
  , התשע"גהאגדטעמי המקרא בהלכה וב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לזכרון תרגום השבעים, עזרא הסופר, י' בטבת

  לעלוי כל נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  והלכה ובאגדה, התשע"טעמי המקרא ב 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - אטפח֖  ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  רע ממנו;מוסיף מהענין על הענין או גו – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – א֩ רסת=  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;

 ויחי מח -בראשית  1.1

 
  :בראשית ויחי מח,ד

ים י� ִלְקַה
ל ַעִּמ� � ּוְנַתִּת� י ִהְנִנ�י ַמְפְר�� ְוִהְרִּביִת� �
אֶמר ֵאַלֹ   ַוּי
י ֶאת  ַתִּת" ם׃-ְוָנ֨ י� ֲאֻחַּז(ת עֹוָלֽ ֹ/את ְלַזְרֲע�( ַאֲחֶר�   ָהָא1ֶרץ ַהּז

י  ַתִּת"   קדמא ואזלא במלה אחת  - ְוָנ֨

ַתִּת" (ד)   רבי יוסף בכור שור ֹ/את -י ֶאתְוָנ֨ ז) - ומאחר שנתנה לי הקדוש ברוך הוא, יכולני לחלקה כרצוני.  (ה - וגו' ָהָא1ֶרץ ַהּז
ליטול שני חלקים בארץ, ולכך קרוב לשליש ארץ ישראל לבני רחל בעבר הירדן, שיש לה שני מטות  - כראובן ושמעוןכראובן ושמעוןכראובן ושמעוןכראובן ושמעון

  וחצי בתשעה מטות וחצי.

  יק חלקי הארץ לפי החלטתוא' בעושה תלוי מעשה, ליעקב אבינו הרשות להענ

ב' שויון, השוואת בני יוסף לבני יעקב להשלים מנין השבטים לי"ב שבטים נוחלים וכל המסתעף מכך (מחנות במדבר, ירושת הארץ 
  כשבטים).

  

 
 :בראשית ויחי מח,טז

י ִמָּכל ל ֹאִת" ע ְיָבֵר65 ֶאת-ַהַּמְלָא45 ַהֹּגֵא֨ �  ַהְּנָעִרים8 -ָר
א ָבֶהם� ְׁשִמ�   י ַאְבָרָה
ם ְוִיְצָח�ק ְוִיָּקֵר� ם ֲאֹבַת�   י ְוֵׁש(
ֶרץ׃  ֶרב ָהָאֽ ב ְּבֶק( ּו ָלֹר�   ְוִיְדּג(

פירוש מאמר ה' אשר יצו את ידידיו אליו יקרא מלאך ... שיהיה  –החיים -אור קטנה, בעל בחינה נעלה, כפירוש- תלישא –ַהַּמְלָא45 
אין למלאך כח לגאול שום אדם  – שפת"חל שולחו, כפירוש ודרשה בדרך תורת חב"ד המלאך בטל א. מימרא ה' בסעדם ויברך אותם

  . בלא רשות הקב"ה

 

י  ל ֹאִת" השגחת ה' המתבטאת במאמרו הוא מלאכו, היא הגורם המרכזי, המקדים, המלמד כי ברכת הבנים וסעדם  –קדמא אזלא  –ַהֹּגֵא֨
  תהיה מה' יתברך. 

י  ל ֹאִת"   ופרטיו אחריומהווה כעין כלל או מלמד  –ַהַּמְלָא45 ַהֹּגֵא֨

ע א'  �י ִמָּכל־ָר ל ֹאִת"   ַהֹּגֵא֨

  ְיָבֵר5? ֶאת־ַהְּנָעִרים8  ב' 
י ג'  א ָבֶהם� ְׁשִמ�   ְוִיָּקֵר�
י ַאְבָרָה
ם ְוִיְצָח�ק ד' ם ֲאֹבַת�   ְוֵׁש(

י   א ָבֶהם� ְׁשִמ� כן זכותו  ... "והזכיר גם  (כמו שהצניע בפסוק ט"ו)מצניע שם יעקב החיים -אורקטן ע"פ - מהפך פשטא זקף –ְוִיָּקֵר�
  וזה מעשה המהפך פשטא שאף שלא מזכיר שם יעקב יהיה בהם שמו כמו שם אבותיו המפורש  בהצנע"

  

י   ם ֲאֹבַת� מונח אתנח, למעט.  – ַאְבָרָה
ם ְוִיְצָח�קמרכא טפחא, יתור לרבות, והטפחא פותחת טפח למעט ע"י האיפיון הנאמר במלים  –ְוֵׁש(
ואתה תבוא אל נים לך לך התשע"א, הרב יוסף ברגר, כתב בשם "אדני פז" על בר' לך לך טו,טו ויוסבר הרבוי והמיעוט כך: בדף פני

(יו"ד יתירה, מרמזת על רבוי אבות) כיון שתרח עשה תשובה הוא מביא את נחור אביו לגן עדן כדי שלא יהיה נחור בגיהנום והוא  אבותיך
  טם מברכת האבות. בגן עדן. אם כן מרכא טפחא מרבם לגן עדן, מונח אתנח ממע

ולא שם תרח ונחור כי הצדיקים לא יקרא עליהם שם ַאְבָרָה
ם ְוִיְצָח�ק  דווקא שם אבותי הספורנוהטפחא פותחת טפח למעט ע"פ 
  וגו' סנהדרין פרק אלו הנחנקין)(אבותיהם הרשעים וכן בהפך כאמרו רז"ל 

  
  ההוספות הן: "ויקרא בהם שמי וגו' "ד"ה  החיים-אורהענין על הענין, ע"פ  זרקא סגול, בתפקיד הוספוה מסוג –ְיָבֵר5? ֶאת־ַהְּנָעִרים8 

שיהיו בהדרגת שלושת האבות שכשם שאין אדם יכול לנתק או לקלקל באחד מג' האבות ואין צריך לומר בכולן ביחד, א' 
  .כמו כן הם

  שיגיע באמצעותם יקר לשם אבותב' 
אברהם, יצחק ויעקב וכו'... כי שמו של אפרים נתיקר בעיני ה' ומזכירו  יהיה חבוב הזכרת שמם לפני ה' כחבוב הזכרתג' 

  .בחשק וחבה יתירה
" ויברך את יוסףויברך את יוסףויברך את יוסףויברך את יוסףמנשה ואפרים, ... והא דבירך אותם ב' פעמים יש לומר כתיב פסוק ט"ו " –הנערים - אתד"ה  רש"יעל  שפת"חע"פ 

  חס להם ברכה בפני עצמם (קצ"מ)וכלל אותם בברכתו של יוסף אבל לא בירך אותם בפני עצמם ואח"כ יי
  

 כאשר אמר דוד: חנה מלאך ד' סביב ליראיו ויחלצם (תהלים לד, ח). ראב"ע שמות ג'תרסא מצייר מחיצה מקיפה כפי'  –ַהַּמְלָא45 

ע -ִמָּכל �נקראות כל רע מיוצג ע"י ארבעה מלאכי שמאל וההגנה מהם ע"י ארבעה מלאכי ימין או ארבע קבוצות מלאכי ימין ה רביע, –ָר
דלכל בר נש דאית ביה ארבע יסודין ארבע מלאכים זוהר כרך ב (שמות) פרשת בא דף מב עמוד א  - ע"ש מלאך המנהיגם. כנאמר ב

  נחתין עמיה מימינא וארבע משמאלא, ארבע מימינא מיכא"ל גבריא"ל רפא"ל נוריא"ל וארבע משמאלא עו"ן משחי"ת א"ף וחמ"ה,
 דף רכח עמוד ב זוהר כרך א (בראשית) פרשת ויחי 

קודשא בריך הוא עביד לתתא כגוונא דלעילא כרובים דיוקנא דלהון כחיזו רביין וקיימין תחות האי אתר מימינא ומשמאלא ואלין אתברכן 
א בקדמיתא מהנהו ברכאן דנגדן מעילא ומהכא נגדי ברכאן לתתא ועל דא כתיב המלאך הגואל אותי מכל רע, אותי דנטיל ברכאן מגוונין דלעיל

  וכיון דאיהו נטיל יברך את הנערים דא רזא דכרובים דמנייהו נגדי ברכאן מעילאי לתתאי (נ"א ותתאי):
  אבן עזרא הפירוש הקצר שמות פרק ג 

טז), והוא המלאך, כאשר אמר  - אלה דברי המלאך. תראה אמר יעקב האלהים אשר התהלכו אבותי (בראשית מח, טו  -(ז) ויאמר ראה ראיתי  
ר מפניו ושמע בקולו (שמות כג, כא), והטעם כי, מלאך השם היה עם האבות, והם הולכים אל המקום אשר יוליכם, כאשר היה עם הכתוב השמ

הוא המוליכו ממקום למקום ונותן לו כל צרכו והושיעו מכל צרותיו. ואל תתמה איך יהיה המלאך  - בניהם. וטעם הרועה אותי (בראשית מח, טו) 



  , התשע"גהאגדטעמי המקרא בהלכה וב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לזכרון תרגום השבעים, עזרא הסופר, י' בטבת

  לעלוי כל נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  והלכה ובאגדה, התשע"טעמי המקרא ב 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - אטפח֖  ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  רע ממנו;מוסיף מהענין על הענין או גו – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – א֩ רסת=  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;

השם. ולמה לא תמהת על מלת הגואל אותי מכל רע (שם טז), והשם הוא הגואל. רק הוא כאשר אמר דוד: חנה מלאך ד' סביב רועה, כי הכל בצווי 
  ליראיו ויחלצם (תהלים לד, ח).

  

היוצא בלילה אומר לשם שמירה מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל ומלפני אוריאל. ומאחרי ספר אבודרהם ברכת הראייה, השבח וההודאה 
מקלסין לפני הקב"ה  כדאיתא בפרקי רבי אליעזר ארבע כתות של מלאכי השרתושכינת אל על ראשי הצילנו ה' מפגע ומשטן רע. ולשון זה  רפאל.

מחנה ראשונה של מיכאל על ימינו. מחנה שניה של גבריאל על שמאלו. מחנה שלישית של אוריאל מלפניו. מחנה רביעית של רפאל מאחריו 
  ע והוא יושב על כסא רם ונשא.  (ודומה בסידור רש"י סימן תכט, וויטרי סימן עז)ושכינת של הב"ה באמצ

  אבל בענין השמירה מכל רע שנעשה על ידי שליח אמר המלאך הגואל אותי מכל רע, כי תמיד מלאכיו יצוה לשומרו בכל דרכיו: כלי יקר
  

ב  ּו ָלֹר� להגדיל בהם כח הרבוי יתר על הדגים  החיים-אורמלאכו ע"פ   מרכא טפחא, יתור לרבות, תכלית ברכת ה' במאמרו = –ְוִיְדּג(
 .ולא ישלוט בהם עין הרע

 
  :בראשית ויחי מח,כ

ם ַּבּי
ֹום ַההּוא6 ֵלאמֹור8  ֲרֵכ"   ַוְיָב֨
ִים ְוִכְמַנֶּׁש�ה  ים ְּכֶאְפַר� ְמ�
 ֱאBִה� ר ְיִׂשֽ � ֵלאֹמ� 5 ִיְׂשָרֵאל   ְּב�� ְיָבֵר�
(ֶׂשם ֶאת  (י ְמַנּׁשֶֽ -ַוָּי ִים ִלְפֵנ   ה׃ֶאְפַר�

ם  ֲרֵכ" בעושה תלוי המעשה, בידי יעקב הרשות לברך הברכות ולהקדים ברכת בני בנו החביבים עליו  - קדמא ואזלא בתיבה אחת  -  ַוְיָב֨
  )תורה שלמה קכג בשם זוהר חלק א רלג אלפני ברכת בניו (ע"פ 

  א' הקדים ברכת בני יוסף לבני יעקב, 

  ,ב' הקדים בין בני יוסף את אפרים למנשה

  לקים כאפרים וכמנשה-בך יברך ישראל לאמר ישמך א קבע הלכה לברכת הבניםג' 

  

ם  ֲרֵכ"   קדמא ואזלא בתיבה אחת, השווה ברכת הנכדים תחת השם יוסף להתברך בשווה לשאר השבטים בני יעקב. -  ַוְיָב֨

תחילה ברכם במלאך  ה שלמה (קכב, קכד)תור מונח זרקא סגול, ענין של הוספת דבר מסוג המדובר בו, כאן ע"פ -ַּבּי
ֹום ַההּוא6 ֵלאמֹור8 
   הגואל ואח"כ הוסיף שאר הברכות בברכה שלימה (כי כתוב לאמור מלא)

  
  בראשית ויחי נ,יז:

ה א ֶּפ
ַׁשע ַאֶח�י� ְוַחָּטאָתם� ִּכי-ֹּכֽ Gא ָנ
א ָׂש Hָּנ
ף ָא �ּו ְליֹוֵס 
י ֱאBֵה
י ָאִב� -תֹאְמר ַׁשע ַעְבֵד� א ְלֶפ( ּו� ְוַעָּתה� ָׂש
א ָנ� 
ה ְגָמל� ף ָרָע (ְבְּך יֹוֵס� י� ַוֵּי
יו׃   ם ֵאָלֽ  ְּבַדְּבָר(

  תורה תמימה בראשית נ,יז 

א  (יז)  Gא ָנ
א ָׂש Hָּנ
 יח)א"ר יוסי ב"ר חנינא, כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש יותר מג' פעמים, שנאמר, אנא שא נא וגו' ועתה שא נא -ָא
  [יומא פ"ז א']:

  הערות על תורה תמימה בראשית פרק נ פסוק יז 
הפעם ייק מדכתיב שלש פעמים נא, ועיין בחא"ג, ור"ל שאינו מחויב לבקש יותר, אבל הרשות בידו לבקש יותר מג' פעמים, בכ"ז אם לא מחל לו לאחר יח) ד

ם מזה באו"ח סי' יהשלישי, צריך המבקש לומר בפני עשרה שביקש ממנו ולא מחל לו. ועיין מש"כ בענין זה לעיל בפ' וירא בפסוק ויתפלל אברהם וגו', ופרטי דינ
וז"ל ודע דאיתא במדרשים, אמר הקב"ה, אתם אמרתם בלשון אנא שא נא, חייכם שיצא מבניכם כהן גדול שיכנוס ביוה"כ לקדשי קדשים ויאמר אנא כפר,  -תר"ו. 

ש ובוכה, ואף הכא היה כן שחשדו ליוסף שייכות הסמיכות ע"פ מ"ד ביומא י"ח א', שהיו משביעין לכה"ג שלא ינהוג מעשה הצדוקים בעבודתו, ועל זה היה פור
  במה שאין בו [שרוצה לנקום מהם] ובכה על זה כמבואר בקרא: 

: כהן גדול מתוודה שלוש פעמים בפר שלו, בשעיר פנימי, בשעיר לעזאזל וכל פעם מבקש מחזור יוה"כ, פיוט עבודת כ"ג ביום הכפורים

  בשם אנא

  גדולה כאן משמשת -אפשר כי תלישא

  של שלוש בקשות מחילה, ואם לא מחל יאמר המבקש בפני עשרה שביקש ולא מחל לו.  א' כשיעור

  ב' מחילה אלו עניני שמיים, וכאן זה מעבר ע"י הפזר לבקשת המחילה ע"י כהן גדול ביוה"כ מהקב"ה

רוצה לנקום באחיו לבכי פזר מעביר ענין שיעור שלוש בקשות מחילה לבקשות כ"ג ביוה"כ. תורה תמימה למד מבכי יוסף על שחשדו בו ש
  כ"ג על שחשדו בו שמא ינהוג כצדוקים בעבודתו. 

  
  בראשית ויחי נ,כד:

ֹ�אֶמר יֹוֵסף� ֶאל ם ְוֶהֱעָל�ה ֶאְתֶכם� ִמן-ַוּי �ד ֶאְתֶכ 
ד ִיְפֹק ים ָּפֹק1 NִהBי ֵמ�ת ֵוא יו ָאֹנִכ� את ֶאל-ֶאָח� �ֹ ר ִנְׁשַּב/ע -ָהָא
ֶרץ ַהּז ֶרץ ֲאֶׁש( Oָהָא
ם ְלִיְצָח�  ב׃ְלַאְבָרָה(  ק ּֽוְלַיֲעֹקֽ

את ֶאל �ֹ ֶרץ -ַהּז Oָשְּמ"ָּת, ָּתִש"ם, הפרש מתקע"ו ֶסֶד"ק, 740גדול, גי' - קטן זקף- זקף –ָהָא ,  

�יַח� ִמן השירים ב,ט שיר -סה"כ כאילו נאמר ָשְּמ"ָּת ֶסֶד"ק, ָּתִש"ם ֶסֶד"ק, כנאמר ב יץ ִמן-ַמְׁשִּג ֹות ֵמִצ� ַחPנ� ים-ַהֽ ׃, מסייע לעם ַהֲחַרִּכֽ
חרך, סדק לעת הגאולה, התעוררותא דלמעלה, ואז כאשר עם ישראל פותח כפתחו של מחט ומתעורר, התעוררותא דלתתא,  ישראל לפתוח

  הקב"ה פותח הגאולה כפתחו שלו אולם.
י ִהֵּנה שיר השירים ב ֹול ּדֹוִד� 
�ה ָּב�א ְמַדֵּלג� ַעל- ׃ ס   [ח]  ק ץ ַעל-ֶז ים ְמַקֵּפ�   ַהְּגָבֽעֹות׃- ֶה
ָהִר�

ֶפר ָהַאָּיִל�ים ִהֵּנה[ט]  ּדֹוֶמ�ה דֹוִד     
ֹו ְלֹע י א� �יַח� ִמן-י� ִלְצִב� נּו ַמְׁשִּג �ה עֹוֵמד� ַאַח
ר ָּכְתֵל� יץ ִמן-ֶז ֹות ֵמִצ� ַחPנ� ים׃-ַהֽ   ַהֲחַרִּכֽ
י ּוְלִכי    י ָיָפִת� ּוִמי ָל/5 ַרְעָיִת( י ְוָא
ַמר ִל�י ק( 5׃-[י]  ָעָנ(ה דֹוִד�   ָלֽ



  , התשע"גהאגדטעמי המקרא בהלכה וב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לזכרון תרגום השבעים, עזרא הסופר, י' בטבת

  לעלוי כל נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  והלכה ובאגדה, התשע"טעמי המקרא ב 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - אטפח֖  ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  רע ממנו;מוסיף מהענין על הענין או גו – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

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

  

  בראשית ויחי מז,כח 1.2

י אַֽ  :א,בראשית ויחי מח �י� ֹחֶל�הַוְיִה (ה ָאִב� ף ִהֵּנ 
אֶמר ְליֹוֵס�ֹ ֶּלה ַוּי ים ָהֵא� 
  ֲחֵרי� ַהְּדָבִר
ח ֶאת  Nֹו ֶאת-ַוִּיַּק �י ָבָניו� ִעּמ� ה ְוֶאת-ְׁשֵנ ִים׃-ְמַנֶּׁש�   ֶאְפָרֽ
  בלי בבא מציעא פז,א ב

בהדי יצחק בהדי  למשתעי בהדי אברהם משתעי פתחו כולם ואמרו אברהם הוליד את יצחק עד אברהם לא היה זקנה מאן דהוה בעי... 
עד יעקב לא הוה חולשא אתא יעקב  ואברהם זקן בא בימיםואברהם זקן בא בימיםואברהם זקן בא בימיםואברהם זקן בא בימיםשנאמר  והוה זקנהיצחק משתעי בהדי אברהם אתא אברהם בעא רחמי 

י� ֹחֶל�השנאמר  והוה חולשאבעא רחמי  ף ִהֵּנ(ה ָאִב� 
אֶמר ְליֹוֵס�ֹ עד דאתא אלישע לא הוה דחליש ואתפח אתא אלישע בעא רחמי  ַוּי
ֱאִליָׁשע� ָחָל
ה ֶאת)  מלכים ב' יג,ידואתפח שנאמר ( ֹו-ֶוֽ ּות ּב� ר ָימ� ֹו ֲאֶׁש(   ָחְלי�

י� ֹחֶל�ה (א תורה תמימה ף ִהֵּנ(ה תניא, עד יעקב לא הוי חולשא, אתא יעקב ובעי רחמי והוי חולשא, שנאמר,  -  ִהֵּנ(ה ָאִב� 
אֶמר ְליֹוֵס�ֹ ַוּי
�ה י� ֹחֶל   :[ב"מ פ"ז א'] א) ָאִב�

   תורה תמימה הערה א
נתבאר מאין מוכח זה מפסוק זה, ואפשר לומר ע"פ הנהוג במדות אנשים בעלי מדות להזהר לבשר בשורה רעה מפורש, א) לא 

וכשצריכים לזה מודיעים ברמז בהפוך הענין מאנשים אחרים, כדי שיבינו שאצל זה האיש המצב בהיפך, וכמו בריש פסחים ד' א' 
אפרים בן יוסף [ע' רש"י]  - מת והבין ר' חייא שאביו מת, והנה כאן הי' המגיד הזה שאל ר' חייא לרב אם אביו קיים השיב לו שאמו קיי

שהי' בעל נמוס ודרך ארץ, וא"כ לא הו"ל לבשר ליוסף מפורש שאביו חולה אלא בענין נרמז, כמו שאם הי' מגיד לו שאחיו בריאים 
סף מבין מבשורה כזו שהוא חולה, אלא הי' חושב כי אביו כלל לא הי' יו והי' מבין שאביו חולה, אך מכיון שעד יעקב לא הוי חולשא

המיתה, ולכן הי' מוכרח לומר מפורש שהוא חולה, וממילא מבואר שעד יעקב לא הוי  - מת, אחרי שעד אז היתה היפך הבריאות 
יצא בפסוק והנה גם י"ל בטעם דרשא זו ע"פ מש"כ הרשב"ם בפ' תולדות בפסוק והנה תומים בבטנה ובפ' ו - חולשא כלל, ודו"ק. 

, יעו"ש, ואנחנו הארכנו בכלל זה לעיל בפ' לך בפסוק הנה נא דעל כל דבר חידוש שלא הי' עד כה רגיל הכתוב לומר הנההיא לאה, 
ידעתי כי אשה יפת מראה את, יעו"ש, וכאן אמר הנה אביך חולה, מבואר שהי' הענין דבר חדש. וע"ע השייך לאגדה זו בתוס' ב"ב 

עם הדבר שביקש יעקב שתהיה חולשא פירש"י כאן כדי שיצוה לביתו, וכ"מ במ"ר, אבל בסנהדרין ק"ז ב' פירש כדי ובט - ט"ז ב'. 
שיהא פנאי לכל אחד מבניו לבא ממקומו להיות אצלו בשעת מיתה, ולכאורה צ"ע פירש"י שלפנינו, כדי שיצוה, דהא ענין צואות 

ברהם, ומבואר באגדות דשת צוה את בניו, ובפסחים קי"ג ב' איתא, חמשה מצינו עוד קודם יעקב, כמבואר בסנהדרין צ"א א' בא
דברים צוה כנען את בניו, וגם קשה, דהא צואה אפשר לעשות עודנו בחיים ובשלמות בריאותו. ולכן נראה דכונת רש"י כאן ובסנהדרין 

ת בניו, וכ"מ במ"ר, ומבואר בספרי ר"פ אחת היא, והענין הוא, משום דכפי הנראה מפשטות הכתובים רצה יעקב אבינו להוכיח א
היינו צואת דברי מוסר, וכמ"ש סוף  -דברים שאין מוכיחים אלא סמוך למיתה, ולכן רצה לדעת את עתו. ומש"כ רש"י כאן כדי שיצוה 

והנה  -. הפרשה ויכל יעקב לצות את בניו, וקאי על הפרשה הקודמת דאיירי מדברים מוסרים, הרי דגם דברים מוסרים נקראו צואה
בגמרא לא נתבאר אופן המיתה קודם שביקש יעקב חולשא קודמית, רק בילקוט פ' לך רמז ע"ז מבואר שהיו מתים ע"י עטישה, והיינו 

שהי' אדם עוטש ונשמתו יוצאת מנחיריו [באופן שבאה לו כמש"כ ויפח באפיו נשמת חיים], ולכן המנהג כשאדם עוטש אומרים 
שב לשעת סכנה. ועיין ברכות נ"ג א', אין אומרים מרפא בביהכ"נ מפני בטול תורה, ופירש"י לאדם לחיים ולשלום, מפני שאז נח

המתעטש רגילין לומר אסותא, עכ"ל, משמע דאינו מצד הדין אלא מנהג בעלמא, אבל בילקוט ומ"ר שם איתא הלשון חייב אדם 
וא מנהג מוסרי ודרך ארץ, והנה עכ"פ להמעטש עצמו הוא בעטישה להודות להקב"ה וכו', וצ"ל דלהאדם עצמו הוא חיוב ולאחרים ה

חיוב, וצ"ע שאין נוהגין כן, ויש אומרים בשעת עטישה לישועתך קויתי ה', ואולי זה הוא ממקור החיוב המבואר, אבל לא נתפשט 
  מנהג זה:

  

י [א] �  רביע, אפשר שמרמז כי יש ללמוד כאן ארבע דרשות,  – ַוְיִה

  דרשה (א) 

י [א] �ף  ַוְיִה 
אֶמר ְליֹוֵס�ֹ ֶּלה ַוּי ים ָהֵא� 
ֲחֵרי� ַהְּדָבִר , בתפקיד של כעין היקש (א) לאופן הודעת בשורה קטן בין שני קיסרים- פעמיים זקף - ַאֽ

ואפשר לומר ע"פ הנהוג במדות אנשים בעלי מדות להזהר לבשר בשורה רעה מפורש, וכשצריכים ...  תורה תמימה הערה ארעה ע"פ 
  שאצל זה האיש המצב בהיפך, (יקישו מהמסופר)פוך הענין מאנשים אחרים, כדי שיבינו לזה מודיעים ברמז בה

  דרשה (ב)

והנה ...  תורה תמימה הערה אועוד ענין של היקש (ב) לאחל לאדם בריאות בשעה שמתעטש וגם שהאדם יאחל לעצמו בריאות ע"פ 
לקוט פ' לך רמז ע"ז מבואר שהיו מתים ע"י עטישה, והיינו בגמרא לא נתבאר אופן המיתה קודם שביקש יעקב חולשא קודמית, רק בי

], ולכן המנהג כשאדם עוטש אומרים ויפח באפיו נשמת חייםויפח באפיו נשמת חייםויפח באפיו נשמת חייםויפח באפיו נשמת חייםשהי' אדם עוטש ונשמתו יוצאת מנחיריו [באופן שבאה לו כמש"כ 
ות להקב"ה וכו', , אבל בילקוט ומ"ר שם איתא הלשון חייב אדם בעטישה להוד...  לחיים ולשלום, מפני שאז נחשב לשעת סכנה.

וצ"ל דלהאדם עצמו הוא חיוב ולאחרים הוא מנהג מוסרי ודרך ארץ, והנה עכ"פ להמעטש עצמו הוא חיוב, וצ"ע שאין נוהגין כן, ויש 
חייב  פרקי דר"א פרק נ"ב , ואולי זה הוא ממקור החיוב המבואר, אבל לא נתפשט מנהג זה:לישועתך קויתי ה'לישועתך קויתי ה'לישועתך קויתי ה'לישועתך קויתי ה'אומרים בשעת עטישה 

ֹור )איוב  מא,ישנהפך המות הזה לאור שנאמר ( חייםחייםחייםחייםעטישתו אדם לומר ב . (ר' דני פדלון הי"ו מנהג העדה הלובית  עVWִטיֹׁשָתיו ָּת
ֶהל א�

  )לישועתך קויתי ה'לישועתך קויתי ה'לישועתך קויתי ה'לישועתך קויתי ה', ומוסיף ואומר יוסיפו לך שנות חיים, והמעטש עונה חיים טוביםהרואה מעטש אומר לו 

  דרשה (ג)

ים הָ  [א] 
ֲחֵרי� ַהְּדָבִר י ַאֽ �ףַוְיִה 
אֶמר ְליֹוֵס�ֹ ֶּלה ַוּי , בתפקיד של דבר עצמתי כאן שנוי עצום קטן בין שני קיסרים- פעמיים זקףרביע ...  – ֵא�

מכיון שעד יעקב לא הוי חולשא כלל לא הי' יוסף מבין מבשורה כזו שהוא חולה, אלא הי'  תורה תמימה הערה אבטבע הבריות, ע"פ 
המיתה, ולכן הי' מוכרח לומר מפורש שהוא חולה, וממילא מבואר שעד  -בריאות חושב כי אביו מת, אחרי שעד אז היתה היפך ה

  יעקב לא הוי חולשא כלל,

  דרשה (ד) 

י� ֹחֶל�השנאמר  והוה חולשא... עד יעקב לא הוה חולשא אתא יעקב בעא רחמי בלי בבא מציעא פז,א ב (ה ָאִב� ף ִהֵּנ 
אֶמר ְליֹוֵס�ֹ   ַוּי

י�  ,ר חידוש שלא הי' עד כה רגיל הכתוב לומר הנהדעל כל דב תורה תמימה הערה אע"פ  מרכא טפחא, יתור לרבות כי  –ִהֵּנ(ה ָאִב�
  ע"י בקשת יעקב באה חולשה לבני אדם, 

... עד דאתא אלישע לא הוה בלי בבא מציעא פז,א באתנח, מגביל לומר שמחולי זה לא הבריאו אלא מתו. וזה נתמך מהמשך  – ֹחֶל�ה
(משמע שהיה קודם  אתא אלישע בעא רחמי ואתפח שנאמר ואלישע חלה את חליו אשר ימות בו חולה שהבריא)(לא היה  דחליש ואתפח

, כלומר מיעקב החל חולי ולא היו מבריאים ממנו ומתים. ביקש אלישע שיבריאו מחולי  ונהיה שנוי בעולם והחלו להבריא  חולה והבריא)



  , התשע"גהאגדטעמי המקרא בהלכה וב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לזכרון תרגום השבעים, עזרא הסופר, י' בטבת

  לעלוי כל נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  והלכה ובאגדה, התשע"טעמי המקרא ב 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - אטפח֖  ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  רע ממנו;מוסיף מהענין על הענין או גו – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – א֩ רסת=  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;

  מחוליים.  

  

ֲחֵר ח,א מראשית ויחי ב י ַאֽ �י� ֹחֶל�ה ַוְיִה (ה ָאִב� ף ִהֵּנ 
אֶמר ְליֹוֵס�ֹ ֶּלה ַוּי ים ָהֵא� 
  י� ַהְּדָבִר
ח ֶאת  Nֹו ֶאת-ַוִּיַּק �י ָבָניו� ִעּמ� ה ְוֶאת-ְׁשֵנ ִים׃-ְמַנֶּׁש�   ֶאְפָרֽ
חכמים עד יעקב לא הוה חולשא,  ואמאי אמרו(ע"פ אוצר החכמה)   116רתא דמלכא, רוזוף בנימין זאב וולף בן אריה,קבלה ע' ב

�ה  בראשית ויחי מח,ארחמי והוה חולשא.   אתא יעקב בעא י� ֹחֶל (ה ָאִב� ף ִהֵּנ 
אֶמר ְליֹוֵס�ֹ   ַוּי
), כלומר חולי הגוף גדול-מהפך פשטא זקףלא שאמרו חכמים בדרך מליצה: מדברים על חולשת הגוף ומרמזים על חולשת הנשמה (א

  גדול- חולי הנפש זו זקף,קטן, אבל חולי הנשמה-זו זקף
  קטן- מהפך פשטא זקףבד"כ תבנית הטעמים היא לא מצויה בתורה . גדול- הפך פשטא זקףמתבנית טעמים  –טט 

  דברים על חולשת הגוף ומרמזים על חולשת הנשמהממוציא ענין מפשוטו כגון כאן  מהפך פשטאבכל אופן זכינו ללמוד שסובר הכותב ש

  

/ה ִּבְנ�( [ב]  ,בבראשית ויחי מח אֶמר ִהֵּנ Oֹ ב ַוּי 
ד ְלַיֲעֹק� �י�ַוַּיֵּג ף ָּב
א ֵאֶל   יֹוֵס�
�ֶׁשב ַעל  ל ַוֵּי ה׃-ַוִּיְתַחֵּזק� ִיְׂשָרֵא�   ַהִּמָּטֽ
אֶמר [ב]   Oֹ ב ַוּי 
ד ְלַיֲעֹק�   גדול,- קטן זקף- מונח זקף - ַוַּיֵּג

ף  )א(רש"י  
אֶמר ְליֹוֵס�ֹ 
ד )ב(, )תנחומא ואחד המגידים, ...ויש אומרים אפרים היה וגו' ( - ַוּי   המגיד ליעקב ולא פירש מי וגו' - ַוַּיֵּג
אֶמר Oֹ ב ַוּי גדול, מלווה מקרא שמרמז ע"י גי' תקע"ו (= -קטן זקף- כבר מצאנו מקראות אחרים בהם זקף, גדול- קטן זקף- זקף -  ְלַיֲעֹק�

  ראה פתרון אפשרי להלן:אפשר שגם כאן המגיד הסתמי משמעותו כעין הודעה רוחנית.  .בת קולע"י רוח קודש, בנבואה, ב) ההודיע

אֶמר Oֹ ב ַוּי , ההפרש של גי' המלים המוטעמות  469=  257+   212= תקע"ו, גי' המלים המוטעמות  576גי'  גדול- קטן זקף- זקף -  ְלַיֲעֹק�

   וא (בשם הבחור א"צ"ו הי"ו ))הרוך בדוש ק= קב"ה (ר"ת  107=  576 -  469  גדול- קטן זקף-זקףמגי' המלים 

  
  בלי בבא מציעא פז,א ב

למשתעי בהדי אברהם משתעי בהדי יצחק בהדי  צחק עד אברהם לא היה זקנה מאן דהוה בעיפתחו כולם ואמרו אברהם הוליד את י... 
שנאמר ואברהם זקן בא בימים עד יעקב לא הוה חולשא אתא יעקב  והוה זקנהיצחק משתעי בהדי אברהם אתא אברהם בעא רחמי 

דחליש ואתפח אתא אלישע בעא רחמי  שנאמר ויאמר ליוסף הנה אביך חולה עד דאתא אלישע לא הוה והוה חולשאבעא רחמי 
ֱאִליָׁשע� ָחָל
ה ֶאת) מלכים ב'  יג,ידואתפח שנאמר ( ֹו-ֶוֽ ּות ּב� ר ָימ� ֹו ֲאֶׁש(   ָחְלי�

  הפסוקים הקשורים לגמרא הזאת מובאים להלן:

ים [א]בראשית חיי שרה כד, א ַּבָּיִמ� ן ָּב� 5 ֶאת  ְוַאְבָרָה
ם ָזֵק� ' ֵּבַר( ל׃-ַוה/ ם ַּבֹּכֽ   ַאְבָרָה�
אְוַאׁשְ  [ג] ֹֽ ר ל י ָהָא�ֶרץ  ֲאֶׁש֨ ִים ֵואBֵה� ה�' ֱאBֵה
י ַהָּׁשַמ� יֲע�� ַּבֽ 
ב ְּבִקְרּֽבֹו׃-ִּב י יֹוֵׁש( ר ָאֹנִכ� י ֲאֶׁש( ְּכַנֲעִנ� י ִמְּבנֹות� ַהֽ ח ִאָּׁשה� ִלְבִנ�   ִתַּק�

ֶבד אּוַלי� לֹא ֹ�אֶמר ֵאָליו� ָהֶע� י ֶאל-[ה] ַוּי ה ָלֶל(ֶכת ַאֲחַר� ֹ�את -תֹאֶב
ה ָהִאָּׁש�   ָהָא
ֶרץ ַהּז
ֶרץ ֲאֶׁשר-ִּבְנ�� ֶאל-ב ָאִׁשיב� ֶאתֶהָהֵׁש�  ם׃-ָהָא� אָת ִמָּׁשֽ   ָיָצ(

ֱאִליָׁשע� ָחָל
ה ֶאתמלכים ב'  יג,יד ֹו -ֶוֽ ּות ּב� ר ָימ� ֹו ֲאֶׁש(   ָחְלי�
יו יֹוָא
ׁש ֶמֶל5  ֶרד ֵאָל" �ְבְּך ַעל-ַוֵּי֨ ל ַוֵּי �יו׃-ִיְׂשָרֵא ל ּוָפָרָׁשֽ ֶכב ִיְׂשָרֵא� י ֶר( י ׀ ָאִב� 
ר ָאִב   ָּפָניו� ַוּיֹאַמ�

�ְבְּך ַעל-5יֹוָא
ׁש ֶמלֶ  ל ַוֵּי �י -ִיְׂשָרֵא י ׀ ָאִב� 
ר ָאִב , בתפקיד של דבר עצמתי כאן שנוי קטן בין שני קיסרים- פעמיים זקףרביע ...  –ָּפָניו� ַוּיֹאַמ�

עד דאתא אלישע לא הוה דחליש ואתפח אתא אלישע בעא רחמי ואתפח שנאמר בלי בבא מציעא פז,א ב עצום בטבע הבריות, ע"פ
ֱאִליָׁשע� ָחָל
ה ֶאת) מלכים ב' יג,יד( ֹו-ֶוֽ ּות ּב� ר ָימ� ֹו ֲאֶׁש(   ָחְלי�

בין שני קיסרים  קטן- לכאורה גם שני הפסוקים הנוספים היו צריכים להכיל פעמיים זקף של זקנה וחולשה החוזרת בעולם,בקו מחשבה 
יש  ת חיי שרה כד,ג הבראשי. באברהם אין ובאלישע יש. אבל באברהם יש הפתעה כי בפסוקים סמוכים בתפקיד דבר החוזר וקורה

  שלושה מופעים כאלה.

  

ה ְׁשֵנֽי :בראשית ויחי מח,ה Hִים ַעד-ְוַעָּת �ים ְל�" ְּבֶא
ֶרץ ִמְצַר ְיָמה ִלי-ָבֶני�4 ַהּנֹוָלִד֨ י ֵאֶל/י� ִמְצַר�   ֵה�ם-ֹּבִא(
ְהיּו  ֹון ִיֽ ן ְוִׁשְמע� ה ִּכְראּוֵב( י׃-ֶאְפַר�ִים� ּוְמַנֶּׁש�   ִלֽ

ה  Hְוַעָּתн  ְהיּוֶאְפַר�ִים� ּוְמַנֶּׁש� פזר ֹון ִיֽ ן ְוִׁשְמע� י׃-ה ִּכְראּוֵב( קטן וההלכה אחריו, כעין לימוד אלפניו ולאחריו. - (אתנח) פשטא זקף -  ִלֽ
מכוון אל תחילת הקרא הלאחריו הוא השוואת אפרים ומנשה לראובן ושמעון כמייצגי כל בני יעקב לירושה בארץ ישראל, הלימוד אלפניו 

ה Hאמר רב יהודה אמר שמואל במקללת יולידיו  (וראה גם שם)] ב,בבלי כתובות עב[ ע"פההלכה  מלמד למקום אחר, אל –פזר  -   ְוַעָּת
ְהיּו )חי מח,הבר' וי( בפני מולידיו וסימניך ֹון ִיֽ ן ְוִׁשְמע� ה ִּכְראּוֵב( י-ֶאְפַר�ִים� ּוְמַנֶּׁש�   . והורת אור ואחריו הלכה קטן- (אתנח) פשטא זקף - ׃ִלֽ

  כיצד הגענו לכתובה? לא כתובה.במולידיו בפני ילדיו יוציאה ו ילדיו בפני מולידיו אהלכה שהמקללת ה

כנגד ראובן ושמעון וזאת כיון  כפי' רש"י ליטול חלק בארץ איש כנגדו.קטנה, ענין של מחיצה, אפרים ומנשה יחשבו כבני יעקב -תלישא - ָבֶני�4 -ְׁשֵנֽי
  ב יעקב ושם על צוארה, הבנים הם בכלל ישראל. בה נשא את אסנת לאשה וגם הקמיע שכת שטר כתובהשיוסף הראה ליעקב 

הבמעמד ברכת יעקב ליוסף ולבניו נמצאים יחד יעקב מולידו של יוסף ובני יוסף • �ִים� ּוְמַנֶּׁש� בני אסנת שיוסף נשאה בכתובה, אם ח"ו האשה  ֶאְפַר
 א כתובה..   קטנה עוקרת אותה מזכות הכתובה להוציאה בל-תקלל הסבא או הנכדים בעת המצאם ביחד התלישא

ה Hכפי' רש"י ליטול חלק בארץ איש כנגדו.קטנה, ענין של מחיצה, אפרים ומנשה יחשבו כבני יעקב - תלישא פזר ָבֶני�4 -ְׁשֵנֽי ְוַעָּת    

ה  Hשניים אפשר כי מלמד רשות לאבא לתת מתנות מחיים שלא כפי שאחרי מותו הירושה לבכור פי  –פזר לימוד למקומו   ָבֶני�4 -ְׁשֵנֽיְוַעָּת
  משאר האחים.

בחשבון שאר בני,  - לי הםלי הםלי הםלי הםלפני בואי אליך; כלומר, שנולדו משפרשתה הימני עד שבאתי אצלך,  - שני בניך הנולדים לך... עד באי אליךשני בניך הנולדים לך... עד באי אליךשני בניך הנולדים לך... עד באי אליךשני בניך הנולדים לך... עד באי אליך(ה)   רש"י
ה ולחלקה כפי ומאחר שהשם נתנה לי אחר אבותי, הנה אעשה בה כרצוני, לתת ממנ ראב"ע פירוש שנמסר לתלמיד ליטול חלק בארץ איש כנגדו.

    ומאחר שנתנה לי הקדוש ברוך הוא, יכולני לחלקה כרצוני.   - וגו'  ונתתי את הארץ הזאתונתתי את הארץ הזאתונתתי את הארץ הזאתונתתי את הארץ הזאת(ד)   רבי יוסף בכור שורוגו'  רצוני;

ֹון י ן ְוִׁשְמע�   מרכא טפחא, יתור לרבות את כל בני יעקב להשוואה לאפרים ומנשה בני יוסף שיחשבו שוים לירושת הארץ. – ִּכְראּוֵב(

  

  



  , התשע"גהאגדטעמי המקרא בהלכה וב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לזכרון תרגום השבעים, עזרא הסופר, י' בטבת

  לעלוי כל נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  והלכה ובאגדה, התשע"טעמי המקרא ב 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - אטפח֖  ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  רע ממנו;מוסיף מהענין על הענין או גו – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – א֩ רסת=  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
 

  בראשית ויחי מז,כח 1.3

  
  מז,כח: ויחיבראשית 

י י ְיֵמֽ �ה ַוְיִה� ה ָׁשָנ ע ֶעְׂשֵר� ִים ְׁשַב( י ַיֲֽעֹקב� ְּבֶא
ֶרץ ִמְצַר� ת ָׁשָנֽה׃ַיֲֽעקֹ -ַוְיִח� ים ּוְמַא� ים ְוַאְרָּבִע( יו ֶׁש
ַבע ָׁשִנ� 
י ַחָּי�   ב� ְׁשֵנ
י ַיֲֽעֹקב� (כח)  י"רש למה פרשה זו סתומה? לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השיעבוד,  –ַוְיִח�

   לשעבדם. דבר אחר: שבקש לגלות את הקץ ונסתם ממנו. בראשית רבה (צו,א). ילושהתח
י י ְיֵמֽ ים-ַוְיִה� יו ֶׁש
ַבע ָׁשִנ� 
י ַחָּי�   פעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה, היקש, בנין אב. – ַיֲֽעֹקב� ְׁשֵנ

הדבר החוזר וקורה עשוי להילמד מפירוש רש"י בשני ענינים. (א) כאשר נפטר נשיא הדור ואין הדרכה ומגן עלולה לקרות צרת שיעבוד; 
  גלות את הקץ יקח מוסר מיעקב אבינו שנסתם ממנו הקץ ולכן אל ינסה לגלות כי גם יסתם ממנו. (ב) כל המבקש ל

בפרשות שונות בכל דור נשי"א הדור הוא בנוטריקון ניצוץ של יעקב אבינו, וכן רבינו הקדוש  פרי צדיק -ר' צדוק הכהן מלובלין - (ג) ומ
  פרי צדיק בראשית פרשת ויחי  -ן ר' צדוק הכהן מלובלי - הוא רבי יהודה הנשיא כדאיתא ב

ואיתא בבראשית רבה (צ"ו, ה') על רבי שהיה ניצוץ מנשמת יעקב אבינו ע"ה שהיה דר בציפורי שבע עשרה שנה וקרא על עצמו ויחי 
יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה וחיה יהודה וכו'. וכל אותם השנים היה חושש ביסורין כדי לתקן כללות נפשות ישראל שיזכו 
לשלימות החיות של עולם הבא וגם מה שעבר עליהם יהיה בסוף נתקן הכל כמו שנאמר (דניאל י"ב, ב') ורבים מישני אדמת עפר 

על זה גמר אומר ויהי ימי יעקב שני חייו בכלל מאה ארבעים ושבע שנה שעל ידי השבע ... ועשה כמו שעשה יעקב אבינו .... וגו',  יקיצו
  .בחינת חיי יעקב שהמה הנפשות השפלים לטובה עשרה שנה שבסוף נתבררו כל

  
  :למז, ויחיבראשית 

ַכְבִּתי� ִעם �׃-ְוָׁשֽ ה ִכְדָבֶרֽ י ֶאֱעֶׂש( ר ָאֹנִכ� Oִני ִּבְקֻבָרָת�ם ַוּיֹאַמ ִים ּוְקַבְרַּת� �ִני� ִמִּמְצַר� י ּוְנָׂשאַת   ֲאֹבַת�
  תורה תמימה 

ִים (ל)  �ִני� ִמִּמְצַר� היה יעקב אבינו שצדיק גמור היה, ואם מתים שבחו"ל חיים למה הטריח את  , יודעיא)אמר קרנא, דברים בגו –ּוְנָׂשאַת
  :[כתובות קי"א א'] יב)מפני שלא קיבל עליו צער מחילות -בניו 

  ר"ל יש כאן דברים מסותרים בענין זה וצריך לשים לב להם: יא)תורה תמימה הערות 
פ' האזינו) וכפר אדמתו עמו, מפני שצדיק גמור הי', בכ"ז לא רצה ר"ל אף על פי שלא הי' צריך לזכות א"י שהיא מכפרת כמש"כ ( יב)

להקבר בחו"ל מפני שלא קיבל עליו צער גלגול מחילות שבאים לזה הצדיקים הקבורים בחו"ל, והיינו, שעצמותיהם מתגלגלים ע"י 
ותיו לעת שיצאו ממצרים כמ"ש מחילות האדמה עד א"י וחיים שם. ואמנם צ"ע דלפי טעם זה לבד הו"ל לצות לבניו שיקחו את עצמ

יוסף והעליתם את עצמותי, וצ"ל דעוד טעמים היו לו ליעקב שלא רצה להקבר במצרים וכמש"כ רש"י שחשש שלא יעשוהו אלוה, 
וכעין מ"ש בירושלמי ע"ז פ"ג ה"ב אנשי כות עשו רגלי' דיעקב על שם שאמר לו לבן נחשתי ויברכני ה' בגללך, ולכן חשש שאח"כ 

לקחת את גופו ועצמותיו, וכמו שהי' באמת ביוסף שלא הניחו למשה לקחת עצמותיו והי' טרח הרבה בזה, כמבואר  לא יניחו
  בירושלמי סוטה פ"א ה"ז יעו"ש:

ַכְבִּתי� ִעם ִים-ְוָׁשֽ �ִני� ִמִּמְצַר� י ּוְנָׂשאַת קש, בנין אב. פעמיים זקף בין שני קיסרים (כאן בין סלוק ואתנח), כעין דבר החוזר וקורה, הי – ֲאֹבַת�
יעקב אבינו ביקש למנוע מעצמו צער גלגול מחילות אם היה נקבר במצרים, והתבנית מרמזת בכעין היקש מיעקב אבינו הצדיק לצדיקים 

ישראל. ועוד יש ללמוד מיעקב אבינו שצדיקים - אחרים שנקברו בחו"ל שיצטרכו לקבל עליהם צער גלגול מחילות כדי להגיע לארץ
המופתים שהם עושים לטובת העולם כדי שלא יעשו אותם לאלוה. כי יעקב ברך את פרעה שהנילוס יעלה לקראתו ולכן  שבחו"ל יצניעו את

  מצרים לא רצו להניח להוציא גופו ממצרים וכך עשו ליוסף.

  

ִים  תורה תמימהועוד היקש ע"פ פירוש  �ִני� ִמִּמְצַר� מת מושכב כדרכו נוטלו [מכאן אמרו, המוצא , יג)טול עמי מעפר מצרים –ּוְנָׂשאַת
  [נזיר ס"ה א']: יד)ואת תפוסתו]

ִים פשוט דמדייק יתור המלה  יג)   שאינה דרושה לענין:ִמִּמְצַר�
טעם הדבר מפני שאפשר שהתבוסס והתגלגל לשם רקב או דם או ליחה מהמת, ולכן נוטל את העפר התחוח שתחתיו ועוד בעומק  יד)

ור תפוסה ואח"כ מותר לעשות שם טהרות ואינו חושש שמא עוד מת קבור שם. ואף על ג' אצבעות מקרקע בתולה שתחתיו והוא שיע
פי דבעלמא קיי"ל מת מצוה קונה מקומו, מכל מקום לא חיישינן שזה הי' מת מצוה, משום דע"פ רוב מת מצוה קלא אית לי'. ומ"ש 

העובדי כוכבים מתיהם ולכן מותר לפנותו בכל  הלשון מושכב כדרכו בא לאפוקי אם מצאו יושב או ראשו בין ברכיו, שכן קוברין
ענין. ומה שהוספנו במוסגר, הוא ע"פ גירסת הערוך, והלשון מכאן אמרו יהי' פירושו מכאן סמכו, דאין דרשה זו אלא אסמכתא, שהרי 

  לא נמצא כלל בכתוב שיעקב נקבר תחלה במצרים, כמש"כ התוי"ט בשם הרמב"ם במשנה כאן:
  

ִים [נזיר ס"ה  מכאן אמרו, המוצא מת מושכב כדרכו נוטלו ואת תפוסתוקטן בתפקיד שתיים, לדרוש מה נוטלים עם מת: - זקף – ִמִּמְצַר�
  א']

ר Oמקרקע בתולה  ג' אצבעותועוד בעומק (של מת בדרך או בשדה) העפר התחוח שתחתיו גדול בתפקיד שלוש, לדרוש נטילת - זקף – ַוּיֹאַמ
  יבות לנטילת העפר שמא הוא מכיל (א) רקב (ב) או דם (ג) או ליחה מהמת.. או שלוש סשתחתיו והוא שיעור תפוסה

מת מצוה קונה מקומו ויש לקוברו במקומו, לעומתו מת שאינו מת מצוה אינו קונה מקומו ומותר לטלטלו עם העפר התחוח שתחתיו. ועוד 
ישראלי מושכב, ואילו מתי ע"ז נקברים בישיבה או גדול במשמע של שלוש נקודות שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר. שמת - בענין זקף

  כאשר ראשם בין ברכיהם.

  אפשר להסביר כי אין דרשה זו אלא אסמכתא במובן שהיא נסמכת על תבנית הטעמים של פעמיים זקף בין שני קיסרים.

  
  :ד,ויחי מט בראשית

י� -ַּפ�ַחז ַּכַּמ�ִים� ַאל יָת ִמְׁשְּכֵב
י ָאִב� י ָעִל� ר ִּכ(  ּתֹוַת�
ז   ה׃ פָא( י ָעָלֽ   ִחַּל�ְלָּת ְיצּוִע(

  פשטא מהפך –ַּפ�ַחז ַּכַּמ�ִים� 



  , התשע"גהאגדטעמי המקרא בהלכה וב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לזכרון תרגום השבעים, עזרא הסופר, י' בטבת

  לעלוי כל נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  והלכה ובאגדה, התשע"טעמי המקרא ב 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - אטפח֖  ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  רע ממנו;מוסיף מהענין על הענין או גו – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – א֩ רסת=  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;

  בבלי יומא ...  נוטריקון    פחזפחזפחזפחז ג... לראבריה" מידה שלמה תורה
פסחת  זיעזעת 'פ'ח''פ'ח''פ'ח''פ'ח'זזזז אלא 'ח'ז''ח'ז''ח'ז''ח'ז'פפפפאנחנו צריכים לרבי אלעזר המודעי הלומד הנוטריקון שלא על סדר האותיות  עדייןרבי גמליאל  אמר

  לא חטא.  שראובןחלית? 
  ות במעשה ראובן.כדרך לימוד ז ועלוזהו ענין מהפך פשטא להוציא הענין מפשוטו על דרך הנוטריקון שלא כפשוטו  -  טט •

  
  תרגום אונקלוס בראשית פרק מט 

  :בכירותא כהונתא ומלכותא(ג) ראובן בוכרי את חילי וריש תוקפי לך הוה חזי למסב תלתא חולקין  
לא תסב ארי סליקתא בית משכבי אבוך בכין אחילתא לשיויי ברי  לא אהניתא חולק יתיר(ד) על דאזלת לקביל אפך הא כמיא ברם 

  סליקתא:
  

ר -ַאל והיה ביום , קכט -בבלי בבא בתרא קכח - קטן, אפשר כי יורה כי איבד חלק היתיר של הבכור והוא כהונה ומלכות, כב-זקף - ּתֹוַת�

   .לפי ראות עיניושאבא יכול לחלק רכושו במתנה קודם מותו הנחילו את בניו 

  

א :מט,י ויחי בראשית ֹֽ �יו-ל ק ִמֵּב
ין ַרְגָל ה ּוְמֹחֵק� יהּוָד� ּור ֵׁש�ֶבט� ִמֽ   ָיס(
י  ]ד ִּכֽ א -ַע 
ֹ הָיב �Bים׃ ִׁשי ת ַעִּמֽ ֹו ִיְּקַה( ֹו ְול�   ִׁשיל�

א ֹֽ ה-ל יהּוָד� ּור ֵׁש�ֶבט� ִמֽ של טעם מרכא  קטן בתפקיד של שתיים, מרמז לשתי משמעויות- קטן. זקף- מרכא (=מאריך) פשטא זקף – ָיס(
קטן. (א) מרמז כאן שמלכות מיהודה לא תתחיל מיד אלא מאריך עד זמן תחילתה בדוד; (ב) משתתחיל היא - (=מאריך) שבא לפני זקף

א רש"יישראל, כפי' -תאריך דרך ראשי גלויות אף שאינם מלכים ודרך נשיאי ארץ ֹֽ ה-ל יהּוָד� ּור ֵׁש�ֶבט� ִמֽ מדוד ואילך, ֵאילּו ראשי  – ָיס(

�יות שבבבל (ראה סנה' ה,א) שרודים את העם בשבט, שממונים על פי המלכות. גליו ק ִמֵּב
ין ַרְגָל תלמידים, אילו נשיאי ארץ  – ּוְמֹחֵק�
  ישראל. 

  

א ֹֽ ה-ל יהּוָד� ּור ֵׁש�ֶבט� ִמֽ קטן בתפקיד של שתיים, מרמז לשתי משמעויות של טעם מרכא - קטן. זקף- מרכא (=מאריך) פשטא זקף – ָיס(
קטן. (א) מרמז כאן שמלכות מיהודה לא תתחיל מיד אלא מאריך עד זמן תחילתה; (ב) משתתחיל היא תאריך - א לפני זקף(=מאריך) שב
א ואמר...  רמב"ןללא גבול כפי'  ֹֽ ּור-ל אלרמוז כי ימלוך שבט אחר על ישראל, אבל מעת שיחל להיות ליהודה שבט מלכות,  – ָיס( ֹֽ -ל

ּור    ממנו אל שבט אחר; ָיס(
  

ה �Bֹוׁשִ  ִׁשי הארם צובא הממוחשב מביאה כתיב  גירסת כתר - יל� �Bֹווקרי  ִׁשי  ומדרש רש"י , ומהאיות של הקרי מובן יותר טוב פי'ִׁשיל�
  (בר"ת צז,י): ַשיי לו: "יובילו שיי למורא" (תה' עו,יב). אגדה

  

י ]ד ִּכֽ ה -ַע �Bא ִׁשי 
ֹ   דווקא כך,  -  יתיב, קטן- זקף(אתנח) יתיב מונח  –ָיב

]ד מלת  כי דאשית ע' שפ"בר בחיי רבינו ]ד - ב הטעםזה כמו לעד. על כן בא  במקוםַע מלת עד עומדת  –(טט  כי אינו נמשך אחר להורותַע

י  )הכתוב אחרילעצמה ואינה מחוברת ל ה -ִּכֽ �Bא ִׁשי 
ֹ י: עד עלמא, ותרגם אונקלוס תרגם ומזהָיב ה -ִּכֽ �Bא ִׁשי 
ֹ משיחא. והמתרגם :  דייתאָיב
  כי בבא המשיח לא תפסק המלכות מיהודה לעד לעולם וגו' ב. וענין הכתו,טועהמשיחאעד דייתא 

  . אלחזק את פירוש מורו הרשב" מביאזו ראיה שרבינו  - . מהפך  הטעם בחיי לרבינו פירוש

במלה בת הברה אחת או מלה בת שתי בגירסא שלנו הטעם יתיב, בדרך כלל יתיב מחליף פשטא הערה על הפירוש לרבינו בחיי:  – טט •
  בהקשר עם מהפך לפניו. כבד" והוא, פשטא עוצר חלש הברות והיא מלעלית

א לומדרבינו בחיי  –טט  • ֹֽ ה-ל יהּוָד� ּור ֵׁש�ֶבט� ִמֽ ]ד ָיס(  לעד = ַע

  

י ]ד ִּכֽ ים-ַע ת ַעִּמֽ ֹו ִיְּקַה( ה ְול� �Bא ִׁשי 
ֹ  תבניתוהוא פעולה, טפחא מרכא סלוק והוא פעולה.  קטן-זקף(אתנח) יתיב מונח  – ָיב

 כך משיבוא שלה לא יסור שבט מיהודה דווקאיהיה מובנו  אלפניו. הלימוד כעין לימוד אלפניו ולאחריויה להידרש בכזאת עשו

  הסבר זה מתואם עם פירוש רש"י ורמב"ן שמלכות או נשיאות יהודה לא תתחיל מיד, אבל משתתחיל לא תיפסק לעד. .לעד

ע"פ הדרשה  - ואיך יראו הדברים בימי המשיח, טט  - טט  יחבמלך המש תרגמו ואונקלוסכפי' רש"י (מט,יא)  יהיה אחריולהלימוד 
) אף שהפשט ,יבהטעמים מתואמת עם תרגום אונקלוס ועם תרגום יונתן הממשיכים את רעיון שלטון יהודה מפסוק (מט,י) אל פסוק (מט,יא

  עוסק בשפע הגפנים והיין בנחלת יהודה.

  

  )מט,י)(- (כהמשך להסבר ל יב: –,יא טמי חוי ראשיתב

ֹו ּוְבַדם[יא]  �ִין� ְלֻבׁש� ֹו ִּכֵּב�ס ַּבַּי 
י ֲאֹתנ� ה ְּבִנ ֹו ְוַלֹּׂשֵרָק� ה ִעיר� � ִעיֹר� �ֶפן י ַלֶּג ה סּוֽתֹו׃ -ֹאְסִר� ים סּוֹתֽ   ֲעָנִב�
� ִין ּוְלֶבן[יב]  � ִים ִמָּי י ֵעיַנ ב׃ פ-ַחְכִליִל( � ִים ֵמָחָלֽ   ִׁשַּנ
ישראל, שנאמר "אנכי נטעתיך שורק"  - שורקהשורקהשורקהשורקה ;ר זו ירושלםעי - עירהעירהעירהעירה ;הם ישראל - גפןגפןגפןגפן :במלך המשיחתרגמו  ואונקלוס...  רש"י

אילו צדיקים;  - גפןגפןגפןגפן"ִיבנון היכליה", לשון "שער האיתון" בספר יחזקאל (מ,טו). ועוד תרגמו ְּבָפִנים אחרים:  - אתונואתונואתונואתונו    בניבניבניבני(יר' ב,כא); 
  "עבדי אוריתא באולפן";  - אתנואתנואתנואתנו    בניבניבניבני

יהון צדיקיא סחור סחור  העם יבנה היכל ה')(עמא יבנון היכליה  ף ישראל לירושלים)(יקייסחר ישראל לקרתיה  ,יא תרגום אונקלוס מט
ועבדי אוריתא  )פו הצדיקים להיכל ה', אפשר שהכוונה גם לסנהדרין היושבת בחצי גורן בחלק החול של המקדש ולשכת הגזית פתוחה לקודש(יקיליה 

  לבושיה וכסותיה מילא מילא צבע זהורי וצבענין: עמיה יהי ארגוון טב )תלמידי חכמים במקום לימוד(באולפן 
ְדָבבֹוי ּוִמְקַטל ַמְלִכין ַמה יִָאי ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא ְדָעִתיד ְלֵמיקּום ִמְדֵבית יְהּוָדה ָאַסר ַחְרצֹוי ְונִָחית ּוְמַסֵדר ִסְדֵרי ְקָרָבא ַּבֲעֵלי  ,יאתרגום יונתן מט

  ין:ְלַטן ִדיקּום ֳקָדמֹוי ְמַסֵמק ַטְווַריָא ִמן ֲאַדם ְקִטיֵליהֹון ְלבּוׁשֹוי ְמַעגְָעגִין ְּבַאְדָמא ְמַדָמא ְלַעצּור ְדִענְבִ ִעם ׁשּוְלָטנֵיהֹון ְוֵלית ְמִליJ ְוׁשּו

מה נאה מלך המשיח שעתיד לקום משל בית יהודה רתם מותניו ויורד ועורך מערכי מלחמה בבעלי שונאיו והורג מלכים  ,יאכתר יונתן מט
  ונם ואין מלך ושליט שיקום לפניו מאדים הרים מדם הריגתם לבושיו יתגוללו בדם מדומה לסחיטת ענבים:עם ִׁשלט

(יב) מה נאות הם ִעניו של מלך המשיח, כיין זך מלראות גילוי עריות, ושפיכות דם זכאי, ושיניו נקיות מן חלב, שלא לאכול גזל ועושק, 
  בינו מהתבואה ומעדרי הצאן:וכך יסמיקו ההרים והיקבים מיין, והגבעות יל



  , התשע"גהאגדטעמי המקרא בהלכה וב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לזכרון תרגום השבעים, עזרא הסופר, י' בטבת

  לעלוי כל נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  והלכה ובאגדה, התשע"טעמי המקרא ב 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - אטפח֖  ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  רע ממנו;מוסיף מהענין על הענין או גו – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – א֩ רסת=  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
 

  בראשית ויחי מז,כח 1.4

  

י� ַּגם ט:ימז, ויגשבראשית  �ּות ְלֵעיֶנ 
נּו ְקֵנֽה-ָל1ָּמה ָנמ 
ם ַאְדָמֵת� �ְחנּו� ַּג נּו ְוֶאת-ֲאַנ נּו ַּבָּל�ֶחם ַאְד -ֹאָת(   ָמֵת�
ה ְוֶתן ים ְלַפְרֹע� 
�ְחנּו ְוַאְדָמֵת�נּו� ֲעָבִד ה ֲאַנ Nְהֶי ם׃-ְוִנֽ א ֵתָׁשֽ )ֹ ה ל ּות ְוָהֲאָדָמ� א ָנמ� 
ֹ ְחֶיה� ְול ַרע ְוִנֽ �  ֶז

י� �ּות ְלֵעיֶנ 
בע אמות, דרגא מונח רביע, חטא אדם הראשון קנס מיתה לעולם, התוצאות ההילכתיות הן הרחקה ממת התופס אר – ָל1ָּמה ָנמ
  . מקור נוסף שכל ד' אמות הם רשות בפ"ע.), וממקום של ערום כמו מבית המרחץ למצוות שונותיח,א ג,ב ; בבלי ברכותמבית הקברות  (

י� יט,ויחי מז -שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויגש  �ּות ְלֵעיֶנ 
י�. כלומר מה הנאה יש לך שאנו מתים ואתה רואה: ָל1ָּמה ָנמ �. ְלֵעיֶנ
   ... גבול המחוה םשׁשָ ד ברביע נקו

י�מדרש זה יוסבר בשלבים: (א)  �ּות ְלֵעיֶנ 
הרי זה בבחינת לעג לרש, ועני  –(טט  . כלומר מה הנאה יש לך שאנו מתים ואתה רואהָל1ָּמה ָנמ

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

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

י�באמרם המצרים  –טט (ג)  �ּות ְלֵעיֶנ 
ול לפעול ולהם אין לעג לרש כי הוא בעל האוכל שיכבבחינת אם אינו מאכילם, הרי זה  ָל1ָּמה ָ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 
עבר מלעניני הלכה של ארבע אמות שתחום תפיסת המת (סביבו), שבתוך תחום זה אומרים רק מה ששיך למת, ו ָ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,  – ָל1ָּמה ָנמ י ַתֽ ִים -ְוִכ1 �ּוא ָלֵעיַנ 
(במופע הראשון ה

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

אמות ממת ובית הקברות); שדמ,טז, יז (דברי תורה מעבר אמות ממת, מבית הקברות ומבית המרחץ); יו"ד רפב,ד (ספר תורה מעבר לד' 
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);

  ...  יק ד' אמותעד שירחאחרי אשה ... ך ואסור הל...  ,ה"כ"בא"רמב"ם הלכות איסורי ביאה פכ 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. ן שם טעם מספיק ע"פ הסוד בטעמי המצוות ונת

  נר"ו. (גי' יוסף חיים, הלוא הוא הבן איש חי)כ"ד הקטן יחזקאל כחלי 
  

ַכְבִּתי� ִעם :למז, ויחיבראשית  ִני ִּבְקֻבָרָת�-ְוָׁשֽ ִים ּוְקַבְרַּת� �ִני� ִמִּמְצַר� י ּוְנָׂשאַת �׃ֲאֹבַת� ה ִכְדָבֶרֽ י ֶאֱעֶׂש( ר ָאֹנִכ� Oם ַוּיֹאַמ  
ִים (ל) תורה תמימה  , יודע היה יעקב אבינו שצדיק גמור היה, ואם מתים שבחו"ל חיים יא)אמר קרנא, דברים בגו –ּוְנָׂשאַת�ִני� ִמִּמְצַר�

  :[כתובות קי"א א'] יב)מפני שלא קיבל עליו צער מחילות - למה הטריח את בניו 
  ר"ל יש כאן דברים מסותרים בענין זה וצריך לשים לב להם: ת יא)תורה תמימה הערו

ר"ל אף על פי שלא הי' צריך לזכות א"י שהיא מכפרת כמש"כ (פ' האזינו) וכפר אדמתו עמו, מפני שצדיק גמור הי', בכ"ז לא רצה  יב)
, והיינו, שעצמותיהם מתגלגלים ע"י להקבר בחו"ל מפני שלא קיבל עליו צער גלגול מחילות שבאים לזה הצדיקים הקבורים בחו"ל

מחילות האדמה עד א"י וחיים שם. ואמנם צ"ע דלפי טעם זה לבד הו"ל לצות לבניו שיקחו את עצמותיו לעת שיצאו ממצרים כמ"ש 
שלא רצה להקבר במצרים וכמש"כ רש"י שחשש שלא יעשוהו אלוה,  וצ"ל דעוד טעמים היו לו ליעקביוסף והעליתם את עצמותי, 

ְׁשִּתי )בר' ויצא ל,כז(דיעקב על שם שאמר לו לבן  האנשי כות עשו רגלי ירושלמי ע"ז פ"ג ה"ב-ן מ"ש בוכעי נִי נִַח֕ , ולכן ִּבגְָלֶלMֽ׃ 'ה֖  ַויְָבֲרֵכ֥
חשש שאח"כ לא יניחו לקחת את גופו ועצמותיו, וכמו שהי' באמת ביוסף שלא הניחו למשה לקחת עצמותיו והי' טרח הרבה בזה, 

  ושלמי סוטה פ"א ה"ז יעו"ש:כמבואר ביר
  

המוציא שיברי כלים הרי אילו מותרין מצא תבנית יד או תבנית רגל הרי אילו אסורין מפני  מתני' ב"ה,ג"ירושלמי (וילנא) עבודה זרה פ
 ,יד ותבנית רגלמעתה אפילו תבנית שולחן מכירה, חנות) (רבי יוסי בשם ר' יוחנן מפני שרובן באין מן הדלפקיות  גמ'שכיוצא בהן נעבד: 

תרנגולתא פירוש) (היא מפני שכיוצא בהן נעבד. כתיב [מלכים ב יז ל] ואנשי בבל עשו את סכות בנות שונה כי בדומה להם נעבד) (שנייא 
ויצא בר' (דיעקב וריגליה דיוסף רגל של) (ריגליה פירוש) (עשו את נרגל בגרסת ונציה אנשי כות) (ופרחיה [מלכים ב יז ל] ואנשי בית שמש 

ְׁשִּתי )ל,כז נִי נִַח֕ ֶרJ )בר' וישב לט,ה( ִּבגְָלֶלMֽ׃ 'ה֖  ַויְָבֲרֵכ֥ ף-ֶאת 'ה֛  ַויְָב֧ י ִּבְגַל֣ל יֹוֵס֑ ית ַהִּמְצִר֖   . ֵּב֥

י )בר' ויצא ל,ל(הוסיף הפסוק עם מלת רגל פני משה  ה-ֲאֶׁשר ְמַעט֩  ִּכ֡ ץ ְלָפנַי֙  ְלM֤  ָהיָ֨ ֹ֣ ב ַוּיְִפר ֹ֔ ֶרJ ָלר ה גַםאְֹתM֖ ְלרַ  'ה֛  ַויְָב֧ י ֶאֱעֶׂש֥ ה ָמַת֛ י ְוַעָּת֗ - גְִל֑

י ְלֵביִתֽי׃ י (ל)  רש"י ָאנִֹכ֖ יל) ( ק"דר...  בשביל ביאת רגלי אצלך; עם רגלי באת ברכה, -ְלַרגְִל֑ י . ְמַעט֩  ִּכ֡ רוצה לומר: מזמן  -ְלַרגְִל֑
  . שהלכתי בעבודתך, נתברכת; כמו שאומרים בני אדם: רגל טובה לפלוני

. והן כצלמים הרי אלו מותרין דכי הוו שלמים ספק עבדום ספק לא עבדום ואת"ל המוצא שברי כליםהמוצא שברי כליםהמוצא שברי כליםהמוצא שברי כלים    מתני' ,ה"בג"ז פ"פני משה ע
. שעושין מפני שכיוצא בהן נעבדמפני שכיוצא בהן נעבדמפני שכיוצא בהן נעבדמפני שכיוצא בהן נעבד )...  מצא תבנית יד או תבנית רגל -(טט  עבדום שמא ביטלוה ולכך שברום והוי ספק ספיקא ולקולא:

  תבנית יד מעיקרא ועובדין אותה:
  וכיוצא ואין כאן בית מיחוש שנעשית לע"ז: חנות)(. מן כלים שעושין כעין דלפקי באין מן הדלפקיותבאין מן הדלפקיותבאין מן הדלפקיותבאין מן הדלפקיותמפני שרובן מפני שרובן מפני שרובן מפני שרובן גמ' 

  שיש הוכחה שהיא מע"ז כדקתני מפני שכיוצא בהן נעבד: )שונה(. שנייא היאשנייא היאשנייא היאשנייא היא . יהו מותרין:מעתה אפי' תבנית יד או רגלמעתה אפי' תבנית יד או רגלמעתה אפי' תבנית יד או רגלמעתה אפי' תבנית יד או רגל
שכך היו נוהגים בע"ז שלהם  )הביא המקראות שבספר מלכים(י דמלכים ביד ורגל דע"ז מייתי להו לקרא (כיוון שעסק). איידי דאיירי כתיבכתיבכתיבכתיב

  . עם אפרוחיה סכות בלשונם תרנגולת ובנות אפרוחיה:תרנגולתאתרנגולתאתרנגולתאתרנגולתא וכו': שעשו אנשי כות או בית שמש)(כדלקמן ריגליה דיעקב 
ֶרJ )לבר' ויצא ל,(. צורת רגל עשו להם על שם ריגליה דיעקב דאמר לו לבן נחשתי וגו' וכתיב את נרגלאת נרגלאת נרגלאת נרגל י  'ה֛  ַויְָב֧ וכן ריגליה אְֹתM֖ ְלַרגְִל֑

  דיוסף דכתיב ויברך ה' וגו' ועושין תבנית רגל לניחוש להם. ובבבלי פ' ד' מיתות נרגל תרנגול:
. לאדרמלך וענמלך. צורת טווסי ופיסיוני. באשבאשבאשבאש . נובח:כלבאכלבאכלבאכלבא . היא אימרא כמה דתימר וכו' האשם וכן אשימא לשון איל הוא:אשימאאשימאאשימאאשימא
  קאמר הפרד והסוס:והתם 

  



  , התשע"גהאגדטעמי המקרא בהלכה וב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לזכרון תרגום השבעים, עזרא הסופר, י' בטבת

  לעלוי כל נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  והלכה ובאגדה, התשע"טעמי המקרא ב 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - אטפח֖  ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  רע ממנו;מוסיף מהענין על הענין או גו – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – א֩ רסת=  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;

ַכְבִּתי� ִעם י-ְוָׁשֽ שלב בקבורה ארעית, קבורה קבועה, או קבורה קבועה וצריך לפנות, ויעקב מבקש שלו תהיה - מקף בתפקיד רב – ֲאֹבַת�

ַכְבִּתי� ִעםקבורה קבועה בלבד .  י-ְוָׁשֽ וע מעצמו שתי דרשות ביעקב למנוע מעצמו גלגול מחילות בקבורה קבועה, למנ –קטן - זקף – ֲאֹבַת�
  קבורה זמנית שאז יש אולי להמתין לעיכול בשר ואח"כ ללקט עצמות ולהעבירן לקבר אבות.

  

ַכְבִּתי� ִעם ִים-ְוָׁשֽ �ִני� ִמִּמְצַר� י ּוְנָׂשאַת  פעמיים זקף בין שני קיסרים (כאן בין סלוק ואתנח), כעין דבר החוזר וקורה, היקש, בנין אב. – ֲאֹבַת�

  ישראל. - לצדיקים אחרים שנקברו בחו"ל שיצטרכו לקבל עליהם צער גלגול מחילות כדי להגיע לארץ מיעקב אבינו הצדיקהיקש (א) 

ִים  הערה יב) תורה תמימהע"פ היקש (ב)  �ִני� ִמִּמְצַר� ִים- מובן מאליו ש –פשטא במשמע פשיטא  –ּוְנָׂשאַת התיחסו ליעקב אבינו  ִּמְצַר�
לכן ילמדו  אתו ולכן מצרים לא רצו להניח להוציא גופו ממצרים וכך עשו ליוסף.שהנילוס יעלה לקרכאלוה מפני שיעקב ברך את פרעה 

  את המופתים שהם עושים לטובת העולם כדי שלא יעשו אותם לאלוה. להצניע צדיקים שבחו"ל מיעקב אבינו ה

ִים  תורה תמימהע"פ פירוש היקש (ג)  �ִני� ִמִּמְצַר� ו, המוצא מת מושכב כדרכו נוטלו ואת [מכאן אמר, יג)טול עמי מעפר מצרים –ּוְנָׂשאַת
  [נזיר ס"ה א']: יד)תפוסתו]

ִים פשוט דמדייק יתור המלה  יג)   שאינה דרושה לענין:ִמִּמְצַר�
טעם הדבר מפני שאפשר שהתבוסס והתגלגל לשם רקב או דם או ליחה מהמת, ולכן נוטל את העפר התחוח שתחתיו ועוד בעומק  יד)

והוא שיעור תפוסה ואח"כ מותר לעשות שם טהרות ואינו חושש שמא עוד מת קבור שם. ואף על  ג' אצבעות מקרקע בתולה שתחתיו
פי דבעלמא קיי"ל מת מצוה קונה מקומו, מכל מקום לא חיישינן שזה הי' מת מצוה, משום דע"פ רוב מת מצוה קלא אית לי'. ומ"ש 

כן קוברין העובדי כוכבים מתיהם ולכן מותר לפנותו בכל הלשון מושכב כדרכו בא לאפוקי אם מצאו יושב או ראשו בין ברכיו, ש
ענין. ומה שהוספנו במוסגר, הוא ע"פ גירסת הערוך, והלשון מכאן אמרו יהי' פירושו מכאן סמכו, דאין דרשה זו אלא אסמכתא, שהרי 

  לא נמצא כלל בכתוב שיעקב נקבר תחלה במצרים, כמש"כ התוי"ט בשם הרמב"ם במשנה כאן:
  

מנע את קבורתו במצרים, ואף שלא נקבר במצרים צוה ליטול מעפר מצרים עמו. והיות ואינו ענין ליעקב תנהו לענין למקום יעקב  –טט 
  .[נזיר ס"ה א'] יד)[מכאן אמרו, המוצא מת מושכב כדרכו נוטלו ואת תפוסתו]אחר 

ִים   : אות שייכת למת , מתחתיו ובסביבתושבוד מתתפוסת נוטלים (א) נוטלים מת (ב) קטן בתפקיד שתיים, - זקף – ִמִּמְצַר�

ר Oמקרקע  ג' אצבעותועוד בעומק (של מת בדרך או בשדה) העפר התחוח שתחתיו גדול בתפקיד שלוש, לדרוש נטילת - זקף –(יוסף)  ַוּיֹאַמ
  מהמת. )חהלימוהל (. או שלוש סיבות לנטילת העפר שמא הוא מכיל (א) רקב (ב) או דם (ג) או בתולה שתחתיו והוא שיעור תפוסה

גדול במשמע של שלוש נקודות שתיים - מת שאינו מת מצוה אינו קונה מקומו ומותר לטלטלו עם העפר התחוח שתחתיו. ועוד בענין זקף
  באופן אחד ואחת באופן אחר. שמת ישראלי מושכב, ואילו מתי ע"ז נקברים בישיבה או כאשר ראשם בין ברכיהם.

אבל יש בזה תנאים (א) לפחות ראשו ורובו במקום (ב) שאינו  קונה מקומו ויש לקוברו במקומו דסי' שסיו"ד בית יוסף - כתב המת מצוה 
  על המיצר (דרך) שלא יגרום לטומאה להולכים . ואם צריך לפנותו מן המיצר מפנהו לשדה הפחות טוב.  

  
פרק מרובה (ב"ק פא:). ופריך בפרק ומ"ש ואם הוא מת מצוה וכו' שמת מצוה קונה מקומו. בסוף בית יוסף יורה דעה סימן שסד 

נגמר הדין (שם) וקבר הנמצא מותר לפנותו ודילמא מת מצוה הוא ומשני מת מצוה קלא אית ליה: והרמב"ם כתב בהלכות טומאת מת 
ם פרק ח' (ה"ה) קבר הנמצא מותר לפנותו ואם פינהו מקומו טמא ואסור בהנאה עד שיבדק כמו שיתבאר וקבר הידוע אסור לפנותו וא

  פינהו מקומו טהור ומותר בהנאה [עכ"ל] וכך היא שנויה בירושלמי פרק בתרא דנזיר (פ"ט ה"ג)
  

ת הטעמים של ודרשה זו אסמכתא במובן שהיא נסמכת על תבנישאפשר להסביר על הערת תורה תמימה שאין דרשה זו אלא אסמכתא, 
  הפסוק.

  

, שמע מינה. רב  (בקברי אבותיהם) לקטין את העצמות וקוברין אותן במקומןדיקא נמי, דקתני: נתעכל הבשר מ...   ב,סנהדרין מזבבלי 
. )(זמן מועטצערא דקברא פורתא (המתים)מכי חזו  -מסתימת הגולל, כפרה מאימתי קא הויא  -אשי אמר: אבילות מאימתי קא מתחלת 

אי  -. )עת סתימת הגולל אז תמשיך ותדחה ואין להם אבילותהיות וכבר נדחתה האבילות עליהם מש( ידחו - הואיל ואידחו  )הרוגי בית דין(הלכך, 
(היות ואחרי זמן מועט מסתימת הגולל יש להם כפרה אז לכאורה אפשר להוציאם מקברם הזמני אחר זמן קצר ולהעבירם  הכי למה לי עיכול בשר

  .)בירים עצמותיהם לקברי אבותיהם(זה יהיה בזיון המת, לכן ממתינים לעיכול בשרם וומע משום דלא אפשר - ? )לקברי אבותיהם
אינו עובר עליו.  - תא שמע: הלינו לכבודו; לשמע עליו עיירות, להביא לו מקוננות להביא לו ארון ותכריכין ...  א ,מזבבלי סנהדרין 

מר: סימן יפה אין בו בזיון למת. תא שמע, רבי נתן או - הכי קאמר: כל העושה לכבודו של חי  - שכל העושה אינו אלא לכבודו של מת 
זהו סימן יפה למת,  -למת שנפרעין ממנו לאחר מיתה. מת שלא נספד ולא נקבר, או שחיה גוררתו או שהיו גשמים מזלפין על מטתו 

  שמע מינה: יקרא דשכבי הוא, שמע מינה.
  

ִני  לשמע עליו עיירות, להביא לו לכבודו;  (למת)תא שמע: הלינו ...  א ,מזבבלי סנהדרין שנוי משמעות ורבוי,  טפחא, –ּוְקַבְרַּת�
יקרא דשכבי הוא, .... רבי נתן אומר: . ... אינו עובר עליו. שכל העושה אינו אלא לכבודו של מת -מקוננות להביא לו ארון ותכריכין 

   שמע מינה.
ערא דקברא צ (המתים)מכי חזו  -מסתימת הגולל, כפרה מאימתי קא הויא  -אבילות מאימתי קא מתחלת  בבלי סנהדרין מז,ב 

, ונדייק (בר' ויחי נ,ג) ויבכו אותו מצרים שבעים יום, דווקא בכי סימן לאבל מצרים ולא בני ישראל, ואח"כ לוויה לכנען .)(זמן מועטפורתא
למקום הקבורה ברוב חיל מצרים לכבוד יעקב, וכן (בר' ויחי נ,ט) האבל הכבד בגורן האטד, שעשה יוסף אבל לאביו שבעת ימים היה 

י כנען ונשיאי ישמעאל (ובסוטה מוסף בני קטורה) אף שלכתחילה התכנסו להילחם במחנה המצרי. וראב"ע פירש ויעש לאביו אבל, למלכ
  חיי שרהתורה שלמה בר' - אחר שקברוהו כאשר אמרו קדמונינו ז"ל (סוטה יג,א), לא מצאנו זאת בסוטה. וקצת קשה על בני קטורה כי ב

  ולה.אבשעת הגבאים לעזרת ישראל רש שבני קטורה דהביא מכה,ו 

  

שכנראה יש בזה צער  ,אתנח, הגבלת קבורת יעקב לקבורה אחת במקום קבוע, ולא קבורה זמנית והעברתו לקבורה קבועה – ִּבְקֻבָרָת�ם
לפי שאין  - לא היו קוברין כו'. וכל כך למה ...  בבלי סנהדרין מז א- למת או לנשמת המת. וכן קבורת צדיק עם צדיקים ע"פ הנדרש ב

ד הלכות אבילות "יו ע"שו. וכשם שאין קוברין רשע אצל צדיק כך אין קוברין רשע חמור אצל רשע קל ... קוברין רשע אצל צדיק,
(ד) אין קוברין רשע אצל צדיק, אפילו רשע חמור אצל רשע קל. ה וכן <א> אין קוברין צדיק וכשר ובינוני, אצל  סימן שסב סעיף ה

  .אבל קוברים בעל תשובה אצל צדיק גמור) (ב"י) (ט]חסיד מופלג. ו 



  , התשע"גהאגדטעמי המקרא בהלכה וב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לזכרון תרגום השבעים, עזרא הסופר, י' בטבת

  לעלוי כל נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  והלכה ובאגדה, התשע"טעמי המקרא ב 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - אטפח֖  ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  רע ממנו;מוסיף מהענין על הענין או גו – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – א֩ רסת=  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;

   נ,י:חי יו תיאשבר

אּו ַעד ְסְּפדּו-ַוָּיֹב" ן ַוִּי֨ 
ֶבר ַהַּיְרֵּד� ד ֲאֶׁשר� ְּבֵע �ֶרן ָהָאָט 
ים׃-ֹּג ֶבל ִׁשְבַע(ת ָיִמֽ יו ֵא� 1ַעׂש ְלָאִב/ ד ַוַּי ד ְמֹא� ֹול ְוָכֵב� ם ִמְסֵּפ/ד ָּגד(   ָׁש�
  בראשית ויחי נ,יא:

ֶרץ  ְרא יֹוֵׁשב4 ָהָא֨ Hְּכַנֲעִנ"י ֶאתַוַּי ֶבל-ַהֽ ּו ֵאֽ 
אְמר�ֹ ד ַוּי � ָהָאָט� ֶרן ֶבל ְּבגֹ֨ ��ה ְלִמְצָר�ִים ַעל-ָהֵא ד ֶז ר -ָּכֵב( ִים ֲאֶׁש� א ְׁשָמּה� ָאֵב
ל ִמְצַר� ן ָקָר� Nֵּכ
ן׃     ְּבֵע(ֶבר ַהַּיְרֵּדֽ

  י נ,ית שראב מהמית רהתו

ים ֶבל ִׁשְבַע(ת ָיִמֽ יו בל, וכתיב את עליו ושונפי"ד)  בומר (אישבעה, שנאל כ יולע לתאבמת םדא לש שונפא, סדח "רא - ֵא� 1ַעׂש ְלָאִב/ ַוַּי
ים ֶבל ִׁשְבַע(ת ָיִמֽ   א']:ב נ"ק בת[ש )יא ֵא�

ים ֶבל ִׁשְבַע(ת ָיִמֽ יםר מ, שנארהותה ןמ העבש תוליבאלן יימנא, נית - ֵא� ֶבל ִׁשְבַע(ת ָיִמֽ יו ֵא� 1ַעׂש ְלָאִב/   ]:ה"הג פ"ק ו"מ מישלרו[י )יב ַוַּי
  י ,נ תישארב הימתמה ורת על תרוהע
 פשא מטייסא על גופא,נ יומין לתאדת ה"ה ג"פ"ק ומ ירושלמי-ב ןעייוור האבילות שבעת ימים. עישאבל שת ליופשו ענו קסוהפל ע להמגה הזק סוהפד "לר )יא
א הוה בעתאבלת כל שמ אןכ וצ"ל דמ"שו', וכו פני על ין הכרס נבקעתיומא תלת חראוא, לזוא הלי אקשב פיהא ני זיושתאדליה  תמיחון דכיא, ופלגה זרדחא ברס

 נו חילוק, מדמציםניורחאלארבעה ה םינושראהימים  לשהבין הש קולחי שידלי ס"ל בבהגם דצ"ל  רחיךעל כבל אוכו',  ןולהל ןיומיתא תל ןממ"ש בירושלמי 
ג' ימים אסור  בלא שםהא דאמרו  דעל, שם בירושלמי "מוכם, י דברירלענין מלאכה ושא מים האחרונים, כמויי מרמינים דחשוארם הימי השלשין נא לעבגמר

 עד שלשה מת אלאדין על ה' אין מעיא א"יבמות קכ ילבבבל "נו קייאשלמי שהבוהיר זה דועל יסו -. ופאגא דנפשא מטייסא על ביא המ בצנעא וילפה אאכלמב
 ףט סעי"סי' יחה סלמ יו"ד הלכות-ש"כ בלמך סמאנו מקור והבש מיהירושל רירירירידבדבדבדבפ פ פ פ ע"ע"ע"ע"י"ל י"ל י"ל י"ל     גםגםגםגם -ז. י"ה"ע סי' באי זיו הפנים, וע' נאשת מיםג' י רדאח וםמים, משי
, שעו"יכו', ואכלו מבושל אלא צלי ל יןולכן אי מליחה עוד ע" צאי אלו בתוכו ומד שבייתמליחה נ ים בלאמי' ה גהששור] בשר טב שוןלכך הנים [הגאוורו , ה"בי

 ני קלקול והצטמקותא מפוהש נוטה ארה, הסבפיא ו' ימים משתני זיג חרשאי"ל דהטעם ל נ"ה י הירושלמילפ, וזוראה להווד יסו ורמקכל  ןיבו הפוסקים שאתוכ
גם הם מודו א אורייתמדל דאבילות "דס םהרי"ף ורמב" ילופ, וא...  ק:ואינו ראוי לצאת עוד אפילו ע"י מליחה, ודו" דםצטמק המ ר ג' ימיםחדא רולפי"ז מבוא, הדם

  ה:התורן שולא הז וכמס רק, ולכו"ע הוי מדרבנן בעהשות לאבי , אבלרק ביום המיתה ם זהאורייתא, וגדרק יום ראשון הוי מד

ְסְּפדּו )חי נ,יבר' וי( ם-ַוִּי֨   קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין או כעין דבר הלמד מסופו. - קדמא זקף – ָׁש�

  הספדים.א' אפשר כי המספד הזה היה בסוף שבעת ימי האבל או שעשו שני 

פסוק הבא ובו יש לימוד משיעור חלוקת ימי השבעה לשני חלקים, שלשה ימים ושבעה ימים אל הב' אפשר כי תבנית זאת מעבירה את 
  שלשה ימי הבכי אל שיעור שלשה ימי מליחת בשר ואח"כ הכשרתו אך ורק בצלי.

ְרא יֹוֵׁשב4  )חי נ,יאבר' וי( Hיצה מחיצה ולימוד למקום אחר ואם צריך למקומו. קטנה, ענין של שיעור, חצ- פזר תלישא –ַוַּי  

יום אחד    בשיעורי אבלות ח,דל כהברה אתוזם ברידראה  –. טט רבנןלימוד לשבעת ימי אבל מ – )חי נ,יבר' וי(- ל תורה תמימה
  חדש 12יום,  30, 7?, 3? 2 מדאורייתא, השאר מרבנן

א' עדות על מת,  –לימוד למקום אחר מכאן  ה זיו הפנים והנשמה הולכת לה.שלושה ימי בכי, עד אז הנשמה נמצאת ליד הגוף. אח"כ משתנ
  ב' בשר שנשאר בו דם שלושה ימים, משתנה באופן שאי אפשר להכשירו עוד במליחה, רק בצלי.

  

ים ּוְׁשַמְרֶּת/ם ֶאת צו ח,לה: ויקרא 
ת ָיִמ� ְיָלה� ִׁשְבַע ד ֵּתְׁש֨בּו יֹוָמ�ם ָוַל֨ ֶהל מֹוֵע" ֶרת-ּוֶפַתח4 ֹא֨ ּותּו ִּכי ִמְׁשֶמ( א ָתמ� 
ֹ ' ְול   ֵכ�ן ֻצֵּוֽיִתי׃-ה�
דּוֶפַתח4  ֶהל מֹוֵע" ים  ֹא֨ 
ת ָיִמ� ְיָלה� ִׁשְבַע    –ֵּתְׁש֨בּו יֹוָמ�ם ָוַל֨

 קטן, - קדמא מהפך פשטא מונח זקף -  יומם ולילה שבעת ימים תשבוקטנה, מרמז על שיעור, לפי ההמשך - תלישא -  ופתח

לאבל מן התורה  מנייןשלמה (נט)  תורהאזלא, אחד יוצא מפשוטו כאן כמאמר ו קדמא מועד אהללימודים, אחד כפשוטו לענין  שני
בר אחא בשם ר' זעירא שמע  יעקב. ולמדין דבר קודם למתן תורה (בתמיה) ר' לאביו אבל שבעת ימיםלאביו אבל שבעת ימיםלאביו אבל שבעת ימיםלאביו אבל שבעת ימים    ויעשויעשויעשויעש    )י,ויחי נ בראשית( .שבעה

על עולמו שבעה  הה', כשם ששימר הקב" (משכן)משמרת משמרת משמרת משמרת     - - - - ושמרתם אתושמרתם אתושמרתם אתושמרתם את    ימיםימיםימיםימיםאהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת     ופתחופתחופתחופתחלה מן הדא 
  )הה" ג"פ' ימי אבלות על עולמו קודם המבול) כך אתם שמרו על אחיכם שבעה (ירושלמי מועד קטן ז(כביכול 

  

ל ויקרא שמיני י,ו: 
אֶמר ֹמֶׁש
ה ֶאֹֽ אֵׁשיֶכ(ם ַאל-ַוּי ר ׀ ָּבָנ"יו ָרֽ יָתָמ֨ ן ּוְלֶאְלָעָזר4 ּוְלִאֽ Hעּו׀ ּוִבְגֵדיֶכ�ם-ַאֲהֹר
א ִּתְפָר ֹֽ תּו -ל א ָתֻמ� 
ֹ מּו� ְול ִתְפֹר֨
ף ַוֲאֵחיֶכם� ָּכל-ְוַע(ל ָּכל ה ִיְקֹצ� ל ִיְבּכּו� ֶאת-ָהֵעָד� ף ה'׃  -ֵּב
ית ִיְׂשָרֵא� ר ָׂשַר( ה ֲאֶׁש�   ַהְּׂשֵרָפ�

ל 
אֶמר ֹמֶׁש
ה ֶאֹֽ ר ׀ ָּבָנ"יו -ַוּי יָתָמ֨ ן ּוְלֶאְלָעָזר4 ּוְלִאֽ Hב,יד ק"מובבלי ( "פע ירש" פ'קטנה קדמא פסק ואזלא, - תלישאמונח פזר  מונחַאֲהֹר( 

, כי צרתם של תלמידי חכמים על הכל להתאבל לעשותמה שהכהנים אסורים לעשות כי עוסקים בשמחתו של מקום, כלל ישראל מצווים 

 אבלות לכלל ישראל.  להלכות אב בנין) ומכך כעין ב,שבת קה בבליבה (

כעין מחיצה שבבית המקדש אסורה  עניןוות בתקופת אוננות, של שיעור תקופת אוננות וענין של חציצה מקיום מצ ענין קטנה- תלישא
מחמת אבילות או שתיית יין עונשו מיתה בבית דין של מטה, מחוץלמקדש כהן יכול  בנוולהנהגת אבילות בין עובד ובין שלא עובד, והנוהג 

שהכהנים היו אסורים להתאבל כל ישראל  מהאבילות כגון בקריעת בגד, פריעת הראש, ישיבה על הארץ ושאר מנהגי אבילות, כי  לנהוג
  . האבלהיו מצווים לעשות מחוץ למשכן בשבעהת ימי 

  את האסור לכהנים במקדש להיות מנהגי אבילות של כלל ישראל. מעביר פזר

  פזר תלישאראה 

  

י ִיְׂשָרֵא1ל ֶאת  :ח,לד הברכהזאת  דברים 4 ְבֵנ֨ ב ְׁשBִׁש
ים י�ֹום-ַוִּיְבּכּו ת מֹוָא� ְרֹב( ה׃ ֹמֶׁש/ה ְּבַעֽ ֶבל ֹמֶׁשֽ י ֵא( י ְבִכ� ּו ְיֵמ(  ִּיְּתמ�   ַוֽ
4  (ב)שיעור  י , תרסא –ַוִּיְבּכּו ב -ִיְׂשָרֵא1ל ֶאתכעין כלל הצריך לפרט והפרט הוא  קדמא –ְבֵנ֨ ת מֹוָא� ְרֹב( דרגא תביר מרכא  –ֹמֶׁש/ה ְּבַעֽ

  י אבילות מדאוריתא ומדרבנן.טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה, או כולם מצטרפים לנושא שכאן הוא שיעור

שיעור אנינות מדאורייתא יום מיתה ולכל היותר הלילה שאחריו.  בבלי זבחים קא,ב קב,אבאבילות על האספות נפשו לבורא. שיעור
, אז יום הקבורה ולילו מרבנן ואסור באכילת . ולמאן דאמר גם הלילה מדאורייתא מרבנןולמאן דאמר רק היום מדאורייתא אז הלילה 

ימי  30ימי בכי , שבעה ימי שבעה,  ? (שלשה)... מהמשך פסוק זה נלמדים שיעורי אבילות שני ירושלמיבשם  תורה תמימהע"פ . קדשים
  .אבלות, י"ב חודש הספד

ת )כא,בראשית א( מופיעה בפסוק העוסק בבריאת בהקשר לכך נציין כי התרסא הראשונה בתורה ׂשֶ  ׀ ַהַחָּי֣ה ֶנֶ֣פׁש-ָּכל ְוֵא֣ , זה נפש  ֲאֶׁשר֩  תָהרֶֹמ֡
ים ֶאת 'ה֨  ַוּיִיֶצר֩  )ז,בבראשית ( הבהמית שיש גם לאדם והמחיה את גופו. ם ָעָפ֙ר ִמן- ֱאRִה֝ ם ְלֶנֶ֥פׁש - ָהָאָד֗ י ָהָאָד֖ ת ַחִּי֑ים ַויְִה֥ יו נְִׁשַמ֣ ה ַוּיִַּפ֥ח ְּבַאָּפ֖ ֲאָדָמ֔ ָה֣

  שנתוסף בו דעה ודיבור., חיה שבכולןאף בהמה וחיה נקראו נפש חיה, אך זו של אדם  רש"י  ַחָּיֽה׃

  .שוניםמתריעה בין היתר על שיעורי נפש חיה  תרסא

אדם והסתלקות נפש הבהמית מגופו או אסיפתה אל הבורא שהורידה לתוך גוף  מותהאחרונה בתורה עוסקת בשיעורי אבילות על  התרסא
  . בבוראהמיוחדת  -לקית ניצוץ ממנה מאיר במוחו והיא תמיד מקושרת - האדמה. נפש הא מחומראדם הקרוץ 



  , התשע"גהאגדטעמי המקרא בהלכה וב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לזכרון תרגום השבעים, עזרא הסופר, י' בטבת

  לעלוי כל נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  והלכה ובאגדה, התשע"טעמי המקרא ב 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - אטפח֖  ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  רע ממנו;מוסיף מהענין על הענין או גו – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

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

  בראשית ויחי מז,כח 1.5
  :זבראשית ויחי מח,

ֹוד ִּכְבַרת  ֶר5 ְּבע( �ַען� ַּבֶּד� ל ְּבֶא�ֶרץ ְּכַנ י ָרֵח" ָתה4 ָעַל֨ ן ֵמ4 �י ִמַּפָּד 

י׀ ְּבֹבִא א ֶאְפָר�ָתה -ַוֲאִנ 
ֹ ֶרץ ָלב   ֶא�
ֶחם׃   ית ָלֽ וא ֵּב( ת ִה� ָה ָּׁשם� ְּבֶד
ֶר5 ֶאְפָר�   ָוֶאְקְּבֶר�

ֶר -ִּכְבַרת   ש"יר  ידכ -א" ארע ברום: "כתרג סואונקלו. ... רשןה הדמש רבי דברים, כדת תחוכמ האמ םלפי, והן את ארץמד -ץ ֶא�
מ ב"' (תניו בריכ: 'נןיראמידה', כדוארק' לעזב, תאח השדי מחריותו כא ןיקור והישקצב,  הםלה י שהימר אנאוו. ץרהא תשירח רושיע

ת  "ק:)"ק:)"ק:)"ק:)יייירררר[(ת[(ת[(ת[(ת). ,בגמ ה' (יומאַרבַ כְ  יק תעלא מבידמסה מ); 'כאז,ק ָה ָּׁשם� ְּבֶד
ֶר5 ֶאְפָר� ן ימינחלק בבלה אותו חלק עדעתי שיי – ָוֶאְקְּבֶר�
צדקת התה יה, שהדוכב אינה וז, ודהה נקברת בחלק יהתהיאו רה, עמביה תרבקאם . נהחלק בת בנקברת והילה דכבו היא זווה, בנ

  שלה.]נה יקבר שאב רתקבנ
י ּוָמָצאתָ֩  )ב,א יש"(ל: שמואליה שאול, דאמר גבי  בוכן כתו  רוש רכוב בי יוסףר ים ְׁשנֵ֨ ת-ִעם ֲאנִָׁש֝ ל ְקֻבַר֥ ן ִּבגְ֥בּול ָרֵח֛ ח ִּבנְיִָמ֖ מא לא -   ְּבֶצְלַצ֑

  . וגו'ןמיינב בגבול לרח רתודקב

ָתה4 כעין פרט קדמאה ) ז,מח( תבנית טעמים של פסוק ן ֵמ4 �י ִמַּפָּד 

י׀ ְּבֹבִא לכלל ואחריו כעין  ַוֲאִנ י ָרֵח"    ָעַל֨

ֹוד ִּכְבַרתפרט בתראה  ֶר5 ְּבע( �ַען� ַּבֶּד� ֶחם׃-ְּבֶא�ֶרץ ְּכַנ ית ָלֽ וא ֵּב( ת ִה� ָה ָּׁשם� ְּבֶד
ֶר5 ֶאְפָר� א ֶאְפָר�ָתה ָוֶאְקְּבֶר� 
ֹ ֶרץ ָלב     ֶא�

ןַואֲ כעין פרט קדמאה מה עושה ה �י ִמַּפָּד 

י׀ ְּבֹבִא ָתה4  ,מונח רביעמונח לגרמיה,  –ִנ   קטנה, -תלישא – ֵמ4

  שיעורים, חציצין, מחיצין  בתפקיד, אתליש מספר טעמיכעין קודמת לתלישא באה ללמד על אפשר כי התבנית ה

   , כלומר לאילו דברים מרמז טעם התלישא.פרט קדמאהאת הפרט בתראה מפרט וה

ֹוד  )א( ֶרץ-ִּכְבַרתְּבע(   (שבת); תחום  תמדכלפים אמה אשיעור  ֶא�

ֶמד ָׂשֶדֽה :ידשמואל א יד,  ;רישה אחתי מחכד...  בקצשת הארץ.... יור חרעיש )ב( י ַמֲעָנ֖ה ֶצ֥ י ...  ר' יוסף קרא מפרש ְּכַבֲחִצ֥ ְּכַבֲחִצ֥

ֶמד ָׂשֶדֽה י ַמֲעָנ֖ה כמשך – ַמֲעָנ֖ה ֶצ֥    בקר דבצמ חצות ועד מהבקר אדם שיחרוש אורך כשיעור :כלומר ... בצמד ֲחִצ֥

ת )ג(      בצלצח. וזה כבודה) (בנה, מיןל בניגבורחל ב תבורקתחום  –מחיצת  ְּבֶד
ֶר5 ֶאְפָר�

 'בר( ר' שמעון אומר בתוך חלקו שלבנה שלמי שמתה באפרתה ומי מתה באפרתה רחל שנ'. מדרש תנאים לדברים פרק לג(ד) 

י   )חי מח,זוי ָתה4 ָעַל֨ ן ֵמ4 �י ִמַּפָּד 

י׀ ְּבֹבִא ין  )לג,יבי הברכה 'בד(  יכול שתהא כל העיר בתוך שלו ת"לַוֲאִנ יו ּוֵב֥ ֽ  ְּכֵתָפ֖ בית המקדש  ן׃ָׁשֵכ
  .בתוך שלו ושאר כל העיר בתוך חלקו של יהודה

  

ל  י ָרֵח"   בחברון.במערת המכפלה כלל הסיבות שהביאו למותה של רחל ולקבורתה בדרך אפרת ולא קדמא ואזלא,  - ָעַל֨


י׀  אין ו ב,בבלי סנהדרין כב- ב , וכך לא היו חיי שלמים כנדרש(מונח פסק), אני יעקב גרמתי הפסקת חייה של רחל מונח לגרמיה - ַוֲאִנ
ל  )חי מח,זוי 'בר( שנאמר - אשה מתה אלא לבעלה  י ָרֵח" ָתה4 ָעַל֨ ן ֵמ4 �י ִמַּפָּד 

י׀ ְּבֹבִא   .ַוֲאִנ

ןם של טעמיתבנית הו �י ִמַּפָּד 
  מונח רביע, מרמזת ללפחות ארבע סיבות למות רחל ולקבורתה במקום שנקברה. – ְּבֹבִא

ל ַוְּתַקֵּנ֥א )ויצא ל,א 'בר(לפיכך ...  אגדת בראשית (בובר) פרק נבה על עצמה אמרה כעין קלל(א) באופן מסוים רחל  ּה ָרֵח֖  ַּבֲאחָֹת֑
אֶמר ֹ֤ י-ָהָֽבה יֲַעקֹב֙ -ֶאֽל ַוּת ים ִּל֣ יִן-ְוִאם ָבנִ֔ ה ַא֖   ,אשה שהיא עקרה ואינה יולדת היא מתה,  ָאנִֹֽכי׃ ֵמָת֥

ים יּלִ֣ -ָהָֽבה ד"א מה ראתה לומר אגדת בראשית (בובר) פרק נב(ב)  י  , שנאמרבמהרה מתהאלא שנתנבאת שהיא , ָבנִ֔ 

י׀ ְּבֹבִא ַוֲאִנ
ן  �י-ָהָֽבה אמרה לו תן לי בנים עד שלא אמות, הה"דוגו'. ִמַּפָּד ים ִּל֣ ף-ַוִּיַֽחר  )ויצא ל,ב 'בר(, מיד ָבנִ֔ ב ַא֥ ֹ֖ ל יֲַעק וכי יש אלהים , וגו' ְּבָרֵח֑

אֶמר, שני שעושה כלום חוץ מרשותו ֹ֗ ַחת ַוּי ִכי ֱאRִהים֙  ֲהַת֤ ֹ֔ J ָמַנ֥ע-ֲאֶׁשר ָאנ ממך מנע אבל ממני לא מנע, אלא כבר נתן , ָבֶֽטן׃-ְּפִרי ִמֵּמ֖
ַחת לי בנים מלאה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך אתה מחסד אותה ואומר לה חייך שאני מעמיד ממנה בן שיאמר , ֱאRִהים֙  ֲהַת֤

ב"ה מוכיח ליעקב שהיה צריך למהר תפילתו עבורה כדי שלא תגרום הק - טט  כי התחת אלהים אני (שם /בראשית/ נ יט). לאחיו
  העקרות קיצור ימים.

ורבנין אמרין כל מי שהוא נודר ומשהא את נדרו סוף שהוא קובר את ...  ויקרא רבה (מרגליות) פרשת בחוקותי פרשה לז (ג) 
י   )חי מח,זוי 'בר( נ'אשתו. ממי את למד מאבינו יעקב שעל ידי שנדר ושהא את נדרו קבר את אשתו, ש ָתה4 ָעַל֨ ן ֵמ4 �י ִמַּפָּד 

י׀ ְּבֹבִא ַוֲאִנ

ל   ,ָרֵח"

  .כי מאז נגזרה מיתתהעם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה כו', (בר' ויצא)  על קללת אלשיך) כגון ע"פ ד(

ת  כי הלא אלשיך) ע"פ ה( ָה ָּׁשם� ְּבֶד
ֶר5 ֶאְפָר� בניה בעת החרבן מדי עברם  שהוא על פי הדבור למען תהיה מבכה עלָוֶאְקְּבֶר�
  בהולידו את ראובן ושכל שיוליד יהיו מרחל.וכל ישראל נקראים בניה כי היא היתה עיקר הבית, ובה היתה מחשבת יעקב  .לשם

, אלא ע"פ הדיבור בדרך אפרת ששם משום פגם שתי אחיותויעקב קברה בדרך אפרת לא  יורה דעה שו"ת דברי יציבווע"פ הסבר 

ורק בזכות רחל שאמרה לקב"ה שהיא מסרה סימניה לאחותה כדי שלא תתביש, כך על הקב"ה להציל בניו  ת לעבורעתידין הגלויו
  .מפני השובים.

  

ת  ָה ָּׁשם� ְּבֶד
ֶר5 ֶאְפָר� והנה   צדיקים. )בית קבר או ציון לזכרם שלפשט הלימוד שאין עושין נפשות (קטן, -מהפך פשטא זקף - ָוֶאְקְּבֶר�
ה ַעל )לה,כ וישלח 'בר(אלא  יעקב עשה שלא כפשט ב ַמֵּצָב֖ ֹ֛ ב יֲַעק ֶבת ְקֻבַֽרת-ַוּיֵַּצ֧ וא ַמֶּצ֥ ּה ִה֛ ל ַעד- ְקֻבָרָת֑    ַהּיֹֽום׃- ָרֵח֖

ולענ"ד שזה נתינת טעם על והצדיקים אין בונים להם נפש שדבריהם הן ...  שו"ת דברי יציב חלק יורה דעה סימן רכז ומסביר 
בי המערה לזכרון שהצדיק מונח שם למטה, ונתן עוד טעם כדי שלא יפנה אדם לבקר זכרונם, שלהנ"ל הכוונה לבנות ציון על ג

(שפירש הריב"ש שפוקד הקברות  היינו לירד לפנים מן המערה, דאין רשות ליכנס בקברי צדיקים (רמב"ם פ"ד מאבל ה"ד) הקברות
ם בב"ב שם [בד"ה רבי בנאה] דאדם גדול , וכמ"ש ברשב"לראות אם הוא חי שהרי שפתותיהם דובבות בקבר והם כחיים, או מת) 

וחשוב היה לפיכך ניתן לו רשות ליכנס בקברי צדיקים אבל אחר לא כדאמרינן גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן עיין שם, ורק 
  ציון משום הטומאה עושין למעלה, אבל לא לציין במדוייק היכן קבור למטה במערה מחשש שיכנסו לפנים במערה ודו"ק.

  

ואין הדבר פגם ברחל הצדקת, שהרי כל ישראל ב, שלא יהא המקום הפקר מחששש חטוטי וגשמים וכיו"יעקב בנה המצבה, לשמירה, ו
, [וע"ע שו"ת כתב ואינו לזכרון אלא לסימן עבור החייםשצפה יעקב אבינו שהגליות עתידות לעבור שם וכו', אבל נקראו על שם רחל, 

י ליישב]. וגם כדי שתהא מבקשת עליהם רחמים, שלזה בעי בית דאסור למצלי בבקתא [ברכות ל"ד סופר יו"ד סי' קע"ט בד"ה ואמרת
  .ע"ב]. וזה היה ענינו של הך מצבה ודו"ק



  , התשע"גהאגדטעמי המקרא בהלכה וב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לזכרון תרגום השבעים, עזרא הסופר, י' בטבת

  לעלוי כל נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  והלכה ובאגדה, התשע"טעמי המקרא ב 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - אטפח֖  ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  רע ממנו;מוסיף מהענין על הענין או גו – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – א֩ רסת=  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;

וא   ֶחם את המיקום המיוחד  טפחא, מפסיק להדגיש – ִה� ית ָלֽ ל ולכך שסלוק, אפשר שמאריך גבול שבט בנימין כ (=מאריך) מרכא – ֵּב(
וטעם  לבני ישראל שנחשבים כבניה. חייםלרחל כוח מיוחד לבקש המזבח והקודש וקודש הקדשים, ואז יש  מקוםותה קבורמקום של את 

  סלוק מגביל שבית לחם עצמה אינה כלולה בגבול בנימין אלא בגבול יהודה.

  

ֹות :י,ויחי מח בראשית א יּוַכ�ל ִלְרא� )ֹ ֶקן ל ּו ִמּזֹ� 
� ָּכְבד �י ִיְׂשָרֵאל   ְוֵעיֵנ
�ׁש ֹאתָ   ם׃ַוַּיֵּג ק ָלֶהֽ ם ַוְיַחֵּב( ק ָלֶה� יו ַוִּיַּׁש(   ם� ֵאָל�

ֶקן )' ויחי מח,יבר( יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה שנאמר...  ב,יומא כח בבלי ּו ִמּזֹ� 
� ָּכְבד �י ִיְׂשָרֵאל - מהפך פשטא מונח זקף -  ְוֵעיֵנ

  .ה שמתשת כוחו של אדם כהו עיניובא לומר שמרוב לימודו והתאמצותו בתור ריטב"א- , מוציא מן הפשט של זקנה ומלמד כקטן

  

י ָקָׁש�ָתה :ויח מט,ז בראשית 
ם ִּכ ז ְוֶעְבָרָת� י ָע� 
ּור ַאָּפם� ִּכ   ָאר�
ל׃ פ  ם ְּבִיְׂשָרֵאֽ ב ַוֲאִפיֵצ� ם ְּבַיֲעֹק� 
  ֲאַחְּלֵק

ז י ָע� 
ּור ַאָּפם� ִּכ   שו בהענישם אותה וכו'או נכון ע\ומעשיה  עלשכם  ארורה ' יונתן ות' ירושלמית פ"עקטן, - קףפשטא מונח ז מהפך – ָאר�

  להבין הקרא שלא כפשוטו כאילו ארור כעסם אלא נכון שעשו בהתעצמם ויענישוה. שישהטעמים מהפך פשטא מרמזת  תבניתלכן 

  

ל׃ [כז]  פ ,כז:טמי חוי ראשיתב �ד ְוָלֶע�ֶרב ְיַחֵּל(ק ָׁשָלֽ 
אַכל ַעֹ ֶקר י ף ַּבֹּב�   ִּבְנָיִמין� ְזֵא
ב ִיְטָר�

רבנא ולעדן )ו(בצפרא ובפניא יהון מקרבין כהניא ק ,ין בארעה תשרי שכינתא ובאחסנתה יתבני מקדשאכז) בנימאונקלוס תרגום 
  רמשא יהון מפלגין מותר חולקהון משאר קודשיא:

  אונקלוס תרגם על שלל הכהנים בקדשי המקדש (רש"י) –יחלק שלל 

  (ראם וילנה תער"ב) תורת אלהים, נתינה לגר, אדלר נתן בן מרדכי

ף ִּבנְ [כז]  בארעה תשרי שכינתא בארעה תשרי שכינתא בארעה תשרי שכינתא בארעה תשרי שכינתא ב' פירושים, הפי' הא'  הם ,בנימין בארעה תשרי שכינתא ובאחסנתה יתבני מקדשאבנימין בארעה תשרי שכינתא ובאחסנתה יתבני מקדשאבנימין בארעה תשרי שכינתא ובאחסנתה יתבני מקדשאבנימין בארעה תשרי שכינתא ובאחסנתה יתבני מקדשא, ָיִמין� ְזֵא
ב ִיְטָר�
ולוי מתרגם  יתבני מדבחאיתבני מדבחאיתבני מדבחאיתבני מדבחאבאחסנתיה באחסנתיה באחסנתיה באחסנתיה רגם תי רב ולוי רב מגפלי )ע"א ד"(נבזבחים והנה  ובאחסנתה יתבני מקדשאובאחסנתה יתבני מקדשאובאחסנתה יתבני מקדשאובאחסנתה יתבני מקדשאוהפי' הב' 

, יתבני מדבחאיתבני מדבחאיתבני מדבחאיתבני מדבחאבאחסנתיה באחסנתיה באחסנתיה באחסנתיה בבקר יאכל עד כתב שנתנבא יעקב עליו מ"ג ע"ב) ד"ה טורף, , ורש"י שם (י מקדשאי מקדשאי מקדשאי מקדשאננננובאחסנתה יתבובאחסנתה יתבובאחסנתה יתבובאחסנתה יתב
ב'  יומה שלפני רב ולוי הדואל תמחלקו של בנימין יסוד בבנינו ...  הבחא לבאר שלא הידמר מויראה שרש"י מוכרח לוהמעיין 

 מקדשאמקדשאמקדשאמקדשאכל אחד לפי שיטתו, ואונקלוס ת' רק שהמה תרגמו  מקדשאמקדשאמקדשאמקדשאנוסחאות שונות בת"א, כי באמת לא מצינו רק נוסחא אחת 
  להיותו כולל אולם והיכל  וק"ק כמבואר שם וביומא יב ע"א. 

ל׃ �ד ְוָלֶע�ֶרב ְיַחֵּל(ק ָׁשָלֽ 
אַכל ַעֹ ֶקר י ותר חולקהון משאר מין גפלובעדן רמשא יהון מיהון מקרבין כהניא קרבנא  צפרא ובפניאצפרא ובפניאצפרא ובפניאצפרא ובפניאבבבב ַּבֹּב�
יא הוא אחר חצות וקאי על התמיד של בין הערביים, וחשיב כל היום כבקר כדמוכח בש"ס דפנ ' בבוקרהוא ת ניאניאניאניאפפפפצפרא ובצפרא ובצפרא ובצפרא ובבבבב. קודשיא

 ת' הוא קודשיאקודשיאקודשיאקודשיא ותר חולקהון משארותר חולקהון משארותר חולקהון משארותר חולקהון משארממממין ין ין ין גגגגפלפלפלפלובעדן רמשא יהון מובעדן רמשא יהון מובעדן רמשא יהון מובעדן רמשא יהון מ"ב) ף ל"ג עדשבת (ע'  םהערבי ןבי (מס' זבחים דף י"א) ופניא היינו 
ל ף כך היה המזבח חוטף טהזאב הזה חו המזבח מבקריא  רפת פר" טצ" פ'משל לזאב כמ"ש בב"ר נ חבזהמ נההו ְוָלֶע�ֶרב ְיַחֵּל(ק ָׁשָלֽ

�ד  ,את הקרבנות 
אַכל ַעֹ ֶקר י ל ,בבקר השתע חדת הכבש האאַּבֹּב� עדיין אבל הכבש השני תעשה בין הערבים את  ְוָלֶע�ֶרב ְיַחֵּל(ק ָׁשָלֽ

אַכל ואפשר שמלת . בין הערבים תמיד שלעל  ְוָלֶע�ֶרבהוא  םג 'קשה למה לא תֹ מורה על ְיַחֵּל(ק  משל על אכילת המזבח ומלתי

הן ובעדן רמשא ובעדן רמשא ובעדן רמשא ובעדן רמשא  ותומלדם, וקאי על התמיד של בין הערבים. בה על הקוסמו  ְוָלֶע�ֶרבת כוונתו היא שמל םעי"ל שגהמתנות. חלוקת 
  עוד. זה וצ"ע התורה אבל הנגינה מתנגדת לפיזמן אכילת הקרבנות הוא כל הלילה מן י כעים הענין טהוספות שהוסיף לה

(א) על חלוקת מתנות כהונה מיום העבודה במקדש (ב) על הקרבת קרבן בין  ְוָלֶע�ֶרב מסביר כי ת"א כוון במלת נתינה לגר - טט 

טפחא, מתנגד לתרגום זה. אבל אם טעם טפחא פועל כאן גם בתפקיד רבוי והתפשטות  – ְוָלֶע�ֶרבהערבים, אבל סובר כי טעם מלת 

�ד ְוָלֶע�ֶרבעשויה להצטרף לכתוב לפניה ותהיה יחידה אחת  ְוָלֶע�ֶרבמלת האפיון ממנו אלפניו, אז  
אַכל ַעֹ ֶקר י העוסקת בקרבן  ַּבֹּב�

להתמיד של בקר ושל ערב, ובנוסף האפיון של מלות  גם הוא מתפשט אלפניו ובא לומר כי מתנות הכהונה של כל היום  ְיַחֵּל(ק ָׁשָלֽ
  ו היום.  מתחלקים בערב בין כל הכהנים ששירתו באות

ף מלת כתב כי ת"א תרגם  נתינה לגר ב' פירושים, הפי' הא'  הם(ש) ,בנימין בארעה תשרי שכינתא ובאחסנתה יתבני מקדשאבנימין בארעה תשרי שכינתא ובאחסנתה יתבני מקדשאבנימין בארעה תשרי שכינתא ובאחסנתה יתבני מקדשאבנימין בארעה תשרי שכינתא ובאחסנתה יתבני מקדשאִיְטָר�
  . ובאחסנתה יתבני מקדשאובאחסנתה יתבני מקדשאובאחסנתה יתבני מקדשאובאחסנתה יתבני מקדשאוהפי' הב' בארעה תשרי שכינתא בארעה תשרי שכינתא בארעה תשרי שכינתא בארעה תשרי שכינתא 

ף  ד"(נבזבחים והנה  ה זה יבנה המקדש?ובגמרא חולקים ממקדש. יבנה המרמז לשתי דרשות (א) שריית שכינה (ב) קטן - זקף – ִיְטָר�
   ,מקדשאמקדשאמקדשאמקדשאי י י י ננננובאחסנתה יתבובאחסנתה יתבובאחסנתה יתבובאחסנתה יתבולוי מתרגם  יתבני מדבחאיתבני מדבחאיתבני מדבחאיתבני מדבחאבאחסנתיה באחסנתיה באחסנתיה באחסנתיה רגם תי רב ולוי רב מגפלי )ע"א

ף 
אַכל כתוב  שבשני קרבנות התמיד שבין לכל הקרבנות ללמד כי אפשר שבא קטן וקמץ מדגישים הפסק חזק, - זקף – ִיְטָר�ֹ ֶקר י ַּבֹּב�
�ד ְוָלֶע�ֶרב  וכך היה בזמן שהבמה הגדולה הייתה בגבעון וארון העדות . לוי)- (כ ואין צריכים לבית מקדש רב)-(כ מזבח תקין מספיקַע

  והשכינה בירושלים.

ף של הכתובשריית השכינה  התרגוםאפשר כי  י֙  )שמ' יתרו כ,ב(תבנית כשוה ליש להסביר  ִּבְנָיִמין� ְזֵא
ב ִיְטָר� יM 'ה֣  ָאֽנִֹכ֖    ֱאRֶה֑֔

בתום בירור השלל  –וללמד על שני שלבים בתיקון הבריאה אחד המכונה בקר ואחד המכונה ערב קטן) - (פשטא מונח זקף יוןבטעם על 
  של ניצוצות הקדושה מהקליפות. המשך הסבר עם פסוק (מט,כח)   

  :ח,כטמי חוי ראשיתב

זֹאת ֲאֶׁשר-ָּכל Gים ָעָׂש�ר ְו
 ל ְׁשֵנ י ִיְׂשָרֵא� ר ָלֶה�ם -ֵא/ֶּלה ִׁשְבֵט( ם׃ִּדֶּב֨ 5 ֹאָתֽ ֹו ֵּבַר( ר ְּכִבְרָכת� יׁש ֲאֶׁש( ם ִא/   ֲאִביֶהם� ַוְיָב
ֶר5 אֹוָת�
זֹאת...  ֵא/ֶּלה-ָּכל Gתביר ... תלשא, כעין רמז לחישוב אלפניו – ְו  

ל) ,כזטמ( ּו ַלֵּׁשִדים�  )דב' האזינו לב,יזאותיות ( ֵא/ֶּלה-ָּכל) ,כחטמ( ָׁשָלֽ �ַּה ִיְזְּבח �Bא ֱא 
ֹ ר מכח חטא אדם אלו ההסתרות ההכרחיות לבריאה אשל
ואשר החזיקו בתוכן רפ"ח ניצוצות הקדושין משבירת הכלים בבריאה המרומזות בטעם מלת  - הראשון מציגות תכונות של קליפות הרע 

ובני ישראל בעבודתם במצרים תקנו והוציאו ר"ב  .תביר, והתגברו מאד מאי שמירת ברי"ת (אותיות תבי"ר) של אדם הראשון – ֵא/ֶּלה-ָּכל

גי' פ"ו ניצוצין הקדושין שלא  ֵא/ֶּלה-ָּכלשלימות קדושת ישראל בשמירת הברי"ת (שלא נגעלו בזימת מצרים) אבל  –הקדושים ניצוצין 
ּהַ אדמ"ת הכהני"ם גי' יצ"ר הר"ע ונשארו שבויים בין -נגאלו בעבודת ישראל כי היו ב �Bא ֱא 
ֹ גי' פ"ו היונקים חיותן מפ"ו ניצוצין  ל

י)  ישעיהו נא,ויבוא הסיום לתיקון ( הקדושין שלא נגאלו עד אשר ִים-ִּכֽ חּו�  ֶּכָעָׁש�ן ָׁשַמ" ה ַּכֶּב
ֶגד ְוָהָא�ֶרץ�  ִנְמָל֨ כל פ"ו הניצוצין  ִּתְבֶל�
  הקדושין יגאלו, תיפסק היניקה של הקליפות והן יעלמו והעולם יעלה למדריגות שקודם לחטא אדם הראשון.



  , התשע"גהאגדטעמי המקרא בהלכה וב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לזכרון תרגום השבעים, עזרא הסופר, י' בטבת

  לעלוי כל נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  והלכה ובאגדה, התשע"טעמי המקרא ב 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - אטפח֖  ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  רע ממנו;מוסיף מהענין על הענין או גו – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

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

  (התשע"ו) בראשית ויחי מז,כח 1.6
  :ה,בראשית ויחי מח

ה ְׁשֵנֽיְועַ  Hִים ַעד-ָּת �ים ְל�" ְּבֶא
ֶרץ ִמְצַר ְיָמה ִלי-ָבֶני�4 ַהּנֹוָלִד֨ י ֵאֶל/י� ִמְצַר�   ֵה�ם-ֹּבִא(
ְהיּו  ֹון ִיֽ ן ְוִׁשְמע� ה ִּכְראּוֵב( י׃-ֶאְפַר�ִים� ּוְמַנֶּׁש�   ִלֽ

ה  Hְוַעָּתн ה  ...(אתנח) פזר ן וההלכה אחריווהוא תיאור קטן - פשטא זקף –ֶאְפַר�ִים� ּוְמַנֶּׁש� ְהיּו ִּכְראּוֵב( ֹון ִיֽ י׃-ְוִׁשְמע� כעין לימוד אלפניו  ִלֽ
(השוויון מרומז בטעמי  בארץ ישראלשווה ולאחריו. הלאחריו הוא השוואת אפרים ומנשה לראובן ושמעון כמייצגי כל בני יעקב לירושה 

י )חי מח,דבר' וי( קדמא ואזלא במלה אחת ַתִּת" המכוון אל תחילת הקרא , הלימוד אלפניו ) ְוָנ֨ Hלמקום אחר, אל  , התפקיד ללמדפזר – ְוַעָּת
ה  )חי מח,הבר' וי( אמר רב יהודה אמר שמואל במקללת יולידיו בפני מולידיו וסימניך] ב,בבלי כתובות עב[ ע"פההלכה  ֶאְפַר�ִים� ּוְמַנֶּׁש�

ְהיּו ֹון ִיֽ ן ְוִׁשְמע� י-ִּכְראּוֵב(    ׃ִלֽ

  כיצד הגענו לכתובה? לא כתובה.בה מולידיו בפני ילדיו יוציאילדיו בפני מולידיו או הלכה שהמקללת ה •

כנגד ראובן  כפי' רש"י ליטול חלק בארץ איש כנגדו.קטנה, ענין של מחיצה, אפרים ומנשה יחשבו כבני יעקב - תלישא -  ָבֶני�4 -ְׁשֵנֽי
הם בכלל  בה נשא את אסנת לאשה וגם הקמיע שכתב יעקב ושם על צוארה, הבנים שטר כתובהושמעון וזאת כיון שיוסף הראה ליעקב 

  ישראל. 

הבמעמד ברכת יעקב ליוסף ולבניו נמצאים יחד יעקב מולידו של יוסף ובני יוסף  • בני אסנת שיוסף נשאה בכתובה, אם  ֶאְפַר�ִים� ּוְמַנֶּׁש�
 קטנה עוקרת אותה מזכות הכתובה להוציאה בלא כתובה.- ח"ו האשה תקלל הסבא או הנכדים בעת המצאם ביחד התלישא

ה Hכפי' רש"י ליטול חלק בארץ איש כנגדו.קטנה, ענין של מחיצה, אפרים ומנשה יחשבו כבני יעקב - תלישאפזר  ֶני�4 בָ -ְׁשֵנֽי ְוַעָּת    

ה  Hאפשר כי מלמד רשות לאבא לתת מתנות מחיים שלא כפי שאחרי מותו הירושה לבכור פי שניים  –לימוד למקומו  פזר ָבֶני�4 -ְׁשֵנֽיְוַעָּת
  משאר האחים.

  

ים ְל�" -ֵנֽיׁשְ (ה)   רש"י י ֵאֶל/י� -ַעד...  ָבֶני�4 ַהּנֹוָלִד֨  ֵה�ם-ִלילפני בואי אליך; כלומר, שנולדו משפרשתה הימני עד שבאתי אצלך,  -ֹּבִא(
     בחשבון שאר בני, ליטול חלק בארץ איש כנגדו. - 

ֹוןֶאְפַר�ִים� ּומְ  ]דעת זקנים מבעלי התוספות[ מלת "בחשבון" של רש"י עשויה לרמז לדרכם של ן ְוִׁשְמע� ה ִּכְראּוֵב( אפרים מנשה גי'  –ַנֶּׁש�
, ארמון על מכונו ענף ברכות בחשבון, הרב הצב"י משה ארמוני[ -. ובשינוי מסוים ב וכולל אחד (תשכ"ה) ראובן שמעון (שווה)(תשכ"ו) 

ה...  ]הקדמה(אוצר החכמה)  ֹוןעולה תשל"ב  ֶאְפַר�ִים� ּוְמַנֶּׁש� ן ְוִׁשְמע�   הכולל עולה תשל"ב.  עולה תשל"א ועם ְראּוֵב(

ה ְׁשֵנֽי Hים ְל�" פזר תלישא, תלישא כרמז לגימטריות בכלל ( – ָבֶני�4 -ְוַעָּת קדמא ואזלא ככלל) שהם מדה מל"ב מידות שהתורה  – ַהּנֹוָלִד֨

ה והאגדה נדרשת בהם (לרבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי) ולגימטריות שהם בהפרש של אחד,  Hה כולה ע"פ , לימוד לכל התורפזר –ְוַעָּת
השימוש בגימטריאות שהם בהפרש של אחד שנחשב גימטריא מדויקת למדו חז"ל זכות על הנ"ל מהגימטריה הנ"ל  ]ארמון על מכונו[

  .הענין ולא מאולצת לצורך

  

ה )ה,ויחי מח' בר( מלת Hאפשר שכאן (הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל) בדברים פר' עקב, היא ענין של תשובה ברכת ציוןע"פ דרשת  ְוַעָּת .

ֹוןמרומז על התקבלות תשובת ראובן במעשה בלהה, וע"י תבנית הטעמים של  ן ְוִׁשְמע� שאר מרכא טפחא, כיתור לרבות התשובה ל – ְראּוֵב(

י )ד,ויחי מח' בר(השבטים, ולכולם  ַתִּת"   שוויון בירושת הארץ.קדמא ואזלא במלה אחת בתפקיד ב – ְוָנ֨

  

ה ְׁשֵנֽי Hִים ַעדָבֶני�4 ַהּנֹולָ -ְוַעָּת �ים ְל�" ְּבֶא
ֶרץ ִמְצַר ְיָמה ִלי-ִד֨ י ֵאֶל/י� ִמְצַר�   ֵה�ם-ֹּבִא(
  הסבר בדרך של פרט וכלל ופרט:

ים ְל�"  , פרט קדמאהקטנה- תלישא -ָבֶני�4 -ְׁשֵנֽי ִים ַעדאזלא, הענין המרכזי בפסוק, וקדמא  – ַהּנֹוָלִד֨ �י ֵאֶל/י� -ְּבֶא
ֶרץ ִמְצַר ֹּבִא(
ְיָמה דווקא אלו שנולדו בארץ מצרים עד בוא יעקב מצרימה,  , פרט בתראה המסביר את הפרט קדמאה,רכא תביר טפחאמרביע  -, ִמְצַר�

אלא שבפרט וכלל ופרט, הפרט  דווקא אלו שנולדו וגדלו במסירות נפש של יוסף וב"ב כאשר לא היה להם משפחה תומכת ואוירה יהודית.
ְהיּוכי הרבוי נלמד מהסיפא של הפסוק בתראה צריך לרבות משהו ממין הפרט קדמאה. אפשר  ֹון ִיֽ ן ְוִׁשְמע� ה ִּכְראּוֵב( י׃-ֶאְפַר�ִים� ּוְמַנֶּׁש�   ִלֽ

ֹוןנפתח בהסבר  ן ְוִׁשְמע� מרכא טפחא, יתור לרבות את כל בני יעקב להשוואה לאפרים ומנשה בני יוסף שיחשבו שוים לירושת  – ִּכְראּוֵב(

ה  (אתנח) וק המוצגת ע"פ תבניות טעמים בסבר זה משתלב בהסבר הסיפא של הרישא של הפס הארץ. קטן - פשטא זקף –ֶאְפַר�ִים� ּוְמַנֶּׁש�

ְהיּו אחריוכתובה וההלכה והתוכן הוא תיאור  ֹון ִיֽ ן ְוִׁשְמע� י׃-ִּכְראּוֵב( כעין לימוד אלפניו ולאחריו. הלאחריו תבנית טעמים ותוכן שהיא , ִלֽ
, כאשר השוויון מרומז בטעמי קדמא ואזלא בארץ ישראלשווה עקב לירושה הוא השוואת אפרים ומנשה לראובן ושמעון כמייצגי כל בני י

י  )חי מח,דבר' וי( במלה אחת ַתִּת"   )ְוָנ֨

  

   מצב (א) בני יעקב באופן רוחני (ב) בני יוסף בפועל.-כרב מקף -  ֵה�ם- ִלי

ב האר"י ז"ל על פסוק "וילך ראובן" מה שכת(ועוד ספרים בקצת שינויים) (אוצר החכמה) ...  בני יצחק, יצחק משאלוניקי פר' ויחי
וכשמתה רחל ונתן יעקב ערסיה אצל בלהה אזי באו שתי נשמות בההוא ערסיה כדי להתעבר בבלהה. וכשבלבל ראובן יצועי אביו אזי 

  .פרחו אותן הנשמות והלכו להן למצרים ונתלבשו באסנת בת פוטיפרע, והן הן נשמות אפרים ומנשה

ְיָמה (ונסתתרו באוצר הידוע  , רוב הנשמות מעולם היצירה,הוריד שתי נשמות לעולם הזה , יעקבם"ם יצר"הר האותיות בשינוי סד – ִמְצַר�

ִים ויוסף השלים הבאתם לגוף היינו )) בן איש חי דרושים ויחיששמו גוף( �מוגבל כמו  -ם, מקום צר "ר י"מצבשינוי סדר האותיות  –ִמְצַר
  גוף ביחס לנשמה.

בנים, אלא ששנים נולדו דרך יוסף, ואחד לאה דנה בעצמה שלא תהא רחל עם פחות בנים  ֵה� -ימיו צריכים להיות  וש המפרש כי ליעקב
  מהשפחות ולכן לא נולד בן אלא בת היא דינה. ואסנת בת דינה משכם החוי, נישאה ליוסף וילדה את בני יוסף מנשה ואפרים.

נמצא  –(אוצר החכמה)  בן איש חי דרושים ויחיחיים בן אליהו, ע' צו, אישים במקרא ובתלמוד ב: הרב יוסף  –אוצרות החיים 
ה "י ראובן הלכו אצל יוסף. וזה שנאמרע, ורק היו מכבראפרים ומנשה של יעקב אבינו  Hים ְל�"  ָבֶני�4 -ְׁשֵנֽידייקא,  ְוַעָּת , שבעת  ַהּנֹוָלִד֨
ְהיּו-כן בדין הוא ד , שנשלחו מן השמים לי, ועל ֵה�ם-ִליהלידה היו לך, הנה מתחילתם  ֹון ִיֽ ן ְוִׁשְמע� ה ִּכְראּוֵב( י׃-ֶאְפַר�ִים� ּוְמַנֶּׁש�  ִלֽ

  להכניסם בכלל בני.



  , התשע"גהאגדטעמי המקרא בהלכה וב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
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  לזכרון תרגום השבעים, עזרא הסופר, י' בטבת

  לעלוי כל נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  והלכה ובאגדה, התשע"טעמי המקרא ב 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 מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - אטפח֖  ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 
היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  רע ממנו;מוסיף מהענין על הענין או גו – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 

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

  

ה ְהיּווהוא תיאור ואחריו הלכה או פעולה , טןק- קףפשטא ז(אתנח)  – ֶאְפַר�ִים� ּוְמַנֶּׁש� ֹון ִיֽ ן ְוִׁשְמע� י-ִּכְראּוֵב( (כאן פסיקת יעקב המשווה  ִלֽ

  ולאחריו לימוד אפשרי אלפניונית לאת אפרים ומנשה לבניו), זאת תב

  , אתנח מחזק הגבלת שייכות ליעקב, ולכן הנשמות שהוריד יעקב ֵה�ם-ִלירוצה לומר שאפרים ומנשה 

ְהיּו י-ִיֽ אלא שיוולדו מעתה,  יוסף מהשבטים שהרי הוא בחינת אב לשבטים כיעקב ואין לו נחלה משלו לבניו מגביל, שלא יהיהסלוק  -  ִלֽ
  אחיהם אפרים ומנשה.יקראו על נחלת 

ְהיּו י-ִיֽ ההגנה של יעקב עליהם (א) כששומרים את התורה (ב) כאשר אינם שומרים את התורה (ראה הסבר לנוטריקון מצב - מקף כרב – ִלֽ

ְהיּולקים בזה") - מלת "בנ"י אשר נתן לי א י-ִיֽ   סלוק, הגנת יעקב עליהם רק במצב ששומרים את התורה. – ִלֽ

   

ו יֹוֵס�ף ֶאתוַ  :ב,נ ויחי בראשית ים ַלֲחֹנ�ט ֶאת-ֲעָבָדיו� ֶאת-ְיַצ֨ ְפִא� 
יו-ָהֹר ים ֶאת     ָאִב� ּו ָהֹרְפִא� ל׃-ַוַּיַחְנט(   ִיְׂשָרֵאֽ
ו  שציוה לעבדיו להיות עם מוציא מפשוטו  ספר חסידיםבשם  תורה שלמה [ה] –פשטא  מהפך –ֲעָבָדיו� -יֹוֵס�ף ֶאת קדמא –ַוְיַצ֨

של יעקב אלא בניו. והרופאים מורים לבניו לעשות לו כך וכך ועבדיו רואים שלא יחסרו דבר הרופאים להזהירם שלא יגעו בגופו 
ים -ֶאת שבניו לא יראוהו. ְפִא� 
   שלא יחסרו דבר שבניו לא יראוהו., ריבה את הכלוריבה  - במקף מלים המחוברות ב קטן- קףמונח ז -ָהֹר

  ., וכך הם אומרים בחזרתם מקבורת יעקבהנהגתויוסף נופלים באופן מסוים בגדר עבדי יוסף שקבלו את  אחי

יו-ַלֲחֹנ�ט ֶאת   טפחא (ללא מרכא) אתנח   – ָאִב�

ים- ֶאתעל בתפקיד אפיון מתפשט אלפניו המלמד טפחא  - ַלֲחֹנ�ט :  ְפִא� 
יו-ֶאת-כמרומז ב ָהֹר דווקא  שלפניו ַלֲחֹנ�טאת  גבילמ ,אתנח – ָאִב�
לאחרים נראה כמת. ולכן אין גופו מסריח,  אלאנאמרה בו מיתה ממש  לא ירש" פ"עשהרי  .שתתאמנה לכבוד אביו ולא לאחרים לשיטות

(ע"פ מקורות שונים באוצר  ולא היו נותנים רשות להוציאו לקבורה בארץ כנען זאותו ע" עושיםואם המצרים היו יודעים זאת היו 

 את יוסף)טט: ( שבטים חנטו אותור' פנחס אמר  ]נא) פרשה ק יאבראשית רבה (ויל[ע"פ  )נ,כו ויחי 'בר(- אבל אפשר כי מהנדרש ב. החכמה)

  ים לנגוע בו.רנוכל ללמוד שגם את יעקב "חנטו" כביכול השבטים כרופאים ולא נתנו למצ

  

ף ֶּבן נ,כו: ויחיבראשית  
ָמת יֹוֵס� ִים׃-ַוָּי ֹון ְּבִמְצָרֽ ֹו ַוִּי(יֶׂשם ָּבָאר� ּו ֹאת� 
�ים ַוַּיַחְנט ה ָוֶע�ֶׂשר ָׁשִנ   ֵמָא(
ֹוַוַּיַחנְ  ּו ֹאת� 
ִים קטן, והוא פעולה- זקף מונח -  ט ֹון ְּבִמְצָרֽ מרכא טפחא סלוק, והוא פעולה, כעין שתי פעולות העשוי להדרש  – ַוִּי(יֶׂשם ָּבָאר�

  אלפניו ולאחריו.

ף ֶּבן) ונ,כ ויחי 'בר( בראשית רבה (וילנא) פרשה ק יא אליו שמות א,א- דרשה מלאחריו ב 
ָמת יֹוֵס� ה ָוֶע�ֶׂשר ׁשָ -ַוָּי ֹוֵמָא( ּו ֹאת� 
�ים ַוַּיַחְנט , ִנ
ּו הה"ד  שבטים חנטו אותו, רבי פנחס ורבי יהודה בשם ר' נחמיה, ר' יהודה אמר רופאים חנטו אותו ור' פנחס אמר מי חנטו 
ַוַּיַחְנט

ִים ֹון ְּבִמְצָרֽ ֹו ַוִּי(יֶׂשם ָּבָאר� ים ִמְצָר�ְימָ  ) שמות א,א( ומי הן ֹאת� ל ַהָּבִא� 
י ִיְׂשָרֵא� ֶּלה ְׁשמֹות� ְּבֵנ �   .הְוֵא

  

אּו׃ כלי יקר שמות א,א:הדרשה לאחריו כפי'  ֹו ָּבֽ יׁש ּוֵבית� ב ִא( ים ִמְצָר�ְיָמה ֵא
ת ַיֲעֹק� ל ַהָּבִא� 
י ִיְׂשָרֵא� ֶּלה ְׁשמֹות� ְּבֵנ �  ְוֵא
ים ִמְצָר�ְיָמה(א)  ל ַהָּבִא� 
י ִיְׂשָרֵא� ֶּלה ְׁשמֹות� ְּבֵנ �יׁש מר . הוסיף וי"ו במלת ואלה, גם אמר מתחילה הבאים לשון הווה ואחר כך אְוֵא ִא(

אּו ֹו ָּבֽ ִים) נ,כו ויחי 'ברלשון עבר. לפי שנאמר למעלה ( ּוֵבית� ֹון ְּבִמְצָרֽ ואחרי מות יוסף   (ופסוק זה מלמד לאחריו לשמות א,א) ַוִּי(יֶׂשם ָּבָאר�
לא היו פני המצרים עם ישראל כתמול שלשום והיו מרגישים אז הביאה למצרים כאילו באו בפעם ההוא למצרים, לכך נאמר ואלה 

    .מוסיף על ענין ראשון שמצד מיתת יוסף דומה כאילו עכשיו המה באים

ֹון ַוִּי(יֶׂשם ויש ...  פרי צדיק בראשית פרשת ויחי - ר' צדוק הכהן מלובלין מרכא טפחא, יתור לרבות דברי התורה של יוסף, כפי'  – ָּבָאר�
ן העדות וכו', וכי דרכו של מת מהלך עם ארון חי לומר שמרמז בזה מה שאמרו (תנחומא בשלח ב') שארונו של יוסף מהלך עם ארו

העולמים וכו', המונח בארון זה קיים כל מה שכתוב בזה. וכן הוא בזוה"ק (פרשה זו רנ"א א) דאשתוי בתרי ארוני וכו' עיין שם וכיון 
  .היה מלא דברי תורה כמו ארון העדות שהיו בו הלוחותשהניחוהו בארון 

ִים וזה שמרמז  פרי צדיק בראשית פרשת ויחי -ר' צדוק הכהן מלובלין את מקום דברי התורה דאז כפי' סלוק, מגביל  – ְּבִמְצָרֽ
ִים ִיםעל הדברי תורה דאז היו כל הדברי תורה עוד  ְּבִמְצָרֽ כל זמן שהיו שם כל ישראל שורש ששים ריבוא נפשות שהם שורש  ְּבִמְצָרֽ

  .כל הדברי תורה

ֹו ל קשיים ההולכים וגדלים בגלות מצרים (א)  בשם ר' ח' שמיס, משל שלושה שלבים ש ּו ֹאת� 
ֹון (ב) ַוַּיַחְנט ִים(ג) ַוִּי(יֶׂשם ָּבָאר�  ְּבִמְצָרֽ

   ".מצרים"שם התיק את מצר הים שהוא מתקופת השיעבוד הקשה שהחלה סמוך ללידת מרים שאותיות שמה בשם מצרים לה

ראשו של הנקבר כמנהג עיר מולדתי נייהייזל וכמנהג עיר הנהגתי להעמיד המצבה לצד ...  שו"ת בצל החכמה חלק ה סימן קנא
אגב, ראיה למנהג זה ממש"כ בספר מושב זקנים (קובץ  -פרשבורג והסביבה, והוא כמדומני מנהג רוב המכריע של קהלות ישראל. 

ֶּלה ְׁשמֹות�  ) שמות א,א(פירושי רבותינו בעלי התוספות על התורה) ריש ספר שמות וז"ל,  �במובן לפי המשך דבריו ( למעלה, מה כתוב ְוֵא

ֹון) נ,כו ויחי 'בר( של ראש שהוא למעלה) שכותבין שמותיהן של מתים במצבה שעומדת , וסמוך ליה ואלה שמות מכאן רמז ַוִּי(יֶׂשם ָּבָאר�
  .של אדם חיים וכו', עכ"ל "בראש ארונו"

   1אנציקלופדיה תלמודית כרך ב, [ארון המת] עמוד קעט טור 

ִים) נ,כו ויחי 'ברורת המת בארון נהגה בימים קדומים, והוזכרה בתורה אצל יוסף: (הקבורה בארון. קב ֹון ְּבִמְצָרֽ . אף חכמי ַוִּי(יֶׂשם ָּבָאר�
ועוד. ואף הקבורה בכוכים של מערה, שנהגה בזמן המשנה  ישראל נקברו בארונות, כמו שמצינו בעקביא בן מהללאל ורבנו הקדוש

, (סוטה יג,א) הארונות היו עושים מעץ, וגם מאבן, ויש שעשו גם ממתכת נים את הארונות בכוכיםוהתלמוד, היתה בארונות, שהיו נות
  אבל אסור. (מסכת שמחות פי"ג)  וגם משל חרס

ֹון ַוִּי(יֶׂשם ִיםקבורה בארונות מעץ ואבן וטעם מלת  מרכא טפחא, יתור לרבות – ָּבָאר� סלוק, מגביל שאסור לקבור בארון חרס  – ְּבִמְצָרֽ
וארון יוסף שהיה לפי המסורת מעופרת היה כדי לשקעו בנילוס למצרים מסיבת שלא רצו שבני ישראל יצאו, לישראל כדי שלא  ומתכת

עשו לו ארון של מתכות ושקעוהו בנהר נילוס, כדי שלא ידעו בו המצרים  שכל טוב (בובר) בראשית פרק ניעשו מיוסף עבודה זרה 
ֹון ) נ,כו ויחי 'ברוזה ששמו את יוסף הצדיק בארון דכתיב ( ה סימן שסב סעיף גערוך השולחן יורה דעויעשוהו לאלוה:  ַוִּי(יֶׂשם ָּבָאר�

ִים   וגו' הטעם פשוט שלפי שצוה לבלי לקוברו במצרים הוכרחו להטילו בארון ולהטמינו בנילוס ְּבִמְצָרֽ

ִים   .ולא ליוסף פללו לה' בלבד לגאולהעיון שיתסלוק, מגביל לומר שמקום קבורתו לא נודע במדויק ומזה הר – ְּבִמְצָרֽ


