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  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 מר֥כאוה לפרטיה; קבוצה עם הלכה ש - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאר, מחיצה; דרוש בפסוק שעו – 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;

  

 :מקץ מא,אבראשית  1.1

  

  :ד –בראשית מקץ מד,ג 

ם׃  [ג]  ָּמה ַוֲחֹמֵריֶהֽ ּו ֵה� ֹור ְוָהֲאָנִׁש�ים ֻׁשְּלח� ֶקר א! ּו ֶאת[ד]    ַהֹּב� �ם ָיְצא א ִהְרִחיקּו/ ְויֹוֵס-ף ָאַמר+ ַלֲאֶׁש�ר ַעל-ֵה' �ֹ ּום -ָהִעיר0 ל ֹו ק1 ֵּבית�
ם ָל2  ף ַאֲחֵר�י ָהֲאָנִׁש!ים ְוִהַּׂשְגָּתם+ ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה� ה׃ְרֹד� ַחת טֹוָבֽ ם ָרָע�ה ַּת1   ָּמה ִׁשַּלְמֶּת1

ם[ד]     גדולה, מלמד על שיעור לפניו ושיעור אחריו.- תלישא – ֵה'

אדם מהלך ארבעה מיל, ושיעור זמן משיאור  –שיעור זמן מאיילת השחר (הנקרא גם עמוד השחר) עד שיאור המזרח  – שיעור לפניו
  כך המלצה לשיעור אורך זמן תפילה. שיעור ארבעה מיל הוא שעה ושליש שעה.אדם מהלך ארבעה מיל. ובתוך  –המזרח עד שתנץ החמה 

 
  תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק א [דף ב טור א] 

ֹור אמר רבי בא כתיב  ֶקר א! התורה קראה לאור בוקר תני רבי ישמעאל בבקר בבוקר כדי ליתן תחום לבוקרו של בוקר אמר רבי יוסי בי ר' בון ַהֹּב�
  וביו של רקיע ללילה בין בערבית בין בשחרית אם אומר ליתן ע

  נמצאת אומר שאין היום והלילה שוין ותני באחד בתקופת ניסן ובאחד בתקופת תשרי היום והלילה שוין ...
ומניין משיאור המזרח עד  משיאור המזרח עד שתנץ החמה ארבעת מילאדם מהלך ארבעת מילין  מאיילת השחר עד שיאור המזרחאמר רבי חצנא 

יות' הוון אמר  סדום לצוער ארבעת מילשתנץ החמה ארבעת מיל דכתיב וכמו השחר עלה וגומר וכתיב השמש יצא על הארץ ולוט בא צוערה ומן 
  רבי זעירא המלאך היה מקדד לפניהן הדרך ומניין מאיילת השחר עד שיאור המזרח ארבעת מיל כמו וכמו מילה מדמיא לחבירתה 

  בראשית וירא יט,יז:    

ֹ+אֶמר+ ִהָּמֵל�ט ַעלוַ  ּוָצה ַוּי ם ַהח8 ם ֹאָת9 > ְכהֹוִציָא֨ = ַאל-ְיִהי ל-ַנְפֶׁש� י= ְוַאֽ יט ַאֲחֶר� �ד ְּבָכל- ַּתִּב   ַהִּכָּכ!ר - ַּתֲעֹמ�
ָרה ִהָּמֵל�ט ֶּפן ה׃-ָהָה1   ִּתָּסֶפֽ

>  פרט קדמאה ם ֹאָת9  , בתפקיד שיעור, שתבנית הבאה מלמדת לדרוש אותו כמוסבר בהמשךתרסא –ַוְיִהי , קדמא ואזלא - ם ְכהֹוִציָא֨

להודיענו שהוא כעין כלל מלמד מצורת כעין בנין אב או דבר החוזר וקורה על השיעור המרומז בפרט קדמאה, בנין אב כי ההמשך 
ֹ+אֶמר+ ִהָּמֵל�ט ַעל = ַאל-ַוּי י= -ַנְפֶׁש� יט ַאֲחֶר� �ין תבנית פעמיים זקף בין שני קיסרים, משמשת בעוד מקומות בין היתר בתפקיד כע ַּתִּב

ּוָצה בנין אב, ומלמד על הפרט קדמאה שהפרט בתראה  אדם מהלך  - ארבעה מילין של מרחק צוער מסדום הוא זמן ש - רביע  - ַהח8
ומניין משיאור המזרח עד שתנץ החמה ארבעת מיל דכתיב וכמו  משיאור המזרח עד שתנץ החמה ארבעת מילארבעת מילין 

מקדד לפניהן  בקו ישר כי המלאך סדום לצוער ארבעת מילט בא צוערה ומן השחר עלה וגומר וכתיב השמש יצא על הארץ ולו
מילה מדמיא  כמו וכמוומניין מאיילת השחר עד שיאור המזרח ארבעת מיל  בנין אב או דבר החוזר וקורה מלמד בכעין היקש. הדרך

  .לחבירתה

  
 בראשית וירא יט,יט:    

Dֹאת ְקֹרָב2ה ָלנ1ּוס ָׁש� -ִהֵּנה יר ַהּז א ָהִע֨ י׃ָנ' י ַנְפִׁשֽ וא ּוְתִח1 א ִמְצָע2ר ִה� 1ֹ ָּמה ֲהל ה ָּנ9א ָׁש8 !ר ִאָּמְלָט֨ וא ִמְצָע �  ָּמה ְוִה
ָּמה   ארבעה מילין של מרחק צוער מסדום.אולי  - רביע  -  ָׁש8

  
שעה ושליש שעה קודם ולזה אמרו שיום התורה לכל דיניה הוא מעלות השחר עד צאת הכוכבים. וכמו שכתב הראב"ע אברבנאל בראשית א 

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

  'הלילה עצמו וגו
  

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

ה ֶאל Fים ַהֶּז9ה ַהר-ֲעֵל ר ַעל-ַהר> ָהֲעָבִר֨ ב ֲאֶׁש� ֹו ֲאֶׁשר+ ְּבֶא�ֶרץ מֹוָא� ֹו - ְנב8 �י ְיֵרח!   ְּפֵנ
ל לַ -ּוְרֵאה+ ֶאת 1י ִיְׂשָרֵא� ן ִלְבֵנ ר ֲאִנ1י ֹנֵת2 ַען ֲאֶׁש֨   ֲאֻחָּזֽה׃ֶא�ֶרץ ְּכַנ�

ֹו-ַהרקטנה, מרמז על לימוד בענין שיעורין, - תלישא – ַהר> -ֶאל   רביע, מרמז על שיעור בעל ערך ארבע-  ְנב8

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

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

  מסביר כי הכוונה מתחילת שקיעה ועד סוף שקיעה  ס'תו

  ים בימינו, העמודות באפור לא שייכות לנאמר בעיוןדוגמא ללוח זמנים לאופק ירושל
 –איילת השחר?  

 עמוד השחר

 -יאור המזרח 

 עלות השחר

תחילת זמן צצית, 
 תפילין וקריאת שמע,

 צאת הכוכבים  שקיעה מלאה נץ (זריחת) החמה

דקות לפני  120-כ 
הזריחה בניסן 

 ותשרי

דקות לפני  72-כ
הזריחה בניסן 

 ותשרי

    

 תקופת טבת

 דצמ' 21-23 

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

 תקופת ניסן

 מרץ' 21-23

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

 תקופת תמוז

 יונ' 21-23

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

  , כפעמיים שעה ושליש ראה אברבנאל בשם ראב"ע 1:18*  2בין איילת לנץ, היינו  2:36בתקופת תמוז הפרש 
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  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 מר֥כאוה לפרטיה; קבוצה עם הלכה ש - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאר, מחיצה; דרוש בפסוק שעו – 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 ֶאת תחום העיר (להשפעה, לתחום שבת), תחום עיבורה של עיר ים אחריוושיעור �א ִהְרִחיקּו/ -ָיְצא �ֹ מונח זרקא מונח סגול,  -  ָהִעיר0 ל
רחוק רחוק רחוק רחוק  יהושע ג,דכד"א  תורה שלמה (יא) בשם מדרש-שליטתה על הנמצאים בה, כדאיתא ב - מוסיף משהו על העיר, כאן כח השפעתה 

  אמר אם יתרחקון מן העיר אפילו מיל אחד אין כל בריה יכולה להחזירן. מהמהמהמהובינו כאלפים אובינו כאלפים אובינו כאלפים אובינו כאלפים א יהיה ביניכםיהיה ביניכםיהיה ביניכםיהיה ביניכם

שאם יצאו האחים מעבר לתחום מיל השווה אלפיים מן העיר לא תהיה ליוסף שליטה עליהם. אפשר שמדובר  חנוכת התורהוכן בפירוש 
רבי העשל שאם אמרו תפילת הדרך לא  לשמירה בדרך. השערה זאת היא ע"פ בשיעור המרחק שאחריו יש לומר תפילת הדרךכאן גם 

  יוכלו לשלוט בהם. וע"פ אמרי אמת שאמר מאמר מכתב יד של רבי חיים וויטל (שאבד) שבו נאמר כאן על ענין תפילת הדרך.

 והוא עיבורה של עיר, שבעים אמה ושיריים שמעבר למבנה המגורים האחרון שבעיר לענין מדידת תחום אלפיים אמה יש כאן שיעור נוסף

א-ֶאתלשבת, הנרמז בר"ת  �ֹ א ִהְר אה"ל וגם ע"י כעין מידת גורעין ומצרפין במלים  – ָהִעיר0 ל �ֹ   אותיות לא ה מהוות אה"ל. ִחיקּו/ ל

א-ֶאת �ֹ ר"ת אה"ל. האם אהל שהוא מבנה ארעי יחשב לתחום שבת? הרב י"מ רושצקי הי"ו: עיין שו"ע שצ"ה ס"ו ועיין עוד בדגול מרבבה  – ָהִעיר0 ל
עי"ש ובשע"ת ס"ק ב'. ומ"מ צריך להיות שנעשה  ארעי ללינת אדם השומרליון השו"ע שאין צורך ש(בית)יהיה גדול ד' אמות אלא די בזה שעשוי שעל ג

 באמת לשומר לדור שם ולא רק עבור הגדלת תחום שבת.

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

  

ּו אֶ  �א ִהְרִחיקּו/ -תָיְצא �ֹ /  יהושע ה,יג-זרקא מונח סגול, דומה ל -ָהִעיר0 ל יִריחֹו ְהי�ֹות ְיהֹוֻׁשַעI ִּבֽ י ִּבֽ  זרקא סגול, עיבורה של עיר -ַוְיִה8

/  רש"י (יג) יִריחֹו ְהי�ֹות ְיהֹוֻׁשַעI ִּבֽ י ִּבֽ   )ם נו, בבבלי נדריע"פ מכאן לעיבורה של עיר שהוא מן העיר, שאי איפשר לומר בתוך יריחו.( -ַוְיִה8

/  רד"ק (יג) יִריחֹו ְהי�ֹות ְיהֹוֻׁשַעI ִּבֽ י ִּבֽ שהרי  ),נדרים נו,ב( בגבול יריחו; ומיכן סמכו רבותינו ז"ל שעיבורה של עיר דינו כעיר - ַוְיִה8
כבשה וחנו את פני העיר; והקב"ה שלח כי נסעו מהגלגל אחר שנמולו שם הערלים, ועשו הפסח, ובאו להם ליריחו ל -ואמר בהיות יהושע ביריחו יהושע לא היה בתוך העיר. 

  מלאכו להראות ליהושע כדי לחזקו ולבשרו, ונראה לו בדמות איש וחרבו שלופה בידו, מורה על הגבורה ועל הניצוח;
ְרא ְוִהֵּנהיהושע  ה,יג:  + ַוַּי� / ַוִּיָּׂש-א ֵעיָניו יִריחֹו ְהי�ֹות ְיהֹוֻׁשַע0 ִּבֽ י ִּבֽ ֹו-ַוְיִה8 ֹו ְוַחְרּב1 ה ִאם ִאיׁש+ ֹעֵמ�ד ְלֶנְגּד� ֹו ֲהָל1נּו ַאָּת� �אֶמר ל�ֹ + ַוּי ַע ֵאָליו ֶלK ְיהֹוֻׁש- ֹו ַוֵּי֨ ה ְּבָיד! ינּו׃-ְׁשלּוָפ�   ְלָצֵרֽ

  

 , שיעור לתחום שבת

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

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

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

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

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

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

י דין. והנה יוסף רצה על פ והלכו רק אלפים אמה שזה מותר לילך בשבת כדי שיסבור יוסף שהם הלכו לדרכם כדי שלא יוכל עוד לדבר אתם קשות.
לבוא על האמת אם יש בביתם תבואה או לא ואיזה טעם של למה תתראו אמת. לכך צוה לאשר על ביתו קום רדוף פירוש אם תראה אותם מרחוק 

ם תראה שלא הלכו חוץ לתחום אם כן אין כאן פיקוח נפש דאם לא כן למה לא הלכו יותר מאלפים אמה בכהאי גוונא קום רדוף אחריהם. אבל א
שהם הלכו יותר מאלפים אמה אם כן בוודאי יש כאן פיקוח נפש אזי לא תרדוף אחריהם. והשתא יבואר המדרש שהתחלנו הבוקר אור והאנשים 

  שלחו הם יצאו את העיר לא הרחיקו כמה דאת אמר כאלפים אמה דייקא פירוש סימן זה מסר יוסף לאשר על ביתו אם ירדוף אחריהם או לא:
  

  :ג,דץ ממק בראשית

ם׃ ָּמה ַוֲחֹמֵריֶהֽ ּו ֵה� ֹור ְוָהֲאָנִׁש�ים ֻׁשְּלח� ֶקר א!   ַהֹּב�
  לארבעה עשר בודקין את החמץ אור א,פסחים ב בבלי

סמיכות ללילה כפי שנעשה בלשון המשנה במקומות אחדים כפי  של במובן" אורלתוספת המשמעות למילה " ימחפשת מקור תנכ" הגמרא
  .ללילה קרובה סמיכותשמסביר שזו  דיינזלץ מביא ראב"שט הרב ב, ג, ז. פיםשמתברר בדיון ד

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

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

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

  

 וישכם") ג,ירא כב' ובר( למצות שנאמר מקדימיםכל היום כולו כשר למילה, אלא שזריזים : ותניא הא ד",ד פסחים בבלי •
  [רביע] בבקר [קדמא אזלא] אברהם

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

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

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

בחסות  .רגשו ביתר שאתווהחום ה היובשמן הסתם ושנת הבצורת השניה שהייתה כן וכל שביום יש קרירות)  שעות... עד ארבע  עירובין
  .באמתחת בנימין הגביעהממונה על בית יוסף יכל להכניס כספם באמתחותיהם ולהטמין החשיכה 
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  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 מר֥כאוה לפרטיה; קבוצה עם הלכה ש - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאר, מחיצה; דרוש בפסוק שעו – 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;

  

 :מקץ מא,אבראשית  1.2

  
  :,יזט,ה,א,מא מקץ בראשית

ים ץ ְׁשָנַת�ִים ָיִמ! י ִמֵּק� Mד ַעל  [א] ַוְיִה �ה ֹעֵמ1 ם ְוִהֵּנ ה ֹחֵל� �ר׃-ּוַפְרֹע   ַהְיֹאֽ
!ית  ם ֵׁשִנ �Nַּיֲח  ן ַוֽ Mֹות ְוֹטֽבֹות׃  [ה] ַוִּייָׁש ד ְּבִריא1 ֹות ְּבָקֶנ1ה ֶאָח� ים ֹעל2 �ה׀ ֶׁש�ַבע ִׁשֳּבִל8   ְוִהֵּנ

ים ֶאת ר- [ט] ַוְיַדֵּבר+ ַׂש�ר ַהַּמְׁשִק� ה ֵלאֹמ! יר ַהּֽיֹום׃-ֶאת  ַּפְרֹע� י ֲאִנ�י ַמְזִּכ1 Mֲחָטַא  
ץ  [א]  י ִמֵּק� Mם , גדול טפחא-זקף - ַוְיִה �Nַּיֲח  ן ַוֽ Mי ֲאִנ�י ֲחטָ -[ט] ֶאת, גדול טפחא-זקף - [ה] ַוִּייָׁש Mגדול טפחא- זקף - ַא  

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

ה ֶאל  ר ַּפְרֹע� ד ַעל-[יז]  ַוְיַדֵּב1 י ִהְנִנ1י ֹעֵמ� MִמNר׃-יֹוֵס!ף ַּבֲח ת ַהְיֹאֽ  ְׂשַפ1
י MִמNל, בתפקיד שלוש, בשם הרב שמואל שמעלקע פינטר זצ"ל שלושה דברים היו בחלום פרעה, פרות טובות ורעות, גדו- זקף – ַּבֲח

ה ֵיֶר�א ְוַעָּתה+  ) בר' מקץ מא,לגלקים בו. לכן כאשר יוסף אמר (- שבלים טובות ורעות, איש אשר רוח א יׁש ַפְרֹע� ֹון ִא� �הּו ְוָחָכ!ם ָנב  ִויִׁשיֵת�
ֶרץ-ַעל ִים׃ ֶא1 ים ּֽבֹו׃) מא,לח(ואמר יר פרעה שלפניו האיש אשר ראה בחלום , הכִמְצָרֽ ּוַח ֱאNִה� יׁש ֲאֶׁש2ר ר1 Mה ִא  ֲהִנְמָצ�א ָכֶז�

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

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

  

1ֹאֶמר ַּפְרֹע�  בראשית מקץ מא,לח: ים ּֽבֹו׃-ה ֶאלַוּי ּוַח ֱאNִה� יׁש ֲאֶׁש2ר ר1 Mה ִא   ֲעָבָד!יו ֲהִנְמָצ�א ָכֶז�
  כמה)חצר הוא פע"התרנ"ו ( ,197ע' } 3{וחדשי השנה חסידות  יםעדמו הרב הורוויץ מאיר בן אליעזר,, נועם אמרי

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

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

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

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

ים ּֽבֹו׃ נבואה ּוַח ֱאNִה� יׁש ֲאֶׁש2ר ר1 Mיׁש  התכוון פרעהוהנבואה לא שורה אלא על המיוחסים. ולזה  ִא Mה ִא גדול איננו - ובנגינה זקף ֲהִנְמָצ�א ָכֶז�
ים ּֽבֹו׃ זוקפים כאן קטן ועושים ממנו גדול, אלא הוא כבר גדול ותמיד היה כזה כי הרי ּוַח ֱאNִה�   . ר1

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

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

ח ֹמֶׁש2ה ֶאת )יג,יט בשלח ֹו-ַוִּיַּק1 ף ִעּמ! ֹות יֹוֵס�   שניהם נבקע הים.כי רק משה רבנו יכל לעסוק בהעלאת עצמות יוסף עמו ממצרים, ומפני  ַעְצמ1

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

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

ים ּֽבֹו׃ כאן בשילוב דברי אמרי נועם ודברי אדרת אליהו ואוצר הזוהר מתקבל גלוי רצון ה' ביוסף ואחריו במשה  ּוַח ֱאNִה� יׁש ֲאֶׁש2ר ר1 Mה ִא  ָכֶז�

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

  

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

  
  :,כוג,מא מקץ בראשית

 Tַבע ה[ג] ְוִהֵּנDֹות ֶׁש �ֹות ָּפר ֹות ֲאֵחר8 ֲחֵריֶהן+  ֹעל- ר-ִמן ַאֽ ֹות ַהְיֹא� ֹות ַמְרֶא�ה ָרע1 �ְדָנה ָּבָׂש!ר ְוַדּק ַּתֲעֹמ2 ֶצל ַוֽ ֹות ֵא1 ת-ַעל ַהָּפר� ר׃ ְׂשַפ1  ַהְיֹאֽ
ת [כו] ֶׁשDַבע �ת ָּפֹר ָּנה ָׁשִנים+  ֶׁש-ַבע ַהֹּטֹב8 ִּׁשֳּבִלים+  ְוֶׁש-ַבע ֵה� ת ַהֽ ַבע ַהֹּטֹב� ֹום ֵה!ָּנה ָׁשִנ�ים ֶׁש1  ֽהּוא׃ ָח1דאֶ  ֲחל�

  

ה  )ג,מא( Tֹות גרשיים  - ְוִהֵּנ ֹות ֲאֵחר8 �  פרט שאליו מתיחסים שאר פרטי גזירת הרעב - ֶׁשDַבע ָּפר

ת ֶׁשDַבע (סלוק)),כומא( �ת ָּפֹר דרגא , נמצא כי התבנית פרט שאליו מתיחסים שאר פירטי הפתרון -, בתפקיד דרגא מונח רביע -  ַהֹּטֹב8
  תפרוהקשר לפעמיים ב מופיעה מונח רביע 

ֹות  )ג,מא(  ֹות ֲאֵחר8 �. תצ-שני לוחות הברית (השל"ה) תפחבתפקיד תיקון ליצר הרע, גלות וגאולה, כתב  דרגא מונח רביע, - ֶׁשDַבע ָּפר

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

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

ת ֶׁשDַבע �ת ָּפֹר הששי לרקיע תיקון ליצר הרע, כתוב זה הוא רמז להסתלקות השכינה מהרקיע  –, בתפקיד דרגא מונח רביע - ַהֹּטֹב8
  השביעי, בגלל חטאי האדם כפי שנעשו במצרים. 
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  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 מר֥כאוה לפרטיה; קבוצה עם הלכה ש - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאר, מחיצה; דרוש בפסוק שעו – 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;

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

  ל) הרקיע שבע (השביעי) 

  

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

ה ֵׁשם �א ַפְרֹע �ת ַּפְעֵנַח/ -ַוִּיְקָר֨ ְפַנ ֹו ֶאת-ַוִּיֶּתן  יֹוֵסף0 ָצֽ �ת ַּבת- ל ְסַנ8 ן ְלִאָּׁש!ה-ָאֽ ן ֹא� ֹוִטי ֶפ2ַרע ֹּכֵה1 ף ַעל  ּפ1 א יֹוֵס� ֶרץ ִמצְ -ַוֵּיֵצ1 ִים׃ֶא1   ָרֽ
  

ה ֵׁשם �א ַפְרֹע �ת-ַוִּיְקָר֨ ְפַנ ס"ת ַהִא"ם פ"ת? או נפרש (כי בשולחן ערוך חלק) א(בן) ה(עזר) (יש הלכה של הימנעות) מפ"ת  – יֹוֵסף0 ָצֽ

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

ת ַּבת ונגלה בסופי תיבות של הכתוב הבא ְסַנ8 ן-ָאֽ ֹוִטי ֶפ2ַרע ֹּכֵה1   מילת תעני"ת – ּפ1

א יֹוֵס�ףונגלה בסופי תיבות של הכתוב הבא  ן ְלִאָּׁש!ה ַוֵּיֵצ1   המלה הנאפ"ל – )ַעל( ֹא�

ִים-ַעלונגלה בסופי תיבות של הכתוב הבא  ֶרץ ִמְצָרֽ   המלה  לֻצ"ם או בלי ל' צ"ם – ֶא1

  

ֹו ֶאת-ַוִּיֶּתן �ת-ל ְסַנ8   בכתוב לפחות ארבע הלכות לענין הלכות תענית חתן וכלה ביום חתונתם לפי זמן החופה . מונח רביע, דרוש – ָאֽ

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

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

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

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

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

לפ"ז א"צ להשלים וכ"כ בהג"ה ש"ע ואם האב מקבל הקדושין בשביל בתו הקטנה צריך הוא להתענות לפי טעם זה ובימים שאין 
  ים כמ"ש בא"ח צריך ליזהר שלא יהיה רודף אחר מותרות מאכל ומשתה:מתענ

אין לו להתענות, אבל אם יש לו נשואין א [א] (ז) בניסן מתענה (ח) ביום חופתו, (ט) <א>  בחנוכההגה: מי שיש לו נשואין (ו) שו"ע או"ח תקעג 
  סימן תק"פ (הגהות מנהגים וליקוטי מהר"ש).  ב אפילו בר"ח ניסן, מפני שהוא אחד מן הימים שמתענים בהם, כדלקמן סוף

  

  ?חנוכה מן התורה מניין

ה ַלה! ויקרא אמר כג,לו:  יבּו ִאֶּׁש� ים ַּתְקִר1 �ת ָיִמ�   ' ִׁשְבַע
י ִמְקָרא Fֹום ַהְּׁשִמיִנ�ה� -ַּבּי ם ִאֶּׁש-ה ַלֽ ם ְוִהְקַרְבֶּת֨ ה ָלֶכ9 וא ָּכלֹקֶדׁש> ִיְהֶי֨ א ַתֲעֽׂשּו׃  -' ֲעֶצ�ֶרת ִה� 1ֹ ה ל   ְמֶל1אֶכת ֲעֹבָד�

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

  מזה הנהגת שמחת תורה.ואח"כ פעם בשנה ו

י  Fֹום ַהְּׁשִמיִנ�  קריאת תורה מיוחדת  - ֹקֶדׁש> -ִמְקָרא העברת ,אתנח) מונח פזר, כעין שני עניני פזר( –ַּבּי

  לשמחת תורה בגולה ביום התשיעי,  א'

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

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

  כה כסלו מצאו הנר המערבי דולק.

וראים ארבעה חנוכה אורכה שמונה ימים, בכל יום יש קריאת תורה בפרשת חנוכת המזבח במשכן, כל יום נשיא שבט אחד. ביום השמיני ק
חַ במדבר נשא ז,פד  נשיאים וקטע הסיכום �את׀ ֲחֻנַּכ�ת ַהִּמְזֵּב8ֹ   .ז

  הולך ופוחתהשל מספר פרים ֹקֶדׁש> -ִמְקָרא בסוכות לכל יום יש

 

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

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

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

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

י ִמְקָרא - טט  * Fֹום ַהְּׁשִמיִנ�חות מפוזרות סביב השנה פז"ר קש"ב = קש"ב פז"ר התפילות ללא קשב (ללא כוונה מלאה) המונֹקֶדׁש> -ַּבּי
י  קטנה (ציור מעגל) תפילה בציבור עם כוונה- לישאת –ֹקֶדׁש> -ִמְקָרא מתוקנות ע"י Fֹום ַהְּׁשִמיִנ�נקודת המרכז  -  החג הזהמונח פזר,  - ַּבּי

  המתקנת 

י  התפילות ללא קשב (ללא כוונה מלאה) המונחות מפוזרות סביב השנה * Fֹום ַהְּׁשִמיִנ�נקודת המרכז של  - החג הזהמונח פזר,  - ַּבּי

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

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

שאפשר כי הפסוק השני מרמז שיהיה עוד מועד לה' והוא חנוכה. דבר המשתלב ברמז  שמלמד שוב על המועדים. הרב דושינסקי אמר
  מטעמי המקרא.
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  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 מר֥כאוה לפרטיה; קבוצה עם הלכה ש - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאר, מחיצה; דרוש בפסוק שעו – 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;

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

  , ולפי ההשערותמשרתים
 

  

  :מקץ מא,אבראשית  1.3

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

  :ג,ב,מא מקץ בראשית

�ה ִמן[ב]  חּו׃-ְוִהֵּנ ת ָּבָׂש!ר ַוִּתְרֶע�יָנה ָּבָאֽ �ה ּוְבִריֹא ֹות ַמְרֶא� ֹות ְיפ1 ר ֹעNת+ ֶׁש�ַבע ָּפר�   ַהְיֹא8
ֲחֵריֶהן+ ִמןג[ ֹות ַאֽ ֹות ֹעל- ֹות ֲאֵחר8 �ה ֶׁשDַבע ָּפר Tֹות ָּבָׂש!ר-] ְוִהֵּנ �ה ְוַדּק ֹות ַמְרֶא� ר ָרע1   ַהְיֹא�
ֹות ַעל  ֶצל ַהָּפר� ְדָנה ֵא1 ַּתֲעֹמ2 ר׃-ַוֽ ת ַהְיֹאֽ   ְׂשַפ1

�ה[ב]  ר -ִמן ְוִהֵּנ ֹות ֹעNת+ ֶׁש�ַבע ַהְיֹא8   , ונמצא פירוש מעט להלן:פרשל אלא לסתום הכתוב בא לא, סתום תוכן קטן-זקף...  רביע –ָּפר�

ֹות[ב]   ֹול ָׂשָב1ע )בר' מקץ מא,כט( מתקבל ֶׁש�ַבעשפ"ע וזה רמז לפתרון יוסף, שבשנוי ניקוד מלת  –ר"ת ע' ש' פ'  – ֹעNת+ ֶׁש�ַבע ָּפר�   ָּגד�

ת  �ה ּוְבִריֹא ֹות ַמְרֶא� ֹות ְיפ1 י )בר'וישב לט,ו(מיוש(ס)"ף שנאמר עליו  –ר"ת ש' פ' י' מ' ו'  – ֶׁש�ַבע ָּפר� �ף ַוְיִה ַאר-ְיֵפה יֹוֵס� ה׃ ִויֵפ1ה ֹת�  ַמְרֶאֽ

יוסף סליק ואתעטר בתרין גוונין (נ"א דרגין) בקדמיתא נע"ר ובסופא צדי"ק, כמה  ... זוהר כרך ב (שמות) פרשת בא דף מג עמוד א
י )בר' וישב לט,ו(יאן ביה גוונין למחזי ורזא דא  �ף ַוְיִה ַאר-ְיֵפה יֹוֵס� ה ֹת� ה ִויֵפ1 שפירא בתרין סטרין בתרין דרגין בתרין גוונין עילא  ,ַמְרֶאֽ

ה ִויֵפ1ה - טט  ותתא,   .במשמע של ראיה נבואית ברורה של רזי מעלה ַמְרֶאֽ

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

�ה ִמן[ב]  ר ֹעNת+ -ְוִהֵּנ   הנר"ת  –ס"ת ה' נ' ר' ת'  – ַהְיֹא8

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

  

ֹות  ֹות ֲאֵחר8 �ה ֶׁשDַבע ָּפר Tים מונח רביע, ודרגא מונח רביע.אפשר כי התבנית כאן משולבת מתבנית גרשי, רביעגרשיים דרגא מונח  - ְוִהֵּנ  

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

ה׃-יֹוֵסף+ ֶאל ה ִהִּג1יד ְלַפְרֹעֽ ים ֹעֶׂש� ּוא ֵא�ת ֲאֶׁשDר ָהֱאNִה2 ה ֶאָח�ד ה! ֹום ַּפְרֹע� ה ֲחל1   ַּפְרֹע�
  

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

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

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

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

  
  ,כו:ג,מא מקץ בראשית

ֹות ֶׁשDַבע [ג] ְוִהֵּנTה �ֹות ָּפר ֹות ֲאֵחר8 ֲחֵריֶהן+  ֹעל- ר-ִמן ַאֽ ֹות ַהְיֹא� ֹות ַמְרֶא�ה ָרע1 �ְדָנה ָּבָׂש!ר ְוַדּק ַּתֲעֹמ2 צֶ  ַוֽ ֹות לֵא1 ת-ַעל ַהָּפר� ר׃ ְׂשַפ1  ַהְיֹאֽ
ת [כו] ֶׁשDַבע �ת ָּפֹר ָּנה ָׁשִנים+  ֶׁש-ַבע ַהֹּטֹב8 ִּׁשֳּבִלים+  ְוֶׁש-ַבע ֵה� ת ַהֽ ַבע ַהֹּטֹב� ֹום ֵה!ָּנה ָׁשִנ�ים ֶׁש1  ֽהּוא׃ ֶאָח1ד ֲחל�

  

ה  )ג,מא( Tֹות גרשיים  - ְוִהֵּנ ֹות ֲאֵחר8 �  פרט שאליו מתיחסים שאר פרטי גזירת הרעב - ֶׁשDַבע ָּפר

ת ֶׁשDַבע )(סלוק),כומא( �ת ָּפֹר דרגא , נמצא כי התבנית פרט שאליו מתיחסים שאר פירטי הפתרון -, בתפקיד דרגא מונח רביע -  ַהֹּטֹב8
  פרותהקשר לפעמיים ב מופיעה מונח רביע 

ֹות  )ג,מא(  ֹות ֲאֵחר8 �. תצ-) תפחשני לוחות הברית (השל"הבתפקיד תיקון ליצר הרע, גלות וגאולה, כתב  דרגא מונח רביע, - ֶׁשDַבע ָּפר

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

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

ת ֶׁשDַבע �ת ָּפֹר תיקון ליצר הרע, כתוב זה הוא רמז להסתלקות השכינה מהרקיע הששי לרקיע  –, בתפקיד דרגא מונח רביע - ַהֹּטֹב8
  השביעי, בגלל חטאי האדם כפי שנעשו במצרים. 

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

  ל) הרקיע שבע (השביעי) 

  גלות וגאולה –דרגא מונח רביע ראה 

  
 בראשית מקץ מב,ז:

1 ְרא יֹוֵס2  יו ַוַּיִּכֵר!ם -ף ֶאתַוַּי   ֶאָח�
�ַען ִלְׁשָּבר ֶרץ ְּכַנ ּו ֵמֶא1 �אְמר�ֹ ם ַוּי ֹ-אֶמר ֲאֵלֶהם+ ֵמַא�ִין ָּבאֶת� ֹות ַוּי ם ַוְיַדֵּבDר ִאָּת�ם ָקׁש8 ר ֲאֵליֶה9 ֶכל׃-ַוִּיְתַנֵּכ֨   ֹאֽ

ר … ז,בראשית מקץ מב ם ַוִּיְתַנֵּכ֨ ֹו ִאָּת�ם ַוְיַדֵּבDרכעין כלל וחזר ופירטו  קדמא ואזלא, -  ֲאֵליֶה9 דרגא מונח רביע, פרט שאליו  -  תָקׁש8
אפשר  .כנכרי בדברים לדבר קשות...  רש"י ובפירוש ,וחשיב מה דמליל להוןת"א - שב אפשר שזה הדגש, מתיחסים שאר פירטי דבריו

  סיפור מעשה ופרוטו אחריו מל"ב מדות לרבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי כי כאן תבנית זאת מבטאה כעין מידה
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  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 מר֥כאוה לפרטיה; קבוצה עם הלכה ש - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאר, מחיצה; דרוש בפסוק שעו – 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;

  לח: בראשית מקץ מב,

אֶמר לֹא Mֹ י-ַוּי ד ְּבִנ�י ִעָּמֶכ!ם ִּכֽ ְלכּו-ֵיֵר1 +ֶרK+ ֲאֶׁש�ר ֵּתֽ + ַּבֶּד ר ּוְקָרָא-הּו ָאסֹון ֹו ִנְׁשָא8 �ּוא ְלַבּד Dת ְוה יו ֵמ9 ּה ְוהֹוַרְדֶּתDם ֶאת-ָאִח֨ י ְּבָיג�ֹון -ָב� ֵׂשיָבִת2
  ְׁשֽאֹוָלה׃  

  

ר  ֹו ִנְׁשָא8 �ּוא ְלַבּד Dמר"ד,  –(לאמו) ְוה +Kַּבֶּד+ֶר + מה יוסף קרהו  אור החייםפשטא, בתפקיד רגילות חזקה, ע"פ  פשטא –ּוְקָרָא-הּו ָאסֹון
  אסון בדרך רגילה, שהיה רגיל בה, אז עלול לקרות לבנימין בדרך שלא רגיל בה

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

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

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

  

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

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

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

  

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

י ֶיׁש ְעִּתי ִּכ1 �ה ָׁשַמ� אֶמר ִהֵּנ Mֹ ֶבר ְּבִמְצָר!ִים ְרדּו-ַוּי א ָנֽמּות׃-ָׁש+ָּמה+ ְוִׁשְברּו-ֶׁש� 1ֹ ם ְוִנְחֶי�ה ְול �נּו ִמָּׁש�   ָל
ְעִּתי �ה ָׁשַמ� אֶמר ִהֵּנ Mֹ ומהיכן ראה, והלא לא ראה אלא שמע, שנאמר  -  יעקב כי יש שבריעקב כי יש שבריעקב כי יש שבריעקב כי יש שבר    ויראויראויראוירא) מב,א(רש"י  קטן,- גדול ... זקף- זקף ַוּי

ְעּתִ  �ה ָׁשַמ� י ִהֵּנ ראה באסַפקַלְרָיה של קדש, שיש לו עוד שבר במצרים (ראה ב"ר צא,ו); ולא היתה נבואה  ????ויראויראויראויראוגו' (להלן,ב), ומהו י ִּכ1
   באספקלריא של קדש (שאינה ברורה כמו) נבואה ממש כי היה שרוי בעצב, ... ממש להודיעו בפירוש שזה יוסף. 

  
 בראשית מקץ מב,טז:

ח ֶאתִׁשְל֨חּו ִמֶּכ�ם ֶאָחד0 ְויִ  �  ֲאִחיֶכם/ -ַּק
ת ִאְּתֶכ!ם  ם ַהֱאֶמ� ֲחנּו+ ִּדְבֵריֶכ� ּו ְוִיָּבֽ   ְוַאֶּתם+ ֵהָא�ְסר�
ם׃-ְוִאם  ים ַאֶּתֽ י ְמַרְּגִל� ה ִּכ1 א ֵח�י ַפְרֹע� Mֹ   ל

  בראשית מקץ מד,יב,יז:

ן׃[יב]  ַחת ִּבְנָיִמֽ יַע ְּבַאְמַּת� ן ִּכָּל!ה ַוִּיָּמֵצא+ ַהָּגִב� ל ּוַבָּקֹט� ֹול ֵהֵח� �ׂש ַּבָּגד Mַוְיַחֵּפ  
ְהֶיה[יז]  ֹו הZּוא ִיֽ יַע ְּבָיד8 א ַהָּגִב9 יׁש ֲאֶׁשר> ִנְמָצ֨ Fאת ָהִא!ֹ ֹות ז י ֵמֲעׂש� אֶמר ָחִל�יָלה ִּל� Mֹ ֹום ֶאל- ַוּי ּו ְלָׁשל� ם ֲעל1 Mֶבד ְוַאֶּת ם׃ ס-ִּל�י ָע�   ֲאִביֶכֽ

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

ֶבד וְ ) מד,יז( ם ָע� Mגדול, הפרש מתקע"ו = אב"ן, ר"ת ב'זאת א'תם נ'תפסים בדרך סוד נבואה על עשרת הרוגי מלכות- קטן זקף- זקף –ַאֶּת  

  אבן מקיר תזעק?

  עד כאן תיקונים רוחניים*=*=*=*

  
  בראשית מקץ מא,ט:

ים ֶאת ר- [ט] ַוְיַדֵּבר+ ַׂש�ר ַהַּמְׁשִק� ה ֵלאֹמ!   ַּפְרֹע�
יר ַהּיֽ -ֶאת  י ֲאִנ�י ַמְזִּכ1 Mֹום׃ֲחָטַא  

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

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

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

�ַעריב) (י רש"וחטא ביזויו כפירש  י ַנ Zֶבד ִעְבִר8 �ַערארורים הרשעים, שאין טובתם שלימה. מזכירו בלשון בזיון:  -  ֶע ואין שוטה,  - ַנ
י; ולהלגדראוי  Zֶבד; אינו מכיראפילו לשונינו  - ִעְבִר8 בגדי שרים (ראה ב"ר  ולא לובשעבד מולך  שאיןוכתוב היה בנימוסי מצרים  -  ֶע

  פט,ז). 
ם בראשית מקץ מא,יב: נּו ְוָׁש֨ �ַער ִאָּת9 י ַנ Zֶבד ִעְבִר8 ים ְלַׂש�ר ֶע ְּנַסֶּפר ַהַּטָּבִח� ֹו-ַו֨ יׁש ֲחNֹמֵת!ינּו-ֶאת ָל�נּו-ַוִּיְפָּתר ל� ֹו ִא1 ר׃ ַּכֲחNמ�  ָּפָתֽ

  
  :ל,מא מקץ בראשית

ן ְוִנְׁשַּכ1ח ָּכל -י ָרָעב+ ַאֲחֵריֶה� ַבע ְׁשֵנ ָקמּו ֶׁש9 ע ְּבֶא�ֶרץ ִמְצָר!ִים-ְו'   ַהָּׂשָב�
ֶרץ׃-ְוִכָּל1ה ָהָרָע�ב ֶאת    ָהָאֽ

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

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

  .וארצות העולם
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  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 מר֥כאוה לפרטיה; קבוצה עם הלכה ש - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאר, מחיצה; דרוש בפסוק שעו – 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.לפי תפקידשבתנ"ך (חוץ מספרי איוב, משלי, תהלים), הטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובת
 

  :מקץ מא,אבראשית  1.4

�ים-ִאםבראשית מקץ מב,יט:  ם ֵּכִנ ד ֲאִחיֶכ�ם ַאֶּת� ּו ְוַאֶּתם+  ִמְׁשַמְרֶכ!ם יתְּבֵב�  ֵיָאֵס�ר ֶאָח� �יאּו ְלכ ֶבר ָהִב� ֹון ֶׁש� ם׃ ַרֲעב1   ָּבֵּתיֶכֽ
ּותּו ַוַּיֲעׂשּו-ְוֶאתבראשית מקץ מב,כ:  א ָתמ! �ֹ י ְוֵיָאְמנ1ּו ִדְבֵריֶכ�ם ְול יאּו ֵאַל� �ן׃  -ֲאִחיֶכ-ם ַהָּקֹטן+ ָּתִב  ֵכֽ

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

  :), אף שהובטחו שאם מעשיכם לא מסכנים אותם, המצרים לא יהרגו את הנמסרלהיכנס בסוגיה האם למסור אחד מהם בידיהם לנוכרים

  

ּותּו) ,כמב( אור החיים א ָתמ! �ֹ ד מהם כי . פי' שאם לא יעשו זה יגיד כי אתם מרגלים ולזה אינם יכולין להניח אחְוֵיָאְמנ1ּו ִדְבֵריֶכ�ם ְול
או ירצה לומר שלא ימותו ברעב כי ודאי שימות ואין רשות להם לעשות כן אלא יהרגו כולם וכו', ומעתה יתחייבו מיתה על היותם מרגלים 

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

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

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

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

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

ייס לעולא בר קושב שיתרצה לגלות (עלה ריב"ל ופסלק גביה ריב"ל ופייסיה ויהביה לון השלטון צר על לוד ואיים להחריבה אלא אם ימסרוהו) 
והוה אליהו זכור לטוב יליף מתגלי עלוי ולא אתגלי וצם כמה צומין ואיתגלי עלוי אמר ליה ולמסורות אני נגלה עצמו ומסר היהודי להם) 

ו הנביא נתגלה לו שוב (והפסיק אליהו הנביא להתגלות לריב"ל עד שהתענה כמה תעניות וכשאליה א"ל ולא משנה עשיתי א"ל וזו משנת החסידים
ה לך אמר לו שלמוסרים אינו מתגלה עד שהתענה על כך, ואמר ריב"ל שנינו בתוספתא ואם ייחדו להן מותר, והשיב אליהו וכי זאת משנת החסידים והי

  לסלק עצמך מענין זה)
  

. נמצא בגמרא. וגמרא זאת היא .. וז"ל תניא סיעת בני אדם המהלכים בדרך ירושלמי פרק ח' דתרומות- ב הביא אור החיים-ומה ש
ואם יחדוהו להם ואמרו תנו לנו פלוני או נהרוג את כולכם, ואם היה מחוייב פסק ...  תורה פ"ה,ה"הההרמב"ם הל' יסודי המקור של 

ימסרו להם  , ואם אינו חייב מיתה יהרגו כולן ואל)(בגלל מידת חסידות מיתה כשבע בן בכרי יתנו אותו להם, ואין מורין להם כן לכתחלה
  .נפש אחת מישראל

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

  לא קיי"ל כוותיה לגבי דר' יוחנן משום דהוי ספק נפשות ולהחמיר דלא ימסרוהו בידים ביד העובדי כוכבים

  

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

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

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

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

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

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

  ?האמין לגוים) האחים הובטחו שהנמסר נאסר כבן ערובה להבטיח חזרתם למצרים, האם יכלו לד(
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  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 מר֥כאוה לפרטיה; קבוצה עם הלכה ש - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאר, מחיצה; דרוש בפסוק שעו – 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;

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

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

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

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

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

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

  

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

ד ֲאִחיֶכ�םעל המאסר מצב של הריגה. וכעין רמז בס"ת  שנוי משמעות ורבוי ירמז להוסיףבתפקיד  ֵיָאֵס�רמלת    מ"ד היינו עלילת ד"ם. ֶאָח�

  

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

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

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

  

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

  ימסרוהו וממידת חסידות לא ימסרוהו.

  

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

ּו-םאִ  )לב,כט טות' ממב( בלמדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת מטות  ��ד-ְבֵני ַיַעְבר א-ְוִאם )לב,ל טות' ממב(...  ָג Dֹ ּו ל . אמרו כל תנאי ַיַעְבר2
 שאינו כפול כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי, וצריך התנאי שיהיה הין שלו קודם ללאו כמו תנאי בני גד ובני ראובן:

דכתיב ובממון הוא דאמר ר"מ דבעינן  בממון הואבממון הואבממון הואבממון הואבן ועוד דעיקר תנאי בני גד ובני ראו ב,עהחידושי הרמב"ן מסכת גיטין -וכתב ב
  הוא כדאיתא במס' שבועות (ל"ו ב') איסורא דאית ביה ממונאאיסורא דאית ביה ממונאאיסורא דאית ביה ממונאאיסורא דאית ביה ממונאאלא דגיטין וקידושין  תנאי כפול אבל לא באיסורא,
�ים-ִאם) טי,מב(-מצב (תנאי לכאן ולכאן) ב- בדומה למלים ולטעם מקף כרב א-ִאם ... )מג,ט מקץ' רב(-נמצא גם ב ֵּכִנ ֹ֨ יוהֲ  ל י=+  ִביֹאִת-  ֵאֶל֨

יו �י= ְוִהַּצְגִּת י ְלָפֶנ� אִתֽ ים׃-ָּכל ְל=�  ְוָחָט1 א-ִאםהאם מאמר יהודה  ַהָּיִמֽ ֹ֨ מציב תנאי כפול . היות והענין אינו בממונות לכן לא מחייב תנאי  ל
  שזה ממונות. כפול. אלא יש לומר שגם כאשר אינו כופל תנאו שהוא קיים (רמב"ן שם). אלא אם נאמר שיש שיכות לירושה

  

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

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

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

  

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

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

  

ּותּו ַוַּיֲעׂשּו-ְוֶאתבראשית מקץ מב,כ:  א ָתמ! �ֹ י ְוֵיָאְמנ1ּו ִדְבֵריֶכ�ם ְול יאּו ֵאַל� �ן׃  -ֲאִחיֶכ-ם ַהָּקֹטן+ ָּתִב  ֵכֽ
ּותּו  א ָתמ! �ֹ ן-ַוַּיֲעׂשּומונח אתנח  -ְול   .שנויסלוק, ללא טפחא לפניו. ללא שום  – ֵכֽ

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

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

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

  

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

ח...  )בר' מקץ מב,כד(- שמעון להיאסר. ונאמר ב ִאָּתם+  ַוִּיַּק- ֹון-ֶאת ֵמֽ ר ִׁשְמע� ֹו ַוֶּיֱאֹס1 ם ֹאת�    :ְלֵעיֵניֶהֽ

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

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

  ., כך שלא מסרוהו בידיהם לנוכריםוכדי שלא יתלבטו אם נכון למסרו בידים קדם יוסף ולקחו
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  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 מר֥כאוה לפרטיה; קבוצה עם הלכה ש - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאר, מחיצה; דרוש בפסוק שעו – 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: כא,מקץ מב בראשית Tיו ֲאָבל0 -ַוּיֹאְמר ים ׀ ֲאַנְחנּו0 ַעלָאִח8 �   ָאִחינּו/ -ֲאֵׁשִמ
א ָׁשָמ!ְענּו  ַעל  �ֹ ֹו ֵאֵל�ינּו ְול נֲנ1 ֹו ְּבִהְתַחֽ ת ַנְפׁש2 ינּו ָצַר1 ר ָרִא9 את׃-ֲאֶׁש֨ ֹֽ ה ַהּז ינּו ַהָּצָר�   ֵּכן+ ָּב�ָאה ֵאֵל�

ּו  החיים אור Tיש כמעשהו וכמו אתה תשלם לא בסוד בצלמו  בדמותו יוליד העוןוכבר רשמתי בכמה מקומות ש . ...ֲאָבל0 וגו' וגו' וגו' וגו' ַוּיֹאְמר
אחר לא היינו מצדיקים שעל סיבת  בדרךאם היה המקרה זה  פירוש ֲאָבל0 כאן שהכאיב להם לבם בצרת אחיהם והוא אומר  הדבריםכן 

יםודאי  עתה ֲאָבל0 יוסף באה אלינו  �נֲנ1ֹו...  ֲאֵׁשִמ ֹו ְּבִהְתַחֽ ת ַנְפׁש2 ינּו ָצַר1 ר ָרִא9 ן  ... לזה שמעו שנתיחד כיוון לאות היה להם ועוד. ֲאֶׁש֨
  וגו' הסיבה כי הוא היועץ עצה רעה על יוסף היאידעו כי דבר יוסף 

  
ּו ִא�יׁש ֶאל Tיו -ַוּיֹאְמר , כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו. והנלמד נדרש ע"פ תבנית הטעמים מונח רביע גרשיים –ָאִח8

  זרקא זרקא סגול  של הכתוב הבא. 

ים ׀ ֲאַנְחנּו0 � וזהפעמיים זרקא  מהם, פסוקים של זרקא סגול, בשלושה 372 בתורה, זרקא סגול פסקמונח  זרקא -   ָאִחינּו/ -ַעל ֲאָבל0 ֲאֵׁשִמ

  בתפקיד כעין שתי תוספות מהענין על הענין, שע"פ אור החיים הן:  אחד מהם

גד מידה, הם נאשמים ואין מושיע , היינו יצא ללמד על הכלל בענין מידה כנאתה תשלם לאיש בסוד בצלמו  בדמותו יוליד העוןש(א) 
  להם כמו שיוסף התחנן ולא הושיעו לו, 

ים ׀ מוסיף עניין משותף גם  ואולי, ָאִחינּו/ -ֲאַנְחנּו0 ַעל - ל משותףהעניין  מוסיף(ב)  �, במעמד זה כולם ָאִחינּו/ -ַעל ֲאַנְחנּו0ֲאָבל0 ֲאֵׁשִמ

זרקנו אותו לבין האומות המרומז בטעם זרקא וניתקנו אותו  –ֲאַנְחנּו0  - המרומז בטם סגול של המלה, ש – ָאִחינּו/ מודים בסגולתו של 

בשנוי ניקוד וכתוצאה מכך מאז נזרקה ממנו (לא שרתה עליו) ֲאָבל0 מלימוד התורה, וזרקנו אבל על אבינו המרומז בזרקא של מלת 
  רוח הקודש. ושני אלה גרמו לכולם הרגשת הסתר מהקב"ה, 

ים ׀ ֲאַנחְ בין  פסק �, בודאי אשמיםמרמז שלא כולם כעין סדור שנחלק, קריאה אחת ללא פסק כולם אשמים, קריאה עם פסק  –נּו0 ֲאֵׁשִמ

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

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

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

  ומרבה על יעקב את הקב"ה בעל ההשגחה הפרטית על התהליך.
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  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 מר֥כאוה לפרטיה; קבוצה עם הלכה ש - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאר, מחיצה; דרוש בפסוק שעו – 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;

  :מא,א מקץבראשית  1.5
  :מא מח מקץ בראשית

ץ ֶאת Tִים ַוִּיֶּתן-ָּכל-ַוִּיְקֹּב ים ֲאֶׁש-ר ָהיּו+ ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר� ֶכל׀ ֶׁש�ַבע ָׁשִנ8 �ים-ֹא ֶכל ֶּבָעִר!   ֹא�
ֶכל ְׂשֵדה  Dּה׃-ֹא ן ְּבתֹוָכֽ יָה ָנַת1 ר ְסִביֹבֶת�   ָהִע2יר ֲאֶׁש1

ץ ֶאת Tים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב ֶכל׀ ֶׁש�ַבע ָׁשִנ8 �ֲאֶׁש-ר ָהיּו+ כי ההמשך על עצמו,  ללמדיצא מן הכלל  כעין, אפשר רביע גרשיים מונחבאופן כללי  – ֹא
ִים    אפשר שגם תבואות שנה ראשונה עדיין אספו בשנה השביעית.הוא בעל פרט נוסף לענין ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר�

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

ץ ֶאת Tים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב ֶכל׀ ֶׁש�ַבע ָׁשִנ8 �   – ֹא

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

ֶכל-ָּכל-ֶאתאם כך לא קיבץ יוסף את , תבואות שהלכו למחסנים הפרטיים. בניהול יוסף למחסנים המלכותיים �ים ֹא אל  ׀ ֶׁש�ַבע ָׁשִנ8
  המחסנים שבאחריותו. 

ץ ֶאתה ללא פסק בקריא Tים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב ֶכל ֶׁש�ַבע ָׁשִנ8 �  קיבץ את האוכל שגודל תחת אחריות יוסף לאוצרות המלכות והשתמר (ללא פסק) – ֹא

ץ ֶאתבקריאה עם פסק  Tים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב ֶכל׀ ֶׁש�ַבע ָׁשִנ8 �אף על פי שקיבצו את האוכל למחסנים הפרטיים שבע שנים הוא לא השתמר (חל  – ֹא
לכם לכם לכם לכם     יאמריאמריאמריאמר(בנוסחינו: אשר)  ואשרואשרואשרואשר...  )מא,נה(- ובו נרקב. טעם פסק מרומז ב מלת "גזר" במשמע פסק ערלה, בפ' רש"י בבו פסק) ור

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

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

  :מא מח מקץ בראשית

ץ ֶאת Tִים ַוִּיֶּתן-ָּכל-ַוִּיְקֹּב ים ֲאֶׁש-ר ָהיּו+ ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר� ֶכל׀ ֶׁש�ַבע ָׁשִנ8 �ים-ֹא ֶכל ֶּבָעִר!   ֹא�
ֶכל ְׂשֵדה  Dּה׃-ֹא ן ְּבתֹוָכֽ יָה ָנַת1 ר ְסִביֹבֶת�   ָהִע2יר ֲאֶׁש1

ץ ֶאת Tים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב ֶכל׀ ֶׁש�ַבע ָׁשִנ8 �ֲאֶׁש-ר ָהיּו+ כי ההמשך על עצמו,  ללמדיצא מן הכלל  כעיןרביע, אפשר  יים מונחגרשבאופן כללי  – ֹא
ִים    אפשר שגם תבואות שנה ראשונה עדיין אספו בשנה השביעית.הוא בעל פרט נוסף לענין ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר�

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

ץ ֶאת Tַבע-ָּכל-ַוִּיְקֹּב�ֶכל׀ ֶׁש �ים ֹא    – ָׁשִנ8

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

ֶכל-ָּכל-ֶאתאם כך לא קיבץ יוסף את , תבואות שהלכו למחסנים הפרטיים. בניהול יוסף למחסנים המלכותיים �ים ֹא אל  ׀ ֶׁש�ַבע ָׁשִנ8
  ריותו. המחסנים שבאח

ץ ֶאתבקריאה ללא פסק  Tים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב ֶכל ֶׁש�ַבע ָׁשִנ8 �  קיבץ את האוכל שגודל תחת אחריות יוסף לאוצרות המלכות והשתמר (ללא פסק) – ֹא

ץ ֶאתבקריאה עם פסק  Tים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב ֶכל׀ ֶׁש�ַבע ָׁשִנ8 �חל אף על פי שקיבצו את האוכל למחסנים הפרטיים שבע שנים הוא לא השתמר ( – ֹא
לכם לכם לכם לכם     יאמריאמריאמריאמר(בנוסחינו: אשר)  ואשרואשרואשרואשר...  )מא,נה(- בו פסק) ורובו נרקב. טעם פסק מרומז ב מלת "גזר" במשמע פסק ערלה, בפ' רש"י ב

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

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

  :מא מח מקץ בראשית
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ץ ֶאת Tָּכל-ַוִּיְקֹּב- �יםֹא    – ֶכל׀ ֶׁש�ַבע ָׁשִנ8

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

ץ ֶאתבקריאה ללא פסק  Tים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב ֶכל ֶׁש�ַבע ָׁשִנ8 �  קיבץ את האוכל שגודל תחת אחריות יוסף לאוצרות המלכות והשתמר (ללא פסק) – ֹא

ץ ֶאתבקריאה עם פסק  Tים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב ֶכל׀ ֶׁש�ַבע ָׁשִנ8 �וא לא השתמר (חל אף על פי שקיבצו את האוכל למחסנים הפרטיים שבע שנים ה – ֹא
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והתכווין שבהסר ערלתם הארץ תהיה מוכשרת לקבל השפע הרוחני מה'  –(טט  שימולו) בעובשנות הש –(טט  לפי שהיה יוסף אומר להם -  תעשותעשותעשותעשו
, כשבאו אצל פרעה ואמרו לו: כך הוא אומר לנו, אמר להם: ולמה לא צברתם בר, והלא הכריז לכם )מר תבואתם, והיות ולא מלושישת

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

  
  בראשית מקץ מא,כז:

ֹות ַהּקָ  ֹות ְׁשֻדפ� ִּׁשֳּבִלים+ ָהֵרק� ָּנה ְוֶׁש-ַבע ַהֽ ן ֶׁש-ַבע ָׁשִנים+ ֵה� ת ַאֲחֵריֶה8 �Nת ָהֹע ָּפרֹות ָהַרּ֨קֹות ְוָהָרֹע9 יםְוֶׁש�ַבע ַה'   ִד!
ב׃  1י ָרָעֽ ַבע ְׁשֵנ ּו ֶׁש� Mִיְהי  

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

ת ן עלת  –עולה על מצרים מיד והוא עניין מלת –אזלא, הגזרה יצאה, ומתקדמת וקדמא – ָהַרּ֨קֹות ְוָהָרֹע9 ת ַאֲחֵריֶה8 �Nמונח רביע –ָהֹע  
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  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 מר֥כאוה לפרטיה; קבוצה עם הלכה ש - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאר, מחיצה; דרוש בפסוק שעו – 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;

  
  :מב – מא,מקץ מא בראשית

ה אֶ  1ֹאֶמר ַּפְרֹע�  יֹוֵס!ף -ל[מא] ַוּי
ְת=� ַע�ל ָּכל  ִים׃-ְרֵאה+ ָנַת�ִּתי ֹאֽ ֶרץ ִמְצָרֽ   ֶא1

ה ֶאת ַסר ַּפְרֹע- ּה ַעל-[מב] ַוָּי֨ ן ֹאָת� ֹו ַוִּיֵּת1 �ל ָיד� �ד יֹוֵס!ף -ַטַּבְעּתֹו+ ֵמַע   ַי
ב ַעל-ַוַּיְלֵּב-ׁש ֹאתֹו+ ִּבְגֵדי  ד ַהָּזָה� 2ֶׂשם ְרִב1 ׁש ַוָּי   ַצָּואֽרֹו׃-ֵׁש�

תְ  אתנח – יֹוֵס!ף-ֶאל ִים׃-=� ַע�ל ָּכלְרֵאה+ ָנַת�ִּתי ֹאֽ ֶרץ ִמְצָרֽ עם טבעת פרעה. אחרת אין לטבעת ערך.  יוסףהמאמר הזה פועל  מכח ֶא1

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

  .הוא מלמד על חבירו שלפניו, כעין טעמא דקרא

ה ֶאתאבל אפשר גם לומר שפסוק (מא,מב)  ַסר ַּפְרֹע- שהחזקת טבעת פרעה שהיא חותם הרבון  מלמד על פסוק (מא,מא)ַטַּבְעּתֹו+ -ַוָּי֨

ְת=� ַע�ל ָּכלהנותנת תוקף לממשלה שקבל יוסף במאמר  ִים׃-ְרֵאה+ ָנַת�ִּתי ֹאֽ ֶרץ ִמְצָרֽ    ֶא1

  
  :מד,מא מקץ בראשית

ה ֶאל Dֹאֶמר ַּפְרֹע2 ף-ַוּי ה יֹוֵס� �י ַפְרֹע!   ֲאִנ
י= לֹא  יׁש ֶאת-ּוִבְלָעֶד8 Dים ִא ֹו ְוֶאת-ָיִר֨ ֹו ְּבָכל-ָיד2 ִים׃-ַרְגל� ֶרץ ִמְצָרֽ   ֶא1

י=  תורה שלמה מדרש: י  )מא,טזמקץ  'בר(יוסף לפי שמיעט כבודו ואמר  א) -(טט   רביע, ארבע ענינים –ּוִבְלָעֶד8 וריבה כבוד ִּבְלָעָד֑
ים יֲַעֶנ֖ההמקום  י )טלמא,מקץ  'בר(שיתן לרשע שבח להקב"ה לפיכך התרבה כבוד המקום שאמר כדי ...  ֱאIִה֕ יעַ  ַאֲחֵר֨ ים הֹוִד֧ -ֶאת אֹוְתL֖  ֱאIִה֛

את-ָּכל ֹ֑   תלה הגדולה בבעליה. ז
ם נָ֥בֹון-ֵאין  )מא,טזמקץ  'בר( וגם נתגדל שמו בחכמה שאמר לו )ב -(טט    .ָּכֽמֹוL ְוָחָכ֖
ה )מדמא,מקץ  'בר(נאמר ונתרבה כבודו בגדולה שנתן לו ש )ג -(טט  �י ַפְרֹע! י=  ֲאִנ   .ּוִבְלָעֶד8
י )מא,טזמקץ  'בר(לפי שמיעט עצמו בלשון   )ד -(טט  י= )מדמא,מקץ  'בר(קיבל מלכות בו בלשון  ִּבְלָעָד֑   ּוִבְלָעֶד8

  

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

אֶמר )לטמא,מקץ  'בר( ֹ֤ ף-ֶאל ַּפְרעֹה֙  ַוּי י יֹוֵס֔ יעַ  ַאֲחֵר֨ ים הֹוִד֧ את-ָּכל-ֶאת אֹוְתL֖  ֱאIִה֛ ֹ֑ ם נָ֥בֹון-ֵאין ז  ָּכֽמֹוL׃ ְוָחָכ֖

  

י= לֹא ים-ּוִבְלָעֶד8  לו"י, רמז למנוי משה   –ר"ת ו' ל' י'  – ָיִר֨

  

ה ֵׁשם בראשית מקץ מא,מה: �א ַפְרֹע �ת ַּפְעֵנַח/ יֹוֵסף0 צָֽ -ַוִּיְקָר֨   ְפַנ
ֹו ֶאת-ַוִּיֶּתן  �ת ַּבת-ל ְסַנ8 ף ַעל-ָאֽ א יֹוֵס� ן ְלִאָּׁש!ה ַוֵּיֵצ1 ן ֹא� ֹוִטי ֶפ2ַרע ֹּכֵה1 ִים׃-ּפ1 ֶרץ ִמְצָרֽ   ֶא1

ה �א ַפְרֹע �ת ַּפְעֵנַח/ -ֵׁשםמונח  – ַוִּיְקָר֨ ְפַנ   , מכון ממרא ממוחשבגירסת הכתר הממוחשב – יֹוֵסף0 ָצֽ

ה א ַפְרֹע1 �ת ַּפְעֵנַח/ יֹוסֵ - ֵׁשם רכאמ – ַוִּיְקָר֨ ְפַנ   מגנס, קורן, גירסת – ף0 ָצֽ

ה ֵׁשם א ַפְרֹע1 �ת ַּפְעֵנַח/ -ַוִּיְקָר֨ ְפַנ   קדמא מרכא זרקא סגול, בתפקיד לכתחילה ובפועל,  לפי גירסהיֹוֵסף0 ָצֽ

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

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

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

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

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

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

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

  

-י ָהָרָעב+  )מא,נד מקץ 'בר( ליקוטי אנשי שם יָנה ֶׁש�ַבע ְׁשֵנ ת יד) פרעה ירקבו. .... כאשר אמר יוסף וגזר שהתבואה שאינו ת"י (תח ַוְּתִחֶּל9
וזה ויפתח יוסף את כל אשר בהם וישבר למצרים. כל לרבות אפילו התבואה שאצרו המצרים לעצמם והרקיבו אלו בעצמם. פתח להם 

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

-י  )מא,נד מקץ 'בר( ליקוטי אנשי שםגזרת רעב, בפועל יוסף קובע התיקון לתבואה בקנין מהמצרים, ע"פ לכתחילה  יָנה ֶׁש�ַבע ְׁשֵנ ַוְּתִחֶּל9
גרש מונח מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר, להקל על ישראל, וטעם מונח לפני מהפך לרמז לכעין שתי סדרות - אזלא – ָהָרָעב+ 

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

  

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

ה ֵׁשם א ַפְרֹע1 �ת ַּפְעֵנַח/ -ַוִּיְקָר֨ ְפַנ   בתפקיד לכתחילה ובפועל,  קדמא מרכא זרקא סגול, גי'יֹוֵסף0 ָצֽ

�ת ַּפְעֵנַח/ דעת זקנים מבעה"ת  ְפַנ   , נוטריקון "צדיק "פטפט "נגד "תאותו "פוטיפר"ענה "נפשו "חנם: ָצֽ
ֹו ֶאת-ַוִּיֶּתן �ת -ל ְסַנ8  הי' יוסף עבד לפוטיפר אמר בלבושמתחלה ויתן לו את אסנת, וא"ת יוסף שהי' מלך איך נשא בת הדיוט, ונ"ל לפי ָאֽ

ה רצונו לישא בתו יזלזלני וילשין אותי שהייתי עבדו אשאנה ויכבדני, ועוד י"ל שנשאה מפני שהית' מזרע יעקב כדפי' אם לא אעש
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  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 מר֥כאוה לפרטיה; קבוצה עם הלכה ש - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאר, מחיצה; דרוש בפסוק שעו – 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;

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

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

ֹו-ַוִּיֶּתן �-ֶאת זרקה לפני יוסף את הקמיע ששם עליה יעקב ויוסף בחר מצב כאילו נתן מעצמו אבל כך יועד מן השמים כי- מקף , רב – ל
ת ְסַנ8 ֹוִטי-ַּבתמקף, רב מצב כאילו היא מצרית ואינה מצרית  – ָאֽ   מצב כאילו בת השר ואינה בת השר כי היא בת דינה משכם.-מקף, רב – ּפ1

  
 בראשית מקץ מא,מה:    

ה ֵׁשםַוּיִ  �א ַפְרֹע �ת ַּפְעֵנַח/ -ְקָר֨ ְפַנ    יֹוֵסף0 ָצֽ

ֹו ֶאת-ַוִּיֶּתן  �ת ַּבת-ל ְסַנ8 ף ַעל-ָאֽ א יֹוֵס� ן ְלִאָּׁש!ה ַוֵּיֵצ1 ן ֹא� ֹוִטי ֶפ2ַרע ֹּכֵה1 ִים׃-ּפ1 ֶרץ ִמְצָרֽ    ֶא1

ה ֵׁשם �א ַפְרֹע �ת ַּפְעֵנַח/ -ַוִּיְקָר֨ ְפַנ   קדמא מונח זרקא מונח סגול –  יֹוֵסף0 ָצֽ

�ת ַּפְעֵנַח/ ין לעניֹוֵסף0 מרבה מעניין  ְפַנ   , דטמירן מפרסם – תיב"עמפרש הצפונות,  רש"י –  ָצֽ

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

  שהוא יודע ביאורן ופירושן.
�ת ַּפְעֵנַח/ -ֵׁשם - טט ְפַנ זרקא מונח סגול, הפענוח הוא גילוי מסוים של הצפון. פרעה קרא ליוסף שם המתפרש באופנים אחדים  – יֹוֵסף0 ָצֽ

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

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

  בר' מקץ מא בעה"ט 

�ת ַּפְעֵנַח/  ְפַנ , צפנת פענח נוטריקון צ'דיק פ'טפט נ'פש ת'אוה )828 -מגלה נסתרם  -(טט ) 838( ה נסתרים, בגימטריא מגל )828( ָצֽ
  פ'וטיפיר ע'נה נ'פשו ח'נם, ד"א צ'ופה פ'ודה נ'ביא ת'ומך פ'ותר ע'ניו נ'בון ח'וזה: 

ה ֵׁשםהפסוק מגלה נסתרים :  �א ַפְרֹע השם שבו היכה ה' את מצרים עשר  ר"ת ו' פ' ש' גי' שפ"ו , אגרת רבי שמשון מאוסטרופליא ַוִּיְקָר֨
  י,"ן יש"ד ב"מכות, ועל הים חמשים מכות, עולה דו

ֹו ֶאת-ַוִּיֶּתן �ת-ל ְסַנ8 ֹו ֶאתויתן  – ָאֽ �ת-ל ְסַנ8   (אס"נ = י' אצ"י, ת' = ת'), ל"ו אסנ"ת  )נותן(גי' א"ת עולה שא"ק,  – ָאֽ

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

  אצילותובכתר של 

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

ת-ֶאת ְסַנ8   ,  (חיצוניות הכתר, רצון) אריך אנפין –ר"ת א"א  – ָאֽ

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

  ירמז ליציאת הספירות פעם ראשונה שלא על הסדר הגורם לשבירת הכלים ולהתהוות הקליפות

ן אמרי נועם ן ֹא�   אפשר שמרמז למידת מלכות   – ְלִאָּׁש!המידת יסוד בקליפות, יסוד מייצג את שש המידות,  – ֹּכֵה1

ה ולזה קשור  גי' נילו"ס, שמצרים עשוהו לאלילות,  – יֹוֵסף0 ראש לקליפות ועמו בלעם בן בעור בן לבן. להשפיע על שהוא כעין ַּפְרֹע2
  להרחיקו מדבקותו באמונת השם, ובאמצעותו ליתן חיות לקליפות, לשבות ממקורות התיקון הגבוהים.   

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

  
   :מא מח מקץ בראשית

ץ ֶאת Tִים ַוִּיֶּתן-ָּכל-ַוִּיְקֹּב ים ֲאֶׁש-ר ָהיּו+ ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר� ֶכל׀ ֶׁש�ַבע ָׁשִנ8 �ים-ֹא ֶכל ֶּבָעִר!   ֹא�
ֶכל ְׂשֵדה  Dּה׃-ֹא ן ְּבתֹוָכֽ יָה ָנַת1 ר ְסִביֹבֶת�   ָהִע2יר ֲאֶׁש1

ץ ֶאת Tים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב ֶכל׀ ֶׁש�ַבע ָׁשִנ8 �ֲאֶׁש-ר ָהיּו+ כי ההמשך על עצמו,  ללמדיצא מן הכלל  כעיןרביע, אפשר  גרשיים מונחן כללי באופ – ֹא
ִים    אפשר שגם תבואות שנה ראשונה עדיין אספו בשנה השביעית.הוא בעל פרט נוסף לענין ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר�

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

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

ֶכל-ָּכל-ֶאתאם כך לא קיבץ יוסף את , תבואות שהלכו למחסנים הפרטיים. בניהול יוסף למחסנים המלכותיים �ים ֹא אל  ׀ ֶׁש�ַבע ָׁשִנ8
  המחסנים שבאחריותו. 

ץ אֶ בקריאה ללא פסק  Tים-ָּכל-תַוִּיְקֹּב ֶכל ֶׁש�ַבע ָׁשִנ8 �  קיבץ את האוכל שגודל תחת אחריות יוסף לאוצרות המלכות והשתמר (ללא פסק) – ֹא

ץ ֶאתבקריאה עם פסק  Tים-ָּכל-ַוִּיְקֹּב ֶכל׀ ֶׁש�ַבע ָׁשִנ8 �אף על פי שקיבצו את האוכל למחסנים הפרטיים שבע שנים הוא לא השתמר (חל  – ֹא
לכם לכם לכם לכם     יאמריאמריאמריאמר(בנוסחינו: אשר)  ואשרואשרואשרואשר...  )מא,נה(- ז ב מלת "גזר" במשמע פסק ערלה, בפ' רש"י בבו פסק) ורובו נרקב. טעם פסק מרומ

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

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



  
  

  

  

  מקץ-בראשית-10-טטודל/©Dec-15                15/13                  ZZFisher-28 ותשע"ה–כסלו–ט"כ  

 zzzf@ bezeqint.net 972-3-6486221 zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221  לעלוי כל נשמות ישראל, לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי

http://www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com 

  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 מר֥כאוה לפרטיה; קבוצה עם הלכה ש - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאר, מחיצה; דרוש בפסוק שעו – 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;

 :מקץ מא,אבראשית  1.6

  

ים: ,י:מאמקץ בראשית  ר ָהֹאִפֽ ת ַׂש1 י ְוֵא� Mים ֹאִת ר ֵּבZית ַׂש�ר ַהַּטָּבִח� י ְּבִמְׁשַמ8 ן ֹאִת_ ה ָקַצ�ף ַעל־ֲעָבָד!יו ַוִּיֵּת֨   ַּפְרֹע�
ה ָקַצ�ף ַעל־ֲעָבָד!יו ה .  ַּפְרֹע� יד שנוי יחס פרעה לעבדיו שלא טפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה, וטפחא בתפק –ַּפְרֹע�

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

  גדולה ליוסף, 

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

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

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

ן אבל הלא פרעה קצף על עבדיו שהם השרים, ובזה הלא שר האופים לא חטא כלל, רק אני לבדי הייתי החוטא, , שמכין המאפה) ַוִּיֵּת֨
ים ר ֵּבZית ַׂש�ר ַהַּטָּבִח� י ְּבִמְׁשַמ8 י קר נתינה למשמר היה י, א"כ עֹאִת_ ר אסר כי רק אני נתחייבתי להֹאִת_ לא שר האופים, אך ע"י ְּבִמְׁשַמ8

ר ששם  י ְּבִמְׁשַמ8 יםוע"י הקצף שיצא מן המלך עלי נתנו גם אותו במשמר מתוך כעס המלך, ועז"א ֹאִת_ ר ָהֹאִפֽ ת ַׂש1 י ְוֵא� Mע"י ֹאִת ,
י שנתנו  Mחלום לפי האומדנא והסברא, ניתן גם הוא במקרה, ולפ"ז הייתי אני החייב במשפט והוא הזכאי, ומזה מבואר שלא פתר הֹאִת

  :כי הסברא היה בהפך

י ן ֹאִת_ רקדמא ואזלא, בתפקיד גורם מרכזי, שר המשקים הוא עיקר הנתינה  – ַוִּיֵּת֨ (טט: רביע, ארבעה אנשים נתנו במשמר  – ְּבִמְׁשַמ8

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

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

  

ר ַוּיִ  תולדות יצחק י ְּבִמְׁשַמ8 ן ֹאִת_ ים ֵּת֨ יםֵּבZית ַׂש�ר ַהַּטָּבִח� ר ָהֹאִפֽ ת ַׂש1 י ְוֵא� Mא, תנאי מאסר שווים, גם בדעת זקנים מבעלי התוספות) –(טט , ֹאִת 
, לפי שאם תאמר שמה שפתר לי טוב, ולשר האופים תליה, הוא לפי שראה שבית האסורים שלו קשה משלי, וברזל אותיכפל מלת 
יםו יותר ממני, אינו כן, אלא באה נפש ר ָהֹאִפֽ ת ַׂש1 י ְוֵא� Mוא"ת לפי שהוא חלם בלילה שמושל ב, השפעת זמן החלום)  –(טט בשוה,  ֹאִת

ואם תאמר לפי שחלומו מבולבל ושלי ג, חלום מסודר)  –(טט מאדים, ואני חלמתי בלילה שמושל צדק, אינו כן, בלילה א' חלמנו, 
, אינו כן, איש כפתרון חלומו חלמנו, פי' חלום הראוי לפתרון, לא חלום בלתי מסודר, שאי אפשר מסודר, ולזה ראה שחלומו רע

ואם תאמר שהוא זקן ולמד חכמה, אינו כן אלא נער, ואם תאמר הוא מכשף, עברי הוא, ואם תאמר ד, תאור פותר החלום)  –(טט לפותרו, 
ד שכח, שלבו טרוד בעבדות, וא"ת אדוניו חכם ולמד ממנו, אינו כן, שהוא שהוא בן חורין ולמד חכמה וזוכר אותה, עבד הוא, ואם למ

 'בר( , ולזה האמינוהו, ולזה אמרנביאעבד לשר הטבחים, ששרים כאלו אין בהם חכמה, ובמלאכתם עוסקים, ואם כן אינו חכם אלא 

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

ים ּֽבֹו ּוַח ֱאNִה�   מן קדם יי בה. רוח נבואהדי  ]תרגום אונקלוס[ - ֲאֶׁש2ר ר1

ים ּוַח ֱאNִה� מדת) נצ"ח (דאצילות) ראה  –וא"ה (שמקורה בספירת ) בנב214=  148+  66עולה בנבוא"ה נצ"ח ( 214גי'  – ֥רּוחַ  - ר1
ם )בר' וישב מ,ה(אוצר החכמה) , הרב דיא"מ אייכנשטיין, (זה"ב) זהר בהיר (בסוגריים פי'ב ,וישב קצא זוהר[ > ֲח֨לֹום ְׁשֵניֶה9   ַוַּיַֽחְלמּו

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

  

י Mגדול, בתפקיד שלוש.- זקף – ֹאִת  

, לפי שאם תאמר שמה שפתר לי טוב, ולשר האופים תליה, הוא אותיכפל מלת  א, תנאי מאסר שווים, גם בדעת זקנים מבעלי התוספות) –(טט 
יםאֹ לפי שראה שבית האסורים שלו קשה משלי, וברזל באה נפשו יותר ממני, אינו כן, אלא  ר ָהֹאִפֽ ת ַׂש1 י ְוֵא� Mבשוה, ִת  

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

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

  

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

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

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

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

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

  

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

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

  

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

ר מתלבש בקליפותמאות ה"ה אחרונה של שם הוי"ה במלכות דעשיה) טט: (ה של קדושה מאור המלכות דעשי  רביע, ארבעה – ְּבִמְׁשַמ8
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  וטעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע" 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 מר֥כאוה לפרטיה; קבוצה עם הלכה ש - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאר, מחיצה; דרוש בפסוק שעו – 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;

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

החיות שלהם ואותן הי"א מסתלקין ע"י כוונות פטום הקטורת  לשלוט בעולם הרי הם י"א נצוצות קדשוה שנבלעות בקליפות זולת
  .ונכנעים תחת הקדושה...  שיש בהם י"א סממנים

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

ונעשה מקיף להם וזהו תוספות חיות של הקליפות וע"י זה יש להם כח לשלוט בעולם הרי הם י"א נצוצות  )ֹאִתM ( אחד מאור המקיף
ת - . וזה מרומז בקדשוה שנבלעות בקליפות זולת החיות שלהם יםְוֵא� ר ָהֹאִפֽ המסמלת צנור השפעה תקין של "אפים" חסר וא"ו  – ַׂש1

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

  

ְמנּו: ,יא:מאמקץ בראשית  a ָחָלֽ aן ֲחNמ� יׁש ְּכִפְתר1 ּוא ִא2 �י ָוה! ד ֲאִנ aם ְּבַל1ְיָלה ֶאָח� ה ֲחל2   ַוַּנַֽחְלָמ1

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

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

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

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

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

  
   בראשית מקץ מא,כז:

ֹות ְׁשֻדפ�  ִּׁשֳּבִלים+ ָהֵרק� ָּנה ְוֶׁש-ַבע ַהֽ ן ֶׁש-ַבע ָׁשִנים+ ֵה� ת ַאֲחֵריֶה8 �Nת ָהֹע ָּפרֹות ָהַרּ֨קֹות ְוָהָרֹע9 יםְוֶׁש�ַבע ַה'   ֹות ַהָּקִד!
ב׃  1י ָרָעֽ ַבע ְׁשֵנ ּו ֶׁש� Mִיְהי  

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

ת ת עלת  –עולה על מצרים מיד והוא עניין מלת –אזלא, הגזרה יצאה, ומתקדמת וקדמא – ָהַרּ֨קֹות ְוָהָרֹע9 �Nן ָהֹע   מונח רביע –ַאֲחֵריֶה8

  

ה ֵיֶר�א ְוַעָּתה+   בראשית מקץ מא,לג: יׁש ַפְרֹע� ֹון ִא� �הּו ְוָחָכ!ם ָנב ֶרץ-ַעל ִויִׁשיֵת� ִים׃ ֶא1   ִמְצָרֽ

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

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

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

  

ֹ-אֶמר ַּפְרֹעה+ ֶאל מא,לט: מקץבראשית  ים אֹוְת=� ֶאת-ַוּי יַע ֱאNִה2 Dי הֹוִד ף ַאֲחֵר֨ ֹ!את ֵאין-ָּכל-יֹוֵס� ֹון ְוָחָכ� -ז   ם ָּכֽמֹו=׃ָנב1
יעַ  ](מא,לט) (ג)אוצר החכמה, פירושי התורה לבעלי התוספות [ Dי הֹוִד כשחלמתי כשחלמתי כשחלמתי כשחלמתי     שהיית ַאַחַרישהיית ַאַחַרישהיית ַאַחַרישהיית ַאַחַריכלומר כמדומה לי  ַאַחַרי,ַאַחַרי,ַאַחַרי,ַאַחַרי,, קרי ביה ַאֲחֵר֨

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

   .)4והוא כמו בחלום (ויר' 

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

  

ה ֶאל: מב – מא,מקץ מא בראשית 1ֹאֶמר ַּפְרֹע� ְת=� ַע�ל ָּכל     יֹוֵס!ף -[מא] ַוּי ִים׃-ְרֵאה+ ָנַת�ִּתי ֹאֽ ֶרץ ִמְצָרֽ   ֶא1
ה ֶאת ַסר ַּפְרֹע- ּה ַעל-[מב] ַוָּי֨ ן ֹאָת� ֹו ַוִּיֵּת1 �ל ָיד� �ד יֹוֵס!ף -ַטַּבְעּתֹו+ ֵמַע ב ַעל-ַוַּיְלֵּב-ׁש ֹאתֹו+ ִּבְגֵדי     ַי ד ַהָּזָה� 2ֶׂשם ְרִב1 ׁש ַוָּי   ַצָּואֽרֹו׃-ֵׁש�

ְת=� ַע�ל ָּכל אתנח – יֹוֵס!ף-ֶאל ִים׃-ְרֵאה+ ָנַת�ִּתי ֹאֽ ֶרץ ִמְצָרֽ עם טבעת פרעה. אחרת אין לטבעת ערך.  יוסףהמאמר הזה פועל  מכח ֶא1

ה ֶאת) מבבפסוק הבא ( ַסר ַּפְרֹע- , או הוא ) מלמד עליומא פסוק( שלפניו כתוב שחבירושל מידה , כעין מהפך פשטא קדמא –ַטַּבְעּתֹו+ - ַוָּי֨

  מלמד על חבירו שלפניו, כעין טעמא דקרא.

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

ְת=� ַע�ל ָּכללממשלה שקבל יוסף במאמר חותם הרבון הנותנת תוקף  ִים׃-ְרֵאה+ ָנַת�ִּתי ֹאֽ ֶרץ ִמְצָרֽ    ֶא1


