלמילשון ה(ב בכל,  י ָאִר֣ מֹו נְַפִׁש֔ ִּתְמָלֵא֣
י ַעד )וטו,ט 'בש 'שמ( ;ַחְרִּב֔ ב יֹֽאֲחֵז֖מֹו ָר֑ י מֹוָא֔ י ֱא֔דֹום ֵאיֵל֣ ז נְִבֲהלּ֙ו ַאּלּוֵפ֣ ׁש )יזטו, 'בש 'שמ(גדול כשלוש - ; זקף ָא֤ י ּכֹונְ֥נּו יֶָדֽיH: (שלישי) ִמְּקָד֕   לעד. ֲאדָֹנ֖

חשמות בשלח טו,ו: קטן במלה אחת - קףמונח ז י ַּבֹּכ� ' ֶנְאָּדִר� יְנ[; ה� ' ִּתְרַע0ץ אֹוֵיֽב׃        ְיִמֽ יְנ[0 ה�   ְיִמֽ
יְנ[;  )וטו, (שמ' בש' [רש"י] יְנ[0  ... ְיִמֽ   , שני פעמים כשישראל עושין את רצונו של מקום השמאל נעשית ימין: ְיִמֽ

ח י ַּבֹּכ� ' ֶנְאָּדִר� יְנ[; ה� יְנ[0 ל את ישראל , להציְיִמֽ אותה ימין עצמה תרעץ אויב מה שאי אפשר (ולי נראה)  , ול"נִּתְרַע0ץ אֹוֵיֽבהשנית ְיִמֽ
  לאדם לעשות שתי מלאכות ביד אחת ופשוטו של מקרא ימינך הנאדרת בכח מה מלאכתה ימינך היא תרעץ אויב וגו'

' אמר כי פירושו  ור"א.)וטו, (שמ' בש' [רמב"ן] יְנ[; ה� חתה שאְיִמֽ י ַּבֹּכ� ' ִּתְרַע0ץ אֹוֵיֽב        ֶנְאָּדִר� יְנ[0 ה�   , שהוא כמו אלה הנזכר. ְיִמֽ

' ויותר נכון לומר  יְנ[; ה� ' ִּתְרַע0ץ אֹוֵיֽבהוא נאדר בכח להשפיל לכל גאה ורם, ְיִמֽ יְנ[0 ה�   בכח גדול.  ְיִמֽ
ה ־ָי֖דְוִהּנֵה הָוֶאְראֶ֕     (יחזקאל ב,ט)    והזכיר ימין בלשון זכר ונקבה, כמו  י ְׁשלּוָח֣ והוא כפול כדרך הנבואות, ודרך  :ְמגִַּלת־ֵסֶֽפר ְוִהּנֵה־֖בֹו ֵאָל֑

רבינו בחיי]  –היתה ידו אחת משקעתן [למצרים  (שמו"ר כד,א) אמרוהאמת ידענה המשכיל מן הפסוקים הראשונים שפירשתי, וכך 
ֹ֣  יִגְַּדל־ָנ֖א הְוַעָּת֕  יד,יז) (במ' שלחוידו אחת מצלת אותם [לבנ"י], כי הכח מציל, כענין שנאמר  י חַ ּכ ר ֲאדָֹנ֑ ְרּתָ  ַּכֲאֶׁש֥ ר ִּדַּב֖ ֹֽ    :ֵלאמ

יְנ[;  )וטו, (שמ' בש' ן]"מבר[ע"פ  יְנ[0  ...(כח להשפיל גאים, לשקע מצרים בים)  ְיִמֽ (בכח גדול, כמשל ליד ימין שבד"כ חזקה מיד  ְיִמֽ

  שמאל, להציל את בני"י)

יְנ[;  )וטו, (שמ' בש' ]רש"י[ע"פ  יְנ[0  ... ְיִמֽ   , שני פעמים כשישראל עושין את רצונו של מקום השמאל נעשית ימין: ְיִמֽ

  שמות בשלח טו,יבבהמשך להסבר  ]רש"י[נשתמש בפירוש 

ֶרץ׃שמות בשלח טו,יב:  יְנ[� ִּתְבָלֵע�מֹו ָאֽ   קטן- ) מונח זקףמלעלית פשטא תרי קדמין (= ָנִט!יָת! ְיִמ;

֣ ,ג) קיד 'תה( ] 13רש לחג הסוכות, ר' יעקב וינגרטן, הוצאת גפן התשמ"ט דף רכ"ח בהלל, הערה [המחזור המפוטטוד"ל  ָאה םַהָּי ס  ָר֭ ֹ֑ ַוּיָנ
דֹון יִמִּלְפנֵ֣  )קיד,ז 'תה(...  ֶרץ ֣חּוִלי ָא֭ "כיון שהלך (משה רבינו) לקרוע את הים לא קיבל עליו : [שמו"ר כ"א ו']ז"ל: איתא במדרש  ... ָא֑

לו הים: מפניך איני נקרע, אני גדול ממך שאני נבראתי בשלישי ואתה נבראת בששי. כיון ששמע כך הלך ואמר  להקרע. אמר
  להקב"ה: אין הים רוצה להקרע.

ין מֹוִליM֙  (ישעיה סג,יב)שנאמר  נתן ימינו על ימינו של משהמה עשה הקב"ה?  ה ִליִמ֣ משלת גלוי האפשר שזה טט: ( ִּתְפַאְרּ֑תֹו זְ֖רֹועַ  )-(ב מֶֹׁש֔
עַ  )[אור החמה, שמות; אזולאי אברהם, ע' סח (אוצה"ח)]דאצילות ע"פ  מסוים של הקב"ה כזרוע מדת תפארת יִם֙  ּ֤בֹוֵקֽ ם ַמ֙ ם ֖לֹו ַלֲעׂ֥שֹות ִמְּפנֵיֶה֔  ֵׁש֥

֣ ,ג) קיד 'תה(להקב"ה וברח, שנאמר  ), שר הים(היםמיד ראה  :עֹוָלֽם ָאה םַהָּי ס ָר֭ ֹ֑  להקב"ה שנתן יד ימינו על משהראה , מה ראה? אלא שַוּיָנ
יִמ֝  ,ז)קיד 'תה(ולא יכול לעכב אלא ברח מיד. אמר לו משה: מפני מה אתה בורח? א"ל הים:  ב ֱא֣לֹוּהַ  ִּלְפנֵ֗ ֹֽ   , מפני יראתו של הקב"ה.יֲַעק

יְנ[�  פשטא  н ָנִט!יָת!  )יבטו, (שמ' בש'   ימין אופני שני , כעין ריבה וריבה את הכל,אחתבמלה ן קט- מונח זקף ְיִמ;

יְנ[;  (שמ' בש' טו,ו) ]י"רש['פכטטוד"ל אולי אפשר לקשרו לשני ימינך  יְנ[0  ... ְיִמֽ , שני פעמים כשישראל עושין את רצונו של מקום ְיִמֽ
  ימין:  נעשיתהשמאל 

  

ּו ְכמֹוטו,ח:  בשלחשמות  ִים ִנְּצב0 ;ֶעְרמּו ַמ� ּוַח ַאֶּפ!י[! ֶנ ּו ְתהֹ -ּוְבר$ ת ְּבֶלבֵנ�ד ֹנְזִל�ים ָקְפא0   ָיֽם׃-ֹמ�
ּוַח ַאֶּפ!י[!  (שמ' בשלח טו,ח) וברוחא קריר אמר ]ממ"ד[ ]ממ"ד)=( מתוק מדבש[(בסוגריים פי'  ]תיקוני הזהר תיקון ע' דף קל,ע"א[   ּוְבר$

ִים )נקב הימני של אפו של הקב"ה ל)ע(טט: משל  ... ברוח קר שמצד הרחמים , ]ממ"ד[ ;ֶעְרמּו ַמ�   )ערימות קפאו במים ונעשו(ממ"ד:  ֶנ

ּוַח ַאֶּפ!י[!    מהפך פשטא, רוח אף הוא בד"כ כעס (גבורה,דין) וחום, ואילו כאן רוח האף הוא רחמים וקר להצלת בני ישראל. – ּוְבר$

  

ִים )טו,ח בש' 'שמ( ;ֶעְרמּו ַמ� ּוַח ַאֶּפ!י[! ֶנ שליחות (ב'( בע"בת ח' כ' ו' מ' עולה ס"כגלוי בבי"ע ) (גי' עולה והוי"ה אדנ"י ר"ת ו' א' נ' מ'  – ּוְבר$
  חכמ"ו  )ומכא"להאלקי"ם או ו(או והוי"ה אדנ"י  . ר"ת וס"ת עולה)שם) ע"ב

ּו ְכמֹו )טו,ח בש' 'שמ(   גי'  עולה ודמ"ו ע' נ' ן'  ת נ' כ' נ' נ'  ס"ת ו' ו' ד' מ' ר" – ֵנ�ד ֹנְזִל�ים-ִנְּצב0

ת ְּבֶלב )טו,ח בש' 'שמ( ּו ְתֹהֹמ�   ו' ת' ב' מ'  גי' עולה בית"ק במו"תר"ת ק' ת' ב' י'   ס"ת  – ָיֽם-ָקְפא0

כל אחד, בני ע"ב אותיות  כא) - יט ,יד בש' 'שמ(משלושה הפסוקים שם ע"ב הוא שם של ע"ב מלים, כל אחת של שלוש אותיות, המלוקטות 
(ב) ישר לסוף)  (מפסוק ראשון מתחילה לסוף, מפסוק שני מסוף להתחלה, מפסוק שלישי מתחילה(א) ישר הפוך ישר אופני ליקוט ויש שני 

  (בכל פסוק מתחילה לסוף) ישר ישר

ע ַעּ֤מּוד ֶהָֽענָ   )יט,יד בש' 'שמ( ם ַוּיִַּס֞ ל ַוֵּיֶ֖לM ֵמַאֲחֵריֶה֑ ים ַההֵֹלM֙ ִלְפנֵ֙י ַמֲחֵנ֣ה יְִׂשָרֵא֔ M ָהֱאXִה֗ ע ַמְלַא֣ ד ֵמַאֲחֵריֶהֽם:ַוּיִַּס֞ ֹ֖ ם ַוּֽיֲַעמ   ֙ן ִמְּפנֵיֶה֔

א )כ,יד בש' 'שמ( ֹ֞ יְָלה ְוXא־ָקַר֥  ַוּיָב ֶׁשM ַוָּיֶ֖אר ֶאת־ַהָּל֑ ֹ֔ י ֶהָֽענָ֙ן ְוַהח ל ַויְִה֤ יִם ּוֵבי֙ן ַמֲחֵנ֣ה יְִׂשָרֵא֔ ין׀ ַמֲחֵנ֣ה ִמְצַר֗   ב ֶז֛ה ֶאל־ֶז֖ה ָּכל־ַהָּלֽיְָלה:ֵּב֣

ּיָם ְּב֨רּוַח   כא),יד בש' 'שמ( ה ֶאת־יָדֹ֘ו ַעל־ַהּיָ֒ם ַוּ֣יֹוֶלM ֣ה'׀ ֶאת־ַה֠ ט מֶֹׁש֣ ה ַוּיִָּבְק֖עּו ַהָּמֽיִם:ַוּיֵ֨ יְָלה ַוָּיֶׂ֥שם ֶאת־ַהָּי֖ם ֶלָחָרָב֑ ים ַעּזָ֙ה ָּכל־ַהַּל֔   ָקִד֤

 אשרשם)ע"ב ה' בבחכמה ב(שליחות פעל ך ישראל "ל מלא"והוי"ה אדנ"י כגלוי בבי"ע ע"י מכאמרמז כי סוק השלישי מוצע לומר שהפ

ים ַעּזָה֙  ּוַח ַאֶּפ!י[!  )טו,ח בש' 'שמ(הנישאות באויר כעין זעירות  של טיפותן "ענ(ל) דמ"ו(י)שם הי מיהפך את  –מהפך פשטא  – ְּב֨רּוַח ָקִד֤ ּוְבר$
ִים ;ֶעְרמּו ַמ� כעין במו"ת שביניהם שבילים להקפוא ענן את המלאך ביתק  .הקפיא את טיפות הענןקר  גוש אויר. בתנאי מזג אויר מסוימים ֶנ

  העננים עברו תהליך של שבר ענן והריקו את מימיהם חזרה לים.נכנסו לשבילים  בהם. כאשר כל המצריםבני ישראל עברו יבשים ש
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  (התשפ"ג) שירת הים שמות בשלח יג,יז 1.14

  

;ים ַעלשמות בשלח יד,ט:  יגּו אֹוָתם! ֹחִנ ם ַוַּיִּׂש$ Fִים ַאֲחֵריֶה Hם ָּכל-ַוִּיְרְּד֨פּו ִמְצַר ֹו -ַהָּי� יו ְוֵחיל� ה ּוָפָרָׁש�   סּוס! ֶר;ֶכב ַּפְרֹע�
ן׃ ִּפי! ַהִחי-ַעל ַעל ְצֹפֽ �י ַּב0 ת ִלְפֵנ   ֹר�

ם  (שמ' בשלח יד,ט) ]מלמד)-מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי (אפשטין[ Fִים ַאֲחֵריֶה Hשלא נכשל אחד מהן כדי  ובמגיד הכתַוִּיְרְּד֨פּו ִמְצַר
ֶּלה אֲ  )יד,יח 'שפ 'דב( שלא ינחשו ויחזרו לאחוריהן וכן מצינו שהגוים מנחשין שנא' י׀ ַהּגֹוִי֣ם ָהֵא֗ ם ֶאל־ְמעֹנְִנ֥ים ִּכ֣ ׁש אֹוָת֔ ר ַאָּת֙ה יֹוֵר֣ ֶׁש֤

:HֶהֽיX֥ה' ֱא H֖ן ָנַ֥תן ְל ה X֣א ֵכ֔ עּו ְוַאָּת֕ ים יְִׁשָמ֑ ם ז),כב בלק (במ' ְוֶאל־קְֹסִמ֖ ים ְּביָָד֑ ן ּוְקָסִמ֖ ְלכּ֜ו זְִקֵנ֤י מֹוָא֙ב ְוזְִקֵנ֣י ִמְדיָ֔ ם ֶּבן־ְּב֖עֹור  (יהו' יג כב). ַוּיֵ֨ ְוֶאת־ִּבְלָע֥
ם ;ים ַעל. אבל כאן לא נכשל אחד מהן כדי שינחשו ויחזרו לאחוריהן ַהּקֹוֵס֑ יגּו אֹוָתם! ֹחִנ ם -ַוַּיִּׂש$ ן כיון שראה פרעה אתוגו' ַהָּי� ַעל ְצֹפֽ  ַּב0

ן שמח אמ' הסכים ַעל ְצֹפֽ ן גזירתי אני אמרתי לטבעם במים הסכיםל ַּב0 ַעל ְצֹפֽ לגזירתי לטבען במים התחיל אומ' ומזבח ומקטר  ַּב0
ן לפני עבודה זרה שלו שנא' ַעל ְצֹפֽ �י ַּב0   :ִלְפֵנ

ִים (שמ' בשלח יד,ט) ]מלמד)-מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי (אפשטין[  Hכרמז לכלל חיליהם כנאמר ב קדמא ואזלא –ַוִּיְרְּד֨פּו ִמְצַר -

ם  ובמגיד הכת [מכילתא] F(למוד ג)כדי שלא ינחשו  מוד ב)(לשלא נכשל אחד מהן  (למוד א)רביע רמז ארבעה פרטים בכלל  –ַאֲחֵריֶה 
וכן (כמסקנה מהנדרש בהמשך יש לומר שנוסף לחילים השתתפו ברדיפה מנחשים מסוגים שונים אאליהם פנו החילים)  (למוד ד)ויחזרו לאחוריהן 

ם  )יד,יח 'שפ 'דב( מצינו שהגוים מנחשין שנא' ׁש אֹוָת֔ ר ַאָּת֙ה יֹוֵר֣ ֶּלה ֲאֶׁש֤ י׀ ַהּגֹוִי֣ם ָהֵא֗ ן ָנַ֥תן ְלH֖ ֥ה' ִּכ֣ ה X֣א ֵכ֔ עּו ְוַאָּת֕ ים יְִׁשָמ֑ ֶאל־ְמעֹנְִנ֥ים ְוֶאל־קְֹסִמ֖
:HֶהֽיXם ז),כב בלק (במ' ֱא ים ְּביָָד֑ ן ּוְקָסִמ֖ ְלכּ֜ו זְִקֵנ֤י מֹוָא֙ב ְוזְִקֵנ֣י ִמְדיָ֔ ם (יהו' יג כב). ַוּיֵ֨ ם ֶּבן־ְּב֖עֹור ַהּקֹוֵס֑ הן כדי אבל כאן לא נכשל אחד מ ְוֶאת־ִּבְלָע֥

;ים ַעל  (שמ' בשלח יד,ט) .שינחשו ויחזרו לאחוריהן יגּו אֹוָתם! ֹחִנ ם -ַוַּיִּׂש$ קטן, מונח מרבה למודים בתפקיד - מהפך פשטא מונח זקף -גו'וַהָּי�
 (שמ' בשלח יד,ב)קטן כשני למודים או מוסיף משהו על הלמודים, מהפך פשטא מוציא לפחות אחד מהלמודים מפשוטו. ה' צוה למשה - זקף

ין ַהָּי֑ם ִלְפנֵ֙י ּבַ֣  ל ּוֵב֣ ֹ֖ ין ִמגְּד ת ֵּב֥ ֹ֔ י ַהִחיר בּו ְויֲַחנּ֙ו ִלְפנֵ֙י ִּפ֣ ן נְִכ֥חֹו ַתֲח֖נּו ַעל־ַהָּיֽםַּדֵּב֘ר ֶאל־ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֒ל ְויָֻׁש֗ ֹ֔ ל נְֻבִכ֥ים  ג)יד,( :ַעל ְצפ ר ַּפְרעֹ֙ה ִלְבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔ ְוָאַמ֤
ֶרץ ָסַג֥ר ֲעֵליהֶ֖  ם ָּבָא֑ ;ים ַעלבני ישראל  (למוד א) ם ַהִּמְדָּבֽר:ֵה֖ ם-ֹחִנ בצווי ה', פרעה מוטעה ע"י עצמו וע"י המנחשים למיניהם וע"י  ַהָּי�

ם ַהִּמְדָּבֽר:- דילטורים מבנ"י (נדרש על דתן ואבירם) ש ֶרץ ָסַג֥ר ֲעֵליֶה֖ ם ָּבָא֑ ל נְֻבִכ֥ים ֵה֖ - שפרעה ממשיך לסבור שהוא א (למוד ב) ְבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔

כיון שראה פרעה  [מכילתא]להות כלשהי, והיא מסכימה לגזירתו כהמשך - להות אחרת או שהוא בעל כח להפעיל א- להות והוא גוזר על א
ן את ַעל ְצֹפֽ ן שמח אמ' הסכים ַּב0 ַעל ְצֹפֽ ן גזירתי אני אמרתי לטבעם במים הסכיםל ַּב0 ַעל ְצֹפֽ לגזירתי לטבען במים התחיל אומ'  ַּב0

ן י עבודה זרה שלו שנא'ומזבח ומקטר לפנ ַעל ְצֹפֽ �י ַּב0   :ִלְפֵנ

;ים ַעל (שמ' בשלח יד,ט)  יגּו אֹוָתם! ֹחִנ ם ָּכל-ַוַּיִּׂש$ ה-ַהָּי� קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק ... אתנח) - קטן ... זקף- ... זקף -  סּוס! ֶר;ֶכב ַּפְרֹע�
ׁש  )יד,יח 'שפ 'דב( ן שנא'וכן מצינו שהגוים מנחשי [מכילתא]- בתפקיד הקש, דבר החוזר וקורה, זה הנאמר ב ר ַאָּת֙ה יֹוֵר֣ ֶּלה ֲאֶׁש֤ י׀ ַהּגֹוִי֣ם ָהֵא֗ ִּכ֣

:HֶהֽיX֥ה' ֱא H֖ן ָנַ֥תן ְל ה X֣א ֵכ֔ עּו ְוַאָּת֕ ים יְִׁשָמ֑ ם ֶאל־ְמעֹנְִנ֥ים ְוֶאל־קְֹסִמ֖ ים ּבְ  ז),כב בלק (במ' אֹוָת֔ ן ּוְקָסִמ֖ ְלכּ֜ו זְִקֵנ֤י מֹוָא֙ב ְוזְִקֵנ֣י ִמְדיָ֔ םַוּיֵ֨  (יהו' יג כב). יָָד֑

ם ם ֶּבן־ְּב֖עֹור ַהּקֹוֵס֑    ְוֶאת־ִּבְלָע֥

�י  (שמ' בשלח יד,ט) לקי ישראל המשתמש כאן במקום מסוים הנעבד ע"י הגויים - טפחא בתפקיד שנוי, לא כדעת פרעה אלא כדעת ה' א –ִלְפֵנ
  רץ.כע"ז, בשליח ה' להטעות את פרעה ואת חילו ולהביאם לגלוי עול מלכות שמים בא

ן  (שמ' בשלח יד,ט) ַעל ְצֹפֽ   מרכא מרבה סלוק מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות, אין ממשות בע"ז כלל – ַּב0

  

ֶׁשת: :ידשמות בשלח טו, י ְּפָלֽ ז ֹיְׁשֵב� יל ָאַח� ים ִיְרָּגז�ּון ִח; ּו ַעִּמ� ְמע0   ָׁשֽ

�מֹושמות בשלח טו,טו:  ב יֹאֲחֵז ;י מֹוָא� ֹום ֵאיֵל י ְכָנַֽען׃ ָא$ז ִנְבֲהלּו! ַאּלּוֵפ;י ֱאד� ל ֹיְׁשֵב0 גּו ֹּכ� �  ָר�ַעד      ָנֹמ
�מֹו ָר�ַעד ב יֹאֲחֵז ;י מֹוָא� ֹום ֵאיֵל  קטן בין שנ קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה.- פעמיים זקף ָא$ז ִנְבֲהלּו! ַאּלּוֵפ;י ֱאד�

ב  )טו,טו בש' 'שמ( ]י"רש[ ;י מֹוָא� ֹום ֵאיֵל , שהיו אנינותכים אלא מפני לא היה להם לירא כלום, שהרי לא עליהם הול –ַאּלּוֵפ;י ֱאד�
גּו ). מכיל' בשלח שירה טמתאוננים ומצטערים על כבודן של ישראל (ראה  �ּנָה , כמולמודים) 3גדול בתפקיד -(זקף נמסו –ָנֹמ מֹגְגֶ֗ ' תה(- מ ְּת֝

ֵּוה יהָ ְּתָלמֶ֣  )יא,סה ת ַר֭ יהָ  נֵַח֣ ים ְּגדּוֶד֑ ּנָה ִּבְרִביִב֥ מֹגְגֶ֗ ּה ְּת֝ M ִצְמָח֥ ולירש  )ג (דברלכלותינו  )ב (דברעלינו הם באים,  (דבר א): דברים) 3( אמרו :ְּתָבֵרֽ
  ).  מכיל' שםאת ארצינו (ראה 

ֶׁשת )טו,יד בש' 'שמ( ]ם"רשב[ י ְּפָלֽ ב )טו,טו בש' 'שמ(, , , , ֹיְׁשֵב� ;י מֹוָא� ֹום ֵאיֵל   כל אילו שכיני ארץ ישראל. -  ַאּלּוֵפ;י ֱאד�

י אָ֤  (שמ' בשלח טו,טו) בתוך שירת הים נאמר י ֱא֔דֹום ז נְִבֲהלּ֙ו ַאּלּוֵפ֣ ב ֵאיֵל֣ ַעדמֹוָא֔ קטן בין שנ קיסרים, כעין דבר - פעמיים זקף – יֹֽאֲחֵז֖מֹו ָר֑
התבנית מרמזת ליציאת מצרים, קריעת ים סוף, מלחמות סיחון ועוג כפי שמתברר מדברי רחב,  ]בבלי סוטה לו א[החוזר וקורה. לפי 

  היה להיות בשיבת ציון, ובע"ה יהיה לעתיד לבוא.מעבר הירדן כבוש הארץ. וכך אמור 

 ישראל ולפי המדרש את כל עמי- ארץ את כל שוכני ושכני המייצגתים והם דוגמא עמ הבהלה והרעד נאמרו בשני– טט

  נכוה אך ציננה. רותחתולם ועמלק קפץ לגיגית הע

ב יֹאחֲ שמות בשלח טו,טו:  י מֹוָא֔ י ֱא֔דֹום ֵאיֵל֣ ז נְִבֲהלּ֙ו ַאּלּוֵפ֣ ַעד ָא֤ גּו ֵז֖מֹו ָר֑ �י ְכָנַֽען׃ָנֹמ ל יְֹׁשֵב֥ ֹ֖   ּכ

גּו מלת  �י  :ט,יהושע בָנֹמ ינּו ְוִכ֥ ֶרץ ְוִכֽי־נְָפָל֤ה ֵאֽיַמְתֶכ֙ם ָעֵל֔ ם ֶאת־ָהָא֑ ן ֛ה' ָלֶכ֖ ְעִּתי ִּכֽי־נַָת֧ ים יַָד֕ ֲאנִָׁש֔ אֶמ֙ר ֶאל־ָה֣ ֹ֙ גּו ַוּת ֹ֛ ֶרץ ִמְּפנֵיֶכֽם:נָמ י ָהָא֖   ָּכל־יְֹׁשֵב֥

ֹ  :כד,יהושע ב ֶרץ ְוגַם־ַוּי נּו ֶאת־ָּכל־ָהָא֑ ן ֛ה' ְּביֵָד֖ ַע ִּכֽי־נַָת֧ גּואְמרּ֙ו ֶאל־יְהֹוֻׁש֔ ֹ֛ ֶרץ ִמָּפֵנֽינּו: ס נָמ י ָהָא֖   ָּכל־יְֹׁשֵב֥

ה ָׁשְמ֖עּו  :כג,ירמיהו מט ה ָרָע֛ ד ִּכי־ְׁשֻמָע֥ ֶׂשק ּ֤בֹוָׁשֽה ֲחָמ֙ת ְוַאְרָּפ֔ גּו ְלַדֶּמ֗ ֹ֑ ט X֥ נָמ ה ַהְׁשֵק֖   א יּוָכֽל:ַּבָּי֣ם ְּדָאגָ֔

גּו ֹ֕ גדול כרמז לשם הוי"ה (נקודה נקודה קו הם כעין אותיות יו"ד יו"ד ו"ו שהגי' שלהן כ"ו רמז לגי' שם הוי"ה, ובתפקיד של - זקף - נָמ
שלוש. (ע"פ מקורות אחדים) (א) שהעמים ידעו כי ה' הבטיח את ארץ ישראל לאבות, (ב) מיציאת מצרים ואפשר כי ממלחמת אברהם 

ה' לוחם לישראל ומוריש הארץ לישראל ואין לעמים יכולת  ימלכים ומלחמת יעקב ובניו בשכם ואחריה, העמים ידעו כבארבעה ה
  לעמוד מפני רצונו, (ג) הארץ מקיאה את עמי כנען מפני חטאיהם הכבדים שהם כנגד מצוות ה' לבני נח.

  

לשמות בשלח טו,טז:  ַחד ִּבְגֹד0 ל ֲעֵליֶה$ם ֵאיָמ!ָתה! ָוַפ� ּו ָּכָא�ֶבן        ַעד ִּתֹּפ֨ ד-ְזרֹוֲע[� ִיְּדמ; ' ַעֽ ר ַעְּמ[! ה� ר ַעם-ַיֲעֹב$ יָת׃-ַיֲעֹב�   ז0ּו ָקִנֽ
ל בשלח טו,טז) '(שמ מרואו [תוספתא סוטה (ליברמן) פ"ח,ה"ז] ומזה  לבוא השמועה על ביאת ישראלקדמא  [לקח טוב]ע"פ קדמא  – ִּתֹּפ֨

ַחד  לבד ' ַיעֲ -ַעדוגו' ֲעֵליֶה$ם ֵאיָמ!ָתה! ָוַפ� ר ַעְּמ[! ה� ר ַעם-ַעֽד זו ביאה ראשונהֹב$ יתָ -ַיֲעֹב� אמור מעתה  (שיבת ציון)זו ביאה שניה  ז0ּו ָקִנֽ
  .)נישואי תערובת(ב)  שלא כולם עלו(א) ( ראויין היו ישראל לעשות להם כדרך שנעשה להם על הים אלא שחטאו

' -ַעדנחזור אל  ר ַעְּמ[! ה� ר' שמעון או' על הסיד כתבו כיצד  [תוספתא סוטה שם]- לק המוקדם בונביא את הח זו ביאה ראשונהַיֲעֹב$
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל יהודיתחיים  אריה ובן צ"ל זת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

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

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

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאשלישיה: (היקש; ה –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
בפסוק דרוש  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

ר ַעןְלַמ֗  )יח,כ 'פש' דב(כירוהו וסדוהו בסיד וכתבו עליו את כל דברי התורה בשבעים לשון וכתבו מלמטה  ֙  ַלֲעׂ֔שֹות ֶאְתֶכם֙  Xֽא־יְַלְּמ֤דּו ֲאֶׁש֨  ְּככֹל

ם ר ּֽתֹוֲעבָֹת֔ ם ָעׂ֖שּו ֲאֶׁש֥ םַוחֲ  ֵלֽאXֵהיֶה֑ בוא וראה כמה ניסין נעשו  .חוזרין בכם אנו מקבלין אתכם )(עמי כנען אם אתם ס: ֱאXֵהיֶכֽם' ַלה֥  ָטאֶת֖
ל ְזרֹוֲע[�  מרומזים בתבנית הטעמים שלהנסים (אפשר ש לישראל באותו היום מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים עשויה  ִּבְגֹד0

 )ל,יא ראה 'דב( ל הר גרזים ואל הר עיבל שבשומרון שבצד שכם שבאצל אילוני מורה שנ'ובאו א (נס ב)עברו מי הירדן  (נס א) להתרחב)

ֶמׁש ֶרM ְמ֣בֹוא ַהֶּׁש֔ ן ַאֲֽחֵר֙י ֶּד֚ ֶבר ַהּיְַרֵּד֗ ָּמה ְּבֵע֣ וכל שעמד בפניהם מיד נתרז  )ד(נס לא עמד איש בפניהם  )ג(נס יותר מששים מיל וגו'   ֲהXא־ֵה֜
יHֶאת־ )כז,כג 'מש' שמ( שנ' יH ֵאֶל֖ י ֶאת־ָּכל־אֹיְֶב֛ ם ְונַָתִּת֧ א ָּבֶה֑ ֹ֖ ר ָּתב ם ֲאֶׁש֥ יH ְוַהּמִֹת֙י ֶאת־ָּכל־ָהָע֔ ח ְלָפנֶ֔ ֶרף: ֵאֽיָמִת֙י ֲאַׁשַּל֣ ֹֽ   ע

ּו ָּכָא�ֶבןוהניסים התרחשו מפני שעמי כנען     לו.הפעיל על עמי כנען ולא פעבסה"כ רבוי הגבלות שה' יתברך  מונח מרבה אתנח מגביל – ִיְּדמ;

ּו ָּכָא�ֶבן בשלח טו,טז) '(שמ ]פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)[ ל ְזרֹוֲע[� ִיְּדמ; ל ְזרֹוֲע[� ( .ִּבְגֹד0 מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים  ִּבְגֹד0
ּו ָּכָא�ֶבן  -זה נאמר על עמלק שכינס עממים רבים לבא להלחם בישראל והתפלל משה עליהם ש )כאן עשויה להתרחב (מונח מרבה ִיְּדמ;

ל ְזרֹוֲע[�  ) ד"א: )בסה"כ רבוי הגבלות שה' יתברך הפעיל על עמלק והעמים שכינסתנח מגביל א כיון שנכנסו מרגלים בארץ כל מי . ִּבְגֹד0
ל ְזרֹוֲע[�  ): ד"א (הסבר כנ"ל) שהיה אומר אלה מרגלים היה דומם כאבן  (לקראת מלחמת ל"א מלכי כנען) אלו שנתקבצו בימי יהושע. ִּבְגֹד0

ֶלM ָמ֔דֹון )א,יהושע יא( , שנאמר ח ֶאל־יֹוָב֙ב ֶמ֣ ין ֶמֶֽלM־ָח֑צֹור ַוּיְִׁשַל֗ ַע יִָב֣ ֹ֖ י ִּכְׁשמ ה ֶנ֥גֶב  )ב,יהושע יא( וגו' ַויְִה֕ ר ּוָבֲעָרָב֛ ר ִמְּצ֗פֹון ָּבָה֧ ים ֲאֶׁש֣ ְוֶֽאל־ַהְּמָלִכ֞
ה ּוְבנָ֥פֹות ּ֖דֹור ִמָּיֽם: ַחת ֶחְר֔מֹון ּבְ ַהּֽכְ  )ג,יהושע יא( ִּכֽנֲ֖רֹות ּוַבְּׁשֵפָל֑ ר ְוַהִֽחִּו֙י ַּת֣ י ָּבָה֑ י ְוַהְּפִרִּז֥י ְוַהיְבּוִס֖ י ְוַהִחִּת֛ ם ְוָהֱאמִֹר֧ ח ּוִמּיָ֔ ֶרץ ַהִּמְצָּפֽה: נֲַענִ֙י ִמִּמזְָר֣ ֶא֖

ֹ֑  )ד,יהושע יא( ר ַעל־ְׂשַפת־ַהָּי֖ם ָלר ב ַּכ֛חֹול ֲאֶׁש֥ ם ַעם־ָר֕ ם ְוָכל־ַמֲֽחנֵיֶה֙ם ִעָּמ֔ דַוּיְֵצ֣אּו ֵה֗ ֹֽ ֶכב ַרב־ְמא ים  (יהושע יא א ג ה): ב ְו֥סּוס ָוֶר֖ ל ַהְּמָלִכ֣ ֹ֖ ֲע֔דּו ּכ ַוּיִָּו֣
ם ִעם־יְִׂשָרֵאֽל: פ י ֵמ֔רֹום ְלִהָּלֵח֖ אּו ַוּיֲַח֤נּו יְַחָּד֙ו ֶאל־ֵמ֣ ֹ֜ ֶּלה ַוּיָב '-ַעד ָהֵא֑ ר ַעְּמ[! ה� ר ַעם-ַעֽד, עד יעבור עמך את הים. ַיֲעֹב$ יָת׃-ַיֲעֹב� את , ז0ּו ָקִנֽ

יתָ -ַעםמהו , הירדן  (מרכא מרבה סלוק מגביל בסה"כ רבוי הגבלות במצוות התורה קשר ה' את ישראל אליו להיות מובדלים מאומות העולם ז0ּו ָקִנֽ

י .(ישעיה מג כא) שנאמר, לפי שכל העולם כולו שלך, ואין לך עם אלא ישראל, )והגביל את עצמו לעם ישראל בלבד ְרִּתי ִל֔ י ַעם־זּ֙ו יַָצ֣ ְּתִהָּלִת֖
יתָ -ַעם ארבעה נקראו קנין, ישראל  יְַסֵּפֽרּו: ס יִם ָוָאֶֽרץ: )יד כב ' לך(ברשנאמר  שמים וארץ, ז0ּו ָקִנֽ ל ֶעְל֔יֹון קֵֹנ֖ה ָׁשַמ֥ י ֶאל־֙ה' ֵא֣ ִתי יִָד֤ ֹ֨ , ֲהִרמ

ה יְִמינֽ  )נד,עח' תה( בהמ"ק שנאמר ה ָקנְָת֥ ֗ יְִביֵאם ֶאל־ְּג֣בּול ָקְדׁ֑שֹו ַהר־זֶ֝ יו ֵמָאֽז:(משלי ח כב) התורה שנאמר ֹו:ַו֭ ֶדם ִמְפָעָל֣ ית ַּדְרּ֑כֹו ֶק֖ נָנִי ֵראִׁש֣    :֗ה' ָק֭

  

ֹון ְלִׁשְבְּת[, ָּפַע�ְלָּת ה� שמות בשלח טו,יז:  Bְת[� ָמכ מֹו ְוִתָּטֵע!מֹו! ְּבַה;ר ַנֲחָלֽ Fי[׃         'ְּתִבֵא ּו ָיֶדֽ ׁש ֲאדָנ�י ּכֹונֲנ0 �  ִמְּקָד
  לקינו בבית המקדש- יל במדרגות עד לגלוי (שבת) שכינה בעיר אדרגא תביר ממניך/משפ –טטוד"ל  

  קטן-רביע פשטא מונח זקף –טטוד"ל 

מֹו  ז)' בשלח טו,י(שמ] רש"י[ Fֹון ְלִׁשְבְּת[, ). מכיל' בשלח שירה ינתנבא משה שלא יכנס לארץ, לכך לא נאמר 'תביאנו' (ראה  -ְּתִבֵא Bָמכ - 
ׁש  ....ַע�ְלּתָ ּפָ מקדש של מטה מכוון כנגד כסא של מעלה אשר  �  הטעם עליו 'זקף גדול', להפרידו מתיבת השם שלאחריו: -ִמְּקָד

ׁש- - - - הההה �י[אשר  ,,,,ִמְּקָד ּו ָיֶדֽ ֶרץ-ַאף (ישעי' מח,יג)חביב בית המקדש, שהעולם נברא ביד אחת, שנאמר:  , יי'., יי'., יי'., יי'.ּכֹונֲנ0 ;ְסָדה ֶא�  -, ומקדש ָיִדי! ָי

 הוא לעתיד לבא, כשכל המלוכה שלו (ראה - :ָוֶעֽד ְלעָֹל֥ם יְִמMX֖ ׀'ה֥         )יח,בשלח טו 'שמ(- - - - ששששבשתי ידים; ואימתי יבנה בשתי ידים? בזמן 
  ](אוצר החכמה) 312האדמו"ר מנחם מנדל שניאורסון, מאמר על פרש"י, התדש"ם ע' [       );מכיל' שם

ֹון ְלִׁשבְ גדול היא לא על -שמילת מקדש בזקף ]בבלי כתובות ה,א[- פירש בשונה מאחרים ומה רש"י( Bאלא)  על  ה'ְּת[, ָּפַע�ְלָּת ָמכ
� הפסוק  ׁש ֲאדָנ �י[ -ִמְּקָד ּו ָיֶדֽ ׁש מעתיק רש"י תיבת  –י ּכֹונֲנ0 �גדול, להפרידו  מתיבת השם שלאחריו, - ומפרש:" הטעם עליו זקף ִמְּקָד

   שהעולם נברא ביד אחת, שנאמר –המקדש אשר כוננו ידיך ה'. חביב בית המקדש 

;ְסָדה- ַאף )מח,יג 'ישעי( ֶרץ  ָיִדי! ָי ו׃ֶא� ּו ַיְחָּדֽ ם ַיַעְמד0 א ֲאִנ,י ֲאֵליֶה� . ומקדש בשתי ידים. ואימתי יבנה בשתי  ִויִמיִנ�י ִטְּפָח;ה ָׁשָמ�ִים ֹקֵר0

  , לעתיד לבוא, שכל המלוכה שלו.":ָוֶעֽד ְלעָֹל֥ם יְִמMX֖ ׀'ה֥         )יח,בשלח טו 'שמ(- - - - ששששבזמן  –ידים 
ׁש  - טט  �דות, שתים מהן באופן אחד, כאן בנין בית המקדש לעתיד לבוא כביכול בשתי ידי ה' גדול, עניין בעל שלוש נקו- זקף -  ִמְּקָד

  לעומת בריאת העולם ביד אחת.

ׁש  –טט  �  בית שלישי רש"יבית ראשון, בית שני, ועפ"י  –גדול - זקף – ִמְּקָד

  רמז לחורבנן ורמז לבית שלישי שיעמד לעדגדול - ם זקףיש להבין מטע -שני בתי מקדש 

מֹו ְוִתָּטֵע!מֹו!  ז)' בשלח טו,ימ(ש ]ראב"ע[ Fבהרבהרבהרבהר). יח' יז,כגתפלה, שיעמדו שם הרבה ולא ִיְגלּו; כדרך "בהר מרום ישראל אשתלנו" ( -ְּתִבֵא 
ֹון ְלִׁשְבְּת[, ָּפַע�ְלָּת ה� . או רמז להר המוריה, על כן אחריו: (דב' ג,כה)כמו "ההר הטוב הזה והלבנון"  -  Bכי המקום  -  ָּפַע�ְלּתָ וטעם  ....'ָמכ

כר הוא כנגד מקום הנכבד מהעליון, כי מקומות הארץ משתנים כנגד הכוכב העומד על ראשם; וחכמי המזלות יבינו זה. מלת הנז
ׁש  �ׁש, כי הדגש בטי"ת נוסף כדגשות קו"ף (תה' פט,מה); וכמוהו "השבת ִמְּטָהרֹו" (שמ' כה,ח)כמן "ִמְקָּדש"  - ִמְּקָד �ובעבור שהיה  ....ִמְּקָד

כבר הזכרתי דקדוקו (צחות כט,א; השיטה  -דל"ת, כמנהג, כי אין בכל המקרא 'דגש אחר שוא נע', חוץ מגזרת 'ְשַתִים' בקו"ף שוא נע, נרפה ה
י[והנה  (בר' ב,ז).האחרת, דקדוק  ּו ָיֶדֽ   כאשר יבנה בית המקדש לשמו, אז תראה מלכותו בארץ. -  'ה� (יח)  כי הטעם כפול.  ;;;;ָּפַע�ְלּתָ כמו  - ּכֹונֲנ0

ֹון ְלִׁשְבְּת[, ָּפַע�ְלּתָ  ז)י' בשלח טו,(שמ  Bדרגא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין או הלכה, אפשר  – ָמכ

ׁש  - שמקום השמלמד  �  כי המקום הנזכר הוא כנגד מקום הנכבד מהעליון [ראב"ע]גדול בתפקיד שלוש תמיד יהיה קבוע ועפ"י - זקף – ִמְּקָד

ה ) יגקיח, 'תה( אומרים ירושה היא מאבותינו וזה אמרבני עשו  (אוצה"ח)] 112, ע' אור עיני וגו', ובוהראשון לציון רבי יצחק ק[ ֹ֣ ַּדח
נִי: ֣ה' ֲעזָָרֽ ל ַו֖ ֹ֑ נִי ִלנְּפ ;י ,יד)קיח(תה' מה עזרני לטענת בני עשו ע"י בו ְדִחיַת֣ שהוא התורה דחה אותם הקב"ה דמדת הקב"ה מי שמקיים  ָעִּז

נִי ולענין ישראל)-(את ארץ התורה ירשנה ֣ה' ֲעזָָרֽ  ְיִהי ע"י הנקמה שסבלו יסורים במצרים זה סיבהְוִזְמָר;ת  מטענת מ"ה ואמר ַו֖ י-ַוֽ FHִל 
ה   .לא הייתי יכול להם (עזי וזמרת) שאם לא היה הכי תרתי ִליׁשּוָעֽ

מידת מלכות  –פארת דאצילות, וזמרת ספירת (מידת) ת –עוזי  [אור החמה, שמות; אזולאי אברהם, ע' סח (אוצה"ח)]בפנימיות התורה 
דאצילות. תפארת יונק מבינה (זה י"ה)  וזמרת הארץ שהוא הטוב וחלב ארץ החיים שהוא בינה משותפת עם חכמה ולוחם בשונאי ישראל. 

 ְיִהי טו,ב) (שמ' בש'ומזה  �ה-ַוֽ י ִליׁשּוָע   ִל�

  

  כללות ענין מלכות השם המכילה העולמות.  –מרכא טפחא  –֥ה'׀ יְִמMX֖  ש' טו,יח)(שמ' ב       ֥ה'׀ יְִמMX֖ ְלעָֹל֥ם ָוֶעֽד: שמות בשלח טו,יח:

בתוך כללות המלכות פסיק בין ענין השם המייצג עצמותו ומהותו או מדת הרחמים  –מרכא פסיק טפחא  –֥ה'׀ יְִמMX֖  (שמ' בש' טו,יח)
  דאצילות שממנה משתלשלים העולמות כשהבורא מוסתר. מלכותובין מדת בעולם האצילות שהוא מאוחד בעצמותו ומהותו של הבורא 


