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  והתשע"טעמי המקרא בהלכה ובאגדה,  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאהלכה שוה לפרטיה; קבוצה עם  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאוק שעור, מחיצה; דרוש בפס – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  
  בראשית וישב לז,א 1.1

  
 בראשית וישב לז,ב:

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

א יֹוֵס+ף ֶאתוַ  ם ָרָע/ה-ָּיֵב- מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים קשורים לענין כלשהו, שלא על כולם חל ענין / הלכה  – ִּדָּבָת-
שמדובר בו או לא כולם צריכים להיות להיות ביחד. יוסף ספר לאביו על בני לאה על דברים מסוימים, ועל בני השפחות דברים אחרים. 

  ר אחד, אלו מן האחים עשו דבר אחר וכד'. לא כולם השתתפו ביחד במעשים שסיפר עליהם לאביו.  אלו מהאחים עשו דב
שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביו: שהיו אוכלין אבר מן החי, ומזלזלין בבני השפחות  רעהרעהרעהרעהכל  - את דבתם רעהאת דבתם רעהאת דבתם רעהאת דבתם רעה רש"י

  לקרותן עבדים, וחשודין על העריות.
כמדרש אגדה לפי פרושי, שאמר לאביו: כך מבזים הם בני השפחות,  רעה,רעה,רעה,רעה,של אחיו  את דבתםאת דבתםאת דבתםאת דבתם - עהעהעהעהויבא יוסף דבתם רויבא יוסף דבתם רויבא יוסף דבתם רויבא יוסף דבתם רוגם  רשב"ם

  אבל אני מכבדם ואני רגיל אצלם.
נמצא שנוי מכלם, כי בני הגבירות יקנאו בו, למה יאהב אותו מהם והם בני גבירה כמוהו, ובני השפחות, אשר לא יקנאו בזה ...  רמב"ן

  ....תו בעבור היותו מביא דבתם אל אביהםלמעלתו עליהם, ישנאו או
  

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

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

ינּו ִאם E ִּתְמE9# ָעֵל) יו ֲהָמ9� # ֶאָח) ֹ�אְמרּו לֹו ל ָּב.נּו-[ח] ַוּי ֹול ִּתְמֹׁש/ ֹו ַעל  ָמׁש- ֹ�א ֹאת) פּו עֹוד# ְׂשנ יו - ַוּיֹוִס� יו׃-ְוַעלֲח9ֹמָת/   ְּדָבָרֽ
ֹו ְלֶאָח.יו ר ֹאת/ ר ַוְיַסֵּפ- ֹום ַאֵח) ם עֹוד# ֲחל�   [ט] ַוַּיֲח9-

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

ִהֵּנה  Bמשמעה גלוי מוסתר וטעם תלשא מדגיש  הנה. המלה חינה נעלה, מחיצהבעל ב= תלשא, בתפקידים הבאים:  גדולה- תלישא –[ז] ְו
והיות ומלת  שיעורדבר בעל בחינה נעלה מבעד למחיצת המציאות (בין העולם הרוחני לעולם הגשמי), סוד הגלות והגאולה; בתפקיד  גלוי

+ה  חדש ולחדש  144שנה היינו  12פר שנה, ובכלא למתי תהיה התקומה, יוסף היה בבית פוטי לחישוב חשבוניתביר, גם אפשרות  –ְוִהֵּנ
ָמה    .1עמד לפני פרעה 145גי' ָק-

ים ֲאֻלִּמים#    על  להודיעבא  ם יוסףיצא מן הכלל לידון בענין אחר כענינו יצא להקל, כי חלו כעיןגרש מהפך פשטא, - אזלא–ֲאַנ@ְחנּו ְמַאְּלִמ�
  .הצלתם בשנות הרעב

יו  # ֶאָח) ֹ�אְמרּו לֹו ינּו  קטן- שטא זקףפ מהפך - [ח] ַוּי E ִּתְמE9# ָעֵל)  אפשר, קטן בין שני קיסרים- זקף פעמיים, קטן- זקף פשטא מהפך -ֲהָמ9�
בא להודיע שבאמצעות אלומתו תהיה להם הרווחה  הראשוןשזה כעין בנין אב לפתרון חלומות, הכל הולך אחר הפה. כי חלום יוסף 

, נגד דרך הטבע, כי כיצד נער עברי ועבד ימלוך במצרים קטן- פשטא זקף מהפך פעמיים בתבנית גזרוולא בא להודיע שיהיה מלך והם 
  .נגד כל חוקיהם

ר  ֹום ַאֵח) ם עֹוד# ֲחל� ֹו ְלֶאָח.יו קטן- (סלוק) מרכא פשטא מונח זקף - [ט] ַוַּיֲח9- ר ֹאת/   מרכא טפחא אתנח -  ַוְיַסֵּפ-
תיאור, ואחריו פעולה או הלכה, תבנית המרמזת על לימוד אלפניו על תוכן שהוא  קטן- זקף ]מונח[ ]פשטא[) או אתנח סלוקקיסר: (תבנית 

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

  אלפני לפניו ולאחריו. תבנית נדירה בתורה.
  .אחר לחלום הראשוןהחלום מלמד ה מה ר הבאההסבראה . לפניו אלפנילימוד  תבנית

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

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

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

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

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

  
  דרשות ר"י אבן שועיב פרשת וישב יעקב 

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

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

שמש, והאב ראה הענין ורצה להסתירו. נטל הקולמוס וכת' באיזה יום באיזה שעה. [ואמר] (ו)במדרש אז דברת בחזון לחסידך זה 
ויוסף הוא השליט על עזר על גבור זה יוסף שהיה מושל ביצרו [דכתיב] הרמותי בחור מעם זה יוסף דכתיב יוסף. ותאמר שיויתי 

ראה מה יהיו חלומותיו ואחיו חשבו להמיתו ולבטל החלומות והיה סבה לקרב הענין ובא הענין הפך כוונתם, שמכירתם אותו היתה סבה לרדת יעקב למצרים. ואמר השם ונ, הארץ

                                                           
  הרצל בוכניק ני"ו בשם רבי דוד רוימי זצ"ל - גי' קמה  1
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  והתשע"טעמי המקרא בהלכה ובאגדה,  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאהלכה שוה לפרטיה; קבוצה עם  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאוק שעור, מחיצה; דרוש בפס – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

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

הוא הראשון, שנאמר וימצאהו איש והנה תועה, זה גבריאל. ועוד אמרו שלשה מלאכים נזדמנו לו, כי שלשה פעמים נזכר איש, ואף על פי שנאמר האיש שנראה ש לקרב הדברים, כמו
  לו שלשה מלאכים. להודיע מעלתו [ו](ש)נזדמנו  נצטרך לפרש דעת המדרש כי בעיני יוסף היה נראה אחד, כי המראה כמראה אחד, אבל ראשון ראשון מסתלק.

  
. הת' גלות מצרים הע' גלות בבל, והה' חמשה אלפים גלות שהוא באלף לשלשה גליותואמרינן במדרש כי מלת תועה בשדה רמז 

  .ונזדמנו לו שלשה מלאכים רמז לשלשה גאולות, 2החמישי. וכן דרשו בואחר עד עתה
  

  שפת אמת בראשית פרשת מקץ 

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

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

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

  
מופעים  40פעם, שלושה מהם בפרשת וישב. אחת לעיל, שתיים האחרות להלן. עד עתה זוהו  59א מונח רביע מופיעה בתורה התבנית דרג

מופעים גם נדרשים עניני גלות השכינה מהעולם  14 – 10- עם קשר ליצר הרע החל בחטא אדם הראשון והתיקון והכפרה על יצר הרע. בכ
  לעולם הזה התחתון. הזה התחתון ועד הרקיע השביעי וחזרתה

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

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

�ה ֵבית י ַאְלָמָנ Jְׁשִב- Eי דרגא מונח רביע, מאמר יהודה משלח את תמר כלתו מביתו וכתוצאה מכך היא ברצונה להיות דבוקה בבית  – ָאִב�
  ב גורמת ליהודה לקדשה ומכאן יצא מלך המשיח.יעק

  
 ,יד: סעיף יצר הרע, כפרתו ומניעתו   מבראשית וישב 

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

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

  ,ז:וישב לז בראשית

ִהֵּנה ֲאַנ@ְחנּו מְ  Bי ְוַגם[ז] ְו ָמה ֲאֻלָּמִת/ +ה ָק- ה ְוִהֵּנ ֹוE ַהָּׂשֶד) ים ֲאֻלִּמים# ְּבת�   ִנָּצ.ָבה-ַאְּלִמ�
י׃  ְׁשַּתֲחֶו/יןָ ַלֲאֻלָּמִתֽ ם ַוִּתֽ ֵתיֶכ) �ה ְתֻסֶּב#יָנה# ֲאֻלֹּמ�   ְוִהֵּנ

ִהֵּנה Bמחיצהו (אומדנא) שיעורבתפקיד גדולה - תלישא - ְו,  
ה   ֹוE ַהָּׂשֶד) ים ֲאֻלִּמים# ְּבת� קטן , , יצא מענינו לדון בדבר אחר כעינינו, יצא להקל -גרש מהפך פשטא מונח זקף-לאאז - ֲאַנ@ְחנּו ְמַאְּלִמ�

   .ולא להחמיר
  

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

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

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

  העירו בזה.)
  .הממוןפלוני אין מלא מוצי –טט       ואפוקי ממונא בהכי לא מפקינן ... •
) ובא בעל החלום ואמרן סנה' ו... (לש א,בבלי סנהדרין ל, לשון הרמב"ם כמעט כלשון רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פ"י ה"ז •

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

  לא יתן דבר, א,בבלי סנהדרין לע"פ  תורה שלמה ותורה תמימה
על החולם  להקלהלכה  הכסף, בא(סכום)  שיעורמציאות,  למחיצתהיינו גילה לו בעל החלום בחלום  (שר החלומות מעולם עליון) מעבר 

  .או פלוני הממון בידו גם אם גילו לו שזה מעשר שניכי פרט אפשר לצדקה והקדש , יותיר 

  

                                                           
  בר' וישלח לב,ה 2
  ישעיה ס,כב 3
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  והתשע"טעמי המקרא בהלכה ובאגדה,  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאהלכה שוה לפרטיה; קבוצה עם  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאוק שעור, מחיצה; דרוש בפס – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

 
  בראשית וישב לז,א 1.2

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

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

  לאמו: 
  

של ( , מאי טעמאקרבנות בהם רבי מאיר יסבור אחרת) (משמע שיש  אמר רבי יוחנן: מודה ר"מ בשעיר של ראש חדש דבעינן בן שעירה
  המיוחד ובא מששת ימי בראשית.  - ֶאָח+ד )כח,טו פינחסבמדבר (? אמר קרא: כולם)

  כח,טו:  פינחסבמדבר 

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

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

ֹור אֹו) כב,כז אמר 'וי(והא מהכא נפקא? מהתם נפקא:  נא הוה אמי(שור או כשב) ! צריכא, דאי מהתם -ֵעז# -אֹופרט לכלאים,  - ֶכ�ֶׂשב -ׁש�
(משעיר , ואי מהכא (אבל אם חזר תאמר שלא יפסל) אימא לא - , אבל היכא דנחת (שלא חזר למראה הרצוף יפסל) היכא דלא נחת לדרי -ה"מ 
(צריך שני , אבל נדבה לא, צריכא. (בשעיר ושאר קרבנות חובה בהמה שחזרה למראה אם אמה פסולה) לגבי קרבן חובה -הוה אמינא ה"מ ר"ח) 

  לחזרה למראה המקורי, אחד לקרבנות חובה ונדבה)  פסוקים, אחד
  שפת אמת מסכת בכורות דף יז עמוד א מחויבות להמשכיות מששת ימי בראשית??? פירש  האם כל הבהמות לקרבן

אבל קרבן יחיד  (בשעיר ר"ח ושעירים אחרים נדרש רצף ללא סטיות)כו' משמע דוקא הני  בשעיר ר"ח אירמודה ר"מ וחנןבגמ' אר"י
(מכל מקום, בהמה שחזרה מהסטיה לתקינות  מ"מ כשר אי דומה לאם אמו(אבל לקרבן יחיד מיעט בהמה שלא דומה אבל) ימעוט נדמה דא

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

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

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

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

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

יר   מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שלא על כל אחד חלה אותה הלכה,  – ִעִּז-ים ֶאָח+ד ְלַחָּט/את ּוְׂשִע!
רבנות קרבנות השעירים חייבים ברצף ללא שנוי מראה, קרבנות חובה של ציבור חייבים רצף, ק לרבי מאירמשמע כי שפת אמת מפי' 

חובה של יחיד חייבים רצף, אבל לקרבנות נדבה של יחיד יותר בן נדמה שחזר למראה אם אמו. אם כן בקבוצת הקרבנות יש כאלו שחל 
עליהם חובת רצף (קרבנות חובה) ויש שלא חל עליהם חובת רצף מראה (קרבנות יחיד בנדבה). אבל חכמים גזרו בגמרא שעל כל קרבנות 

  וי מראה.חלה חובת רצף ללא שנ
  

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

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

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

יר ִעִּז-ים ֶאָח+ד ְלַחָּט/את ַלה. כח,טו:  פינחסבמדבר  ה ְוִנְסּֽכֹו׃ֹעַלJת ַהָּתִמ+ -ַעל 'ּוְׂשִע!   יד ֵיָעֶׂש/
אה ר, תולדה –ל' ת' ד' ה' ו'  ִתָדֶמה  –) מ' ד' ת' ה' ראהאפשר כי סופי התבות של הפסוק בהצטרפן למלים מרמזות על חובת הרצף ר'(

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

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

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

  :,כא,כבכיט,טו, ראהדברים 
ל[יט]  פ יׁש ַלה� -ָּכֽ ר ַּתְקִּד/ אְנL# ַהָּזָכ) ֹֽ ד ִּבְבָקְרL� ּוְבצ ֹור ֲאֶׁשרK ִיָּוֵל! Pַהְּבכ'  Lֱא9ֶה.י  
א תַֽ   �ֹ ֹור צֹאֶנֽ L׃ ל א ָתֹג/ז ְּבכ- -ֹ L ְול ר ׁשֹוֶר)   ֲעֹבד# ִּבְבֹכ�
K ה! [כ]  ֹום ֲאֶׁשר 'ִלְפֵני ה ַּבָּמק/ �ה ְבָׁשָנ) ּנּו# ָׁשָנ L׃ 'ִיְבַח�ר ה. -ֱא9ֶה�יL תֹאֲכֶל! ה ּוֵביֶתֽ   ַאָּת/

�ה ְבָׁשָנ)הבכור נאכל  כתב שנה ( דלשנה דידיה מנינן -  )בתוך שנתו היה לו לכתובבמשנה ( כו'. מדקאמר נולד בו מום בתוך שנתו למימרא ָׁשָנ
  , מנא הני מילי?)בשנה ללמד שמדובר לא בשנת עולם עד תשרי, אלא שנתו של הבכור מיום היוולדו

K ה!  )כיט,טו, ראה 'דב(: דאמר קרא אמר רבדאמר רב יהודה  ה 'ִלְפֵני �ה ְבָׁשָנ) ּנּו# ָׁשָנ הוי  -, איזוהי שנה שנכנסת בחברתה ֱא9ֶה�יL תֹאֲכֶל!
�ה ְבָׁשָנ)הרב למד (ה של בכור. אומר שנ   )הבכור בשתי שניםלאכילת  ָׁשָנ
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  והתשע"טעמי המקרא בהלכה ובאגדה,  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאהלכה שוה לפרטיה; קבוצה עם  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאוק שעור, מחיצה; דרוש בפס – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ם  – רש"י(   .)ראל קאילא משמע אלא תמימים והא דנקט לשון רבים דאבכורות דכולהו ישּוְבָׂשָר/
  

  הסבר בתבניות טעמים
ם  )חייח, קרח 'במדברישא ( אמר – )רב(    אחד תם ואחד בעל מום; (המלה ברבים ללמד על) - ּוְבָׂשָר/
ם ) דבי רב( אפשר שבא לרבות על ישראל בכורות כהנים שגם בכור תם של כהן חייב בהבאה  דהני בכורות דכולהו ישראל קאמר.ּוְבָׂשָר/

  בו הכהן כבעלים ישראלים, פודה ונאכל. למקדש ובעל המום ינהג
ם נלמד כי  דבי רבו רבומ טפחא ללא מרכא בתפקיד לרבות על בכור תם את הבכור בעל מום שגם הוא לכהנים אבל אוכלו בכל  –ּוְבָׂשָר/

כל לבעלים בקדושה שהתם נא מעשר בהמה, ועוד מרבה )רמב"ם הל' בכורות פ"א ה"ג(מקום, או מוכרו או מאכילו למי שירצה אפילו לנכרי 
  בירושלים ואילו בעל המום נפדה ומותר לבעלים לאכלו ולמכור בשרו שלא בירושלים. 

ְהֶיה הבעלים של הבכור, בבהמת מעשר תמה לבעלים בירושלים, לבעלת  –כהן, לבעל מום  –המלים נותנות זכות לבעלים (לתם  – ָּל.E-ִיֽ
ְהֶיההמום מחוץ לירושלים) אבל הטעם  אתנח, מגביל לגבי בהמות בעלות מום מפני שעברו מקדושתן, שאינן נשחטות ונמכרות  – ָּל.E-ִיֽ

  באיטליז (בית המטבחיים) ואינן נמכרות במשקל אלא באומד.
  

K ה!  כטו, ראהדברים -אכילת בכורות תמימים לכהנים בירושלים בלבד מפורשת ב ה 'ִלְפֵני �ה ְבָׁשָנ) ּנּו# ָׁשָנ הלילה בקדשים .  ֱא9ֶה�יL תֹאֲכֶל!
. לכן אכילת תודה, חטאת, אשם הם ליום ולילה. בשלמים ובכורות הוסיף לאכילתם יום נוסף לכן היינו  )בבלי חולין פג,א( הולך אחר היום

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

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

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

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

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

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

ֹו ... ַעד ֶקר-ָקְרָּבנ/   ֹּבֽ
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  והתשע"טעמי המקרא בהלכה ובאגדה,  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאהלכה שוה לפרטיה; קבוצה עם  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאוק שעור, מחיצה; דרוש בפס – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  
  :לז,א וישבבראשית  1.3

  
  :י,וישב לז אשיתבר

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

לאחר שספר אותו לאחיו חזר וספרו לאביו  פרש"יוזהו  ֶאָחיוU -ְוֶאלעל כאילו מוסיף  - ח זרקא סגול מונ - ֶאָחיוU -ָאִביוT ְוֶאל-ַוְיַסֵּפ�ר ֶאל
   בפניהם.

יו -ַוִּיְגַער  ֹו ָאִב) ֹו קטן-מונח זקף - ּב� ֹ�אֶמר ל) קטן, כעין דבר שחוזר וקורה, אפשר שיוסף חזר על סיפורי - , פעמיים זקףקטן- מונח זקף -  ַוּי
  ני אביו ואביו חזר וגער בו.החלומות ודברים על אחיו בפ

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

ֹואע"פ ב"ר אין חלום בלא דברים בטלין. לכן,  ֹוא ָנב� , (א) דבר בטל לה האדמו"ר מ"מ שניאורסהאן –לקוטי שיחות , רביע מונח – ֲהב�
שאמו רחל תבוא כי מתה; (ב) אבל יעקב לא ידע שהדברים מגיעין לבלהה (ב"ר ויחי נ,יח) שהשתחוותה לבקש על האחים; (ג) דבר בטל 

תחו ישראל על ראש המטה"; (ד) דבר שיעקב עצמו יבוא להשתחוות ואף יהיה עבדו, ובאמת ישראל לא השתחווה ליוסף אלא רק "ויש
בטל שאחיו המבוגרים ממנו יהיו עבדיו, ישתחוו לו, ובאמת היה זה כדי להוציא הדבר מלב בניו; (ה) יעקב היה סבור שתחיית המתים מגעת 

קיום גזרת בין בימיו ורחל תחזור וזה לא היה כך. יעקב ידע שכללות החלום יתקיים כנאמר "ואביו שמר את הדבר" אלא שהעיקר היה 
  הבתרים וע"י שיתבטלו למלכות יוסף יתבטלו כלפי שמים ולהיות מוכנים למלכות משיח בן דוד.

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

  (מקורות שונים)
  

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

ֹו ֶאל  ם ַלֲהִׁשיב/ יל ֹאתֹו# ִמָּיָד) ַען ַהִּצ� יו׃-ְלַמ�   ָאִבֽ
  מכת נפש זו היא מיתה. -  רש"י
אֶמר...  [כא] =ֹ א ַנֶּכ/ּנּו ָנֶֽפׁש- , שלוש דרכים שגדול- קףז – ַוּי -ֹ פה שגורמת לפציעה שמתים ממנה, גרמא , מכה ישירה שהורגת, מכה עקיל

  שלא בשימוש בבני אדם, כגון הניחו בחמה ללא מים, הניחו ברוח, נתנו בפני חיות, הניחו בבור. 
אֶמר...  כא][ =ֹ לא נכה  תולדות יצחק, ענין בעל שלוש נקודות, שאפשר כי שתיים מהן באופן אחד ואחת באופן אחר. ע"פ גדול-קףז – ַוּי

א ַנֶּכ/ּנּוכדי לבזותו נכה בפניו עד שיצא דם, אחר שהסכימו הוסיף כלל  לשפוך דמו, אבל -ֹ , כעין רבוי בפרטים המאופין מרכא טפחא -  ל
  , המגביל ללמד שלא תצא נפשו בכל אופנים של הכאת נפש (פעילים וסבילים) וגם שום אופן של יציאת דם.סלוקובטעמו  -  ָנֶֽפׁש בכתוב

  
  שה פד אלבק) פר-בראשית רבה (תיאודור

ראובן, ר' נחמיה א' בכור  וישמע ראובן וגו' ואיכן היה, ר' יהודה א' כל אחד מהם היה משמש את אביו יומו ואותו היום היה של (כא)
, הייתי סבור שנדחיתי מכוח אותו המעשה והוא מונה רבנין אמ' הוא מונה אותי עם אחי ואיני מצילואני ואין הסירחון נתלה אלא בי, 

ים  )בר' וישב לז,ט( יאותי עם אח ַח ְוַאַח�ד ָעָׂשר# ּֽכֹוָכִב) Jה ַהֶּׁש�ֶמׁש ְוַהָּיֵר� וגו' ואיני מצילו, אמר לו הקב"ה אתה פתחת בהצלת נפשות ְוִהֵּנ
  .תחילה חייך אין מפרישין ערי מקלט תחילה אלא בתחומך הה"ד את בצר במדבר בארץ המישור לראובני וגו' (דברים ד מג)

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

אֶמר ֲאֵלֶה�ם ׀ ְראּוֵבןT[כב]  !ֹ   קדמא מונח פסק זרקא,  – ַוּי
תוב ספר . אבל אתם אל תהיו שופכים דם בידיכם חלילה לכם ... והכשיומת ע"י אחריםשנאתיו ורציתי  (ראובן)... כי גם אני  -  רמב"ן

כמו  ה מימין לפסק)ז(אבל דברים אחרים אמר להם מתחילה שלא קבלו ממנו  משמאל לפסק)זה ( מה שאמר להם ראובן ושמעו אליו
...  דמו בידכם ולא אמר  ָדםU -ִּתְׁשְּפכּו-ַאל מר) ... א בר' מקץשאמר להם "הלא דברתי אליכם לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעתם" (

  .לימד אותם שאין עונש הגורם כעונש השופך דם בידיולאהבתו ... כי הראה עצמו שלא יאמר 
אֶמר  !ֹ דברים אחרים אמר להם מתחילה שלא  רמב"ןמונח פסק במשמע של נתק, אי קבלה, כפי'  ֲאֵלֶה�ם ׀קדמא בתפקיד בתחילה,  –ַוּי

  .קבלו ממנו
ואמר  -  י"ת, ע"פ ... לא תשדון אדם זכאי ב"עתיין, ע"פ , כעין מוסיף מהענין על הענזרקא סגול – ָדםU -ִּתְׁשְּפכּו-ְראּוֵבןT ַאל[כב] 

  שיומת ע"י אחריםמוסיף  הרמב"ןע"פ , שפיכת דם תוסיף עליהם חיוב מיתה, ואילו דלא נקטלינה דלא נתחייב באדמיה
  

ָרה: כד,בראשית וישב לז ֹו ַהֹּב. כּו ֹאת/ הּו ַוַּיְׁשִל- ָּקֻח)   ַוִּי!
ִים׃  ֹו ָמֽ ין ּב/ ק ֵא- ֹור ֵר)   ְוַהּב�

ָּקֻח)    .כתיב חסר וי"ו שלא לקחו אלא אחד והוא שמעון ועל כן ויקח מאתם את שמעון (להלן מב,כד) (ב"ר פד,טז) בעה"טהּו ַוִּי!
הּו  ָּקֻח)   ה אחת, מוקדם שהוא מאוחר בעניןמלקטן ב-קדמא זקף - ַוִּי!

כּו אֹ  הפשטת הכתונת בפסוק הקודם עדיין איננה התנכלות לחיי יוסף. אבל - טט  הּו ַוַּיְׁשִל- ָּקֻח) ָרהַוִּי! ֹו ַהֹּב. אף שראובן התכוין  ת/
להרחקת יוסף מקרבתם (בין זה הינו הענין המוקדם ) בעה"טאו למעשה לשמעון שהוא היחיד שהורידו לבור ( להצילו, לשאר האחים

   ומכאן משתלשל הענין המאוחר של המכירה והירידה למצרים.במיתה בין באופן אחר) 
  :לו,וישב לז בראשית

ים ְּמָדִנ) ֹו ֶאל [לו]  ְוַה! ּו ֹאת/ ים׃ פ-ָמְכר- ר ַהַּטָּבִחֽ ה ַׂש/ יס ַּפְרֹע)   ִמְצָר.ִים ְלֽפֹוִטיַפר# ְסִר�
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  והתשע"טעמי המקרא בהלכה ובאגדה,  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאהלכה שוה לפרטיה; קבוצה עם  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאוק שעור, מחיצה; דרוש בפס – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

ים  ְּמָדִנ)   אחת, מוקדם שהוא מאוחר בענין מלהקטן ב-קדמא זקף - ְוַה!
  היו המתווכים בקניה (מוקדם) ובמכירה (מאוחר) למצרים. המדנים החיים אורפירוש  פ"ע

הּו ַוַּיׁשְ  )בר' וישב לז,כד( ָּקֻח) ָרהַוִּי! ֹו ַהֹּב. כּו ֹאת/   אחת, מרכא טפחא אתנח. מלהקטן ב- קדמא זקף – ִל-
ֹו ֶאל )בר' וישב לז,לו( ּו ֹאת/ ים ָמְכר- ְּמָדִנ) הטעמים של פתיחת  כתבניתאחת, מרכא טפחא אתנח.  מלהקטן ב- קדמא זקף –ִמְצָר.ִים -ְוַה!

  .),לולז( צריםלמ יוסףסיום הורדת תבנית הטעמים של ) כך כד,לזהתגלגלות הירידה למצרים (
ָרה היו סבורים שאין בו אפילו נחשים ועקרבים דאל"כ איך רצו למכור אותו, כיון )האחים(אלא ש שפת"חאתנח, מגביל כפירש  – ַהֹּב.

  שראו הנס שעשה לו הקב"ה שלא הזיקו ולא המיתו אותו. (רא"ם)
  

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

רא, משמעה זרקא מונח סגול, כעין תוספת או גריעה מסוג הענין בק – ֶלֶחםU -ַוֵּיְׁשבּוT ֶלֱאָכלשתית יין בסעודה היא בכלל אכילה. אפשר כי 
ֹות   בראשית מקץ מג, לד:גריעת יין מסעודתם, כפרש"י בפסוק  ת ֻּכָּל/ם ָחֵמ�ׁש ָיד. ן ִמַּמְׂשֹא- ֶרב ַמְׂשַאJת ִּבְנָיִמ+ ת ֵמֵא�ת ָּפָניוT ֲאֵלֶהםU ַוֵּת@ א ַמְׂשֹא@ ַוִּיָּׂש!

ּו ִעּֽמֹו׃  ִּיְׁשְּכר/ ּו ַוֽ ּו ִעּֽמֹו ...  ַוִּיְׁשּת-  ִּיְׁשְּכר/       ).שבת קלט,אתה יין, ואותו היום שתו (ראה ומיום שמכרוהו לא שתו יין, ולא הוא ש -  ַוֽ
ולקדקד נזיר ולקדקד נזיר ולקדקד נזיר ולקדקד נזיר ) בר' מטואמר רב מלאי משום רבי יצחק מגדלאה: מיום שפירש יוסף מאחיו לא טעם טעם יין, דכתיב (בבלי שבת קלט,א 

(הוה שיכרות). ידנא לא ידנא לא ידנא לא ידנא לא וישתו וישכרו עמו מכלל דעד האוישתו וישכרו עמו מכלל דעד האוישתו וישכרו עמו מכלל דעד האוישתו וישכרו עמו מכלל דעד הא) בר' מג. רבי יוסי ברבי חנינא אמר: אף הן לא טעמו טעם יין, דכתיב (אחיואחיואחיואחיו
  שיכרות הוא דלא הוה, שתיה מיהא הוה.  -ואידך 

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

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

  
  לז,כח: וישבבראשית 

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

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

זו היא שיירא אחרת, והודיעך הכתוב שנמכר פעמים  היו יושבים בארץ ישמעאל.]היו יושבים בארץ ישמעאל.]היו יושבים בארץ ישמעאל.]היו יושבים בארץ ישמעאל.]    הםהםהםהם ;;;;ישמעאליםישמעאליםישמעאליםישמעאלים [הם[הם[הם[הם -  אנשים מדיניםאנשים מדיניםאנשים מדיניםאנשים מדינים    ויעברוויעברוויעברוויעברו(כח)  י"רש
והישמעאלים למדינים, והמדינים מכרו אותו למצרים (ראה תנח'  ,,,,עאליםעאליםעאליםעאליםלישמלישמלישמלישמוימכרוהו  ,,,,הבורהבורהבורהבוריוסף מן יוסף מן יוסף מן יוסף מן     אתאתאתאתבני יעקב  וימשכווימשכווימשכווימשכוהרבה. 

  וישב יג). 
וימכרו את יוסף לישמעאלים. ... ויעברו באופן הבא:  שנמכר פעמים הרבה(דעת זקנים מבעלי התוספות) מסביר את רש"י  דזמבעה"ת

אם מת ובעודם מושכים אותו מן הבור הישמעאלים אנשים מדינים סוחרים ומכרוהו אליהן בעודו בבור בעבור נעלים בספק אם חי 
באו אליהם וימשכו המדינים את יוסף מן הבור וימצאוהו חי וימכרו לישמעאלים וישמעאלים למדנים והמדנים למצרים הרי כאן 

    וגו'ארבעה מכירות 
 K   סף ובנעליים. שאמדו את המחיר עבור יוסף בכ דזמבעה"תתרסא, אפשר בתפקיד אומדנה, כעולה מ – ַוַּיַעְברּו
 K ּו ֶאת...  ַוַּיַעְברּו Jים-ַוִּיְמְּכר שחישבו עשרים כסף לכל  דזמבעה"תתרסא ... תביר אפשרות לחישוב כלשהו כעולה מ – יֹוֵס+ף ַלִּיְׁשְמֵעאִל/

  אח, או עשרים כסף זקוק 
ים ָּכ.ֶסף דזמבעה"ת כר בעשרים כסף לכל אחד ואחד ואם תאמר איך אדם יפה כיוסף לא נמכר כי אם במעט כזה, יש לומר שנמ ְּבֶעְׂשִר�

מאחיו. ... ויש אומרים בעשרים כסף זקוקים כסף שהרי חשבון אותיות כסף עולה ק"ס אסתרלי"ש בזקוק שקורין מאר"ק כלומר י"ג 
  .  דינרים ופ' אסתרלינש

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

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

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

יק ְוֶאְבי/ֹון ַּבעֲ -ַעללהחזירו לבור ונתנו הישמע(א)לים בפשרה מנעלים יותר וזהו שאמר הכתוב   ם ַּבֶּכ#ֶסף# ַצִּד) ִיםִמְכָר� ּור ַנֲעָלֽ וגו'  ב-
  .). ומיד ויעלו את יוסף מן הבור לגמריעמוס ב,ו(
  

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

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

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

  
ִיםרמזים לנעלים בפסוק: גי'  ים ָּכ.ֶסףות של הכתוב , גי' זאת נמצאת בארבע האותיות האחרונ 200עולה  ַנֲעָלֽ עולה  ם ָּכ.ֶסף - ְּבֶעְׂשִר�

יםגי' ד' נע"ל; במלים ִמְדָיִנ@ים . המלה  200   סנדלים בתרגום ארמי. –מהוות את המלה מסנ"י  ִנ@ים סֹ האותיות  ִמְדָיִנ@ים ֹסֲחִר�
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  והתשע"טעמי המקרא בהלכה ובאגדה,  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאהלכה שוה לפרטיה; קבוצה עם  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאוק שעור, מחיצה; דרוש בפס – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

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

  :וישב לז,אבראשית  1.4
  
ר ֶאת-ַוְיַקְנאּו :לז,יא ' מקץרב יו ָׁשַמ- ֹו ֶאָח.יו ְוָאִב/ ר׃- ב/ ֹו-ַוְיַקְנאּו ַהָּדָבֽ ֹו ֶאָח.יו-ַוְיַקְנאּו מצב, דרגות קנאה שונות,- מקף בתפקיד רב -  ב/  – ב/

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

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

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

  :יג,וישב לז אשיתבר

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

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

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

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

  
  : טז - לז,יב וישבבראשית 

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

ה ֶאת ֹום ַאֶח#יL# ְוֶאת-ְרֵא@ ָמה׃ -ְׁשל� א ְׁשֶכֽ /ֹ ֹון ַוָּיב �ֶמק ֶחְבר) ִני ָּדָב.ר ַוִּיְׁשָלֵח#הּו# ֵמֵע אן ַוֲהִׁשֵב/ (ֹ ֹום ַהּצ יׁש ְוִהֵּנ-ה ֹתֶע/ה [טו] ְׁשל� ַוִּיְמָצֵא�הּו ִא)

ר ַמה יׁש ֵלאֹמ/ ׁש׃-ַּבָּׂשֶד.ה ַוִּיְׁשָאֵלJהּו ָהִא+ אֶמר ]ז[ט ְּתַבֵּקֽ =ֹ י-ֶאת ַוּי י ַאַח/ ׁש ָאֹנִכ� יָדה ְמַבֵּק. �א-ַהִּגֽ י ָּנ ה ִל) ים׃ ֵה-ם ֵאיֹפ/    ֹרִעֽ
  

ּו ֶאָח.יו  טז -בר' וישב לז,יב  מאור ושמש ָמה וגו'ַוֵּיְלכ/ א ְׁשֶכֽ /ֹ ֹון ַוָּיב �ֶמק ֶחְבר)   וגו'.ְוִהֵּנ-ה ֹתֶע/ה ַּבָּׂשֶד.ה וגו'  ַוִּיְׁשָלֵח#הּו# ֵמֵע
ירור ניצוצין הקדושים מאורות דתוהו שנפלו לעמקי הקליפות. (שקודם עולם התיקון יצאו האורות מעורבבין דין הפסוקים עוסקים בב

ורחמים ולא על הסדר, ונשברו (דבר הנקרא שבירת הכלים) ונפלו מהם ניצוצין הקדושים לעמקי הקליפות ... והנשמות העשוקים 
  בקליפות. ... 

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

-ה ֹתֶע/ה ַּבָּׂשֶד.ה ְכרֹו למצרים. ולזה מרמזים הפסוקים בהריגתו לא יתוקן זאת] על כן הוכרחו ְלמָ  יׁש ְוִהֵּנ רצה לומר, שהיה ַוִּיְמָצֵא�הּו ִא)
יׁש תוהה ומחשב לתקן זאת.  אֶמר וגו' ַוִּיְׁשָאֵלJהּו ָהִא+ =ֹ י-ֶאת ַוּי י ַאַח/ ׁש ָאֹנִכ� רצה לומר, את הניצוצין והנשמות הקדושים  ְמַבֵּק.

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

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

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

  ולהעלותם מעמקי הקליפות.
  

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

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

יׁש   ת'ע'ה')  מלהב - מרכא טפחא אתנח (טט  -  ְוִהֵּנ-ה ֹתֶע/ה ַּבָּׂשֶד.ה , שתי דרשות כפשוטו של מקרא קטן- מונח זקף - ַוִּיְמָצֵא�הּו ִא)
ר יׁש ֵלאֹמ/   ן קבוצת פרטים שמצטרפים ענין אחד או שעל כל אחד חל אותו דבר או מצוה, כעידרגא תביר טפחא – ַוִּיְׁשָאֵלJהּו ָהִא+

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

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

  שם שלא יפגעו.הבטחו על 
ׁש׃-ַמה   , מגביל בקשתו.סלוקות אחדות , וטעם שלב,  שליוסף היו בקש- חלק, רב- מקף בתפקיד רב ְּתַבֵּקֽ
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  והתשע"טעמי המקרא בהלכה ובאגדה,  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאהלכה שוה לפרטיה; קבוצה עם  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאוק שעור, מחיצה; דרוש בפס – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  
ּו ִא�יׁש ֶאל [יט]: כ –,יט בראשית וישב לז יו-ַוּיֹאְמר/ א׃  ָאִח. /ה ָּבֽ ֹות ַהָּלֶז ה ַּב+ַעל ַהֲח9מ-   ִהֵּנ�

-ה ָרָע/ה ֲאָכָל.ְתהּו[כ]  ְרנּו ַחָּי ֹות ְוָאַמ= הּו ְוַנְׁשִלֵכ#הּו# ְּבַאַח�ד ַהֹּבר) ּו ְוַנַהְרֵג�   ְוַעָּת�ה׀ ְלכ�
ה ַמה  יו׃-ְוִנְרֶא=   ִּיְהי/ּו ֲח9ֹמָתֽ

א ) לז,יט( בסיפא ... פירוש מחשבות האחים על יוסף /ה ָּבֽ ֹות ַהָּלֶז ה ַּב+ַעל ַהֲח9מ- כלומר אין אנו צריכים לערמה כלל. כי לא  ....ִהֵּנ�
ר אמר להרגו באנו עליו מפאת שנאת חינם. זולת אחרי אשר נגלה לנו מקור לבו למלוך עלינו ולמשול בנו. באנו לבטל חלומותיו. וכב

  . אחרי שנזכור ענין חלומותיו.ועתהועתהועתהועתההחכם כי כל מעשה נקרא ע"ש תכליתה ואין זה רציחה כ"א שמירה מנזקי מחשבותיו. וזה שכתוב 
ה ַמה) לז,כ( אפילו בידים' וגו לכו ונהרגהו יו-ְוִנְרֶא=   . כלומר זה כל עיקר מחשבותינו לבטל תאות מלכותו.ִּיְהי/ּו ֲח9ֹמָתֽ

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

הּו ) לז,כ( - החלת אפיון מבקריאה עם פסק נלמד  ּו ְוַנַהְרֵג�   הוא הדיון המשפטי ְוַעָּת�ה׀) לז,כ( עלהוא ביצוע גזר הדין, ְלכ�
  . גזר דיןדיון משפטי שהביא לשהיה  נלמד גזר דין ביצועהחלת האפיון תהיה שמכך שיש 

ה )לז,כ(   , שלוש סיבות לדונו למיתה בדיון המשפטיגדול- קףז – ְוִנְרֶא=
א׃) לז,יט( (א) /ה ָּבֽ ֹות ַהָּלֶז ה ַּב+ַעל ַהֲח9מ- , ללמד שעתה סדור שנחלקבראש פסוק, אפשרות ללימוד במידת  מונח פסק –ְוַעָּת�ה׀) לז,כ( ִהֵּנ�

  יו לכן מותר להרגו אפילו בלי הערמה כדי למנוע נזק מעצמנו.ינסה למלוך עלינו כחלומות
  שדנו אותו כמורד במלכות יהודה מפרשויש  (ב)
  מפרש שדנו אותו כעד זומם אור החיים (ג)

  
ּו     ְוַעָּת�ה׀) לז,כ( אור החיים ּו) לז,כ(וגו'. פי' ְלכ� הּו  קודם שיגיע הוא אצלם הם ילכו לקראתו, ... באותה  עת עצמו ... וטעם    ְלכ� ְוַנַהְרֵג�

  - ונשליכהו וגו' ואמרנו ונשליכהו וגו' ואמרנו ונשליכהו וגו' ואמרנו ונשליכהו וגו' ואמרנו ...  פטוריםע"ד אומרם ז"ל עשרה בני אדם שהרגו אדם אחד אם כולם יחד 
ְרנּו •   גדול אמירה בעלת נקודות לכאן ולכאן.- קףז - ְוָאַמ=

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ים מוכיחות שעדיין שעברו ימים רבים שהוא שיעור י"ב חודש [עיין נזיר ה' א'] וראו שהוא עדיין מתאבל, אז קמו כולם לנחמו ביד
יוסף חי הוא, והיינו מהא גופא שעדיין מתאבל הוא ואינו מקבל תנחומין, ואלמלי מת הרי כבר הגיע זמן שכחה על המת. והשיב להם 
הוא, כי אינו יכול להתנחם בהוכחה זו, יען כי יכול להיות דמה שאינו מקבל תנחומין אינו מפני שהוא חי, אלא מפני הסימן המסור לו 

  :איית פני גיהנם שהוא מיצר ודואג על זה תמיד, וכמבואר. ובזה יתבארו הענינים והמשך לשון הכתובים על נכון, ודו"קמר
  

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

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

 K ים תרסא, בתפקיד שיעור ומלת  – ַוָּיֻקמּו יו ְוָכל-ָכלחי.  משמעה י"ב חדש שחזקה על המת להשתכח מן הלב ואחרת הואָיִמ- יו-ָּבָנ!  – ְּבֹנָת@
אך לאחר שעברו ימים רבים שהוא ...  כלל זה שאין מקבלין תנחומין על החי לחשוב שיוסף חי,קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד ... 

  שיעור י"ב חודש [עיין נזיר ה' א'] וראו שהוא עדיין מתאבל, אז קמו כולם לנחמו בידים מוכיחות שעדיין יוסף חי הוא,
  

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

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

  על זה תמיד, ודואג ג) –(טט  מיצר ב) –(טט שהוא 
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  והתשע"טעמי המקרא בהלכה ובאגדה,  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאהלכה שוה לפרטיה; קבוצה עם  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאוק שעור, מחיצה; דרוש בפס – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  :וישב לז,אבראשית  1.5
  :ידשב לז,וי בראשית

Eֹו ֶל ֹ�אֶמר ל� ה ֶאת-ַוּי א ְרֵא@ ֹום ַאֶח#יL# ְוֶאת-ָנ! ָמה׃-ְׁשל� א ְׁשֶכֽ /ֹ ֹון ַוָּיב �ֶמק ֶחְבר) ִני ָּדָב.ר ַוִּיְׁשָלֵח#הּו# ֵמֵע אן ַוֲהִׁשֵב/ (ֹ ֹום ַהּצ   ְׁשל�
ֹושכל טוב (בובר)  ֹ�אֶמר ל�   ְלָכ/ה )יג,זל ב' וישבר(בתחלה אמר לו א) –(טט (מונח רביע, לפחות ארבעה דברים, כאן שלבים באמירה)  .ַוּי

א- ֶלGכיון שקיבל עליו לילך, א"ל בציווי  )ב –(טט לשון ענוה, אמר שמא לא ילך אצלם שהרי שונאין אותו,  לשון בקשה  )ג –(טט , נָ֨
יH֙ - ֶאתפייסו לומר שתהא רואה  אן- ְוֶאת )ד –(טט האיך שרויין: ְׁש֤לֹום ַאֶח֙ ֹ֔   . שמא ניזוקו.ְׁש֣לֹום ַהּצ

א-ֶלEקב ביקש בלשון מיוחדת הסבר: מזה שיע   יש ללמוד שבמקום ששכיח הזקא לא תופס הכלל שלוחי מצווה אינם ניזוקים.  ָנ!
ָמה א ְׁשֶכֽ /ֹ   ) יז) ה טז)תורה תמימה הערמקום של פורענויות, ההיזק מצוי בו (ראה בהמשך  – ַוָּיב

ֹום ַאֶח#יL# -ֶאת   מהבריות אליהם מגיע השליח. חלק מן האחים שונאים ומקנאים ביוסף, כמשל להיזק – ְׁשל�
  ועכשו נראה זאת ע"פ תבניות הטעמים: 

Eא-ֶל   שלב, המסביר מדוע יוסף לא עצר בשכם כאשר לא מצא את אחיו והמשיך לדותן.- מקף בתפקיד רב – ָנ!
Eה-ֶל א ְרֵא@ הקדמא ואזלא, כעין כלל מלמד מסיפור יוסף ממילת  – ָנ! ריות והמקום (ראה בהמשך שבשעת יום רואים סכנה והיזק מהב ְרֵא@

  ; וכן בפרשת נגעים כל "ראה" זה ביום))וה טתורה תמימה הער
ֹום ַאֶח#יL# -ֶאת- מודגם ב סכנה מהבריות(א)    מקף מהפך פשטא,  – ְׁשל�
ֹום-ֶאת   מצב יחסי האחים עם יוסף (יחס בני לאה לעומת יחסי בני השפחות), - מקף בתפקיד רב – ְׁשל�

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

ֹום ַאֶח#יL# -ֶאת- מודגם ב סכנה מהבריות(א)    מקף מהפך פשטא, להפך ממצב היחסים בין האחים – ְׁשל�
א /ֹ ָמה תורה תמימה-פחא בתפקיד רבוי פורעניות בשכם, כדרשה הבאה בט – ַוָּיב א ְׁשֶכֽ /ֹ תני משום רבי יוסי. מקום מזומן לפורעניות,  -  ַוָּיב

רומז בזה דהשליחות הזאת היתה ראשית הסבה לירידת ישראל למצרים,  ה טז)תורה תמימה הער( בשכם ענו את דינה, בשכם מכרו את יוסף
ֹון המרומז בכתוב רהםכמ"ש הקדוש ברוך הוא לאב �ֶמק ֶחְבר) א"ר חנינא בר פפא, בעצה עמוקה של אותו צדיק שקבור  - ) ַוִּיְׁשָלֵח#הּו# ֵמֵע

עַ  )טו,יג ' לךבר(בחברון דכתיב בי'  ֹ֨ ע יָד  יז), בשכם נחלקה מלכות בית דוד) תורה תמימה(ע"פ :[סוטה י"א א'] טז)זְַרֲעH֗  יְִהֶי֣ה ֵג֣ר׀-ִּכי ֵּתַד֝
  :][סנהדרין ק"ב א'

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

  .ובשכיח הזיקא לא אמרינן שלוחי מצוה אינן נזוקין כנודע בסוף מס' חולין קמ"ב א' ובכ"מ
ָמה סלוק, מגביל ללמד שרק במקום המזומן לפורעניות שם עלול להיות היזק לשליח לדבר מצוה. ואולי גם לומר שדווקא שכם ולא  – ְׁשֶכֽ

  מקומות אחרים. 
  :אופנים נוספים להסבר ע"פ תבניות הטעמים

  לתלמיד חכם שלא יצא יחידי בלילה: המלצה(א) 
Eה-ֶל א ְרֵא@ ֶקר, )ג,מד מקץ' בר(קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד (א) הקדם בבוקר ולך (תרגום של אזלא) לדרך בשעות אור יום כמו  – ָנ! ֹ֖  ַהּב
ים ֑אֹור ָּמה ֻׁשְּל֔חּו ְוָהֲאנִָׁש֣ בלילה אפילו קרוב לעיר מפני היזקים מסוגים שונים. דרשה (ב) כי אין ראוי לתלמיד חכם ללכת  ַוֲחמֵֹריֶהֽם׃ ֵה֖

, כל אפשר גם לתפלה) –(טט  וכן לא יצא יחידי בלילה, אלא א"כ היה לו זמן קבוע לצאת בו לתלמודו...  ,ה"טה"רמב"ם הלכות דעות פ
  .אלו מפני החשד

ההלימוד מיתור מלת  ה-ֶלE(יד) תורה תמימה  ְרֵא@ א ְרֵא@ א ְר -ֶלE ת"ר, - ָנ! ה ֶאתָנ! ֹום ַאֶח#יL# -ֵא@ מכאן לתלמיד חכם שלא יצא יחידי , ְׁשל�
רש"י בשעה שאדם יכול לראות והיינו ביום, עכ"ל, והוא רמז בעלמא, ואפשר לומר 'פ ה טו)תורה תמימה הער :[חולין צ"א ב'] טו)בלילה

  :מא בשאילת שלוםדמדייק משום דיותר הי' נאות לומר לך נא שאל או דרוש לשלום, דכן הוא לשון הרגיל בעל
  

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

דמדקאמר  רש"י ַחר ֲע֥לֹות ַע֖   : שמע מינה לא ניתנה רשות למזיק להזיק ביום לפיכך לא הוצרך שמירה - ַהָּׁשֽ
  .שהרי יעקב נשאר יחידי והוזק -מכאן לתלמיד חכם כו' 

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

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

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

  לדרוש בשלום המיטיבים עם האדם: המלצה(ב) 
ל ֶאל )יג,זל ב' וישבר(...  שב פרשה פד בראשית רבה (וילנא) פרשת וי אֶמר יְִׂשָרֵא֝ ֹ֨ ם- ַוּי ים ִּבְׁשֶכ֔ יH֙ רִֹע֣ ף ֲה֤לֹוא ַאֶח֙ ר' תנחומא בשם ר' , יֹוֵס֗

אֶמר ֖לֹו ִהֵּנֽנִי ברכיה נהג בו בכבוד כמורא האב על הבן, ֹ֥ א"ר חמא בר חנינא הדברים הללו היה יעקב אבינו נזכר ומעיו מתחתכין, , ַוּי
 ִני ך שונאים אותך והיית אומר לייודע היית שאחי אֶמר ֗לֹו ֶלG )יד,זל ב' וישבר(, ִהֵּנֽ ֹ֣ ה ֶאת- ַוּי א ְרֵא֝ יH֙ ְוֶאת- נָ֨ אן-ְׁש֤לֹום ַאֶח֙ ֹ֔ ְׁש֤לֹום - ֶאת ,ְׁש֣לֹום ַהּצ

 H֙י אן- ְוֶאתניחא אלא מאי ַאֶח֙ ֹ֔   דא אמר שאדם צריך לשאול בשלום דבר שיש בו הנייה ממנו,ה ומסקנתו) –(טט  ,ְׁש֣לֹום ַהּצ
אן-ְוֶאתוכי הצאן יודעות, מהו שלום שאמר לו ...  ש תנחומא (בובר) פרשת וישב סימן יג מדר ֹ֔ , אמר ר' אייבו צריך אדם ְׁש֣לֹום ַהּצ

ולובש הגז, לפיכך נצרך  )ג-(טט ואוכל החלב  )ב-(טט משתכר מצאנו  א)-(טט מתפלל על מי שהוא משביר אותו, לפי שהיה יעקב  שיהא
יH֙ ְוֶאת- ֶאת לשאול בשלומן, לכך נאמר אן-ְׁש֤לֹום ַאֶח֙ ֹ֔   .ְׁש֣לֹום ַהּצ

ֹום ַאֶח#יL# -ֶאת אן-ְוֶאתמהפך פשטא נדרש לעיל  – ְׁשל� (ֹ ֹום ַהּצ   קטן, שתי דרשות:- מונח זקף – ְׁשל�
  גם לא אנשים) –(טט  שאדם צריך לשאול בשלום דבר שיש בו הנייה ממנו, בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פד (א) ע"פ 
יוסף  –(טט  מתפלל על מי שהוא משביר אותו, אמר ר' אייבו צריך אדם שיהאש תנחומא (בובר) פרשת וישב סימן יג מדר(ב) ע"פ 

  נהנה דרך יעקב ממה שהאחים וגם הצאן פירנסו אותם)
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  והתשע"טעמי המקרא בהלכה ובאגדה,  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאהלכה שוה לפרטיה; קבוצה עם  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאוק שעור, מחיצה; דרוש בפס – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

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

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

   יט) נשחיתה עץ בלחמו:,א) עבד לחם רב, (ירמיה יא,כל דבר מאכל קרוי לחם, כמו (דניאל ה - ל לחם לאכ ),נדלא ויצא 'בר( רש"ייין ע"פ 
שתיה בכלל אכילה היא. דאמר ריש לקיש: מנין לשתיה שהיא בכלל ...  א,עובבלי יומא - שתיית יין בסעודה היא בכלל אכילה ונלמדת מ

יH ַּבָּמ֣קֹום ֲאֶׁשר 'ה֣  י׀ִלְפנֵ֣  ְוָאַכְלָּת֞  ),כגיד' ראה דב( שנאמר -אכילה  ֽ - ֱאWֶה֗ ר ְּדָג ן ְׁש֣מֹו ָׁש֒ם ַמְעַׂש֤ Hיְִבַח֘ר ְלַׁשֵּכ֣ תירוש חמרא הוא , נHְ֙ ִּתירְֹׁשH֣ ְויְִצָהֶר֔
  .ְוָאַכְלָּת֞ וקרי ליה 
  דה.הוספה שבקידוש במקום סעודה ישתה שתי רביעיות יין ויצא חובת סעו זרקא סגול, כעין – ֶלֶחםU -ַוֵּיְׁשבּוT ֶלֱאָכלאפשר כי 
 )לדבר' מקץ מג,(-ב רש"י', משמעה גריעת יין מסעודתם, כפכתובזרקא סגול, כעין גריעה מסוג הענין ב – ֶלֶחםU -ַוֵּיְׁשבּוT ֶלֱאָכלאפשר כי 

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

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

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

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

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

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

. קנתאניים שנ' (שם, יא) ויקנאו ֶלֶחםU -ַוֵּיְׁשבּוT ֶלֱאָכל )לז,כה בר' וישב( נ'ש האנשים גרגרניים קנתאניים צתותניים ועצלים, גרגרניים מנין
  בו אחיו, צתותניים שנ' (שם כב,כג) והם לא ידעו כי שומע יוסף, עצלים מנין שנ' (שם מה,ט) מהרו ועלו אל אבי.

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

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

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

  "לא תאכלו על הדם".
  

  כי תשא  -פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא י 

כי נהרוג את אחינו [מה בצע]  אכלו ושתו באו לברך אמר להם יהודה באים להרוג ומברכים להקב"ה אין אנו אלא מנאצים, מהו... 
  בוצע בירך ניאץ ה' (תהלים י' ג') אלא לכו ונמכרנו לישמעאלים (בראשית ל"ז כ"ז),  אמר להם יהודה(שם שם /בראשית ל"ז/ כ"ו) 

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

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

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

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

...  ת היחוד של האכילההיינו שישבו לעשו) בתפקיד הוספה זרקא סגול, –( ֶלֶחםU -ַוֵּיְׁשבּוT ֶלֱאָכל, "שחקים שבו טוחנין מן לצדיקים"
  . כדי להמשיך שפע ופרנסה לשבור בר בארץ

  
K ָכל בראשית וישב לז,לה: יו ְוָכל-ַוָּיֻקמּו י-ָּבָנ! אֶמר ִּכֽ =ֹ ם ַוּי ֹו ַוְיָמֵאן# ְלִהְתַנֵח) יו ְלַנֲחמ� ד ֶאל-ְּבֹנָת@ Jָלה -ֵאֵר ל ְׁשֹא.   ְּבִנ+י ָאֵב/

יו׃ ֹו ָאִבֽ -ְבְּך ֹאת/   ַוֵּי
אֶמר  =ֹ ם ַוּי בתבנית טעמים כזאת , )576עולה תקע"ו (=  גדול עולה יסו"ד מלכו"ת- קטן זקף-גי' המלים זקף –גדול - קטן זקף-זקף –ְלִהְתַנֵח)

  גימטרית המלים המוטעמות וכן ההפרש בין גימטרית המלים ובין גי' מלת תקע"ו מרמזים על ענינים בפנימיות התורה,
(א) עשר  :באש"ת אדוני"ו (תלוי) י', י' אלוו(מתגרה בו) אש"ת אדני"ו = = (יוסף) ח"י  772 + 18 = 790 = 257+  533גי' התוכן עולה 

ֹו ְּבֵאיָתן#  ַוֵּת�ֶׁשב )בר' ויחי מט,כד(- טיפות המרומזות ב ּזּו ַקְׁשּת) �י ַוָּיֹפ/ תשובה כתב מורנו זצ"ל שו"ת תורה לשמה סימן תסא (ע"פ  ָיָד.יו ְזֹרֵע
   .מדבר) ג"י (מלכות הכתובבעש"ר הרֻ =  790; (ב) )בשער הגלגולים

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

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

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

. יוסף ניסה להביא האחים להתחרט לפניו על מכירתו ובכך למנוע מיתת עשרה זה אחד מהענינים בדרך סוד בפר' מקץ .בעתיד מיתתם
ה ַוחֶר֣  )אסתר ד,יד(הרוגי המלכות, ככפרה על מכירתו. וגם    ולכל העולם שיוסף יאכילם לחם ברעב. ַלּיְהּוִדים֙  יֲַע֤מֹוד ְוַהָּצָל֞
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  והתשע"טעמי המקרא בהלכה ובאגדה,  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאהלכה שוה לפרטיה; קבוצה עם  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאוק שעור, מחיצה; דרוש בפס – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

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

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

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

    הדומה לפתרון העתיד לבא עליהם.
  
עוסק בחלומות פתרונם והטבתם. ציטוטים מפסוקים של סיפור שר המשקים לפני פרעה (פר' מקץ) ומפסוק הקשור  ]נז - נה  בבלי ברכות[

בדיון על פתרון  ],בנה בבלי ברכות[לחלום שר האופים (פר' וישב) ומפסוק בפתרון חלום פרעה ע"י יוסף (פר' מקץ) משולבים כמעט בסוף 
והטבת חלומות. אפשר שתבניות טעמי המקרא של פסוקים בפרשות אלו מרמזים על הדיון המפורט בפתרון והטבת חלום למי שנפשו 

  עגומה עליו מפני חלום שחלם. 
ֶקר ַוֲֽחW :ב,זכריה י זּו ֶׁש֔ ֶון ְוַהּֽקֹוְסִמי֙ם ָח֣ ים ִּדְּברּו־ָא֗ י ַהְּתָרִפ֣ ין רֶֹעֽה: פִּכ֧ אן יֲַע֖נּו ִּכֽי־ֵא֥ ֹ֔ ֶבל יְַנֵֽח֑מּון ַעל־ֵּכ֙ן נְָס֣עּו ְכמֹו־צ רּו ֶה֖ ְוא יְַדֵּב֔   מֹו֙ת ַהָּׁש֣
ע ַּבֲח֖לֹום ֲאַדֶּבר־ּֽבֹו: ,ו:יב בהעלתך במדבר יו ֶאְתַוָּד֔ ם ֗ה' ַּבַּמְרָא֙ה ֵאָל֣ יֲאֶכ֔ י ִאם־ִיְֽהיֶ֙ה נְִב֣ אֶמר ִׁשְמעּו־ָנ֣א ְדָבָר֑ ֹ֖   קשר בין נבואה וחלום ַוּי

רּו )ב,זכריה י( אמר: )ם רעול(טט: ח שמואל כי הוה חזי חלמא בישא ]בבלי ברכות נז,ב[ ְוא יְַדֵּב֔ , שאין להתיחס (טט: בניחותא ַוֲֽחWמֹו֙ת ַהָּׁש֣
רּו-אמר: וכי ה )ם טובול(טט: ח. כי הוה חזי חלמא טבא )אליהם ְוא יְַדֵּב֔ ַּבֲח֖לֹום  ),ויב 'בהע 'במ(והכתיב  )טוב סימן טובם ול(טט: ח ?ֲחWמֹו֙ת ַהָּׁש֣

רּווכתיב  ַּבֲח֖לֹום ֲאַדֶּבר־ּֽבֹו: כתיב (מקשה) . רבא רמיֲאַדֶּבר־ּֽבֹו ְוא יְַדֵּב֔ על  - ) ),ויב 'בהע 'במ((טט: לא קשיא, כאן  )ורבא פותר( - ! ַוֲֽחWמֹו֙ת ַהָּׁש֣
. אמר רבי ביזנא בר )רר האם תמיד או רק בדבר רע?לא מבו(טט:  על ידי שד -  ))ב,ריה יזכ((טט: , כאן  )זוהר וישב קצא(ראה להלן  ידי מלאך

רבי בנאה: עשרים וארבעה פותרי חלומות  - זבדא אמר רבי עקיבא אמר רבי פנדא אמר רב נחום אמר רבי בירים משום זקן אחד, ומנו 
וכולם נתקיימו בי, לקיים מה שנאמר:  - זה לא פתר לי זה  היו בירושלים, ופעם אחת חלמתי חלום והלכתי אצל כולם, ומה שפתר לי

אין, וכדרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר: מנין שכל  -כל החלומות הולכים אחר הפה. אטו כל החלומות הולכים אחר הפה קרא הוא? 
ר יַויְהִ֛  ),יגמא ' מקץבר(שנאמר  -החלומות הולכין אחר הפה  נּו ַּכֲאֶׁש֥ ן ָּפַֽתר־ָל֖ (פתר מעין  . אמר רבא: והוא דמפשר ליה מעין חלמיההָהָי֑  ֵּכ֣

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

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

  
ם אִ  )מא ' מקץבר( יׁש ַּכֲחW֖מֹו(יב) ְוָׁש֨ ינּו ִא֥ נּו ֶאת־ֲחWמֵֹת֑ ֶּפר־֔לֹו ַוּיְִפָּתר־ָל֖ ים ַוּנְַס֨ ר ַהַּטָּבִח֔ ֶבד ְלַׂש֣ י ֶע֚ נּו ַנַ֣ער ִעְבִר֗    ָּפָתֽר:ָּת֜

י ְואֹ֥תֹו ָתָלֽה: יב ַעל־ַּכִּנ֖ י ֵהִׁש֥ ן ָהָי֑ה אִֹת֛ נּו ֵּכ֣ ר ָּפַֽתר־ָל֖ י ַּכֲאֶׁש֥   (יג) ַויְִה֛
נּו ם ִאָּת֜    ,שיתקיים דמא ואזלא, כעין כלל בפתרון חלוםק – ְוָׁש֨

יטעמי ו   המלמדים על חלומות שעתידים להתקיים.לפחות ארבעה דברים, של מונח רביע, בתפקיד  – ַנַ֣ער ִעְבִר֗
יׁש ַּכֲחW֖מֹו ָּפָתֽר )מא ' מקץבר( שפתרון חלום צריך להיותא)  -(טט  ]בבלי ברכות נז,ב[נביאם בסדר של  החלום, וזה מסביר מענין תוכן  ִא֥

   ,י בנאה)ברב( וכולם נתקיימו בי -, ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה פותרים פתרו אותו חלום  24כיצד 
וחלום שחלם לו ) ג -(טט חלום של שחרית  )ב -(טט ואמר רבי יוחנן, שלשה חלומות מתקיימין:  )ופרט הכולל שלושה פרטים –(טט 

  וגו'. ַהֲח֛לֹום ִהָּׁש֧נֹות לְועַ֨  ),לבמא ' מקץבר(אף חלום שנשנה, שנאמר  )ה -(טט חלום. ויש אומר:  וחלום שנפתר בתוך )ד -(טט חבירו, 
  הרי זו נבואה קטנה. -ונפל לו פסוק לתוך פיו  )הני(טט: מש אמר רבי יוחנן: השכים ), מעין חלוםו –(טט 

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

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

ֹון חֲ  )הבר' וישב מ,( יׁש ְּכִפְתר� ד ִא/ �ְיָלה ֶאָח) יׁש ֲח9מֹו# ְּבַל ם ִא� ֹום ְׁשֵניֶה@ K ֲחל! ֹו ַוַּיַֽחְלמּו דהא אתמר דכל  )בוא וראה :טט( א חזיוגו' ת9מ.
(זה"ב:כיון שנאמר כל החלומות  חלמין אזלין בתר פומא, יוסף כד פשר להו חלמא אמאי פשר להאי פישרא טבא ולהאי פישרא בישא

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

ד (זה"ב: לכל אח לכל חד וחד פשר להון פישרא לאהדרא מלה על אתריה, )לפי הצריך ליוסף ובני ישראלותיהם מבעליונים, ע"כ פתר חלו
ף  )חבר' וישב מ,(, מה כתיב ))שרשו הרעבש אופיםשר הלשבשורשו טוב, ור המשקים לש :טט(, פתר פתרון כדי להחזירו למקומו בשרשו ם יֹוֵס֗ אֶמר ֲאֵלֶה֜ ֹ֨ ַוּי

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

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

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

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

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

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

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

  
יׁש ֲח9 )הבר' וישב מ,(תבנית הפסוק  ם ִא� ֹום ְׁשֵניֶה@ K ֲחל! ֹוַוַּיַֽחְלמּו ֹון ֲח9מ. יׁש ְּכִפְתר� ד ִא/ �ְיָלה ֶאָח)   כעין פרט וכלל ופרט מֹו# ְּבַל

 K םפרט קדמאה, המפורט בפרט בתראה  – ַוַּיַֽחְלמּו ֹום ְׁשֵניֶה@ ֹוכלל  – ֲחל! ֹון ֲח9מ. יׁש ְּכִפְתר� ד ִא/ �ְיָלה ֶאָח) יׁש ֲח9מֹו# ְּבַל   פרט – ִא�
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  והתשע"טעמי המקרא בהלכה ובאגדה,  שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאהלכה שוה לפרטיה; קבוצה עם  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאוק שעור, מחיצה; דרוש בפס – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  
K  )הבר' וישב מ,(   חלום אחד מששים לנבואה ]בבלי ברכות נז,ב[- ר כנדרש בתרסא בתפקיד אפשרי של שעו(א)  – ַוַּיַֽחְלמּו
K  )הבר' וישב מ,(  ספירת בלום החפתרון חלום במלאך גבריאל; שורש מקור ורש, מקור לשמחיצה נעלה, : תרסא, בתפקיד )ב( – ַוַּיַֽחְלמּו

  ות. ספירת נצח דאצילשמקורה ב חלום אחד מששים לנבואה ]בבלי ברכות נז,ב[- כנדרש בומלכות (מידת) 
יׁש ְּכִפְת֥רֹון ֲחW֖מֹו ָחָלְֽמנּו: )יא,אמ מקץ בר'(- נעיין ב ד ֲאִנ֣י ָו֑הּוא ִא֛ ה ֲח֛לֹום ְּבַל֥יְָלה ֶאָח֖ של כל שר.   ִפְת֥רֹון ֲחW֖מֹוהפסוק מספר על  ַוַּנַֽחְלָמ֥

ה חֲ נשתמש במידת גורעין ומוסיפין ובמידת גימטריה באותיות    המלה נצ"ח !ועם הכולל מתקבלת  הגי' נצ"זמתקבלת  ַוַּנַֽחְלָמ֥
K  )הבר' וישב מ,( הנבואה בנצח  מקור. ומדרגה ששית למטה ממדרגת הנבואה קור החלוםמזה"ב:  פי'ע"פ הזהר ו תרסא, בתפקיד שעור) ג( – ַוַּיַֽחְלמּו

  . שבאצילות
  
ם )הבר' וישב מ,( ֹום ְׁשֵניֶה@ והחלום עצמו יורד  פתרון חלום,ה נשאר מנבואה שבנצח, למלכות שבקדמא ואזלא, סדר השתלשלות  – ֲחל!

ֹום כל אחד חלם ) ב"ר פח,דע"פ ( רש"יכפ' , שבסיפור חלומות שרי פרעה הוליך חלום לשני אנשים (כעין שתי מחיצות)למלאך גבריאל ֲחל!
ם לכות מפתרון בלהעלות החלום ממקורו במלאך גבריאל אל שורש ה החלום ר, ועל פותשחלם את חלומו ופתרון חלום חבירו ,,,,ְׁשֵניֶה@

  אצילות.ד
  

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

 בטלים. אלא שכאן הדברים הבטלים לא היו בטלים אלא לא נגעו לשרי פרעה. 
�ְיָלהאפשר כי טעם מונח של  י )טבר' וישב מ,( בתפקיד של תוספת, שלא שייכת אליהם והם אח"כ לא ספרו, וזה מרומז בטעם  ְּבַל  – ַּבֲחלֹוִמ=

  ים, בשר האופים וביוסף ודרכו לכלל ישראל.גדול, חלום הנוגע בשר המשק- זקף
יׁש ֲח9מֹו# עכשו נסביר את:  בבלי [-נדרש בכי עבירת שר המשקים הייתה חמורה מעבירת שר האופים. ו המלבי"םמסביר  .מהפך פשטא – ִא�

ת לחם שלמה, הרב דרשו[- כתב הו .אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו ]ברכות נה,ב

בדעתו שלא חטא כלל היה , ואילו שר האופים המתחרט עלי כל יום היהותשובה על עבירתו הרהר משקים השר כי , ]ארנרייך ש"ז ע' סב
יׁש ֲח9מֹו# של תבנית הטעמים  לכן לא הרהר תשובה. ות רמפשטות המעשה. שר האופים למ היפוך הדיןמהפך פשטא מלמדת על  – ִא�

תוך שהקב"ה עורר אותו לתשובה היה ליוסף שני דברים מ. והתהפך דינו לשוב לתפקידוומת. שר המשקים ע"י תשובה עבירתו הקלה ה
וכך יוסף ידע להעלות את החלום בבואו לפתור את החלום (א) תוכנו המרמז לכנסת ישראל (ב) שהתוכן הגיע באמצעות בעל תשובה. 

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

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

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

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

  :י אדם לפתור חלומות, והן הולכים אחר הפהשהקב"ה נותן דעת לבנ
ְמנּו )חבר' וישב מ,( יו ֲח֣לֹום ָחַל֔ מדרך , קטן בין שני קיסרים, אפשרות להיקש, מחלום לחלום, מפתרון לפתרון- קטן ... זקף- זקף – ַוּיֹאְמ֣רּו ֵאָל֔

  . ]ב,קצאוישב  'זוהר פר[- וב ]בבלי ברכות נז,ב[- כמו שלמדו ב פתרון לדרך פתרון
ם )חבר' וישב מ,( אֶמר ֲאֵלֶה֜ ֹ֨ ף פעולות סדרכלל של כעין קדמא ואזלא,  – ַוּי ים  רביע, ארבעה דברים  – יֹוֵס֗ מהפך פשטא  –ֲה֤לֹוא ֵלֽאWִהי֙ם ִּפְתרֹנִ֔

טפחא כשנוי, היינו פתרון החלום משתנה,  –ַסְּפרּו־ָנ֖א של הפתרון. מצב -מקף כרב –ַסְּפרּו־ָנ֖א מקף טפחא סלוק,  – ַסְּפרּו־ָנ֖א ִלֽיקטן, - זקף
, שמבטל , מגביל. יש לבקש פתרון רק מאדם המקדש עצמוסלוק – ִלֽי .הולך אחר הפה של הפותר. מלת "נא" קשורה לשער של קדושה

 םהרב אברה –ירושה פ(טט: קצת מן ההסבר ע"פ תורה ו חלומותלפתור  (קדושים)לבני אדם  (רק)הקב"ה נותן דעת  עצמו לקב"ה.
   רבא הסביר כי הכתוב "בחלום אדבר בו" זה ע"י מלאך. ],בנה בבלי ברכות[, וע"פ  אלאשוילי)

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

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

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

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

ְחּתָ  ִל֥י ְלָמ֪חֹול ִמְסְּפִדי֘  ְכּתָ ָהפַ֣  )ה' ל,יבת( -שלש הפוכות  י ִּפַּת֥ נִי ַׂשִּק֑ ח זאָ֣  )ירמיהו ל,יב( : ִׂשְמָחֽה ַוְּֽתַאּזְֵר֥ ים ְּבָמ֔חֹול ְּבתּוָלה֙  ִּתְׂשַמ֤ ים ּוַבֻחִר֥ ו ּוזְֵקִנ֖  יְַחָּד֑
י ה   )דב' תצא כג,ו(וגו',  ׂשֹון֙ ְלׂשָ  ֶאְבָל֤ם ְוָהַפְכִּת֨ יH֙ ' ה֤ ְוWֽא־ָאָב֞ עַ  ֱאWֶה֙ ֹ֣ ם ִלְׁשמ   וגו'.  ַוּיֲַהפGֹ֩  ֶאל־ִּבְלָע֔

הּפָ֮  )תה' נה,יט(דכתיב  -שלש פדויות ג) פעולה  :(טט ְפִׁשי ְבָׁש֣לֹום ָד֤ ֹ֨  )יד,מהשמו"א (וגו' ,  יְֻׁש֗בּון' ה֜  יּוְפדּויֵ֨  )ישעיהו לה,י(וגו',  יֲּקָרב־לִ֑ מִ  נַ֭  אֶמרַוּי
ם ן׀ ֶאל־ָׁש֗אּול ָהָע֜ יֹונָָת֤ cר יָמּות֙  ה ָׂשה ֲאֶׁש֣ ה ָע֠   וגו'.  ַהיְׁשּוָע֨
יִם ִנ֣יב נוב אּבֹוֵר֖  )ט,ינזישעיהו (דכתיב  - שלש שלומות ד) פעולה  :(טט ר ְוַלָּק֛רֹוב ָלָר֧חֹוק ָׁש֜לֹום ָׁש֨לֹום׀ ְׂשָפָת֑ ְו֣רּוַח  )יטדהי"א יב,(: ּוְרָפאִתֽיו' ה֖  ָאַמ֥

אׁש  ֹ֣ ה ֶאת־ֲעָמַׂש֘י ר H  השלושיםָלְבָׁש֗ זְֶר֔ ֹ֣ י ָׁש֨לֹום׀ ָׁש֜לֹום ְלH֗ ְוָׁשלֹו֙ם ְלע ה םַוֲאַמְרּתֶ֥  )שמו"א כה,ו(וגו' , ַהָּׁשִליִׁשי֒ם ְלH֤ ָדִוי֙ד ְוִעְּמH֣ ֶבן־יִַׁש֔ ֹ֖ י ּכ ה ֶלָח֑  ְוַאָּת֤
ל ָׁש֔לֹום ּוֵביְתH֣  ָׁשלֹום֙  ֹ֥    . :ָׁשֽלֹום ֲאֶׁשר־ְלH֖  ְוכ

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

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


