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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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהצה קבו - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - 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- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  רעיון לנושא אחר בהלכה;דרוש מהפסוק  – פ֡זר שעור, מחיצה;

  

 :ויגש מד,יחבראשית  1.1

  
  בראשית ויגש מד,יח:

י ֲאֹדִני�  
ה ַוּיֹאֶמר� ִּב יו ְיהּוָד� ׁש ֵאָל� �  ַוִּיַּג
י ְוַאל-ְיַדֶּבר  
י ֲאֹדִנ� א ַעְבְּד$# ָדָבר! ְּבָאְזֵנ �ַחר ַאְּפ$) ְּבַעְבֶּד'$-ָנ   ִי+
ה׃  ֹו$ ְּכַפְרֹעֽ י ָכמ)   ִּכ+

יו ׁש ֵאָל� �הקדמא אזלא בראש פסוק,  –ַוִּיַּג י ֲאֹדִני� וַ רביע  – ְיהּוָד� 
  זרקא מונח סגול – ּיֹאֶמר� ִּב

  "קול אליהו" הגר"א דרש בשמות טעמי הקרא:    

ה  • יו ְיהּוָד� ׁש ֵאָל� �  הבן הרביעי.  -, רביע והלך, הקדיםאו  התקדםקדמא ואזלא רביע, קדמא ואזלא  -ַוִּיַּג

י ֲאֹדִני�  • 
דוע אני נכנס בענין יותר מאחי כי בי נוגע הדבר, זרקא מונח סגול ואם תשאל מ רמת רמזבזרקא מונח סגול  –ַוּיֹאֶמר� ִּב
בגלל שבועתי לאבי להחזיר את אחי בנימין ואם איני מחזירו אני נזרק מלהיות מונח בעם סגולה (הרב ראשגולד אברהם צבי הי"ו 

  בשם הגר"א "קול אליהו" )

 

י ֲאֹדִני�  
  אור החיים יוצר עניין משותף לאדני ובי, ופירש זרקא מונח סגול, מוסיף מעין הענין על העניין או  –ַוּיֹאֶמר� ִּב

  א' בי נוגע הדבר אדוני (בגלל שבועתו ליעקב אבינו)
  אני גנבתי הגביע ושמתי באמתחת בנימין  –ב' בי אדני 

  ) ויהודה ידבר בכנוי עבדות, כי יהודה הוא המלך וכסאו יכון עולםטט לפי שעהג' בי תלוי כנוי תיבת אדני, כי הוא המלך (
, כי הוא הסובב ליוסף אדנות שאמר לכו ונמכרנו לישמעאלים (בר' ל"ז כ"ז) שמשם נתגלגל הדבר באמצעותי השגת זהרמז ...  ד'

  והשיג יוסף האדנות.
בגלל הנסיבות. ויצירת הענין  המקדימואופן ד' ממש מכוון לתוספת ויצירת העניין המשותף. יהודה מלך ומכוחו יוסף מלך זמני  –טט 

   וגו' ... שכמו שאתה מלך גם אני מלך –ס"ת שוה  – ויגש אליו יהודהויגש אליו יהודהויגש אליו יהודהויגש אליו יהודה בעל הטוריםפ המשותף ע"

  למשיח מבית דוד. מקדיםוכאן רמז לגאולה העתידה עת משיח בן יוסף 

 

 קדמא מורה על ענין הקשור בשורש קד"ם (כמו מוקדם, התקדם) ואזלא מורה על נמשך אחרי המוקדםמדרשת הגר"א  מסקנות

 זלא מגדירים ענין מקומי כעין כלל ואחריו טעמי פרטיםכן קדמא וא-כמו

  
  בראשית ויגש מד,כח:

ף ֹטָר'ף 
4 ָטֹר ר ַא) י ָוֹאַמ5 ִאִּת� ֶאָחד! ֵמֽ   ַוֵּיֵצ#א ָהֽ
יו ַעד  א ְרִאיִת) +ֹ ָּנה׃-ְול   ֵהֽ

ר  י ָוֹאַמ5 ִאִּת� טרף טרף ולא כרם בפעולות גדול, גי' המלים תרצ"ח, רמז לשנת התרצ"ח בה החלו הנאצים ימח שמם וז- קטן זקף- זקף - ֵמֽ

  .ראיתיו עד הנה

  , בצ"ל, תקע"ו כי בצ"ל הכסף בצ"ל החכמה, כל ירידתם למצרים היתה לאבטחת קיומם ללימוד התורה.122הפרש (תקע"ו,תרצ"ח) = 

 
  בראשית ויגש מה,ד:

אֶמר יֹוֵס:ף ֶאל  �ֹ 'ׁשּו-ֶאָח<יו ְּגׁשּו-[ד] ַוּי  ָנ+א ֵאַל)י ַוִּיָּג
אֶמר ֲאִני! יֹוֵס
ף   �ֹ ם ֲאֶׁשרַוּי ְיָמה׃-ֲאִחיֶכ� י ִמְצָרֽ ם ֹאִת)   ְמַכְרֶּת+

'ׁשּודרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים קשורים שעל כל אחד חל הענין, אבל  – ָנ+א ֵאַל)י-ֶאָח<יו ְּגׁשּו-יֹוֵס:ף ֶאל אתנח, ממעט,  -  ַוִּיָּג

י-ֲאֶׁשרלמפרש שהרחיק את בנימין מלגשת עם שאר האחים שלא ישמע המתאים  ם ֹאִת) ְיָמה ְמַכְרֶּת+ אֶמרוזה יתאים עם  ִמְצָרֽ �ֹ קדמא,  – ַוּי
שהקדים להרחיק את בנימין ואח"כ הזמינם לגשת אליו. המדרש מלמד כי היו תשעה ושיתפו את הקב"ה עמהם בשבועה שלא לגלות, אם 

  כך גם ראובן ידע על המכירה אע"פ שלא היה שם, ואם גם יוסף היה בשבועה אז הרחיק גם את ראובן.

ְיָמהְמכַ -ֲאֶׁשר י ִמְצָרֽ ם ֹאִת)   אתי יתור לרבות,  - מרכא טפחא סלוק  -  ְרֶּת+

 אפשר שבנוסף על המכירה של יוסף התרבתה פגיעה באבינו יעקב, וברוח הנבואה שלא שרתה עליו  •

  פי שהתחננתי לפניכם שאני אחיכם- על-מכירת אחיכם אף - אני יוסף אחיכם - מאפין את הכתוב לפניו  •

) כי בפסוק הבא בר' וישבל מטען הרגשות בלי להסתיר דבר כדי לפרק אחת ולתמיד את השנאה של אחיו (אפשר שיוסף מתגלה עם כ •

  הוא מסביר שהנראה שפעלו מעצמן היה מוכרח מאלקים.

 
  בראשית ויגש מה,ה:

ּו ְוַאל-ְוַעָּת
ה׀ ַאל 
ְצב� י-ֵּתָע ם ִּכֽ 
יֵניֶכ� !ַחר! ְּבֵע י ֵה'ָּנה-ִי ם ֹאִת)   ְמַכְרֶּת+
ה  ְחָי� י ְלִמֽ 
ם׃ ִּכ ים ִלְפֵניֶכֽ ִני ֱאAִה)   ְׁשָלַח+

  ושייכת לשני פסוקים.ְוַעָּת
ה׀ סדור שנחלק ומלת של רבי אלעזר בריה"ג מונח פסק בראש פסוק כעין מידה ל"א  -ְוַעָּת
ה׀ 

עולם שיוסף היה מלך עבד שמ - אני עדיין מכור, עיין הרב כיטוב  - אף שאני משנה למלך  ועתה" מכרתם אתי מצרימה-אשרזה ממשיך "
  פי הרמב"ן היה אמור לתת לו מעמד של משוחרר.- פי שנשא את אסנת בת פוטי פרע כהן און שעל- לא שוחרר אף על

  

יו ֵא
ת ָּכל בראשית ויגש מה,כז: ּו ֵאָל� 
ם ַוַּיְרא! ֶאת-ַוְיַדְּבר י יֹוֵסף! ֲאֶׁש
ר ִּדֶּב
ר ֲאֵלֶה� ֹות ֲאֶׁשר-ִּדְבֵר# ֹו-ָה
ֲעָגל� ף ָלֵׂש
את ֹאת'   ָׁשַל+ח יֹוֵס)
ם׃ַוְּתִח5   ב ֲאִביֶהֽ ּוַח ַיֲעֹק+   י ר)

י    ר"ת לוריא, אור לי - לשאת אתו ותחי רוח יעקברמז לתורת האר"י  .שרתה עליו שכינה שפרשה ממנו רש"י - גדול -זקף - ַוְּתִח5

י  תג אחד היינו שני תגים בצד ימין של גג החי"ת,  - טט  שתי קרניים לאחוריו קרן אחת לקדמיהו, ספר התגיןבשם  תורה שלמה - ַוְּתִח5
גדול, שלוש נקודות אשר - גדול, שתי נקודות לימין וקו לשמאל, וזה גם בתפקידי הזקף-בצד השמאלי של גג החי"ת ולזה מרמז תמונת זקף
  אפשר ששתים מהן באופן אחד ואחת באופן אחר.
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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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהצה קבו - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - 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- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  רעיון לנושא אחר בהלכה;דרוש מהפסוק  – פ֡זר שעור, מחיצה;

  
 בראשית ויגש מו,ב:

ֹ)אֶמר ַיעֲ  ְיָלה ַוּי ת ַהַּל� 
! ְּבַמְרֹא ים ׀ ְלִיְׂשָרֵאל אֶמר ֱאAִה# �ֹ בַוּי ב ׀ ַיֲעֹק' 
  ֹק
ֹ)אֶמר ִהֵּנֽ ִני׃    ַוּי

ב ב ׀ ַיֲעֹק' 
ודומה לו אברהם  מונח פסק אתנח, ע"פ (זוהר ועוד) אין דומה יעקב לפני כל הנסיונות ליעקב השלם אחרי כל הנסיונות, -  ַיֲעֹק
  בין משה התחתון.אברהם , לפני העקידה ואחריה, שמואל שמואל, אבל במשה משה אין פסק כי אין הבדל בין משה העליון ו

 
 בראשית ויגש מו,כח:

ה ָׁשַל#ח ְלָפָניו! ֶאל-ְוֶאת Hיו ֹּג'ְׁשָנה-ְיהּוָד( ת ְלָפָנ ף ְלהֹוֹר+   יֹוֵס�
ֶׁשן׃  ְרָצה ֹּגֽ אּו ַא+   ַוָּיֹב)

ה ָׁשַל#ח ְלָפָניו! -ְוֶאת Hגרשיים מהפך פשטא, כעין יצא לידון בדבר אחר כענינו, יצא להקל ולא להחמיר - ְיהּוָד  

  ) תנחומא יא, ב"ר צה ג( דה להורות לפניו, לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראהומדרש אג...  רש"י
אי נמי פירושו לכבוש לפניו השומרים שבארץ והם שרים ושלטונים, שיראה להם ...  פירוש יונתן ולמכבשא ית עמודיא דארעה תיב"ע

  .שברשות פרעה באים לגור ... וכן עיקר

ישבות בני ישראל בה ע"י (א) יישוב התנגדויות השלטון המקומי על לבואם וקבלת קרקע יהודה נשלח לגושן להקל את הת - טט  •
 כך שאר עניני חומר.- במיוחד להקמת בית הוראה וישיבה לתורה. יצא מן הכלל קודם כל להכין מקום תורה ורק אחר

  
 בראשית ויגש מז,ח ט:

ל [ח] ה ֶאֽ ֹ+אֶמר ַּפְרֹע) ב-ַוּי   ַיֲעֹק'
+י  י ְׁשֵנ ה ְיֵמ)   ַחֶּיֽי$׃ ַּכָּמ5

ֹ#אֶמר ַיֲֽעֹקב! ֶאל 'ה -[ט] ַוּי ת ָׁשָנ ים ּוְמַא) י ְׁשAִׁש+ 
י ְמגּוַר� ה ְיֵמי! ְׁשֵנ   ַּפְרֹע�
יגּו ֶאת א ִהִּׂש� 
ֹ י ְול 
י ַחַּי� ים ָהיּו! ְיֵמי! ְׁשֵנ 
ט ְוָרִע� ם׃-ְמַע י ְמגּוֵריֶהֽ י ִּביֵמ) 
י ֲאֹבַת�   ְיֵמי! ְׁשֵני! ַחֵּי

  

ֹ#אֶמר ַיֲֽעֹקב! ֶאל ה ְיֵמי! -[ט] ַוּי 'ה ַּפְרֹע� ת ָׁשָנ ים ּוְמַא) י ְׁשAִׁש+ 
י ְמגּוַר�   קטן בין שני קיסרים-פעמיים זקף – ְׁשֵנ

יגּו ֶאת א ִהִּׂש� 
ֹ י ְול 
י ַחַּי� ים ָהיּו! ְיֵמי! ְׁשֵנ 
ט ְוָרִע� ם׃-ְמַע י ְמגּוֵריֶהֽ י ִּביֵמ) 
י ֲאֹבַת� קטן בין שני קיסרים, ויתירה - פעמיים זקף – ְיֵמי! ְׁשֵני! ַחֵּי
קטן, תבנית שמזכירה שלוש פעמים זקף מכל סוג. כעין עצמת תלונה שאין לה מקום בכלל ובודאי לא לומר -קטן רביע זקף- מזאת רביע זקף

  תלונה לפני פרעה.
לא השיגו את ימי שני חיי לא השיגו את ימי שני חיי לא השיגו את ימי שני חיי לא השיגו את ימי שני חיי לא ידעתי טעם הזקן אבינו, מה מוסר הוא שיתאונן אל המלך, ומה טעם לאמר  - מעט ורעים היו ימי שני חיימעט ורעים היו ימי שני חיימעט ורעים היו ימי שני חיימעט ורעים היו ימי שני חיי(ט)    רמב"ן
וד ישיגם ויחיה יותר מהם?! ונראה לי, כי יעקב אבינו זרקה בו שיבה והיה נראה זקן מאד, ופרעה תמה על זקנתו, כי אין רוב אנשי כי אולי ע אבותי,אבותי,אבותי,אבותי,

), כי לא ראיתי כמותך זקן בכל מלכותי? אז ענה יעקב, לעיל,חזמנו מאריכים ימים כל כך, שכבר קצרו שנותם, ולכן שאל לו: "כמה ימי שני חייך" (
בעמל ואנחה, זרקה בו שיבה ונראה  רעיםרעיםרעיםרעיםהם כנגד שנות אבותיו שחיו יותר, אבל מפני היותם  מעטמעטמעטמעטואל יתמה בהם, כי  שלשים ומאת שנה,שלשים ומאת שנה,שלשים ומאת שנה,שלשים ומאת שנה, כי ימיו

  זקן מאד.
כי בצרה הייתי כל הימים  מעט ורעים,מעט ורעים,מעט ורעים,מעט ורעים,והיו  שלשים ומאת שנה,שלשים ומאת שנה,שלשים ומאת שנה,שלשים ומאת שנה,הימים והשנים שגרתי ֵהָנה וֵהָנה עד כה היו  -  ימי שני מגוריימי שני מגוריימי שני מגוריימי שני מגורי(ט)  רד"ק

היאך ידע עדין כמה יחיה? אלא מפני הצרות אשר מצאוהו, הרגיש בעצמו חולשה,  -  מעטמעטמעטמעטאבל  רעים.רעים.רעים.רעים.י עד ֵהָנה; זהו שאמר שחיית
 לא בטובה ולא בשנים.   -  ולא השיגוולא השיגוולא השיגוולא השיגווידע כי לא יוכל לחיות עוד אלא מעט. 

טתיך מעשו ומלבן והחזרתי לך דינה גם יוסף בשעה שאמר יעקב מעט ורעים היו אומר לו הקב"ה אני מל מעט ורעיםמעט ורעיםמעט ורעיםמעט ורעים. תורה שלמה (כג) מדרש
ואתה מתרעם על חייך שהם מעט ורעים, חייך שנמנין התיבות מן (בראשית ויגש מז ח) ויאמר פרעה עד (בראשית ויגש מז ט) בימי מגוריהם,כך 

   שנה ויעקב לא חי אלא קמ"ז.יחסרו משנותיך שלא תחיה כחיי יצחק אביך, והם ל"ג תיבות ובמנין זה נחסרו מחייו שהרי יצחק חי ק"פ 

יגּו ֶאתמסביר שאפשר שזה גם במנין ל"ג אותיות  (כג) א ִהִּׂש� 
ֹ י ְול 
י ַחַּי� ים ָהיּו! ְיֵמי! ְׁשֵנ 
ט ְוָרִע� ) ד"א פס"א פס"בובאגדת בראשית ( ְיֵמי!.-ְמַע
הרע(ו)תי לך מימיך שאתה ורעים היו וגו'  למה תאמר יעקב וכו' וכן יעקב כי במקלי וכו' ועשיתי עמו כל אותו הטובה והוא אומר לפרעה מעט

  ?אומר כן
 

  פשטא פשטא, – ְיֵמי! ְׁשֵני! -ֶאתפשטא פשטא,  – ָהיּו! ְיֵמי! 

כעין זה וזה גורם, ע"פ רשב"ם רמב"ן ורד"ק מפני הצרות הזקין יותר מדאי והרגיש בעצמו חולשה וידע כי לא יוכל לחיות עוד אלא מעט, 
  שנה.    33- אלא כמדרש היות והתלונן לפני פרעה קצרו ימיו ב שנה וזה לא מעט, 17אבל חי עוד 

  

  כעין תוקף / עצמת התלונה. - קטן -קטן רביע זקף- רביע זקףמעט ורעים וגו'  בראשית ויגש מז ט

  הגאולה. –האדמו"ר ממ"ש מחב"ד הסביר בשיחה משנת התשנ"ב פר' מקץ כי יעקב מתמרמר על מעט ימים כיון שחסר בם העיקר  •

 -  ועזבתים והסתרתי פני מהםגדולה - מונח מונח מונח תלישא -  ההוא-וחרה אפי בו ביום דברים וילך לא יז - ה ובקרא בבקרא ז •

גרשיים קדמא מהפך פשטא, התוכן נשמע שלילי מאד ואילו האדמו"ר ממ"ש מחב"ד מסביר כי מדובר בהתעכבות הגאולה שכבר 
  התחילה עד לזמן שתבוא.
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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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהצה קבו - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - 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- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  רעיון לנושא אחר בהלכה;דרוש מהפסוק  – פ֡זר שעור, מחיצה;

  

  בראשית ויגש מד,יח 1.2
  מד,כג:  ויגשית בראש

ֹ!אֶמר! ֶאל י$ ִאם-ַוּת ֹות ָּפָנֽי׃-ֲעָבֶד� ּון ִלְרא+ א ֹתִספ) +ֹ ן ִאְּתֶכ'ם ל ד ֲאִחיֶכ+ם ַהָּקֹט) א ֵיֵר< +ֹ   ל
 הם התנגדו לחקירת בנימין ולכן יוסף שחררם ממאסר אחרי שלושה ימים והסכים שיורידו את בנימין ולא יחקר לבדו. כלי יקרע"פ 

ד ֲאִחיֶכ+ם-ִאם א ֵיֵר< +ֹ ן ל מרכא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים קשורים לענין מסוים שלכתחילה לא צריכים להיות ביחד, או לא  -  ַהָּקֹט)

אתנח,  –ִאְּתֶכ'ם  לענין על כל אחד אותו ענין, אלא כיון שכאן המשפט בלשון שלילה אז ההיגיון מתהפך ללמד שצריכים כולם להצטרף
  קבוצה מכם כי אז אי אפשר לאמת שבנימין הוא אכן בנימין.- א ע"י תתמגביל שצריך להורידו בנוכחות כולכם, ול

ֹות ָּפָנֽי ּון ִלְרא+ א ֹתִספ) +ֹ   . לא די שלא תראו עוד את פני אלא בכל הדרך לא תוסיפו לשוב עוד...  בעה"ט - ל

- תרדו כלל למצרים ביחד או בתת כתוב זה מאפיין את הכתוב לפניו. אם ירד בנימין עם כולם אז יראו את יוסף, לא ירד עם כולם לא - טט 

  קבוצות.
  :ג – א,מה ויגש בראשית

יאּו ָכל-[א] ְולֹא א הֹוִצ+ יו ַוִּיְקָר5 ל ַהִּנָּצִבים! ָעָל� ק ְלֹכ# ף ְלִהְתַאֵּפ� ל יֹוֵס� �'י-ָיֹכ יׁש ֵמָעָל    ִא)
ף ֶאל-ְולֹא  ע יֹוֵס) ֹו ְּבִהְתַוַּד+ יו׃-ָע#ַמד ִאיׁש! ִאּת�   ֶאָחֽ

ן ֶאת י-[ב] ַוִּיֵּת+ ֹו ִּבְבִכ' ה׃וַ   ֹקל) ית ַּפְרֹעֽ ע ֵּב+ ִים ַוִּיְׁשַמ) ּו ִמְצַר� 
  ִּיְׁשְמע
אֶמר יֹוֵס#ף ֶאל  �ֹ י ָח'י-[ג] ַוּי ֹוד ָאִב) ף ַהע+ 
י יֹוֵס� א  ֶאָחיו! ֲאִנ ֹֽ ּו ִמָּפָנֽיו׃-ְול י ִנְבֲהל) ֹו ִּכ+ ּו ֶאָחיו! ַלֲענ
ֹות ֹאת�   ָיְכל#

...  ד. אין אדם מקבל תנחומין על החי.ד. אין אדם מקבל תנחומין על החי.ד. אין אדם מקבל תנחומין על החי.ד. אין אדם מקבל תנחומין על החי....  ליקוטי שיחות, כרך טו, תרגום חפשי, האדמו"ר מ"מ שניאורסון ויגש שיחה א (תש"מ)
ף ... ]ג[ לאחיווזוהי כוונת דברי יוסף  
י יֹוֵס� י ָח'י )ולכן קיימת התמיהה( ֲאִנ ֹוד ָאִב) יוצא שעשרים  ,יוסף חי - כיוון שאני יוסף  - ַהע+

 .בלתי רגיל כלל וכלל ,צער נורא -ואפילו יותר מכך ויתאבל כי אהב אותו יותר מכל בניו  - ושתים שנים רצופים הצטער יעקב עליו 
  .ולמרות הכל להשאר בחיים ,הרי זה פלא גדול ביותר כיצד יכול היה יעקב לשאת צער גדול כל כך במשך שנים רבות ,ואם כן

זו היתה הקדמה להדגשתו בהמשך דבריו את הדחיפות של הבאת  .לפי זה מובן מדוע צריך היה יוסף לגלות את תמיהתו זו לאחיו 
  .למצריםיעקב 

ן ֶאת י-[ב] ַוִּיֵּת+ ֹו ִּבְבִכ' ה ֹקל) ית ַּפְרֹעֽ ע ֵּב+ ִים ַוִּיְׁשַמ) ּו ִמְצַר� 
  :ַוִּיְׁשְמע

אֶמר יֹוֵס#ף ֶאל �ֹ ליקוטי שיחות, כרך טו, תרגום  פ. ע")מה,בבפסוק ( לפניוהמלמד על הכתוב הכתוב , מהפך פשטא קדמא - ֶאָחיו! -[ג] ַוּי

של יעקב במשך עשרים ושתיים שנה  הצער הנורא, הבלתי רגיל כלל וכללהיתה מפני עצמת בכי יוסף  חפשי, האדמו"ר מ"מ שניאורסון
אכי אין אדם מקבל תנחומין על החי. ויש לומר כי האחים קלטו לפתע את הצער שגרמו לאביהם  ֹֽ ֹו -ְול ּו ֶאָחיו! ַלֲענ
ֹות ֹאת� קטן -זקף -  ָיְכל#

ן ֶאת ית רבה פר' צג,יבראש - בתפקיד שתיים, יוסף במקום והקב"ה ביום דין כנדרש ב י-ַוִּיֵּת+ ֹו ִּבְבִכ' אבא כהן ברדלא אומר אוי לנו  ֹקל)
יָת׀  )תה' נ,כא( לפי מה שהוא(כל אחד ואחד) מיום הדין ... יוסף קטנן של שבטים היה וכו' לכשיבוא הקב"ה ויוכיח כאו"א  �ֵא#ֶּלה ָעִׂש

יָת ֱהֽיֹות ְׁשִּתי ִּדִּמ� ֶהֱחַר� ֹו$-ְוֽ   (על אחד כמה וכמה)עאכ"ו!  ֶאֶעְרָכ
ה ְלֵעיֶנֽי$׃אֹוִכיֲח$) וְ  ֶאְהֶי+ה ָכמ'

ּו י ִנְבֲהל) מרכא טפחא, יתור לרבות בהלתם מפני מה עשוי יוסף לעשות להם, כפי שהביעו פחדם בסוף פרשת ויחי, אבל יוסף הוא אדם  – ִּכ+

  סלוק מגביל, מפני הקב"ה ביום דין.  – ִמָּפָנֽיוהמוגבל באורך חייו, ויותר נבהלו 

  

אֶמר יֹוֵס#ף ֶאל[ג] וַ  �ֹ  ושמש מאור פ. ע")מה,בבפסוק ( הכתוב שלפניו יכעין כלל הצריך לפרט והמאופיין ע", מהפך פשטא קדמא - ֶאָחיו! -ּי

יוסף מכל מידות רעות והתפשטותו מהגשמיות כדי  להכנעתמצרים ופרעה בא  י... הבכי ושמיעתו ע" לעוד על פסוק הנ" ה"דא ,מה
ולכן אמר  מגרונונתיבות החכמה ואז השכינה דיברה  באלו ל" ישהם הביאו עמם. בכ" העליוניםלמות שיוכל להדבק עם אחיו והעו

  . דברים של הבטחת העתיד בגלות שאחרת ילוד אדם לא יכול להבטיח

א[א]  יו ַוִּיְקָר5 ש בין גי' המלים ובין ומרמז לחישוב גי' ההפר, תגל"העולה גי' המלים מרמז לחישוב  (גי' תקע"ו) גדול- קטן זקף- זקף -  ָעָל�
(שלוש  םיהיו להם ג' ק" (גלות) תגל"-בגם ) שונו תקע"יהי(הודיעה  השכינהואפשר להסביר כי . םג'ק"גי' תקע"ו והתוצאה היא הגי' 

ּום ),זמה) (אקימות) ( ית ָלֶכ<ם ָלׂש+ ם ּוְלַהֲחי
ֹות )ב(  ָּבָא'ֶרץ ְׁשֵאִר) ה׃ ִלְפֵליָט)ה ָלֶכ� י ֶאתְוִהַּגְד  ),יגמה( )ג( ְּגֹדָלֽ -ָּכל-ֶּת
ם ְלָאִב�
ִים ף  עבור מצרים ופרעה פי שאני בגדולה- על-שאף ְּכבֹוִדי! ְּבִמְצַר� 
י יֹוֵס� קטן, אבל עבור בית אבי נשארתי יוסף קטנן של - מונח זקף –ֲאִנ

י ָח'ישבטים שעושה כל מעשיו מכח דיוקן אבי שהוא תמיד לפני ולכן אני שואל  ֹוד ָאִב) ק עצמי בעולמות כולתי לדבומהגעת האחים י ַהע+
  .תם בעולמות עליונים גם בגל"כוכלו לדבק עצמאתם אחי תו יישראל אב גם כךועליונים 

  

ּוב ִמְצָר'ִים מה,כג:  ויגשבראשית  
ים ִמּט ים ֹנְׂשִא) יו ָׁשַל#ח ְּכזֹאת! ֲעָׂשָר
ה ֲחֹמִר� Hּוְלָאִב  
ֶר4  יו ַלָּדֽ ְׂשֹאת ָּב
ר ָוֶל:ֶחם ּוָמז<ֹון ְלָאִב) Qֽת ֹנ Rֶֹׂשר ֲאֹתנ
   ׃ְוֶע

ְׂשֹאתנסביר הפסוק מהמלים ותבנית הטעמים  Qֽת ֹנ Rֶֹׂשר ֲאֹתנ
   ותלשא בתפקיד אלפניו ולאחריו.  מונח פזר תלשא, כעין שני תפקידי פזר, –  ְוֶע

 בבלי נדרים מט,א- , וירושלמי עירובין פ"ג ה"אע"פ תלשא באחד הכיוונים או בשניהם בתפקיד אומדן ולפחות פזר אחד לענין נדרים 

ם בנדרים הולכים אחר לשון תורה כגון בפסוק זה וזה לחומרה או הולכים אחר לשון בני אדם וזה לקולה. ונראה כי תבנית מדובר הא
  הטעמים מרמזת כי בנדרים אומדים משמעות הנדר לפי לשון בני אדם להקל.

יו ָׁשַל#ח ְּכזֹאת! ולכן המלים הבאות ותבנית הטעמים שלהן  Hבפשט ולא להחמיר, הקל ליצא בנית כעין פשטא, ת מהפך גרשיים –ּוְלָאִב
, אבל בדרש בגמרא ללכת אחר לשון בני אדם ולא לשון תורה ולהקל בנדרים. לפי דוגמת דברי רבי להקל כלכלתם בשעת הירידה למצרים

  יוחנן הנודר ממזון מותר בפירות.

ואמר לא טעמית מידי [מזון] [בהדא, בהדין] בההוא יומא  , א"ר חייא בר בא ר' יוחנן אכל חליטין,ָּב
ר ָוֶל:ֶחם ּוָמז<ֹון תורה שלמה [פג]
פירש שכל (מפרש שרבי יוחנן אכל פירות גינוסר ואין זה נחשב מזון, ואין זה מה שנלמד במקום אחר כי חליטה היא פת לחם של בעלי בתים, וקרבן העדה 

ח, פתר לה כר' יאשיה, דר' יאשיה אמר הילכו בנדרים אחר , ותנינן הנודר מן המזון, מותר במים ומלהדברים ואפילו פירות קרויין מזון)
מסיק דגם ר' יאשיה סובר שבנדרים הולכין רק אחר לשון בני אדם וכן מבואר בב"ר פר' צד  בבלי נדרים מט,א(וזה להחמיר, אבל בלשון תורה 

ים יו ָׁשַל#ח ְּכזֹאת! ֲעָׂשָר
ה ֲחֹמִר� Hומניין שכל הדברים קרויין מזון, ר' יחת בני אדם וזה הקלה)וגו' אמר ר' יאשיה הלכו בנדרים אחר ש ּוְלָאִב ,

ְׂשֹאת ָּב
ר ָוֶל:ֶחם ּוָמז<ֹון אחא בי ר' עילא אמר Qֽת ֹנ Rֶֹׂשר ֲאֹתנ
 ירושלמי ( , אלא מיכן שכל הדברים קרויין מזון.ּוָמז<ֹון מה תלמוד לומר, ְוֶע

  ) עירובין פ"ג ה"א
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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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהצה קבו - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - 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- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  רעיון לנושא אחר בהלכה;דרוש מהפסוק  – פ֡זר שעור, מחיצה;

ת  Rֶֹׂשר ֲאֹתנ
 ְׂשֹאת  פזרמונח  –ְוֶע Qֽיו גדולה - תלישא- ֹנ טפחא, כעין שני ענינים ו/או שתי קבוצות  ונח דרגא תבירמ - ָּב
ר ָוֶל:ֶחם ּוָמז<ֹון ְלָאִב)

ֶר4של פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין או הלכה      סלוק – ַלָּדֽ

דר מזון, ואז הנודר ולפי ההסבר כי הדברים מרמזים ללשון בני אדם בנדרים, יובן כי קבוצות הפרטים תהיינה מה מוגדר מזון ומה לא מוג
  מן המזון אסור בקבוצת המאכלים השייכת למזון, ומותר בקבוצת הפרטים שאינה שייכת למזון.

  

, ולא בפועל, אבל כתב הזה של משא אתנת וחמרים שלח בעגלות כחשבון - לוהמהרש" י"פרש פע" - פשטא  מהפך –ָׁשַל#ח ְּכזֹאת! 
  ב פרט לבנימין אשר נשאר במצרים. בלקח טוב ששלח חמור ואתון עם כל אחד מבני יעק

  

יו ֵא
ת ָּכל :כז,מה ויגש בראשית ּו ֵאָל� 
ם ַוַּיְרא! ֶאת-ַוְיַדְּבר י יֹוֵסף! ֲאֶׁש
ר ִּדֶּב
ר ֲאֵלֶה� ֹות ֲאֶׁשר-ִּדְבֵר# ֹו-ָה
ֲעָגל� ף ָלֵׂש
את ֹאת'   ָׁשַל+ח יֹוֵס)
ם׃  ב ֲאִביֶהֽ ּוַח ַיֲעֹק+ י ר)   ַוְּתִח5
ם ...  ֹות -תאֶ  פשטא -ַוַּיְרא!  קטן- זקף - ֲאֵלֶה�   ה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל, מלקטן ב- מונח זקף -ָה
ֲעָגל�

  :היקש, ראה עגלות והיזכר בלימוד התורה האחרון שלמדנו יחדשני קיסרים, כעין  בין קטן- קטן זקף- זקף

ֹות יוסף ולא נאמר אשר שעצרו בלימוד בפרשת עגלה ערופה (העגלות אשר שלח  לאביומסר לאחיו סימן  יוסף י"רש פ"ע )א( – ָה
ֲעָגל�
  פי פרעה.- וירא את העגלות ששנתן להם יוסף על (ב)); פרעהשלח 

  , דבר עוצמתי כאן כעין הבאת הוכחה חזקה שהאיש במצרים הוא אכן יוסף. שני קיסרים בין קטן- זקף ... קטן- זקףרביע ... 

  

ת אכ,זמ ויגש בראשית �ים-ְוֶא ֹו ֶלָעִר' יר ֹאת) ם ֶהֱעִב+ ה ְגב  ָהָע� ִים ְוַעד-ּולִמְקֵצ+ הּו׃-ִמְצַר)   ָקֵצֽ
ת �ם-ְוֶא ים קטן בתבה אחת- קדמא זקף – ָהָע� ֹו ֶלָעִר' יר ֹאת)   טפחא אתנח מרכא – ֶהֱעִב+

ה ְגבּול ִים -ִמְקֵצ+ הּו-ְוַעד מרכא טפחא - ִמְצַר)   סלוק - ָקֵצֽ

  , סופה- תחום מצרים ועד מסיפי לקרי - מקרי יתהעמא אעבר -  וית א"ת

שומר משמרת הקודש  ל"זהרב נתן אדלר  ,ב, בחומש בהוצאת האלמנה והאחים ראם, וילנא התער"נקלוסאו' תפירוש על  -  לגר נתינה
ים - לונדון והמדינות  קבק" ה ש" כבעל הטעמים, מקרי לקרי. משמע שמפרש ֶלָעִר' ִים-ְגבּול -(טט  ִמְקֵצ+ , הערים שב על איננו )ִמְצַר)

יר רק שב על  ֹו -(טט  ֶהֱעִב+   ) ם? המ"בהוראת ו. סי' שנ"עובס' תל" שאשון) (ועי' בנתה"מרכא טפחא ר - " ֹאת)

תאפשר להסביר את ת"א ע"פ  �ם -ְוֶא , כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, ומרמז כאילו ה אחתמלקטן ב- זקף קדמא - [אתו (קרא יתר)]ָהָע�

תנכתב  �ה ְגבּול-ְוֶא ֹו ִמְקֵצ+ יר ֹאת) ם ֶהֱעִב+ ִים ְוַעד-ָהָע� הּו-ִמְצַר) הגלה כולם מאדמות ועשאם עירוניים, שלא רק אחיו יהיו  – יםֶלָעִר' , ָקֵצֽ
  גרים בארץ לא להם. 

  

'ה :כב,בראשית ויגש מז א ָקָנ 
ֹ ת ַהֹּכֲהִנ)ים ל ק ַאְדַמ+   ַר<
ּו ֶאת  ְכל# ה ְוָאֽ ק ַלֹּכֲהִנ�ים ֵמֵא
ת ַּפְרֹע� �S ֹח ה ַעל-ִּכי ן ָלֶהם! ַּפְרֹע� ר ָנַת# �ּו ֶאת-ֻחָּקם! ֲאֶׁש א ָמְכר) +ֹ ן ל   ם׃ַאְדָמתָֽ -ֵּכ5

'ה א ָקָנ 
ֹ ת ַהֹּכֲהִנ)ים ל ק ַאְדַמ+   תביר מרכא טפחא מונח אתנח -  ַר<

האדמה  הסבר ת"ש. אמר ר' אבא בר כהנא פטריקן שלהם קנה, מה שקנו לעצמם לא קנה תורה שלמה (נו) ב"ר פצ"ה מכתי"ו במנח"י
ם) כו,מז( ןמקרא דלקמ מיעוטשירשו מאבותיהם קנה, ... ולפ"מ דמבואר לקמן אות נז. סט. דדרשו  ֲהִנים! ְלַבָּד� ק ַאְדַמ#ת ַהֹּכֽ Hברור ַר ,

  מה שקנו לעצמן לא קנה אבל מה שקבלו בירושה כן קנה.    ַר<ק- דגם ר' אבא ב"כ דרש כן אלא בסגנון אחר ד
ת ַהֹּכֲהִנ)ים ר' אבא ב"כ דרש מיעוט - טט  ק ַאְדַמ+ בירושה את , מרכא טפחא מרבה באדמות הכהנים על מה שקבלו תביר מרכא טפחא – ַר<

כדי לא למכרם ליוסף  שהיו המצרים מבריחים עצמם לכומרים גם אדמותבר' ויגש מז,כו - ל מידות במדרש ל" מה שקנו בעצמם וע"פ
ק אכי"ן ורקי"ן ממעטים, וכאן  בשם פרעה. בתורה ת ַהֹּכֲהִנ)יםמשלושה מיני שללמד ביר ממעט במיעוט ת -ַר< אדמות את מיעט  ַאְדַמ+

'הואותם  םשקנו בעצמ כהנים א ָקָנ 
ֹ 'האדמה בירושה. גם לא קנה מברר האם תורה שלמה - . בדיון מורחב בל א ָקָנ 
ֹ מונח אתנח, כעין  – ל
 שהיו המצרים מבריחים עצמם לכומריםלפי בר' ויגש מז,כו -ל מידות במדרש ל"- רבוי והגבלה וזה עשוי להתיחס אל הנאמר ב

כרם ליוסף בשם פרעה. אפשר לפרש שהאדמות הרבות האלו לא היו בבעלות אמיתית של כדי לא למאל נחלות הכהנים)  (מבריחים אדמות
   הכהנים ולכן ההגבלה משמעה שלא קנה כי לא צריך היה לקנותם כי הבריחום מהמלכות והחרימם לפרעה בלי קניה.

  

ף ְלֹחקS ַעד :כו,מז ויגש בראשית Rּה יֹוֵס

ֶׂשם ֹאָת ֹום ַהֶּז�ה ַעל-ַוָּי �ֶמׁשַאְדַמ+ת ִמצְ -ַהּי ה ַלֹח' ִים ְלַפְרֹע)   ַר<
ה׃  ה ְלַפְרֹעֽ א ָהְיָת) +ֹ ם ל ֲהִנים! ְלַבָּד� ק ַאְדַמ#ת ַהֹּכֽ Hַר  

 Sף ְלֹחק Rּה יֹוֵס

ֶׂשם ֹאָת  שלמה (סה) תורה פ"עקטנה, תבנית כאילו שלוש פזר. לענינו ואף דרשהו לענין אחר. - תלישאמונח מונח פזר  - ַוָּי

  רים.הראה שלוש דרשות הלכתיות לענינים אח כבר
משדותיהם כשתחשוב כל  רותשומעחכם גדול היה ויודע שעתידין ישראל להוציא תרומה  יוסף ינר השכלים כת" ]סח[ שלמה תורה

  (עד חומש) שמוציאין ישראל תמצא אותו כמו שמוציאין המצרים לפרעה.

ֲהִנים!  ק ַאְדַמ#ת ַהֹּכֽ Hם  כו' כיוצא בו לשונות אך, רק ומן. רק למעט בשלשממיעוט כיצד, המיעוט  -ַר ֲהִנים! ְלַבָּד� ק ַאְדַמ#ת ַהֹּכֽ Hַר - 

  יצא להקל ולא להחמירכעין  קטן,-מהפך פשטא זקף גרשיים
ק ַאְדַמ#ת  לשיש להם חוק יכול נתן להם ת" ומומריןשהיו המצרים מבריחים עצמם לכומרים  לפי מידות במדרש ל" פע" ש"ת המשך Hַר

ם  ֲהִנים! ְלַבָּד� הקל כי כאמור לעיל קנה מה שקיבלו בירושה בלבד.  וןאותן שהיו כתובין בטומס" קטן,-שטא זקףפ מהפךגרשיים  -ַהֹּכֽ
  והותיר להם מה שקנו בעצמם. 

ֲהִנים! בדרך סוד  ה  -עולה יצ"ר הר"ע, הרש"ע, ו 575גי'  ַאְדַמ#ת ַהֹּכֽ א ָהְיָת) +ֹ ם ל ֲהִנים! ְלַבָּד� צין אלו פ"ו ניצו 86ס"ת מ' מ' א' ה'  עולה בגי'  –ַהֹּכֽ
ת הקדושין מתוך רפ"ח שנפלו בקליפות בשבירת הכלים ורובם במצרים (וחלקם בשכם, בדור המבול, בדור הפלגה) שאותם לא ביררו בני ישראל בעבוד

ה לא היתההפרך במצרים ,  ם הוציאו ונותרו לשאר ישראל לבררם על פני הדורות. בני ישראל ביררו ר"ב ניצוצין קדושים אות שכינ"הגי'(ל) – ְלַפְרֹעֽ
  ממצרים בעבודתם בכל האדמה שהייתה שייכת לפרעה מהקנין של יוסף. 
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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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהצה קבו - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - 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- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  רעיון לנושא אחר בהלכה;דרוש מהפסוק  – פ֡זר שעור, מחיצה;

  בראשית ויגש מד,יח 1.3

 

אֶמר יֹוֵס#ף ֶאל: ג,המ ויגש בראשית �ֹ י ָח'י-ַוּי ֹוד ָאִב) ף ַהע+ 
י יֹוֵס� א  ֶאָחיו! ֲאִנ ֹֽ ּו ִמָּפָנֽיו׃- ְול י ִנְבֲהל) ֹו ִּכ+ ּו ֶאָחיו! ַלֲענ
ֹות ֹאת�   ָיְכל#
י ֹוד ָאִב) י' כפקודם שאביהם חי. האחים נבהלו  הודיעוהו, שהרי , יתור לרבות, על האב יעקב את הענין הרוחני של יעקבטפחאמרכא  – ַהע+

  .על ששיבשו את השראת השכינה על יעקבהבושה  מפני י"רש

  מגביל לענין שריית השכינה על יעקב. ,אתנח – ָח'י

  

אֶמר יֹוֵס:ף ֶאלבראשית ויגש מה,ד:  �ֹ + -ֶאָח<יו ְּגׁשּו-ַוּי 'ׁשּוָנ ם ֲאֶׁשר  א ֵאַל)י ַוִּיָּג אֶמר ֲאִני! יֹוֵס
ף ֲאִחיֶכ� �ֹ ְיָמה׃-ַוּי י ִמְצָרֽ ם ֹאִת)   ְמַכְרֶּת+
'ׁשּודרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים קשורים שעל כל אחד חל הענין, אבל  – ָנ+א ֵאַל)י-ֶאָח<יו ְּגׁשּו-יֹוֵס:ף ֶאל אתנח, מגביל,  -  ַוִּיָּג
ְיָמה-ֲאֶׁשרעם שאר האחים שלא ישמע למפרש שהרחיק את בנימין מלגשת המתאים  י ִמְצָרֽ ם ֹאִת) אֶמרוזה יתאים עם  ְמַכְרֶּת+ �ֹ קדמא,  – ַוּי

  שהקדים להרחיק את בנימין ואח"כ הזמינם לגשת אליו. האם הרחיק גם את ראובן שלא היה בשעת המכירה?

י-ֲאֶׁשר ם ֹאִת) באטימת אוזנם מהתחננותו לפניהם שהוא אחיהם; (ב) מרכא טפחא, יתור לרבות במכירה את (א) הפגיעה בעצמם  – ְמַכְרֶּת+
  הפגיעה באביהם יעקב, ברוח הנבואה שלא שרתה עליו 

ְיָמה   , מגביל שבמכירה קבעו סופית איך תתממש גזרת בין הבתרים, גר יהיה זרעך בארץ לא להם.סלוק – ִמְצָרֽ

ְיָמה ) מגלה להם שהנראה שפעלו מעצמן היה בר' וישבשל אחיו ( כדי לפרק אחת ולתמיד את השנאהעולה שכינ"ה,  385גי'  – ִמְצָרֽ

  מוכרח מאלקים, בנמשך בפסוק הבא.

  
  :המה,ויגש  אשיתבר

ּו ְוַאל-ְוַעָּת
ה׀ ַאל 
ְצב� י-ֵּתָע ם ִּכֽ 
יֵניֶכ� !ַחר! ְּבֵע י ֵה'ָּנה-ִי ם ֹאִת) ם׃  ְמַכְרֶּת+ ים ִלְפֵניֶכֽ ִני ֱאAִה) ה ְׁשָלַח+ ְחָי� י ְלִמֽ 
  ִּכ
 ושייכת לשני פסוקים.ְוַעָּת
ה׀ סדור שנחלק ומלת של רבי אלעזר בריה"ג ק בראש פסוק (סיבה א לפסק) כעין מידה ל"א מונח פס -ְוַעָּת
ה׀ 

ְיָמה-ֲאֶׁשרזה ממשיך  י ִמְצָרֽ ם ֹאִת) שיוסף היה מלך עבד  - הרב כיטוב  ר, כהסבראני עדיין מכו - אף שאני משנה למלך ְוַעָּת
ה׀  ְמַכְרֶּת+
  פי הרמב"ן היה אמור לתת לו מעמד של משוחרר.- פי שנשא את אסנת בת פוטי פרע כהן און שעל- שמעולם לא שוחרר אף על

ּו-ְוַעָּת
ה׀ ַאל 
ְצב�   , (סיבה ב לפסק) מפני שבא להפריד בית מלה המסתימת באות אהו"י ובין מלה הפותחת באות אהו"ימונח פסק רביע -  ֵּתָע

  ו שם אחד ושני ענינים שונים, צ"עכעין שני שמות לענין משותף אחד, א –(סיבה ג לפסק) 

ּו-ַאל 
ְצב�   הקשורים לעצב, או משהו אחרענינים לפחות ארבעה מונח רביע,  - ֵּתָע

כי איני  –על העתיד  ד'(רש"י),  בושה מאביהם -ג' אל תעצבו על ההוה ; ב' על מעשה המכירה ;על השנאה - א' אל תעצבו על העבר 
  לקים- ברשות עצמי אלא שליח א

! -ְוַאל ם ִי 
יֵניֶכ� כעין ריבה וריבה את הכל, הרי אח אחד בלבד רצה להרגו, ואח אחד קטן (שני טעמים במלה אחת) - פשטא מונח זקף - ַחר! ְּבֵע
  בלבד הציע מכירתו, וכולם סבלו מכך, לכן עכשו יוקל לכולם

י י- ִּכֽ ם ֹאִת) סף: נסיון פגיעת פוטיפר בו, התגרות אשת , יתור לרבות על מכירת יוסף את כל שהשתלשל מכך (ליומרכא טפחא – ְמַכְרֶּת+

ים , מגביל ללמד על החידוש שבדבר אתנח  – ֵה'ָּנה פוטיפר בו, ישיבת יוסף בכלא; ליהודה פרישת יהודה ) ִני ֱאAִה) ה ְׁשָלַח+ ְחָי� י ְלִמֽ 
ִּכ
ם׃ ולדו מנשה ואפרים שימנו על שבטי י"ה במובן של אוכל לבני ישראל, ובמובן של נישואי יוסף ואסנת שבכך נגאלה בת דינה ונ ִלְפֵניֶכֽ

  מהם קם עם ישראל ועל שבעים הנפשות שירדו למצרים. ליהודה יצא אורו של משיח מפרץ בן יהודה ותמר.

  
  :מה,כו ויגש בראשית

י ְוִכי ר עWֹוד יֹוֵס
ף ַח� ֹו ֵלאֹמ� דּו ל� �ל ְּבָכל-ַוַּיִּג ּוא ֹמֵׁש) י לֹא  ֶא
ֶרץ ִמְצָר'ִים-ה+ ֹו ִּכ+ 
ָפג ִלּב� ם׃ֶהאֱ -ַוָּי ין ָלֶהֽ   ִמ)
ֹו  דּו ל� �  כלל ופרטכעין  תבניתקדמא ואזלא,  - ַוַּיִּג

ֹו  )אתנח( 
ָפג ִלּב� י לֹא קטן,- זקף מונח -ַוָּי ם-ִּכ+ ין ָלֶהֽ   לימוד אלפניו ולאחריו כעיןתבנית של כל הכתוב מרכא טפחא סלוק,  - ֶהֱאִמ)

  .צדקתושיוסף עומד  להודיע כז,מהחשש שיוסף לא עומד בצדקתו. בא פסוק יעקב אלפניו אולי  -  טט •

  
  :כז,מה ויגש בראשית

יו ֵא
ת ָּכל ּו ֵאָל� 
ם ַוַּיְרא! ֶאת-ַוְיַדְּבר י יֹוֵסף! ֲאֶׁש
ר ִּדֶּב
ר ֲאֵלֶה� ֹות ֲאֶׁשר-ִּדְבֵר# ֹו-ָה
ֲעָגל� ף ָלֵׂש
את ֹאת'   ָׁשַל+ח יֹוֵס)
ם׃  ב ֲאִביֶהֽ ּוַח ַיֲעֹק+ י ר)   ַוְּתִח5

ם ... ֹות-ֶאת פשטא –ַוַּיְרא!  קטן-זקף – ֲאֵלֶה� היקש, יעקב שני קיסרים, כעין  בין קטן- קטן זקף- זקףה אחת, מלקטן ב- מונח זקף – ָה
ֲעָגל�
ֹות י"רשכפי'  :ראה עגלות שהיו סימן שיוסף זוכר לימוד התורה האחרון שלמדו יחד שעצרו  לאביומסר לאחיו סימן  יוסף )א( – ָה
ֲעָגל�

פי - וירא את העגלות ששנתן להם יוסף על (ב)); פרעה בלימוד בפרשת עגלה ערופה (העגלות אשר שלח יוסף ולא נאמר אשר שלח
  פרעה.

ֹות -ֶאת יוסף מסר סימן על לימוד עגלה ערופה, ותבנית הטעמים מרמזת  ה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל,מלקטן ב- מונח זקף –ָה
ֲעָגל�
  שכך גם זוכר את כל תלמודו ועומד בצדקותו

יו  ם רביע ... ֵאָל� ֹות ָה
 -ֶאת ... קטן- זקףֲאֵלֶה� , דבר עוצמתי כאן כעין הבאת הוכחה חזקה שהאיש במצרים שני קיסרים בין קטן- זקףֲעָגל�

י הוא אכן יוסף. וכתוצאה מהוכחה זאת     .כבר כ"ב שנה) –(טט  שפרשה ממנו שכינהעליו  שרתה י"רש - גדול -זקף - ַוְּתִח5

ֹווכן רמז למחדש הגדול בתורת הסוד  ּוַח ַיעֲ   ָלֵׂש
את ֹאת' י ר) ב ַוְּתִח5   ר"ת לוריא, אור לי - ֹק+

י  ן של גג החי"ת, תג אחד יהיינו שני תגים בצד ימ - , טט שתי קרניים לאחוריו קרן אחת לקדמיהו ספר התגיןבשם  התורה שלמ - ַוְּתִח5
ודות אשר גדול, שלוש נק- גדול, שתי נקודות לימין וקו לשמאל, וזה גם בתפקידי הזקף-בצד השמאלי של גג החי"ת ולזה מרמז תמונת זקף
  אפשר ששתים מהן באופן אחד ואחת באופן אחר.

  

! ְוָכל,א: ומ ויגש בראשית ק׃-ֲאֶׁשר-ַוִּיַּס#ע ִיְׂשָרֵאל יו ִיְצָחֽ י ָאִב+ ים ֵלאAֵה) א ְּבֵא
ָרה ָּׁש'ַבע ַוִּיְזַּב
ח ְזָבִח� (ֹ ֹו ַוָּיב   ל�
ְיָלה וַ : ב,ומ ויגש בראשית ת ַהַּל� 
! ְּבַמְרֹא ים ׀ ְלִיְׂשָרֵאל אֶמר ֱאAִה# �ֹ בַוּי ב ׀ ַיֲעֹק' 
ֹ)אֶמר ַיֲעֹק  ִני׃  ּי ֹ)אֶמר ִהֵּנֽ   ַוּי
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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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהצה קבו - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - 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- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  רעיון לנושא אחר בהלכה;דרוש מהפסוק  – פ֡זר שעור, מחיצה;

!  א"ת ים ׀ ְלִיְׂשָרֵאל אֶמר ֱאAִה# �ֹ במראות הלילה במדת הדין  אביווהנה בזכות הקרבנות נראה אליו אלקי יצחק  ...) מו,א( ן"רמב וגו'ַוּי

י ָהֵא)  ),גומ ויגשבר' ( מה שאמר והוא...  רפה, זהו שאמר אלקים במראת הלילה י$ָאֹנִכ+ השם  הוא    , כי הוא האל בית אל וגו' , כי הוא האל בית אל וגו' , כי הוא האל בית אל וגו' , כי הוא האל בית אל וגו' ל ֱאAֵה
י ָאִב'
  גם עלה. אעלךשלא יירא במצרים כי יזכה בדינו ויגאל אחרי הענוי, וזהו טעם ואנכי  והבטיחו...  והיא המדה

  
� הרב כי בעבור שאמר בתחלת הענין  ופירש, .... בחלק ראשון במורה הנבוכים זבפרק כ" )םהרמב" - (טט הרב  וכתבֹ ים ׀ ַוּי אֶמר ֱאAִה#

ְיָלה ת ַהַּל� 
! ְּבַמְרֹא כאשר נאמר  ולהרחיק כעין גישום שהוא נמנע ממנו בהתמדה) -(טט , לא היה קשה לאונקלוס לספר המאמר ְלִיְׂשָרֵאל

ְיָלה ת ַהַּל� 
ובין מה , הלילהאמירה ולא סיפור מעשה שהיה, כי יש הפרש גדול בין מה שיאמר בחלום או במראה  סיפור, כי הוא ְּבַמְרֹא
  שיאמר במחזה ובמראה, ובין מה שיאמר בדבר מוחלט וגו' .

  

 ! ים ׀ ְלִיְׂשָרֵאל אֶמר ֱאAִה# �ֹ שהוא שם משמות הבורא שבו מנהיג את העולמות לקים - אפשטא, הפסק מפריד בין מלת  קדמא מהפך פסק -ַוּי
 ת ישראל שהוא שם הבא מהתגברות יעקב על המלאךובין מל, , וגם שם למלאכיםדיןה וגלוי אחד שלה הוא מידתדת גבורה ימוהוא גם 

י )וישלח לב,כט יתָ -ִּכֽ ים-ִעם ָׂשִר: ים-ְוִעם ֱאAִה< ל׃ ֲאָנִׁש) מעלות  רלב"גגלוי של גבורה רוחנית, וע"פ ה רבי יוסף בכור שורומבטא ע"פ  ַוּתּוָכֽ

אנשים ולא  עםבזה, ויהיה ׂשר גם כן  מלאכי השם עד שמדרגתו קרובה למדרגתם, ולא נלאה כחו עם הוא שרר כירוחניות כמלאכים 
מלמד על גדולת נשמת עם ישראל המייצג את כנסת ושם ישראל ... יכל ללבן ועשו וכן יקרה עם עשו ואלופיו. רד"ק-וע"פ ה. ינוצח

  שריית השכינה בעולם הנברא, ועל אהבת ה' לישראל. –ישראל 

דת ישראל למצרים היא משימה שיש לבצעה בגבורה בשליחות הבורא מעל כי ירי הדין רפה במדתלומר פסק  מהפךלכן אפשר כי התבנית 
  ההנהגה באמצעות המידות.

  

ב ב ׀ ַיֲעֹק' 
ודומה לו אברהם  , ע"פ (זוהר ועוד) אין דומה יעקב לפני כל הנסיונות ליעקב השלם אחרי כל הנסיונות,מונח פסק אתנח -  ַיֲעֹק
  ל במשה משה אין פסק כי אין הבדל בין משה העליון ובין משה התחתון.אברהם , לפני העקידה ואחריה, שמואל שמואל, אב

  
  ד: –,ג ומ ויגש בראשית

ל ֱאAֵה
י ָאִב'י$ ַאל[ג]  י ָהֵא) אֶמר ָאֹנִכ+ 5ֹ י-ַוּי ְיָמה ִּכֽ ם׃ -ִּתיָרא! ֵמְרָד
ה ִמְצַר� יְמ$+ ָׁשֽ ֹול ֲאִׂשֽ   ְלג+ֹוי ָּגד)
ְיָמה ְוָאֹנִכ) [ד]  ד ִעְּמ$! ִמְצַר� י ֵאֵר# ֹו ַעל-י ַאַעְל$
 ַגםָאֹנִכ� ית ָיד) ף ָיִׁש+ ה ְויֹוֵס5 'Aֵעיֶנֽי$׃-ָע  

  

י-ַאל ְיָמה ִּכֽ  ס"ת אהה"י שם אהי"ה בצירוף לחדש אייר – ִּתיָרא! ֵמְרָד
ה ִמְצַר�

ְיָמ"ה י ) ד,מו(גי' שכינ"ה, ולזה מוסיף פסוק  - ִמְצַר�  גבוה שומר, מרמז לגלוי אהבת הקב"ה באופן הנעלה ביותר גבוה מעל רביע –ָאֹנִכ�

ְיָמה  ד ִעְּמ$! ִמְצַר� י ַאַעְל$
 ַגםמרמז ליחוד קוב"ה ושכינתה  - ֵאֵר# ה -ְוָאֹנִכ) 'Aאנכי ה' א (שמ' יתרו כ,ב)-טפחא מונח אתנח, כמו ב - ָע-

  עם הניצוצין הקדושים שנפלו בשבירת הכלים (ראה מאור ושמש בר' וישב)גאולת השכינה מגלותה  בטעם תחתון ,לקיך

 
ה -ַגם ַאַעְל$ 'Aַגםס"ת מכ"ה וצ"ע מה ס"ת  - ָע 
י ַאַעְל$ ה -ְוָאֹנִכ) 'Aמיכ"ה מרמז כאן?ָע  

ים ) כ,ר' ויחי נב(-וזה קשור ל HִהAד ֵוא ד ָּפֹק: 
ם ִיְפֹק   .והעולמות גרשיים דרגא מונח רביע, גאולת השכינה מגלותה בתיקון יצר הרע – ֶאְתֶכ�

  
  :בי,ומ ויגש בראשית

ה ֵע:  
י ְיהּוָד� ' ַרחּוְבֵנ < ן ְוֵׁשָל)ה ָוֶפ
ֶרץ ָוָז ַען ַוִּיְהי+ּו ְבֵני  ר ְואֹוָנ ! ְּבֶא
ֶרץ ְּכַנ� ָמת ֵע#ר ְואֹוָנן �ן ְוָחֽמּול׃- ַוָּי ֶרץ ֶחְצֹר+   ֶפ)
ה  
י ְיהּוָד� ' ַרח מונה חמישה  –מונח רביע  - ּוְבֵנ < ן ְוֵׁשָל)ה ָוֶפ
ֶרץ ָוָז קבוצת פרטים מצטרפים, ובמקום ער  –דרגא תביר טפחא  -  ֵע:ר ְואֹוָנ

ן ְוָחֽמּול-ְבֵני, נכנסו שלא התקיימוואונן  ֶרץ ֶחְצֹר+   ֶפ)

  

<ה ְוִיְׁשִו+י ּוְבִריָע)ה ְוֶׂש
ַרח ֲאֹחָת'ם :זי,ומ ויגש בראשית :ה ְוִיְׁשָו ר ִיְמָנ 
י ָאֵׁש� ל׃  ּוְבֵנ ֶבר ּוַמְלִּכיֵאֽ ה ֶח) 
י ְבִריָע�   ּוְבֵנ
זה מקור המדרש ששרח היתה בת אשת אשר למאן דאמר שלא ש אפשר, מגביל שהייתה אחותם רק מאבא, מונח אתנח -  ְוֶׂש
ַרח ֲאֹחָת'ם

  .או שהיו לו לפחות שתי נשים נשאו תאומותיהם

.  

ד ְנֵׁש
י ְבֵני-] ָּכלו[ככז:  – כו,מו ויגש בראשית ֹו ִמְּלַב) ב ִמְצַר!ְיָמה! ֹיְצֵא
י ְיֵרכ� ה ְלַיֲעֹק# �ֶּנֶפׁש ַהָּבָא Qב-ַה ׁש׃-ָּכל  ַיֲעֹק' ים ָוֵׁשֽ   ֶנ)ֶפׁש ִׁשִּׁש+
' ִים ָּכל-ֻיַּלד-י יֹוֵס<ף ֲאֶׁשרּוְבֵנ+ [כז]  
ֶפׁש ְׁשָנ ִים ֶנ ֹו ְבִמְצַר) ית-ל+ :ֶפׁש ְלֵבֽ ים׃ ס-ַהֶּנ ְיָמה ִׁשְבִעֽ ָאה ִמְצַר) ב ַהָּב+   ַיֲעֹק<
ֶּנֶפׁש -ָּכל Qגדולה, פרט ראשון- תלישא -ַה  

ֹו  ב ִמְצַר!ְיָמה! ֹיְצֵא
י ְיֵרכ� ה ְלַיֲעֹק# �  רטקטן, כעין כלל הצריך לפ- מהפך פשטא מונח זקף קדמא -ַהָּבָא

ה-ָּכל )כז – כו מו,( שפסוקים אפשר 'א �ֶּנֶפׁש ַהָּבָא Qית-ָּכל... ַה :ֶפׁש ְלֵבֽ ָאה-ַהֶּנ ב ַהָּב+   תבנית כעין פרט וכלל ופרט וכלל  מהוים ...ַיֲעֹק<

ֶּנֶפׁש -ָּכל הראשון הפרט Qבעבודת אל אחד, פרט זה מפורט בכלל הצריך ומיוחד) פרט מובחר ומאוחד י"רש פגדולה, מציין (ע"- תלישא -ַה 

ד ְנֵׁש
י ְבֵנילפרט והוא יכלול את  ֹו ִמְּלַב) ב-ֹיְצֵא
י ְיֵרכ�  )כז מו,( האחרון והכללבשם רבי יהודה בא להוסיף ולא להפחית   ן"הרמב פ"שע ַיֲעֹק'

ית-ָּכל :ֶפׁש ְלֵבֽ ים- ַהֶּנ ְיָמה ִׁשְבִעֽ ָאה ִמְצַר) ב ַהָּב+ רבה את יוכבד , וילאהבני  33בחשבון  נכלל ם"רשב פאת יעקב עצמו שע" ירבה :ַיֲעֹק<
   .בני יעקב מהאחיות התאומות נשי, וירבה את אנשים חיים 31כי בשמות יש רק  בני לאה) 33 - בת לוי שנולדה בין החומות (נכללת ב

  
ֶּנֶפׁש -ָּכל Qבתפקידי שיעור (תיב"ע, רשב"ם, רמב"ן ע"פ ב"ר, תורה שלמה), ראש, יחוד (רש"י ע"פ וי' רבה), עקירהגדולה- תלישא - ַה ,  

   ר הבאים מצרימה, מושלמים לשבעים ע"י הקב"ה או יוכבד. ועוד שהיו יותר משבעים כי נשיהם לא נמנו.שיעו

המאוחדים המובחרים, והוא פרט ראשון והפרטים הבאים אלו יעקב ויוצאי ירכו  ה"לקבמרמז  -  ראש, אלופו של עולם, יחוד
  לגלות מצרים. כנען לרדת- מארץ וושגזרת הכתוב נתלשהקב"ה, ומיוחדים לאל אחד 
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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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהצה קבו - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - 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- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  רעיון לנושא אחר בהלכה;דרוש מהפסוק  – פ֡זר שעור, מחיצה;

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

  בראשית ויגש מד,יח 1.4

  
  מה,יז: ויגשבראשית 

ֹ#אֶמר ַּפְרֹעה! ֶאל ר ֶאל-ַוּי ף ֱאֹמ+ ֲענּו! ֶאת-יֹוֵס� ּו ַטֽ 
את ֲעׂש'ֹ י$ ז ם ּוְלכ-ַאֶח) ְרָצה ְּכָנַֽען׃-ּוְּבִע
יְרֶכ� אּו ַא+   ֹב)
ֲענּו!  ם -ֶאת פשטא - ַטֽ אחת, כעין ריבה ריבה את הכל, להטעין כל בהמה גם אלו שנועדו לכתחילה לרכיבה  בתיבהקטן - מונח זקף - ְּבִע
יְרֶכ�
  בלבד

  :ז,ומ ויגש בראשית

)יו ְוָכל ֹות ָּבָנ ֹו ְּבֹנָת<יו ּוְבנ+ #י ָבָניו! ִאּת� יו ּוְבֵנ Hיא אִ -ָּבָנ ֹו ֵהִב+ ְיָמה׃ סַזְרע' ֹו ִמְצָרֽ   ּת)
ֹו ָּבָנ5  בהוצאת בלום #י ָבָניו! ִאּת� תיקון גדול המשנה  , תבנית המלמדת על עשייתקטן בין שני קיסרים-גדול מהפך פשטא זקף- זקף - יו ּוְבֵנ

  הסדר הטבעי של עונש על עוון. 

ֹו בשאר הוצאות הגירסה היא  #י ָבָניו! ִאּת� יו ּוְבֵנ Hיצא להקל ולא להחמיר. כעין  קטן,- גרשיים מהפך פשטא זקף  - ָּבָנ 

  נסביר את הפסוק בשילוב שתי הגירסאות.

 מסיים את פרשת ירידת יעקב ובניו למצרים. אפשר כי במעבר בין תולדות האבות בארץ כנען לגלות מצרים מתחיל תקון גזרתזה סוק פ

ע ִּכי )לך טו,יגר' ב(ברית בין הבתרים  ַע ֵּתַד֝ ֹ֨ ם יָד אֶמר ְלַאְבָר֗ ֹ֣ ע ֵמ֖אֹות ָׁשָנֽה׃ ֵג֣ר׀- ַוּי ם ַאְרַּב֥ ם ַוֲעָב֖דּום ְוִעּ֣נּו אָֹת֑ ֶר֙ץ L֣א ָלֶה֔ זה התקון  יְִהֶי֣ה זְַרֲעM֗ ְּבֶא֙
שנה  130הגדול של העלאת ניצוצות הקדושה  משבירת הכלים בבריאת העולם וניצוצות הקדושה שנפלטו מאדם הראשון בגלותו 

 במצרים. 

ַעל ָחָנ֣ן ֶּבן )וישלח לו,לטר' ב(ץ מצרים ובין מיקום המעבר מעולם התוהו לעולם התיקון דמיון במיקום התיקון במעבר מארץ כנען לאר - ַוּיָָמ֘ת ַּב֣

ם ִאְׁשּ֤תֹו ְמֵהֽיַטְבֵאל֙ ַּבת עּו ְוֵׁש֨ ם ִעי֖רֹו ָּפ֑ ר ְוֵׁש֥ י זָָהֽב׃- ַעְכּבֹו֒ר ַוּיְִמOL֤ ַּתְחָּתי֙ו ֲהַד֔ ת ֵמ֥ ד ַּב֖   ַמְטֵר֔

ם ר ְוֵׁש֥ ם ִאְׁשּ֤תֹו ְמֵהֽיַטְבֵאל֙ ַּבתבי"ת תלמו"ד (המרומז ס"ת הקמת תיקון המתחיל מיד ב ו וגו'"תוהר"ת  -  ַוּיְִמOL֤ ַּתְחָּתי֙ו ֲהַד֔ י - ְוֵׁש֨ ת ֵמ֥ ד ַּב֖ ַמְטֵר֔
ה ָׁשַל֤ח ְלָפנָי֙ו ֶאל- ְוֶאת )ויגש מו,כחר' ב(יעקב כנדרש על  ) שהוקם ע"י יהודה בשליחות, הצירוף תרומת ר' אליהו שגבזָָהֽב ת - יְהּוָד֞ ֹ֥ ף ְלהֹור יֹוֵס֔
ֶֹֽׁשן׃ְלפָ  ְרָצה ּג אּו ַא֥ ֹ֖ ְׁשנָה ַוּיָב ֹ֑ יו ּג  - ארץ גשן היא ארץ המעבר ממצרים ובה ניצוצות הקדושה של אורות דתוהו ובין ארץ כנען ובית המקדש   ָנ֖

 אורות התיקון. - מקום התיקון המושלם 

  

ה ָׁשַל֤ח ְלָפנָי֙ו ֶאל- ְוֶאת )ויגש מו,כחר' ב( ף- יְהּוָד֞ , יוצא מענין הבאים למצרים לדון בענין כענינו והוא הקמת קטן- גרשיים מהפך פשטא זקף -  יֹוֵס֔
ת ְלָפָנ֖יובית תלמוד בארץ המעבר בין מצרים ובין כנען שמשם תצא הוראה,  ֹ֥ יתור לרבות על הוראת התורה את הוראת  ,מרכא טפחא -  ְלהֹור

ֹ֑ , שיתכנסו אל היניקה הברור והתיקון של ניצוצות הקדושה של אורות דתוהו -השאיבה    בתפקיד הגבלה לגשן בלבד.  אתנח – ְׁשנָהּג

אּו  ֹ֖ ֶֹֽׁשןתאפיין מהכתוב אחריו טפחא, מ -ַוּיָב ְרָצה ּג אּו אלפניו , כאן את הכתוב אפיין ומ ַא֥ ֹ֖ כמו ויביאו היא העלאת של אורות הקדושה  - ַוּיָב
ידו בהם בפרך בהכנה לעליה לארץ ממצרים בעבודת העינוי והפרך שישראל יעשו בטיט ובלבנים ובכל העבודות בשדה אשר המצרים יעב

ֶֹֽׁשן אורות התיקון בכלים. - מקום התיקון המושלם  -כנען ובית המקדש  ְרָצה ּג   מרכא סלוק - ַא֥

  
  :,ידזמ ויגש בראשית

ף ֶאת] יד[ ט יֹוֵס� 
ֶרץ-ָּכל-ַוְיַלֵּק ֶבר ֲאֶׁשר-ַהֶּכ!ֶסף! ַהִּנְמָצ#א ְבֶאֽ ַען ַּבֶּׁש)   ים ֵה
ם ֹׁשְבִר' -ִמְצַר!ִים! ּוְבֶא
ֶרץ ְּכַנ�
א יֹוֵס<ף ֶאת  ה׃- ַוָּיֵב+ יָתה ַפְרֹעֽ   ַהֶּכ)ֶסף ֵּב+

S ָכל[טו]  ֶסף ֵמֶא
ֶרץ ִמְצַרִים� ּוֵמֶא
ֶרץ ְּכַנַען� ַוָּיֹבאּו ם ַהֶּכ� 
ִים ֶאל-ַוִּיֹּת �ָבה-ִמְצַר ּות ֶנְגֶּד'$ -יֹוֵס#ף ֵלאֹמר! ָהֽ ֶחם ְוָל+ָּמה ָנמ) 
נּו ֶל�   ָּל
ֶסף׃  ס ָּכֽ י ָאֵפ)   ִּכ+

ט] יד[ [מא]תורה שלמה  
ף ֶאת ַוְיַלֵּק , שרתה רוח נבואה על יוסף וידע מה שיש לכל אחד ואחד ומכר לעשיר ביוקר ַהֶּכ!ֶסף! -ָּכל-יֹוֵס�
  ולעני בפחות, לכל אחד כפי מה שהיה לו, שתם כסף העני והעשיר כאחד (מדרש)

הקודש על יוסף  רוח שרהפל"ט רבי פנחס אומר  פרקי דרבי אליעזר)(הטור עה"ח בשם מדרש ובפדר"א  י'מאמר זה מובא בפ [מא]
S מכת"י  .א לתנ"י עובביאור ובמב .(יוסף בן תורה ונביא ומכלכל את אחיו) ל"ז אות לב(רק)וראה לעיל פ '.ם מותו וכויומנעוריו ועד  ַוָּיֹבאּו

ִים ֶאל-ָכל �ָבה-ִמְצַר ֶחם-יֹוֵס#ף ֵלאֹמר! ָהֽ 
נּו ֶל� ֶסף ... ָּל ס ָּכֽ י ָאֵפ) ם הכסף העני תהיאך ותימה  ,משמע שבאו כלם עניים ועשירים ִּכ+
לעני בפרוטה כמו לעשיר בדינר נותן והיה  ,י שקנה תבואה מיוסף הי' צריך להביא כתב כמה טיפול ביתומוי"ל שכל  ,והעשיר יחד

  ה.ובזה תם הכסף בשו

 S   של כל אחד.   בעל בחינה נעלה של רוח נבואה המביאה לאומדנת המצב הכספיבחינה נעלה ובתפקיד אומדנה. תרסא, בתפקיד  – ַוָּיֹבאּו

  

: איתא בספר עטרת תפארת בשם הרבי צבי הירש מזידיטשויב: יוסף ליקט את כל הכסף והזהב, והצלמים של ילקוט איים רבים התשע"ג

ֶבר ֲאֶׁשרע"ז שהיה של כסף וזהב העכו"ם עצמם בטלום  ים-ַּבֶּׁש)   אותם ואז מותר לישראל להינות ממנו. ֵה
ם ֹׁשְבִר'

ֶבר ֲאֶׁשר יםֵה
ם ֹׁשבְ -ַּבֶּׁש) שבטלו ע"ז שזה משבע  –בטעם תחתון לקיך - שא פסוק אבל בתבנית (שמ' יתרו כ) אנכי ה' איאמנם לא בר – ִר'
  מצוות בני נח.  

  קף, בתפקיד רב מצב, אפשר שמלמד שגוי העובד עבודה זרה אחת מבטל עבודה זרה שאינו עובד.מ – ֵה
ם-ֲאֶׁשר

ים מרכא, רבוי מיני ע"ז שעובדיהם בלבד – ֵה
ם-ֲאֶׁשר הנרמז בטעם אתנח המגביל את השבירה אליהם ולא ליוסף. טעם טפחא ללא  ֹׁשְבִר'

ֶברמרכא של  (ב) בתפקיד התפשטות האפיון לכתוב לפניו ומרמז להיתר להינות מהחמרים -(א) בתפקיד להתאפיין מהכתוב אחריו ו ַּבֶּׁש)

  אחרי הביטול הבא מהשבירה.

  
  ט:ימז, ויגשבראשית 

ּות ְלֵעיֶנ�  
נּו ְקֵנֽה-י$ ַּגםָל:ָּמה ָנמ 
ם ַאְדָמֵת� !ְחנּו! ַּג נּו ְוֶאת-ֲאַנ נּו ַּבָּל'ֶחם -ֹאָת+   ַאְדָמֵת)
ה ְוֶתן ים ְלַפְרֹע� 
#ְחנּו ְוַאְדָמֵת!נּו! ֲעָבִד ה ֲאַנ Hְהֶי ם׃-ְוִנֽ א ֵתָׁשֽ +ֹ ה ל ּות ְוָהֲאָדָמ) א ָנמ� 
ֹ ְחֶיה! ְול ַרע ְוִנֽ   ֶז�
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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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהצה קבו - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - 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- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  רעיון לנושא אחר בהלכה;דרוש מהפסוק  – פ֡זר שעור, מחיצה;

י$ ּות ְלֵעיֶנ� 
הראשון קנס מיתה לעולם, התוצאות ההילכתיות הן הרחקה ממת התופס ארבע אמות,  דרגא מונח רביע, חטא אדם – ָל:ָּמה ָנמ
  . מקור נוסף שכל ד' אמות הם רשות בפ"ע.), וממקום של ערום כמו מבית המרחץ למצוות שונותיח,א ג,ב ; בבלי ברכותמבית הקברות  (

ּות ְלֵעיֶנ�  יט,ויחי מז -שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויגש  
י$. כלומר מה הנאה יש לך שאנו מתים ואתה רואה: י$ָל:ָּמה ָנמ . ְלֵעיֶנ�
   ... גבול המחוה םשׁשָ נקוד ברביע 

י$מדרש זה יוסבר בשלבים: (א)  ּות ְלֵעיֶנ� 
הרי זה בבחינת לעג לרש, ועני  –(טט  . כלומר מה הנאה יש לך שאנו מתים ואתה רואהָל:ָּמה ָנמ

י$(ב)  :חשוב כמת)  פירוש המלה המחוה עשוי להיות גבול הראיה, גבול המורה על חפץ, גבול  ... גבול המחוה םשׁשָ ביע . נקוד ברְלֵעיֶנ�

אֶמר )בר' ויגש מז,א(חוות (נתינת) הדעת, רשות בפני עצמו, ע"פ  �ֹ   גבול האמירה.  םשׁשָ   – גבול המחוה םשׁשָ , לכן משמע וחוית"א  ַוּי

ּות ְלֵעיֶנ� באמרם המצרים  –טט (ג)  
לעג לרש כי הוא בעל האוכל שיכול לפעול ולהם אין בבחינת אם אינו מאכילם, הרי זה  י$ָל:ָּמה ָנמ

י$, מדרש שכל טוב בדרשו את טעם רביע במלת לפעול. תוכן הכתוב מספר על המצב במצריםאוכל ולכן הם בבחינת מת שאינו יכול   ְלֵעיֶנ�

י$מעביר את  ּות ְלֵעיֶנ� 
מעבר תחום תפיסת המת (סביבו), שבתוך תחום זה אומרים רק מה ששיך למת, ולעניני הלכה של ארבע אמות ש ָנמ
  לו אפשר לקיים מצוות שונות מבלי שיהא בזה לעג לרש, היינו למת שאינו יכול לקיימם.

י$תבנית הטעמים של  (ד)  ּות ְלֵעיֶנ� 
ֲאָוה )ג,ו 'בר(כתבנית הטעמים היא דרגא מונח רביע,  – ָל:ָּמה ָנמ י ַתֽ ִים ה
 -ְוִכ: (במופע הראשון ּוא ָלֵעיַנ�

ומכאן להלכות . והמסתעף מהם מרמזת לחטא אדם הראשון שקנס מיתה לעולם, הביא יצר הרע לעולם ועמו הבושה מהערוםבתורה) 
שו"ע או"ח מה,א (תפילין ד'  עין משפטע"פ מאשה ), וממקום של ערום, ויח,אבבלי ברכות להרחקה ממת התופס ארבע אמות (הקשורות 

ת ממת, מבית הקברות ומבית המרחץ); יו"ד רפב,ד (ספר תורה מעבר לד' אמות ממת ובית הקברות); שדמ,טז, יז (דברי תורה מעבר אמו
או"ח קב,א,ד (לא לעבור  לד' אמות ממת ע"פ ש"ך, ט"ז); שסז,ג (מעבר לד' אמות ממת תפילין, ספר תורה; צצית, קריאת שמע ותפילה);

  ...  עד שירחיק ד' אמותאחרי אשה ... ך ואסור הל...  ,ה"כ"בא"הלכות איסורי ביאה פכרמב"ם  בד' אמות של מתפלל)
הנה  ) ...תשובהה -טט ( אסור לאדם שיהלך אחר אשה מהו המרחק שצריך להיות ביניהם השאלה) -טט (שו"ת תורה לשמה סימן שפב 

וכן הדבר מפורש יוצא מפי רבינו הגדול האר"י זצ"ל  ...  דכל ארבע אמות הוא חלוקה ורשות בפ"עדכל ארבע אמות הוא חלוקה ורשות בפ"עדכל ארבע אמות הוא חלוקה ורשות בפ"עדכל ארבע אמות הוא חלוקה ורשות בפ"ע...  השיעור הוא ארבע אמות
והיה זה שלום ואל שדי ה' צבאות יעזור לי. בשיעור ארבע אמות דסגי אחרי אשה. בשיעור ארבע אמות דסגי אחרי אשה. בשיעור ארבע אמות דסגי אחרי אשה. בשיעור ארבע אמות דסגי אחרי אשה. בטעמי המצוות ונתן שם טעם מספיק ע"פ הסוד 

  נר"ו. (גי' יוסף חיים, הלוא הוא הבן איש חי)כ"ד הקטן יחזקאל כחלי 
רבי אמי אמר רבי יהושע בן לוי: אין אומרין בפני המת אלא דבריו של מת. אמר רבי אבא בר  ואמר רבי זריקא אמרב ,בבלי ברכות ג

כהנא: לא אמרן אלא בדברי תורה, אבל מילי דעלמא לית לן בה. ואיכא דאמרי, אמר רבי אבא בר כהנא: לא אמרן אלא [אפילו] 
  בדברי תורה, וכל שכן מילי דעלמא. 

פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות  - את המת אף על פי שאינו מתו והתניא: המשמר  יח,אבבלי ברכות 
לא,  -אף על פי שאינו משמרו. מתו ומשמרו אין, אבל מהלך בבית הקברות  -אף על פי שאינו מתו, מתו  - האמורות בתורה. משמרו 

לועג לרש חרף  )משלי יז(רא, ואם עושה כן עובר משום והתניא: לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקו
חוץ  - לקריאת שמע, הכא  מת תופס ארבע אמותאמות חייב, דאמר מר:  חוץ לארבעהוא דאסור,  ארבע [אמות]עושהו! התם תוך 

  .לארבע אמות נמי פטור
  ובו ב' סעיפים. דין תפילין בבית הקברות ובבית המרחץ, שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפילין סימן מה 

, ותפילין בראשו, משום לועג לרש (משלי יז, ה). בתוך ארבע אמות של מת* אסור ליכנס (א) א בבית הקברות <א> או (ב)  סעיף א
  <ב> ואם הם מכוסים, (ג) מותר. 

ית האמצעי, שמקצת ב בבית המרחץ, (ד) בית החיצון שכל העומדים בו הם לבושים, יכולין להניח שם תפילין לכתחלה. ובב סעיף ב
בני אדם עומדים שם לבושים (ה) ומקצתן ערומים, אינו יכול להניחם לכתחלה, ואם היו בראשו אינו צריך לחלצן. (ו) ובבית הפנימי 

  .שכל העומדים שם ערומים, אפילו היו בראשו, צריך לחלצן

  הרחקה ממת, הבושה מהערום הגיע מחטא אדם הראשון –טט 
לא יאחוז אדם ס"ת ויכנס בו לבית הכסא או לבית המרחץ ו או לבית  הלכות ספר תורה סימן רפב סעיף דשולחן ערוך יורה דעה 

או מבית הקברות יד] או  שירחיק ד' אמות מהמתהקברות, אף על פי שכרוך במטפחת ונתון בתיק שלו, (ד) <ג> ולא יקרא בו יג] עד 
  מבית הכסא. ז (ה) ולא יאחוז ספר תורה בלא מטפחות.

יא אין אומרים בפני המת אלא דברים של מת, (ג) כגון צרכי קבורתו  מ סעיף טזדלחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן ששו
  והספד; אבל שאר כל דבר, יב אסור. והני מילי בדברי תורה, אבל במילי דעלמא לית לן בה. 

ור ומילי דעלמא אפי' תוך ד' אמות שרי והב"ח פסק משמע דעת המחבר דד"ת אפילו חוץ לד' אמות אס -יא אין אומרים כו'  ש"ך
דד"ת אסור אפי' חוץ לד' אמות ומילי דעלמא אינו אסור אלא תוך ד"א ודבריו של מת מותר אפי' בד"ת אפי' תוך ד"א וכן נהגו לדרוש 

רתו וחסידותו ויותר מדות באגדות ופסוקים אפי' תוך ד"א בפני המת ויוצאין מענין לענין עד שמגיעין לספר שבחיו של מת מעסק תו
  :טובות שהיו בו ע"כ וכתב המרדכי דכל אותו חדר שהמת מונח בו חשוב כד' אמות וכן פסק הב"ח וע"ל סי' שס"ו

מותר לומר פסוקים ודרשה <ה> לכבוד המת, ח] בתוך ארבע אמותיו או בבית הקברות (מהרא"י בביאור מא"ח לדעת  סעיף יז
  רמ"ה).

  : חוץ לארבע אמות אסור בד"תוכתב הטור בשם רב האי גאון דאפילו  ...דכל שאין לכבוד המת ודאי אסור  -(ה) לכבוד המת.  ט"ז
, משום בתוך ד' אמות של מת ותפילין בראשולא יהלך בבית הקברות או  שולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שסז סעיף ב

  לועג לרש (משלי יז, ה), ואם הם מכוסים, מותר. 
(ב) ויקרא בו ג או יתפלל, והוא הדין  בתוך ד' אמות (א) של מת או של קבר וספר תורה בזרועוב לא יהלך בבית הקברות או  סעיף ג

  על פה אסור לקרות, אלא אם כן לכבוד המת, כמו שנתבאר. (וע"ל סימן שד"מ סעיף ט"ז). 
, והוא שלא יהא נגרר על הקבר. אבל אם לבוש ציצית לתוך ד' אמות של מת או של קבר, והואמותר ליכנס לבית הקברות או  סעיף ד

נגרר, אסור משום: לועג לרש (משלי יז, ה) במה דברים אמורים, בימיהם שהיו מטילים ציצית במלבוש שלובשים לצורך עצמן, ד אבל 
גולים, אבל אם הם האידנא שאין אנו לובשין אותו <א> אלא לשם מצוה, אסור, אפי' אינם נגררים. ב] והני מילי כשהציציות מ

  מכוסים, מותר. 
, קורא ומתפלל, ואפילו רואה הקבר או בית הקברות. ואם יש שם מחיצה, מותר אחר המחיצה, סמוך כיון שהרחיק ד' אמות סעיף ו

  אפילו תוך ד' אמות לקבר.
  

של מתפלל; בין מלפניו <ב>  (א) <א> אסור לישב (ב) א בתוך ד' אמות (ג) שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן קב סעיף א
  וגו' בין מן הצדדין (ד) (בין מלאחריו), (תוס' ומרדכי ואשרי פ' אין עומדין) צריך להרחיק ד' אמות;

  וגו' * (טו) אסור לעבור כנגד המתפללים בתוך ד' אמות, ודווקא (טז) לפניהם, סעיף ד
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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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהצה קבו - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - 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- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  רעיון לנושא אחר בהלכה;דרוש מהפסוק  – פ֡זר שעור, מחיצה;

  הוכן בעזרת הרב יעקב ויגדור הי"ו והרב אהרן רובינשטיין הי"ו.

 :ויגש מד,יחבראשית  1.5
  :כ,זמ ויגש בראשית

ֶקן �ף ַוִּי ה ִמְצַר!ִים!  ַאְדַמ#ת-ָּכל-ֶאת יֹוֵס� י ְלַפְרֹע� ּו-ִּכֽ הּו ִא
יׁש ִמְצַר!ִים!  ָמְכר# י ָׂשֵד� +ק-ִּכֽ ם ָחַז 'ב ֲעֵלֶה) י ָהָרָע ֶרץ ַוְּתִה+ ה׃ ָהָא)  ְלַפְרֹעֽ
 נשתמש במדרש הבא בשלבים אחדים של הסבר הכתוב.

ֶקן ,כ:ויחי מז -ית פרשת ויגש שכל טוב (בובר) בראש �ף ַוִּי . שלא היו שמין הקרקע בדמים, ולא התבואה ִמְצַר!ִים!  ַאְדַמ#ת-ָּכל-ֶאת יֹוֵס�
בדמים, אלא כל אדם היה מחליט קרקעו ליוסף בדמי פרנסתו ופרנסת בני ביתו כל אותה שנה וזרע כדי לזרוע איש איש אדמתו באותה 

ורדין לשדה בעל הבית ועובדין אותה, אלא בשביל שכולם עבדיו הם, והוא צריך לפרנסם, התנה שי כאריסיןשנה מכאן ואילך להיותן 
, ואעפ"כ לא קנה אותם לצרכו כי אם )כד,מז ויגש 'בר( עמהם לעבוד הקרקע וליטול הם ד' חלקים והוא נוטל את החמישית לפרעה

ילפרעה:  ּו-ִּכֽ הּו ִא
יׁש ִמְצַר!ִים!  ָמְכר# י. כשפרשנו: ָׂשֵד� +ק-ִּכֽ ם ָחַז 'ב ֲעֵלֶה) . לפי שהיה רואה כי חזק עליהם הרעב לא היו שמין את ָהָרָע
הקרקע אלא בין שהיה למצרי עשר שדות, בין שהיה לו שדה אחת, היה נותן את כל קרקעותיו לפרנסתו בשנת הרעב ולזרע השדה: 

י ֶרץ ַוְּתִה+ ה ָהָא)   מעתה ועד עולם היו כל השדות מוחלטות לפרעה: :ְלַפְרֹעֽ

  

בין נכרים כאשר יוסף הוא שליח המלכות. הפסוק מוסבר להלן ע"פ ההלכה כיצד  עוסק במכירת וקנית אדמה )ז,כויגש מ' בר(הפסוק 
  תהליך מכירה בכלל ומכירת אדמה בפרט חל בין בני ישראל. 

 כסףהקונה את  (כסחורה) הזהב... וההסבר הוא (משיכת)  כסףההזהב קונה את  "אמ,ד"משנה בבא מציעא פ- תהליך מכירה מתואר ב

  ופירשו מחייב את (תשלום) הכסף. אח"כ בא התשלום עצמו. המשנה עוסקת במטלטלין, אבל גם לאדמה התהליך דומה. 

  

  נתבונן במהלך אפשרי ללימוד מתבניות טעמי המקרא:

ֶקן �ף ַוִּי שהקונה מעונין בו והם הסכימו שזה  בתפקיד של סדר מוקדם ומאוחר במכירה וקניה. ברשות המוכר משהוקדמא ואזלא,  – יֹוֵס�
  הקונה צריך לעשות פעולה כדי לקנות:יעבור מהמוכר לקונה, 

  פעולת חזקה או שטר או כסף (או שווה כסף שלא נדון בו כאן)  –(א) בקרקע 

  פעולת משיכה או הגבהה –(ב) במטלטלין 

  נת סודר מקונה למוכר (למאן דאמר כליו של קונה קונים) (ג) ולכל אחד מהם (קרקע או מטלטלין) מתאים האופן הבא: (א) פעולת נתי

  החפץ או הקרקע עובר לבעלות הקונה, (ב) נשוא המכירה נקנה לקונה אפילו לא נמצא במקום (כגון מכירת החמץ שבבית המוכר לרב)

  (ג) נוצרה התחייבות הקונה לשלם.

ה ִמְצַר!ִים!  ַאְדַמ#ת-ָּכל-ֶאתל הכתוב תבנית הטעמים פעמיים זקף בין שני קיסרים שמרומז באפשר כי (ג)  י ְלַפְרֹע� ּו-ִּכֽ  ִמְצַר!ִים!  ָמְכר#
הּו ִא
יׁש לכל תהליך מכירה שבו יש משהו שמוכרים, פעולה המסמלת שהנמכר נקנה לקונה, נוצרת  המרמזת לכעין בנין אב או הקש ָׂשֵד�

  התחייבות לקונה לשלם.

  

יהכתוב  ּו-ִּכֽ הּו ִא
יׁש ִמְצַר!ִים!  ָמְכר#   מתחיל את המכירה, כי המצרים יזמו את המכירה  ָׂשֵד�

ֶקןהכתוב  �ף ַוִּי   מרמז כי הקונה מקנה למוכר כלי שלו למוכר (למאן דאמר כליו של קונה קונים) בעקבות כך יֹוֵס�

הנקנה לקונה  ִמְצַר!ִים!  ַאְדַמ#ת-ָּכל-ֶאתנשוא המכירה הכתוב  נוצרה התחייבות מלמד שהאדמה או החפץ עוברים לבעלות הקונה,  ְלַפְרֹע�

א )גכ,ויגש מז' בר(הקונה לשלם. הכתוב  ַרע-ֵהֽ אמצעי התשלום של אספקת הזרע לכל מקום שהמוכר נמצא בו, כי המלכות  הוא ָלֶכ
ם ֶז�
  העבירה את המוכרים למקומות שונים ממקום שבו מכרו האדמה שלהם.

  

  עכשו נסביר איך במכירת האדמה אין אונאה.
וההקדשות אין להן תשלומי כפל ולא  והקרקעותהעבדים והשטרות  שאין להם אונאהאלו דברים  ט"מ,ד"משנה בבא מציעא פ

M - ְוִכֽי )כה,יד בהר 'וי( אמר ה'ב"מ פ"ד,מ"ט  פירוש המשנה לרמב"ם...  תשלומי ארבעה וחמשה ה ִמַּי֣ד ֲעִמיֶת֑ ֹ֖ M ֥אֹו ָקנ ִתְמְּכ֤רּו ִמְמָּכ֙ר ַלֲעִמיֶת֔
יצאו קרקעות שאין מטלטלין, ויצאו עבדים שהוקשו לקרקעות לפי שנ' בהם לרשת אחוזה, ויצאו  דבר הנקנה מיד ליד,, ּתֹו֖נּו- ַאל

  ' ווג שטרות דאמר קרא ממכר מי שגופו מכור וקנוי יצאו אלו שאין גופן מכור וקנוי אלא לראיה שבהן.

ה ִמַּי֣ד ֲעִמיתֶ֑ -ְוִכֽי )כה,יד בהר 'וי( ֹ֖ M ֥אֹו ָקנ יׁש ֶאת-M ַאלִתְמְּכ֤רּו ִמְמָּכ֙ר ַלֲעִמיֶת֔   ָאִחֽיו׃- ּתֹו֖נּו ִא֥

דבר "ופירושה מוציאה קרקעות וכו' מאונאה בדרך הסקה שהפסוק עוסק באונאה במטלטלין ע"פ דרשת  ט"מ,ד"משנה בבא מציעא פ- ה
ֶקן )כ,זמ ויגש 'בר(הפסוק  שכל טוב" ולכן מה שאינו מטלטלין אין בו אונאה. ע"פ מדרש  הנקנה מיד ליד �ף ַוִּי מדגים ישירות, שאין וגו'  יֹוֵס�

בין שהיה למצרי עשר שדות, בין שהיה לו שדה אחת, היה נותן את כל קרקעותיו אונאה בממכר קרקעות גם בהפרשי שווי מופלגים 
יוסוף הפסוק  שנת הרעב ולזרע השדה:)שווי זרע של(לפרנסתו ב ֶרץ ַוְּתִה+ ה ָהָא)   .  סלוק כמגביל, מעיד שאין כאן ביטול מקח – ְלַפְרֹעֽ

  

לכן איננו מתיחסים לענין רקבון  כאמור הפסוק מוסבר ע"פ ההלכה כיצד תהליך מכירה בכלל ומכירת אדמה בפרט חל בין בני ישראל.
  התבואה שלא באוצרות המלכות שאילצה את המצרים למכור אדמתם למלכות.

ילפי פתרון יוסף המצרים היו צוברים בר לעצמם והמלכות לעצמה. הכתוב  ּו-ִּכֽ הּו ִא
יׁש ְצַר!ִים! מִ  ָמְכר# ֶקןהוא טעמא דקרא של  ָׂשֵד� � ַוִּי
ף ה ִמְצַר!ִים!  ַאְדַמ#ת-ָּכל-ֶאת יֹוֵס� כי הוא לכתחילה לא התכווין לקנות האדמות, רק הם הציעו לו אותם בתמורה לזרע לאכילה.  ְלַפְרֹע�

הצלת חיים והוא היה בשווי זרע לשנת רעב במצב זה, היצע האדמה היה גדול, המלכות היתה הקונה היחיד שהיה בידו תשלום שהיה גם 
שאיפשר למצרים להתקיים. כך הראינו שבמכירת האדמה לא היה אונאה. אח"כ המלכות בעלת האדמה המציאה להם זרע כרצונה לזריעה 

  כאריסים, ואח"כ כנראה קבעה בתכנון מרכזי מה יגודל ואיפה. 

  

ה ִמְצַר!ִים!  ַאְדַמ#ת-ָּכל-ֶאתפירותיה:  מצב של טיב האדמה וטיב- מקף כרב – ַאְדַמ#ת-ָּכל-ֶאת שתי קטן, - מהפך פשטא זקף – ְלַפְרֹע�

גדול ולא היה קונה אחר פרט למלכות שקנתה שלא כשווי  עַ הצֵ (שמכרו ב הקרקע בדמים שלא היו שמיןמוציא הכתוב מפשוטו, דרשות (א) 
. (ב) ועוד מוציא הכתוב ף בדמי פרנסתו ופרנסת בני ביתובדמים, אלא כל אדם היה מחליט קרקעו ליוס )קנו(ש, ולא התבואה )שומה

  מפשוטו שלא קנה האדמות בהימצאו בם אלא בקנין סימלי ע"י הקנית כלי של המלכות למוכר.
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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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהצה קבו - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - 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- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  רעיון לנושא אחר בהלכה;דרוש מהפסוק  – פ֡זר שעור, מחיצה;

י ּו-ִּכֽ מצב של מכירה: (א) מכירה לפי שומת שווי (ב) מכירת שלא לפי שומת שווי. ועוד דרך (א) מכירה בשלבים (ב) - מקף כרב -  ָמְכר#

יה בבת אחת. מכיר ּו-ִּכֽ הּו ִא
יׁש ִמְצַר!ִים!  ָמְכר#  א) –לשני דברים כי מפני הרעב (טט  קטן, מוציא הכתוב מפשוטו-מהפך פשטא זקף – ָׂשֵד�

לא היו שמין את הקרקע אלא בין שהיה למצרי עשר שדות, בין שהיה לו  שכל טוב - כנדרש ב בשלבים ב) לא מכרו –לא היו שמין (טט 
  את כל קרקעותיו לפרנסתו בשנת הרעב ולזרע השדה:שדה אחת, היה נותן 

  

  (שיכולה להיות בו טוענת אונאה) מכירת זרע תמורת אדמהלעומת  (שאין בו טענת אונאה) הרחבה בענין מכירת אדמה תמורת זרע

מחייב את  ופירשו כסףהקונה את  (כסחורה) הזהבוההסבר הוא (משיכת)  כסףההזהב קונה את  "אמ,ד"משנה בבא מציעא פכדתנן 
  (תשלום) הכסף.

ויגש ' בר(מצריים מכרו קרקע, המלכות החזיקה בקרקע ובזה התחייבה לשלם תמורה, שהתבטאה בזרע לא מסוים אלא לפי בחירת המלכות 

א )גכ,מז ַרע-ֵהֽ ת )כא,ויגש מז' בר(-בכל מקום שצריך לספק אותו שם, אפילו לא הראה להם. זה יתאים לכך ש ָלֶכ
ם ֶז� �העביר ממקום  םָהָע� -ְוֶא
למקום ובכל מקום סיפק תשלום עבור הקרקע שקנה במקום המקורי של מקבלי הזרע במקום הימצאם לפי החלטת המלכות (הקונה). זה 

  שהזרע משמש לאכילה ולזריעה אינו חלק מתהליך המכירה.

  לא יכולה להיות טענת אונאה.ע"כ הקרקע היא הסחורה הנמכרת ונקנית, הזרע (שהוא לא מסוים) הוא התשלום כמו כסף. ו

  

אם היה הפוך, כי המלכות רוצה לקיים את עמה ולכן מציעה לעם לקנות ממנה זרע (זה מטלטלין) והם מושכים ובזה מתחייבים לתשלום, 
י כל זמן שהיה להם כסף (שהוא לא דבר מסוים) היה יכול להיות להם טענת אונאה. אבל כאשר נשארה להם רק האדמה איך יעשו? בל

   מאן דאמר שקרקע מסוימת לא יכולה להיות תשלום אז צריך לעשות באופן אחר.להתחשב ב

קרקע שלו (היינו מסוימת) אם זה לא חליפין אז נקרא תשלום  -  שדהו(א) במשיכת הזרע מהמלכות המצרי המושך מתחייב בתשלום שהוא 
  על קנית הזרע ובזה יכולה להיות טענת אונאה לקונה. 

  יפין אז הקרקע לא מהווה תשלום ואין אונאה (חוץ מענין שאין אונאה בקרקע)(ב) אם זה חל

  ע"כ הסחורה היא הזרע והתשלום הוא קרקע.

א) ואם לא בחליפין, המוכר (המלכות) יתנה מראש שתמורת הזרע הקונה מתחייב להקנות הקרקע ואז המקבל (המלכות) תעשה - (המשך ל
  כן לא קנתה.- חזקה בקרקע. לפני

  

ֹ#אֶמר יֹוֵסף! ֶאל :מז כג ויגש תבראשי יִתי ֶאְתֶכ+ם ַהּי<ֹום ְוֶאת-ַוּי �S ָקִנ ם ֵהן ה-ָהָע�   ַאְדַמְתֶכ)ם ְלַפְרֹע'
א  ם ֶאת-ֵהֽ ַרע ּוְזַרְעֶּת) ה׃- ָלֶכ
ם ֶז�   ָהֲאָדָמֽ

יִתי ֶאְתֶכ+ם ַהּי<ֹום  )סאתורה שלמה ( �S ָקִנ לו החומש וארבעה חלקים אצלו עובדין ומוציאין יציאות ונותנין  סיןיכערוגו' נעשו כולן ֵהן
  )מדרש הגדול(להם 

יִם ֶז֛ה-ִּכי )ו,הויגש מ' בר( 'עד שלא ירד יעקב למצרים היה רעב שנ ,ה"טי"תוספתא סוטה (ליברמן) פ )בסתורה שלמה ( ב ְׁשנַָת֥ וגו'  ָהָרָע֖
א משירד מהו אומ' ם ֶאת-ֵהֽ ַרע ּוְזַרְעֶּת) ה-ָלֶכ
ם ֶז�   :ָהֲאָדָמֽ

א ַרע-ֵהֽ אטן, שתי דרשות, דרשה (א) תמורה לקניית דבר מה. במצב זה  ק- זקף – ָלֶכ
ם ֶז� מצב של תמורה לקניית דבר - מקף כרב – ָלֶכ
ם-ֵהֽ
  מה (א) באופן שעלול להיות בו טענת אונאה (ב) באופן שאין בו טענת אונאה וזה בקרקע שאין בה טענת אונאה.

אדרשה (ב)  א  )סגתורה שלמה (ה באריסות: מצב של נתינת הזרע לזריעת שד- מקף כרב – ָלֶכ
ם- ֵהֽ ַרע-ֵהֽ מכאן אמרו  א) –(טט  ָלֶכ
ם ֶז�
ואם התנו ביניהן הרי הן  )ג –(טט יתן  לא שנהגו שיהיה הזרע על העריס מקום )ב –(טט  .מקום שנהגו שיתן בעל השדה את הזרע נותן

  ל)מדרש הגד(כפי התנאי 
  

ֹ#אֶמר יֹוֵסף! ֶאל ם-ַוּי כי המצרים אמרו לו שיקנה  תורה שלמה [סא]- הביאור ב וציא הכתוב מפשוטו ע"פטן, מק- קףז מהפך פשטא – ָהָע�
אותם לעבדים מלאים לפרעה לעשות מלאכת המלך כרצונו, ואילו יוסף קנה רק האדמה והתנה עמהם שיעבדו אותה לעולם ויהיו בה 

יִתי ֶאְתֶכ+ם ַהּי<ֹום ְוֶאת ארוסי בתי אבות לפרעה. ואח"כ אמר �S ָקִנ הַאְדמַ -ֵהן   .רק עם האדמה תהיו לו...  לא לעבדים ְתֶכ)ם ְלַפְרֹע'

  

יתירה ללמד שלגבי כל מצרי משעת החליפין אדמה  ַהּי<ֹוםהמלה  – , טטַאְדַמְתֶכ)ם-ְוֶאת-לֶאְתֶכ+ם  ביןַהּי<ֹום תיבת  הטיל...  החיים אור
  למלכות תמורת פרנסה מהמלכות, הוא נמצא בשירות המלכות.

יִתי החיים אור �S ָקִנ יִתי ֶאְתֶכ+ם שעשה שהעביר העם לערים מקצה וגו' זו היא קניתם, לזה אמר  השובמע... ֶאְתֶכ+ם ַהּי<ֹום ֵהן �S ָקִנ ֵהן
ת )כא,ויגש מז' בר(  ... להערים שהעבירם אז, פירוש במה ַהּי<ֹום �ם -ְוֶא מוקדם שהוא מאוחר כעין  ,קטן בתיבות מוקפות-זקף קדמא - ָהָע�

  האדמה נקנתה בקנין גמור. ולא בקנין עבד. ואילו שכירדם של קנית המצרים בקנין בענין, ההעברה היא החלק המוק

  

מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא הקנין והשונים בהלכותיהם או עניניהם בקשר  – ַאְדַמְתֶכ)ם-ֶאְתֶכ+ם ַהּי<ֹום ְוֶאת
  לט לעומת קנין העם שלא היה לעבדות אלא לשכירות בשירות המלכות.לנושא. דבר אחד הוא ההבדל בין הקנין של האדמה שהיה קנין מוח

אפשר לומר כי יוסף השאיר לאנשים את היוזמה והענין לעבוד ולהרוויח בזה שלא שיעבדם, כי לעבד אין רווח מהשתדלותו, וגם שגבה 
או דמי חכירה קבועים, שאם השנה קשה מהם רק חמישית בתבואות של כל שנה ולא יותר וגם לא בתנאי חכירה של כמות תבואה קבועה 

   ט"בבא מציעא פ- עדיין ייאלצו לשלם את דמי החכירה המלאים. תנאים אלו מתבטאים במשנות שונות ב

  

S  )גכ,ויגש מז' בר( חכירה (שוכר במידה  (= שוכר בחלק קבוע מן התבואות שתביא האדמה) תרסא בתפקיד קביעת שיעורי ותנאי אריסות – ֵהן

יִתיקבלה בשכר (שוכר בערך כסף קבוע בלי קשר לתנובת האדמה),  בואות לא משנה מה האדמה הניבה)ידועה של הת �קודם  ,קדמא – ָקִנ
  לקבלת האדמה ע"י כל אחד משלושה סוגי מקבלי האדמה.

חסי ההתקשרות בין בעל אדמה מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא י – ַאְדַמְתֶכ)ם-ֶאְתֶכ+ם ַהּי<ֹום ְוֶאת )גכ,ויגש מז' בר(
  ובין מקבלי אדמה לעיבוד משלושה סוגים והשונים בהלכותיהם לגבי מה עליהם לעשות באדמה ומה עליהם לספק לבעל האדמה.

  מצב החלקה שמקבל המקבל ולפי זה משתנה התחייבותו לבעלי האדמה.- מקף כרב – ַאְדַמְתֶכ)ם-ְוֶאת
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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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהצה קבו - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - 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- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  רעיון לנושא אחר בהלכה;דרוש מהפסוק  – פ֡זר שעור, מחיצה;

   ,מ"אט"משנה בבא מציעא פ
מחברו מקום שנהגו לקצור יקצור לעקור יעקור לחרוש אחריו יחרוש הכל כמנהג המדינה כשם שחולקין בתבואה כך  המקבל שדה

  :(לתמוך בגפנים) מספקין את הקנים (בעל הבית והאריס) חולקין בתבן ובקש כשם שחולקין ביין כך חולקין בזמורות ובקנים ושניהם
  משנה ב

ין או בית האילן יבש המעין ונקצץ האילן אינו מנכה לו מן חכורו אם אמר לו חכור לי שדה המקבל שדה מחבירו והיא בית השלח [ב]
   בית השלחין זה או שדה בית האילן זה יבש המעין ונקצץ האילן מנכה לו מן חכורו:

  ט "פירוש המשנה לרמב"ם מסכת בבא מציעא פ
כר וחוכר ומקבל. והוא ששוכר הוא השוכר את האדמה צריך שתדע שלשה שמות אלו על איזה ענין אומרים אותם, והם שו [ב]

לזרעה בדמים ידועים בכך וכך דינרין. ומקבל הוא השוכרה בחלק מתבואתה כגון שיסכים עמו בחצי מה שתביא האדמה או 
ן בשלישו. וחוכר הוא השוכר את האדמה במדה ידועה מן החטים או משאר הזרעונים הנזרעים כגון שהסכים עם בעל הקרקע שית

לו כך וכך סאין ממין פלוני מן הזרעונים בין שתביא האדמה מעט או הרבה. ועוד, שם מקבל נאמר בסתם על חוכר ושוכר 
שפעמים אומר במשנה מקבל וכוונתו בכך חוכר או שוכר וכאלו אמר המקבל שדה בחכירות או בשכירות, ומה שאמר במשנה זו 

ולפי שפירש ואמר לו השכיר לי בית השלהין זו, השמיענו שכוונתו כמות ובהלכה שלפניה מקבל הוא הדין עצמו גם בחוכר. 
  .שהיא עתה במצבה הנוכחי ולפיכך מנכה לו מחכורו. ופירוש מנכה, מחסר

  פירוש המשנה לרמב"ם מסכת בבא מציעא פרק ט 
כמה היתה עושה אלו  כבר ביארנו כי מקבל הוא השוכר את הקרקע בחלק מתבואתה, ולפיכך אם הבירה ולא זרעה משערין [ג]

  .נזרעה, ויתן ממנו החלק שהוסכם עליו. וזה ברור
לנכש, לנקות את השדה, כי כאשר גדל הזרוע צומחים עמו מיני עשבים ונקוים ממה שמוסיף בתבואה הרבה מאד, לפי שחוזר  [ד]

ר לו אני לא אנכש ואינך יכול כל הלשד לזרוע, וזה ידוע אצל עובדי האדמה, ולפי שזה חוכר המשלם שיעור קצוב היה לו לומ
  .לכוף אותי לנכש לפי שאין עליך הפסד במיעוט התבואה, אלמלי מה שהזכיר מהפסד האדמה לעתיד

כרי, גדיש שהרחת מתכסה בגבהו, והוא שיעור סאתים חוץ מן ההוצאות. אמר ר' יהודה כי זה שיעור שאינו מסוים. לפי שכלי  [ה]
קצר. וכדי נפלה, שיעור מה שנזרע בה. ודין זה אינו אלא במקבל, שביארנו שהוא שוכר  זה הנקרא רחת פעמים שהוא ארוך או

  .בחלק מן התבואה. ואין הלכה כר' יהודה

  .דין זה כולל לשוכר וחוכר. ומכת מדינה, הוא שהוכו רוב שדות אותה מדינה, ואין הלכה כר' יהודה [ו]

  .זה ברור ואינו צריך פירוש [ז]
א זו חוזרים כפי שנויי השדות. וכללו של דבר זה שאם הסכים עמו לחרוש את השדה ולזרוע בה מין מסויים דינים אלו שבבב [ח]

הרי הוא רשאי לזרוע בה מה שנזקו לקרקע פחות מאותו הדבר שהוסכם עליו, ולא יזרע מה שנזקו יותר, והולכין בזה על פי בעלי 
  .אותן הקרקעות ועבודתן ידיעת טבע אותו המקום בזריעה מאותם המתעסקים בחרישת

  מצב החלקה שמקבל המקבל ולפי זה משתנה התחייבותו לבעלי האדמה.-מקף כרב – ַאְדַמְתֶכ)ם-ְוֶאת )גכ,ויגש מז' בר(

ם )גכ,ויגש מז' בר( מה שנזקו לקרקע פחות מאותו הדבר שהוסכם עליו, ולא יזרע מה אי לשנות לזרוע שר, טפחא, רבוי והשתנות – ּוְזַרְעֶּת)

ה-ֶאת , ו יותרשנזק הולכין בזה על פי בעלי ידיעת - מצב החלקה ולכן ע"פ טעם סלוק מגביל הטיפול באדמה בכך ש- מקף כרב – ָהֲאָדָמֽ
  .טבע אותו המקום בזריעה מאותם המתעסקים בחרישת אותן הקרקעות ועבודתן

  
אויה לעשות ונותן לו שכך כותב לו אם מחבירו והובירה שמין אותה כמה ר (רמב"ם השוכר בחלק מתבואתה)שדה  המקבל משנה ג

  אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא: 
המקבל שדה מחבירו ולא רצה לנכש ואמר לו מה אכפת לך הואיל ואני נותן לך חכורה אין שומעין לו מפני שיכול לומר לו  משנה ד

  למחר אתה יוצא ממנה ומעלה לפני עשבים: 
ה כדי להעמיד כרי חייב לטפל בה אמר רבי יהודה מה קצבה בכרי אלא אם יש בו המקבל שדה מחברו ולא עשתה אם יש ב משנה ה

  כדי נפילה: 
המקבל שדה מחבירו ואכלה חגב או נשדפה אם מכת מדינה היא מנכה לו מן חכורו אם אינו מכת מדינה אין מנכה לו מן  משנה ו

  ה לו מחכורו: חכורו רבי יהודה אומר אם קבלה הימנו במעות בין כך ובין כך אינו מנכ
המקבל שדה מחבירו בעשרת כור חטים לשנה לקתה נותן לו מתוכה היו חטיה יפות לא יאמר לו הריני לוקח מן השוק אלא  משנה ז

  נותן לו מתוכה: 
המקבל שדה מחבירו לזרעה שעורים לא יזרענה חטים חטים יזרענה שעורים רבן שמעון בן גמליאל אוסר תבואה לא יזרענה  משנה ח

  ית קטנית יזרענה תבואה רבן שמעון בן גמליאל אוסר:קטנ
  

יִתיהסבר נוסף למלת  �יִתי: וטעמה ָקִנ �רש"י פסוק יט, לקח טוב  תורה שלמה [סב] הערותקנין האדמה קדם להצעת האריסות  ,קדמא – ָקִנ
אּו ַהִהוא֒  ַהָּׁשָנ֣ה ַוִּתּתֹם֘   )יח,זויגש מ' בר( פסוק יח, ֹ֨ יו ַוּיָב יש לומר שהוא שנה שניה לרעב, וא"ת והרי למעלה מן הענין ,  יתַהֵּׁשנִ֗  ַּבָּׁשָנ֣ה ֵאָל֝

מוקדם כתוב כי זה שנתיים הרעב וזה המעשה שמכרו המצריים איש שדהו לא היה אלא אחר שבאו אחיו למצרים, יש להשיב שהענין 
לזרוע, והוא מסייע למה  , ונאמר שזה המעשה היה בשנה שבא יעקב אבינו ובניו למצרים, ושבאו נפסק הרעב והתחילוומאוחר

שאמרו רז"ל ויברך יעקב את פרעה, אמר לו יהי רצון שיעלה נילוס לרגליך, וכן היה, כי בשנה הראשונה מכרו הכסף והמקנה ובשניה 
  .גם שדותיהם ומקניהם ועצמם, וכאן ואילך נפסק הרעהב והיו זורעין ונותנין חמישית לפרעה

  

ל ויבואו אמש שנים אשר אין חריש וקציר, ואיך יהיו זורעין בשנה השלישית, אלא שאמר הכתוב ואם רצונך אמור כי הכתוב ועוד ח... 
כי מה שאמר למעלה ותלה ארץ מצרים הוא בשנה  ,שהיא שביעית בסוף שני הרעב ,שנית למכירת מקניהם ,בשנה השניתיוסף 

   וגו'. זרע אומר ותן ואדמתם וכן הוא םתיובשביעית מכרו גו ,הששית עד כי תם הכסף ומקנה הבהמה
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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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהצה קבו - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - 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- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  רעיון לנושא אחר בהלכה;דרוש מהפסוק  – פ֡זר שעור, מחיצה;

 (בהשתתפות נחלת יעקב) (התשע"ו) :ויגש מד,יחבראשית  1.6

ֹ#אֶמר יֹוֵסף! ֶאל :כג,מז ויגש בראשית יִתי ֶאְתֶכ+ם ַהּי<ֹום ְוֶאת-ַוּי �S ָקִנ ם ֵהן ה-ָהָע�   ַאְדַמְתֶכ)ם ְלַפְרֹע'
א  ם ֶאת-ֵהֽ ַרע ּוְזַרְעֶּת) ה׃- ָלֶכ
ם ֶז�   ָהֲאָדָמֽ

הְוָהָיה! ּבַ  :כד,מז ויגש בראשית ית ְלַפְרֹע' ם ֲחִמיִׁש) ת ּוְנַתֶּת+   ְּתבּוֹא�
ם׃ ל ְלַטְּפֶכֽ ר ְּבָבֵּתיֶכ)ם ְוֶלֱאֹכ+ ה ּֽוְלָאְכְלֶכ<ם ְוַלֲאֶׁש+ ַרע ַהָּׂשֶד: �
ה ָלֶכםS ְלֶז ת ִיְהֶי Rע ַהָּיֹד
  ְוַאְרַּב

יִם לְ  )כו,מז ' ויגשבר(  ת ִמְצַר֛ ה ַעל־ַאְדַמ֥ ף ְלחֹ֩ק ַעד־ַהּ֨יֹום ַהּזֶ֜ ּה יֹוֵס֡ ה:ַוָּיֶׂ֣שם אָֹת֣ ֹֽ ה ְלַפְרע ם L֥א ָהיְָת֖ ֲהנִי֙ם ְלַבָּד֔ ֹֽ ת ַהּכ ק ַאְדַמ֤ ֶמׁש ַר֞ ֹ֑ ה ַלח ֹ֖   ַפְרע

ה )דכ,ויגש מז' בר( ]ה[סתורה שלמה  ית ְלַפְרֹע' ם ֲחִמיִׁש) ת ּוְנַתֶּת+ כלום בעולם  וין בשם ר' לוי פרעה אין לנר' יהושע דסכ, ְוָהָיה! ַּבְּתבּוֹא�

הְוָהָיה! ּבַ  )דכ,ויגש מז' בר(והוא אומר  ית ְלַפְרֹע' ם ֲחִמיִׁש) ת ּוְנַתֶּת+ וגו' אבל הקב"ה שהכל שלו אינו אומר לך שתפרוש לו אלא  ְּתבּוֹא�
כי מעשר שני נאכל ע"י הבעלים  ראשון? ומעשר עני רק בשתי שנים מתוך שש, (טט: להקל רק למעשר (ב"ר פצ"ה מכתי"ו במנח"י) אחד מעשרה

   )כל שנה כמו של פרעה ולא חמישיתבירושלים 

 )בכ,מז ' ויגשבר((טט: שני פסוקים ראה לעיל אות נט ולקמן אות סח ומענין זה בכת"י מושב זקנים רק אדמת הכהנים ...  [סה]תו"ש ור בא

ים ת ַהּכֲֹהִנ֖ ק ַאְדַמ֥ ֲהנִים֙  )כו,מז ' ויגשבר( ,ַר֛ ֹֽ ת ַהּכ ק ַאְדַמ֤ צרי  שלא יהיו בעבור ישראלהקשה החסיד למה נכתב זה בתורה אלא משה כתבו  )ַר֞
ראו מה עשה פרעה לכומרים  (טט: בסה"כ אבל מעשר שני נאכל ע"י הבעלים) עין לתת תרומות ומעשרות להביא לירושלים שעולה לחומש

אתם שאתם בני ואני נותן לכם את ארץ כנען בחנם שתתנו  כןש- לכ ,שלו רהזבודה שלא קנה קרקע שלהם, וגם פטרם מן החומש בע
 י. וכ"ה בקיצור בס' פענח רזא משם רי"ח. ולפנינו בספר חסידים לרבינו יהודה ההסיד הוצאת מק"נ סי'במקום מצוה כי אתם בני אל ח

ה: )כו,מז ' ויגשבר(תת"ז  ֹֽ ה ְלַפְרע ם L֥א ָהיְָת֖ ֲהנִי֙ם ְלַבָּד֔ ֹֽ ת ַהּכ ק ַאְדַמ֤   ?למה הוצרך זה לכתוב בתורה ַר֞
ֲהנִי֙ם ְלַבּדָ֔  )כו,מז ' ויגשבר( ֹֽ ת ַהּכ ק ַאְדַמ֤ ֲהנִים֙ קטן מלמד על שתי דרשות, אחת מהן - קטן, זקף- גרשיים מהפך פשטא זקף – םַר֞ ֹֽ ת ַהּכ ק ַאְדַמ֤  ַר֞

גרשיים מהפך פשטא תבנית טעמים בתפקיד כעין יצא להקל ולא להחמיר, ומלמד מכומרי עבודה זרה לתלמידי חכמים של ישראל  –
  תו"ש [סה]כהמשך הביאור של 

ס על העיר בני העיר יתנו ותלמידי חכמים שעוסקים [בתורה] יומם ולילה לא יתנו עמם דבר כי לא אלא לומר לך אם המלך מטיל מ
העיר אלא בעון עמי הארץ ותורת אלהים משמרתן. הנה פרעה לכהנים לע"ז עשה טובה וכ"ש עובדי ה' שיהיו  בעבורם הוטל על

יק ִאיִתיְוLֽא־ָר֭  ),כהלז 'תה(ישראל מספיקין מזונותיהם וכל צרכיהם שנאמר  זְַר֗עֹו נֱֶעָז֑ב ַצִּד֣ אלא עשיתי תקנתם לכל צרכיהם.  :ְמַבֶּקׁש־ָלֶֽחם ְו֝

ה ָלֶכםS  )דכ,מז ' ויגשבר(ובכת"י מושב זקנים  ת ִיְהֶי Rע ַהָּיֹד
ה  )יהיה (טט: החלק הראשון ַאְרַּב ַרע ַהָּׂשֶד: �ּֽוְלָאְכְלֶכ<ם  )שני יהיה(טט: החלק הְלֶז

ר ְּבָבֵּתיֶכ)ם וְ  )שלישי יהיה(טט: החלק ה ם )רביעי יהיהטט: החלק ה), (לעבדים ולשפחות שישנו לאדם(ַלֲאֶׁש+ ל ְלַטְּפֶכֽ וא"ת מאחר שאמר להם יוסף  ְוֶלֱאֹכ+

הוא היה מדבר עמם  ים והיינו לאוכלכם, שהרי יינו בעלי בתוארבע הידות יהיה לכם תו למה ליה למימר ולאשר מבתיכם כו' וי"ל דכיון שהזכיר יוסף ד' הידות רצה לחלק כל חלק וחלק, השני לבעל דבר דה
  אכול לטפכםולוחלק השלישי לעבדים ולשפחות שישנו לאדם והיינו דאמר ולאשר בבתיכם והחלק הרביעי לבנים והיינו דאמר 

ת כאן)  ]שכל טוב[(מדרש)(וכ"ה ב Rע ַהָּיֹד
יניח לעצמו,  חסר וי"ו כלומר מכאן אמרה תורה שלא יבזבז אדם יותר מחמש, והד'ְוַאְרַּב
  .וכנגד ארבע דברים שאמר כאן לזרע השדה, לאכלכם, לאשר בבתיכם ולאכול לטפכם

ת )דכ,ויגש מז' בר(מלמד על שתי הלכות הנלמדות מהתוכן  תו"ש [סה]של  המשך הביאור . ותבנית הטעמים מלמדת  ְוָהָיה! ַּבְּתבּוֹא�
  משהו אחר.

   שו"ת מהר"מ בר ברוך סי' תתקמ"א- ב א) הלכה) -(טט ש ללמוד מפסוק שלפנינו. שי שני דיניםמביא  ](רבה"ז) רביד הזהב[-בו...  
: כנאמר לעיל ארץ (טט) כותב ולא מצינו בכל התורה ששיעבד הקב"ה כלום את ישראל בקרקע (ריט"ע) (הלכות מס מרבינו יוסף טב עלם

ה )כב,ידראה  'דב(אלא  )כנען בחינם א ַהָּׂשֶד֖ במלכותא דארעא נמי כתיב ): ואילו(טטלקט שכחה ופאה ועוללות ובהענקה. ו. וכן בָׁשָנ֥ה-ל ַהּיֵֹצ֥
ה )דכ,מז ' ויגשבר( ית ְלַפְרֹע' ם ֲחִמיִׁש) ת ּוְנַתֶּת+ כלום (בקרקע). ונראה דכוונת ריט"ע רק לרמז  ): נשאר לעם המצרי(טט ולא ְוָהָיה! ַּבְּתבּוֹא�

ֶקן יֹו )כ,מז ' ויגשבר(בעלמא והרי מבואר בקרא שאמר  הַוּיִ֨ ֹ֔ יִ֙ם ְלַפְרע ת ִמְצַר֙ ף ֶאת־ָּכל־ַאְדַמ֤   וגו'. ֵס֜
ם  ,כ:מזויגש בראשית  הּו ִּכֽי־ָחַז֥ק ֲעֵלֶה֖ יׁש ָׂשֵד֔ יִ֙ם ִא֣ רּו ִמְצַר֙ ה ִּכֽי־ָמְכ֤ ֹ֔ יִ֙ם ְלַפְרע ת ִמְצַר֙ ף ֶאת־ָּכל־ַאְדַמ֤ ֶקן יֹוֵס֜ ֹֽה:ַוּיִ֨ ֶרץ ְלַפְרע י ָהָא֖ ב ַוְּתִה֥   ָהָרָע֑

ה ָׁשָנ֥ה ָׁשָנֽה:ַעֵּׂש֣  :כב,ידראה דברים  א ַהָּׂשֶד֖ M ַהּיֵֹצ֥ ת זְַרֶע֑ ת ָּכל־ְּתבּוַא֣ ר ֵא֖   ר ְּתַעֵּׂש֔

ת  ב) הלכה) -(טט  שם תבואה נופל על חמשת המינים והוא חטה (והכוסמין) והוא שני  ]פיהמ"ש להרמב"ם פאה פ"א ה"ד[ראה ַּבְּתבּוֹא�
הנודר מן  ]נדרים נה.[לו הם חמשת מינים הנזכרים בכל מקום וראה מינים והשעורה והוא שלשה מינים (שבלת שועל והשיפון) וא

ֶרץ ֵאין֙  ֶחםְולֶ֤  )יג,מז ' ויגשבר(- מעיר דמכאן למדנו מדכתיב מקודם ב ]רבה"ז[אה אינו אסור כ"א בחמשת מיני דגן, ובוהתב וגו'  ְּבָכל־ָהָא֔
   .ולחם לא מיקרי כ"א ה' מיני דגן

על חמשת רק)  –(טט  שם תבואה נופל- ש ]פיהמ"ש להרמב"ם פאה פ"א ה"ד[(מובא כי חולקים על) . .. תו"ש [סה]הביאור של  אבל בהמשך
   )) (וממשיך הביאור ואומר(דגן המינים

א )גכ,ויגש מז' בר( דאין מכאן ראיה דהרי פשטות הקרא )ולי נראה( ול"נ ם ֶאת-ֵהֽ ַרע ּוְזַרְעֶּת) ה-ָלֶכ
ם ֶז� ם יהיה בתבואות  ָהֲאָדָמֽ ּוְנַתֶּת+
יתחֲ   ְּבָאְסְּפֶכם֙  ),לטכג אמר 'וי( ]פסקתא פ' אמר[- ומביא שם מ .נתנו חמישית ולא רק מחמשת חמינים דמכל מה שזרעומשמע  ִמיִׁש)

ת ֶרץ ֶאת־ְּתבּוַא֣ ֹ֣  ),ומל"ב ח(ואה וכן בנדרים שם דהיכי דכתיב בדכל הפירות בכלל ת  ָהָא֔ ה תְּתבּוא ועי'  ,תבואה כללב תכל הפירו  ַהָּׂשֶד֔
   .םש (טט: והנושאי כלים) יו"ד סי' רי"ז ס"ק י"ח ובנ"כ בש"ע
 ]ט"ז יורה דעה סימן ריז ס"ק כג[פירש ( (ד) כה] הנודר מהתבואה כו] או הנודר <כג> מעללתא] ,ס"ק יחשו"ע יו"ד הלכות נדרים סי' ריז[

  . <כד> והוא הדין לנודר מהדגן. , אינו אסור אלא כו בחמשת המינים)כל דבר מעולה ומשובח כ"כ הרא"ש שם: -(כג) מעללתא. 
ֹ֣  ),ומל"ב ח(דף נ"ה ע"א מבואר דאם אמר  (טט: נדרים) בגמרא –(ד) הנודר מהתבואה ]  פתחי תשובה יורה דעה סימן ריז ס"ק ד[  תְּתבּוא

ה   :)תפלה למשה(טט:  אסור בכל הגדל שבשדה וצ"ע שהשמיטו הפוסקים. תפל"מ  ַהָּׂשֶד֔
ֹ֣  ),ומל"ב ח(כי כל הפירות בכלל תבואה (גם ללא ההדגשה  ]מרפסקתא פ' א[- ה אפשר כי דעת ה תְּתבּוא ) פתחי תשובהכמאמר  ַהָּׂשֶד֔

  נתמכת בתבנית הטעמים הבאה.

ת דרשה לאחריו דרך לימוד של , תבנית העשויה ללמד קטן והתוכן הוא תאור ואחריו פעולה- (סלוק) פשטא זקף – ְוָהָיה! ַּבְּתבּוֹא�

הלפניו. הכתוב אחריו החריו מלמד על ואלפניו, כאשר כאן הלא ית ְלַפְרֹע' ם ֲחִמיִׁש) - הוא רווח תמידי על הלוואה ראשונה שב ּוְנַתֶּת+

א )גכ,ויגש מז' בר( ַרע- ֵהֽ ם ֶאת (טט: מכל מין) ָלֶכ
ם ֶז� ה-ּוְזַרְעֶּת) הואחרי שיפרישו . כי ממה שיגדלו  ָהֲאָדָמֽ ית ְלַפְרֹע' - אחת מ, ֲחִמיִׁש)

ת Rע ַהָּיֹד
ַרעיִ  ַאְרַּב �
ה ָלֶכםS ְלֶז   , לכן אינם לווים שוב ממחסני פרעה.ְהֶי

אפשר שכאן אחד המקורות להלכה, שאין  .ואונאה, האם רווח כזה הוא דבר ראוי זה רווח קרן מלאה בכל שנה ויש לעיין בהלכות רבית
(מהתבואות  יש ולרביעאריס למחצה לשל ]משנה בבא מציעא פ"ט,מ"ה[- אונאה בקרקעות, ובתשלום האריס או החוכר נדרש ב

  ומזמורות ועוד), ויוסף עשה עמם חסד וגבה רק חומש.
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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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהצה קבו - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - 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- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  רעיון לנושא אחר בהלכה;דרוש מהפסוק  – פ֡זר שעור, מחיצה;

כר את השדה מכר גם את האילנות מקרא ופכ"ג אות פ"ד בבאור דהמ )בר' חי"ש כז,יז(טט: ל עיול...  תו"ש [סה]אבל המשך הביאור של 
 ֣ ר ְוָכל־ָהֵעץ֙ וגו'  ַהָּׂשֶדה֙ ...  ָקם׀ַוָּי ה ֲאֶׁש֣    ,ַּבָּׂשֶד֔

֣  )יז,כג חי"ש 'בר( ה ָקם׀ַוָּי ה ֲאֶׁשר֙  ֶעְפ֗רֹון ְׂשֵד֣ ר ַּבַּמְכֵּפָל֔ א ִלְפֵנ֣י ֲאֶׁש֖ ה ַהָּׂשֶדה֙  ַמְמֵר֑ ר ְוָכל־ָהֵעץ֙  ֲאֶׁשר־ּ֔בֹו ְוַהְּמָעָר֣ ה ֲאֶׁש֣ ר ַּבָּׂשֶד֔   :ָסִבֽיב ְּבָכל־ְּגֻב֖לֹו ֲאֶׁש֥

   .לפרעהו גם האילנות מכרו וגם מזח נתנו חמישית הא"כ כאן דמכרו איש שד

ית ם ֲחִמיִׁש) ית .נתנו חמישית ולא רק מחמשת חמינים דמכל מה שזרעו – ּוְנַתֶּת+ ם ֲחִמיִׁש) מוצע  .מרכא טפחא כיתור לרבות – ּוְנַתֶּת+
(טט: ובזה הקשר לאילנות שבתוך השדה והמקיפים אותו  על חלוקת היבול גם חלוקת תבן קש זמורות וקנים בתנאים דומיםלדרוש 

ה .))יז,כג "ש' חיבר(- כמוזכר ב   ת יבול ופסולת חקלאית, אבל לא תוצרת אחרת כגון כדים, בגדים.מסירלאתנח מגביל  – ְלַפְרֹע'

תמוצע לומר כי תבנית הטעמים של  קטן, מלמדת שתי דרשות על תנובת שדה: (א) בעל הבית קובע מה יגדלו ע"י שמוסר -פשטא זקף – ְוָהָיה! ַּבְּתבּוֹא�
אי בחוזה וזה מתאים לאריס וחוכר, אבל המקבל אדמה בשכר מעות קבוע אינו מחויב (ב) שיעשו שהאדמה תניב באופן להם הזרע, או שקובע להם תנ

  מיטבי.

  

כי ריט"ע הציע מסוי לצרכי הקהל ע"פ קושי מתברר  ](ריט"ע) הלכות מס מרבינו יוסף טב עלם[- (באוצר החכמה) הדנים ב מעיון בספרים
ת קע וחקלאות במדרגת מס נמוכה עד אפסית, רבית במדרגת מס גבוהה. לכן אפשר כי העבודה וגודל ההכנסות. מסוי קר ְוָהָיה! ַּבְּתבּוֹא�

ה ית ְלַפְרֹע' ם ֲחִמיִׁש) ע"פ טעמיו, מלמד בתבנית פרט וכלל הצריך לפרט על מסוי רצוי.  והחלק השנימלמד על דינה דמלכותא דינה.  ּוְנַתֶּת+
 Sה ָלֶכם
 ת ִיְהֶי Rע ַהָּיֹד
ַרעפרט קדמאה,  – ְוַאְרַּב �םכלל הצריך לפרט,  ְלֶז ל ְלַטְּפֶכֽ ר ְּבָבֵּתיֶכ)ם ְוֶלֱאֹכ+ ה ּֽוְלָאְכְלֶכ<ם ְוַלֲאֶׁש+ פרט בתראה  -  ַהָּׂשֶד:

  המברר את הפרט קדמאה.

ר ְּבָבֵּתיֶכ)םבפרט בתראה נמצאת תבנית הטעמים  ה ּֽוְלָאְכְלֶכ<ם ְוַלֲאֶׁש+ רטים דרגא תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פ – ַהָּׂשֶד:
ַרע הקשורים לנושא מסוי עם הלכה שווה לכולם שככלל (המרומז בטעם קדמא של �) יש להשתתף במסוי לצורך הקהל. ואילו תבנית  ְלֶז

ר ְּבָבֵּתיֶכ)םהטעמים  תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוי הפוטרת חסרי הכנסות ובעלי  – ּֽוְלָאְכְלֶכ<ם ְוַלֲאֶׁש+
ם נמוכה ממיסי קהל ולזה נוסף גם הכנסה ל ְלַטְּפֶכֽ  ָלֶכםS . וזה יברר את טעם תרסא של כרבוי מגבלות של מסוימרכא סלוק,  – ְוֶלֱאֹכ+

תבמשמעות הערכת הכנסות ויכולת לשלם, וטעם פזר של  Rמעביר מהנושא הדן במסוי תבואות למסוי רצוי לצורך הקהל. ַהָּיֹד  

  ָלֶכםS ותרסא ת ַהָּיֹדR לטעם פזר הסברים נוספים 

ת  )דכ,ויגש מז' בר( Rע ַהָּיֹד
ַאְרַּב
ע ... ובפירוש ר"י מוינה  ]סה[תורה שלמה  אחת בדרך מוסר, שתי דרשות בתפקידי פזר, מונח פזר - ְוַאְרַּב
ת  Rת כאן)  ]שכל טוב[(מדרש)(וכ"ה ב המבזבז אל יבזבז יותר מחומש.    מכאןַהָּיֹד Rע ַהָּיֹד
אמרה תורה שלא  חסר וי"ו כלומר מכאןְוַאְרַּב

 )שמ' תשא ל,טו(הנגינות של התיבות  )יקול אליהו, פרשת תשא ע- כתב הגר"א ב להשוואה. אדם יותר מחמש, והד' יניח לעצמו יבזבז

א ֹֽ ה-ֶהָעִׁש
יר ל בבלי [- . ובע"א) המבזבז אל יבזבז יותר מחומשלרמז על מאמרם ז"ל במס' כתובות (דף נ'  ... הוא מונח רביעי, ַיְרֶּב�

רבי אליעזר אומר המחרים לא יחרים כל רכושו אלא עד כדי שישאיר לו מעט, רבי אלעזר בן עזריה אומר כרבי אילא שאמר  ]אכח,ין ערכ
יׁש ֝ה' -ָּכל- ַאO )כז,כח 'בח 'וי (- , ורמז לכך לוישאיר לעצמו ארבע חלקים באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש ר יֲַחִר֩ם ִא֨ ֶרם ֲאֶׁש֣ ֵח֡

  רביע, ישאיר ארבע חלקים. -  ֗לֹו- ֲאֶׁשר- ִמָּכל

  Sה ָלֶכם
 ַרעקטנה -מונח תלישא -ִיְהֶי �ר ְּבָבֵּתיֶכ)ם קדמא  -  ְלֶז ה ּֽוְלָאְכְלֶכ<ם ְוַלֲאֶׁש+ םדרגא תביר מרכא טפחא  - ַהָּׂשֶד: ל ְלַטְּפֶכֽ  -  ְוֶלֱאֹכ+

  מרכא סלוק

ר ְּבָבֵּתיֶכ)ם  שפחות אשר בבתיכם. משמע שהמצרים לא היו עבדים לפרעה אלא וה העבדים י"רש' כפיתור לרבות  -מרכא טפחא  - ְוַלֲאֶׁש+
. בכל שנה לחק שלא יעבור הזה להעלות לו המס - והיינו עבדים לפרעה  – )מז,כה( י"רש' וכפאריסים הפכו ל –האדמה  בקנית י"רש 'כפי

  פעם אחת בלבד. ן להםמהזרע שנת שגדלוחמישית מהיבול בתבואות  טט: כעין מס עובד בצורה של דמי אריסות בשווי של

ל ם רכא מרבהמ – ְוֶלֱאֹכ+  כןוכל בהמתם כבר מכרו לפרעה לאו לבהמות.  יםאחרשל ולא ולטף בלבד לטפכם  סלוק, מגביל – ְלַטְּפֶכֽ

  לפיכך זאת הקלה נוספת שפעל יוסף לטובת העם המצרי. ה מהחמישית של פרעה.תהאכלת הבהמות הי

ת, אחת בדרך פנימיות התורה, שתי דרשות בתפקידי פזר, מונח פזר - ת ְוַאְרַּב
ע ַהָּיֹדR  )דכ,ויגש מז' בר(  Rפזר להעביר ענין האכילה  – ַהָּיֹד

  כבעל בחינה נעלה, האכילה היא בבחינת "בורא" המהפך מדומם צומח וחי למדבר בתוך גוף האוכל. – ָלֶכםS לברכות הנהנין מפני שהטעם תרסא של 

ה )דכ,ויגש מז' בר( אחר יבואר, ובאופןקדושת לוי בראשית פרשת ויגש  ית ְלַפְרֹע' ם ֲחִמיִׁש) ַרע    ּוְנַתֶּת+ �
ה ָלֶכםS ְלֶז ת ִיְהֶי Rע ַהָּיֹד
ְוַאְרַּב
ר ְּבָבֵּתיֶכ)ם ה ּֽוְלָאְכְלֶכ<ם ְוַלֲאֶׁש+ דהנה אמרו במשנה דברכות פרק אלו דברים (נא, ב), בית שמאי אומרים 'שברא' מאור האש, ובית הלל . ַהָּׂשֶד:

נמצא אתי שפיר, דבכל ברכות הנהנין שייך למימר 'בורא' פרי העץ או 'בורא' פרי הגפן אפילו לבית שמאי, דבזה ....  .' מאורי האשאומרים 'בורא
ת שייך לומר 'בורא', כי 'בורא' לשון הוה, שהרי כשאדם אוכל ונהנה אזי מתעלים כל הדברים לבחינת מדבר, ונעשה מבחינת דומם צומח חי, בחינ

בעת אכילת האדם נעשים ברואים חדשים ומתעלים לבחינת מדבר, ושייך בזה שפיר לברך בלשון הוה, היינו 'בורא', שהרי בשעת  מדבר, ונמצא
האכילה נעשה בריה חדשה, שמתהפכים הכל מבחינתם לבחינת אדם. ולזה אף בית שמאי מודו בכל הברכות הנהנין מברכין 'בורא' פרי העץ לשון 

דבר שאינו נכנס לגוף האדם, רק שעושים מצוה בהמאור, בזה סבירא לבית שמאי דלא שייך בזה 'בורא', כי אינו נעשה  הוה, רק גבי הבדלה שהוא
  .בריה חדשה, כי אינו נכנס לגוף האדם, לכן סבירא להו דיש לברך 'שברא' דייקא, היינו שכבר ברא

  

ף ְלֹחקS  )וכ,ויגש מז' בר( Rּה יֹוֵס

ֶׂשם ֹאָת קטנה תרמז על אומדן לשווי קרקע - תלישאשלוש פזר.  עיןקטנה, תבנית כ- תלישאמונח מונח פזר  - ַוָּי

ת  )דכ,ויגש מז' בר( ]סה[תורה שלמה  א) –(טט לענינים אחרים: ומסוי שכאן מתבטא בדמי אריסות, הכעין שלוש פזר ילמד  ְוָהָיה! ַּבְּתבּוֹא�
ה ית ְלַפְרֹע' ם ֲחִמיִׁש) ית  ו'כלום בעולם והוא א ופרעה אין ל ין בשם ר' לוי ניהושע דסכ 'ר, ּוְנַתֶּת+ ם ֲחִמיִׁש) ת ּוְנַתֶּת+ ְוָהָיה! ַּבְּתבּוֹא�

ה בכת"י  (ובהערות) ...) מכתי"ו במנח"י פצ"הב"ר (מר לך שתפרוש לו אלא אחד מעשרה ואבל הקב"ה שהכל שלו אינו א ו'וג ְלַפְרֹע'
'ה )כב,ויגש מז 'בר( מושב זקנים א ָקָנ 
ֹ ת ַהֹּכֲהִנ)ים ל ק ַאְדַמ+ לתת תרומות  שלא יהיו צרי עין... בעבור ישראל     למה זה נכתב בתורה ַר<

 רהזבודה , ראו מה עשה פרעה לכומרים שלא קנה קרקע שלהם, וגם פטרם מן החומש בעלחומשומעשרות להביא לירושלים שעולה 
  וגו' חי. אתם שאתם בני ואני נותן לכם את ארץ כנען בחנם שתתנו במקום מצוה כי אתם בני אל כןש- לשלו, כ

לרבינו ...לומר לך אם המלך מטיל מס על העיר בני העיר יתנו ותלמידי חכמים  ספר חסדים )ב, פטור תלמידי חכמים ממסים –(טט 
 ),כהלז 'תה(עובדי ה' שיהיו ישראל מספיקין מזונותיהם וכל צרכיהם שנאמר  '... וכו שעוסקים בתורה יומם ולילה לא יתנו וגו'

יק ִאיִתיְוLֽא־ָר֭  זְַר֗עֹו נֱֶעָז֑ב ַצִּד֣   אלא עשיתי תקנתם לכל צרכיהם. :ְמַבֶּקׁש־ָלֶֽחם ְו֝
י )כ,ויגש מז' בר( )ג –(טט  ֶרץ ַוְּתִה+ ה ָהָא) סלוק כמגביל, מעיד שאין כאן ביטול מקח, אף שהיתה אונאה גדולה, כגון בעל עשר  – ְלַפְרֹעֽ

א )גכ,ויגש מז' בר(יוסף אמר ואח"כ  .לאכילה שדות ובעל שדה אחת מכר באותו שווי זרע ַרע-ֵהֽ ם ֶאת (טט: מכל מין) ָלֶכ
ם ֶז� -ּוְזַרְעֶּת)
ה ת )דכ,ויגש מז' בר(: ָהֲאָדָמֽ ה ְוָהָיה! ַּבְּתבּוֹא� ית ְלַפְרֹע' ם ֲחִמיִׁש) ם  )גכ,ויגש מז' בר(- הוא רווח תמידי על הלוואה ראשונה שב ּוְנַתֶּת+ ּוְזַרְעֶּת)
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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 =  מר֥כאפשט; מוציא מ – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

מצב של המוטעם, בד"כ מצב -רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהצה קבו - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - 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- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(
  רעיון לנושא אחר בהלכה;דרוש מהפסוק  – פ֡זר שעור, מחיצה;

ה-ֶאת השיפרישו  ואחרי. כי ממה שיגדלו  ָהֲאָדָמֽ ית ְלַפְרֹע' ת- אחת מ, ֲחִמיִׁש) Rע ַהָּיֹד
ַרע ַאְרַּב �
ה ָלֶכםS ְלֶז , לכן אינם לווים שוב ִיְהֶי

  ממחסני פרעה.

אפשר כי כתובים אלו הם מקורות  .ואונאה, האם רווח כזה הוא דבר ראוי זה רווח קרן מלאה בכל שנה ויש לעיין בהלכות רבית
  . שאין אונאה בקרקעותלהלכה, 

י )כ,ויגש מז' בר( ֶרץ ַוְּתִה+ יבפנימיות התורה  –(עולה בגי' שכינ"ה)  ה"ְלַפְרעֹֽ  ָהָא) ֶרץ ַוְּתִה+ , יוסף הכינה לעבודת ישראל להוציא שכינה ָהָא)
  ר"ב נצוצות הקדושה ממנה.

  )דכ,ויגש מז' בר( -אים לפירוש המת פזר זרע בכל מצרים כדי להעלות את ניצוצי הקדושה שנפלו בה. יוסף... דף בח" הזוהר חידושי פ"ע
ת Rע ַהָּיֹד

ה ָלֶכםS  מונח פזר -  ְוַאְרַּב   .םיָ בְ שִ מבתפקיד תלישת, העלאת בחינה מעולה של ניצוצין קדושין  קטנה-מונח תלישא -  ִיְהֶי


