ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ו

מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; טפח֖ א – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א טפח֖ א – יתור
תמצית השערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק – מגביל; מו ֣נח – רבוי; מהפ֤ ך פשט ֙א – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א טפח֖ א  -קבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; מקף -רב-מצב של המוטעם ,בד"כ מצב
המקרא
טעמי
האמנתי
והחלק( כי
)טטוד"ל
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה:
קטן  ...זקף֔ -
רביע –  ... ;4זקף֔ -
התשע"ג֗ ;3
גדול –
אגד;2ה,זקף֕ -
ובן –
קט
בהלכה֔ -
פשוט ;1 ,זקף
פשט ֙א –
שם:ממנו;
קי"טאו ,גורע
תהליםהענין
מוסיף –מהענין על
סגול –
במצוותך ֒
זרקא
֘
נדרשים;
למדניהשלם
ודעתשנחלק,
טעם– סדור
טובפסק ׀
אחד נדרש;
אזלא – מלמד( דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרס ֩א – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה; תלישא ֠-גדולה = ֠תלשא – דרוש בפסוק ולפניו
קדמא ו ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
) ֨
שעור ,מחיצה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ב"ה
1.1

בראשית  -ויחי מח

בראשית ויחי מח,ד:
ית וּנְ ַת ִתּי ִל ְק ַהל עַ ִמּים
ֹאמר אֵ לַ י ִהנְ ִני ַמ ְפ ְר וְ ִה ְר ִבּ ִ
וַיּ ֶ
עוֹלם׃
ָֽ
ע ) אַ ח ֲֶרי אֲחֻ זַּ )ת
֨ת ִ"תּי אֶ תָ -ה ָא ֶ1רץ ַהזּ ֹ/את ְלז ְַר ֲ
ְו ָנ ַ
ְו ָנ ַ֨ת ִ"תּי  -קדמא ואזלא במלה אחת
רבי יוסף בכור שור )ד( ְו ָנ ַ֨ת ִ"תּי אֶ תָ -ה ָא ֶ1רץ ַהזּ ֹ/את וגו'  -ומאחר שנתנה לי הקדוש ברוך הוא ,יכולני לחלקה כרצוני.

)ה-ז(
כראובן ושמעון  -ליטול שני חלקים בארץ ,ולכך קרוב לשליש ארץ ישראל לבני רחל בעבר הירדן ,שיש לה שני מטות
וחצי בתשעה מטות וחצי.
א' בעושה תלוי מעשה ,ליעקב אבינו הרשות להעניק חלקי הארץ לפי החלטתו
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:
ֹתי ִמכָּ לָ -רע יְ ָב ֵר 65אֶ תַ -הנְּ עָ ִרים 8
ֹאל א ִ"
ַה ַמּ ְלאָ ַ 4 5הגּ ֵ֨
אב ַֹתי אַ ְב ָר ָהם ְויִ ְצ ָחק
ְויִ ָקּ ֵרא בָ ֶהם ְשׁ ִמי ְו ֵשׁ)ם ֲ
רב ְבּ ֶ )ק ֶרב הָ ָ ֽא ֶרץ׃
ְויִ ְדגּ)וּ לָ ֹ
ַה ַמּ ְלאָ  – 4 5תלישא-קטנה ,בעל בחינה נעלה ,כפירוש אור-החיים – פירוש מאמר ה' אשר יצו את ידידיו אליו יקרא מלאך  ...שיהיה

מימרא ה' בסעדם ויברך אותם .ודרשה בדרך תורת חב"ד המלאך בטל אל שולחו ,כפירוש שפת"ח – אין למלאך כח לגאול שום אדם
בלא רשות הקב"ה.
ַהגּ ֵֹ֨אל א ִ"ֹתי – קדמא אזלא – השגחת ה' המתבטאת במאמרו הוא מלאכו ,היא הגורם המרכזי ,המקדים ,המלמד כי ברכת הבנים וסעדם
תהיה מה' יתברך.
ַה ַמּ ְלאָ ַ 4 5הגּ ֵֹ֨אל א ִ"ֹתי – מהווה כעין כלל או מלמד ופרטיו אחריו
ל־רע
ָ
ֹתי ִמכָּ
ֹאל א ִ"
א' ַהגּ ֵ֨
ב' יְ ָב ֵר ? 5אֶ ת־הַ נְּ עָ ִרים 8
ג' ְויִ ָקּ ֵרא ָב ֶהם ְשׁ ִמי
אב ַֹתי אַ ְב ָר ָהם ְויִ ְצ ָחק
שׁם ֲ
ד' ְו ֵ )
ְויִ ָקּ ֵרא בָ ֶהם ְשׁ ִמי – מהפך פשטא זקף-קטן ע"פ אור-החיים מצניע שם יעקב )כמו שהצניע בפסוק ט"ו( " ...והזכיר גם כן זכותו
בהצנע" וזה מעשה המהפך פשטא שאף שלא מזכיר שם יעקב יהיה בהם שמו כמו שם אבותיו המפורש
ְו ֵשׁ)ם ֲאב ַֹתי – מרכא טפחא ,יתור לרבות ,והטפחא פותחת טפח למעט ע"י האיפיון הנאמר במלים אַ ְב ָר ָהם ְויִ ְצ ָחק – מונח אתנח ,למעט.
ויוסבר הרבוי והמיעוט כך :בדף פנינים לך לך התשע"א ,הרב יוסף ברגר ,כתב בשם "אדני פז" על בר' לך לך טו,טו ואתה תבוא אל
אבותיך )יו"ד יתירה ,מרמזת על רבוי אבות( כיון שתרח עשה תשובה הוא מביא את נחור אביו לגן עדן כדי שלא יהיה נחור בגיהנום והוא
בגן עדן .אם כן מרכא טפחא מרבם לגן עדן ,מונח אתנח ממעטם מברכת האבות.
הטפחא פותחת טפח למעט ע"פ הספורנו דווקא שם אבותי אַ ְב ָר ָהם ְויִ ְצ ָחק ולא שם תרח ונחור כי הצדיקים לא יקרא עליהם שם
אבותיהם הרשעים וכן בהפך כאמרו רז"ל )סנהדרין פרק אלו הנחנקין( וגו'
ת־הנְּ עָ ִרים  – 8זרקא סגול ,בתפקיד הוספוה מסוג הענין על הענין ,ע"פ אור-החיים ד"ה "ויקרא בהם שמי וגו' " ההוספות הן:
ַ
יְ ָב ֵר ? 5אֶ
א' שיהיו בהדרגת שלושת האבות שכשם שאין אדם יכול לנתק או לקלקל באחד מג' האבות ואין צריך לומר בכולן ביחד,
כמו כן הם.
ב' שיגיע באמצעותם יקר לשם אבות
ג' יהיה חבוב הזכרת שמם לפני ה' כחבוב הזכרת אברהם ,יצחק ויעקב וכו' ...כי שמו של אפרים נתיקר בעיני ה' ומזכירו
בחשק וחבה יתירה.
ע"פ שפת"ח על רש"י ד"ה את-הנערים – מנשה ואפרים ... ,והא דבירך אותם ב' פעמים יש לומר כתיב פסוק ט"ו "ויברך את יוסף"
וכלל אותם בברכתו של יוסף אבל לא בירך אותם בפני עצמם ואח"כ ייחס להם ברכה בפני עצמם )קצ"מ(
ַה ַמּ ְלאָ  –4 5תרסא מצייר מחיצה מקיפה כפי' ראב"ע שמות ג' כאשר אמר דוד :חנה מלאך ד' סביב ליראיו ויחלצם )תהלים לד ,ח(.
ִמכָּ לָ -רע – רביע ,כל רע מיוצג ע"י ארבעה מלאכי שמאל וההגנה מהם ע"י ארבעה מלאכי ימין או ארבע קבוצות מלאכי ימין הנקראות
ע"ש מלאך המנהיגם .כנאמר ב -זוהר כרך ב )שמות( פרשת בא דף מב עמוד א דלכל בר נש דאית ביה ארבע יסודין ארבע מלאכים

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,
זוהר כרך א )בראשית( פרשת ויחי דף רכח עמוד ב
קודשא בריך הוא עביד לתתא כגוונא דלעילא כרובים דיוקנא דלהון כחיזו רביין וקיימין תחות האי אתר מימינא ומשמאלא ואלין אתברכן
בקדמיתא מהנהו ברכאן דנגדן מעילא ומהכא נגדי ברכאן לתתא ועל דא כתיב המלאך הגואל אותי מכל רע ,אותי דנטיל ברכאן מגוונין דלעילא
וכיון דאיהו נטיל יברך את הנערים דא רזא דכרובים דמנייהו נגדי ברכאן מעילאי לתתאי )נ"א ותתאי(:
אבן עזרא הפירוש הקצר שמות פרק ג
)ז( ויאמר ראה ראיתי  -אלה דברי המלאך .תראה אמר יעקב האלהים אשר התהלכו אבותי )בראשית מח ,טו  -טז( ,והוא המלאך ,כאשר אמר
הכתוב השמר מפניו ושמע בקולו )שמות כג ,כא( ,והטעם כי ,מלאך השם היה עם האבות ,והם הולכים אל המקום אשר יוליכם ,כאשר היה עם
בניהם .וטעם הרועה אותי )בראשית מח ,טו(  -הוא המוליכו ממקום למקום ונותן לו כל צרכו והושיעו מכל צרותיו .ואל תתמה איך יהיה המלאך
י"ב–טבת–התשע"ו 24-Dec-15
לזכרון תרגום השבעים ,עזרא הסופר ,י' בטבת
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ו

מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; טפח֖ א – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א טפח֖ א – יתור
תמצית השערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק – מגביל; מו ֣נח – רבוי; מהפ֤ ך פשט ֙א – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א טפח֖ א  -קבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; מקף -רב-מצב של המוטעם ,בד"כ מצב
המקרא
טעמי
האמנתי
והחלק( כי
)טטוד"ל
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה:
קטן  ...זקף֔ -
רביע –  ... ;4זקף֔ -
התשע"ג֗ ;3
גדול –
אגד;2ה,זקף֕ -
ובן –
קט
בהלכה֔ -
פשוט ;1 ,זקף
פשט ֙א –
שם:ממנו;
קי"טאו ,גורע
תהליםהענין
מוסיף –מהענין על
סגול –
במצוותך ֒
זרקא
֘
נדרשים;
למדניהשלם
ודעתשנחלק,
טעם– סדור
טובפסק ׀
אחד נדרש;
אזלא – מלמד( דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרס ֩א – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה; תלישא ֠-גדולה = ֠תלשא – דרוש בפסוק ולפניו
קדמא ו ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
) ֨
שעור ,מחיצה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ב"ה

רועה ,כי הכל בצווי השם .ולמה לא תמהת על מלת הגואל אותי מכל רע )שם טז( ,והשם הוא הגואל .רק הוא כאשר אמר דוד :חנה מלאך ד' סביב
ליראיו ויחלצם )תהלים לד ,ח(.
ספר אבודרהם ברכת הראייה ,השבח וההודאה היוצא בלילה אומר לשם שמירה מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל ומלפני אוריאל .ומאחרי
רפאל .ושכינת אל על ראשי הצילנו ה' מפגע ומשטן רע .ולשון זה כדאיתא בפרקי רבי אליעזר ארבע כתות של מלאכי השרת מקלסין לפני הקב"ה
מחנה ראשונה של מיכאל על ימינו .מחנה שניה של גבריאל על שמאלו .מחנה שלישית של אוריאל מלפניו .מחנה רביעית של רפאל מאחריו
ושכינת של הב"ה באמצע והוא יושב על כסא רם ונשא) .ודומה בסידור רש"י סימן תכט ,וויטרי סימן עז(
כלי יקר אבל בענין השמירה מכל רע שנעשה על ידי שליח אמר המלאך הגואל אותי מכל רע ,כי תמיד מלאכיו יצוה לשומרו בכל דרכיו:

ְויִ ְדגּ)וּ לָ ֹרב – מרכא טפחא ,יתור לרבות ,תכלית ברכת ה' במאמרו = מלאכו ע"פ אור-החיים להגדיל בהם כח הרבוי יתר על הדגים
ולא ישלוט בהם עין הרע.
בראשית ויחי מח,כ:
א לֵ אמוֹר 8
וַיְ ָ֨ב ֲר " ֵכם ַבּיּוֹם ַההוּ 6
ֱBהים ְכּאֶ ְפ ַריִ ם ְו ִכ ְמנ ֶַשּׁה
מר יְ ִ ֽשׂ ְמ א ִ
ְבּ יְ ָב ֵר 5יִ ְשׂ ָראֵ ל לֵ א ֹ
ַשּׁה׃
וַיָּ )שֶׂ ם אֶ ת-אֶ ְפ ַריִ ם ִל ְפנֵ )י ְמנ ֶ ֽ
וַיְ ָ֨ב ֲר " ֵכם  -קדמא ואזלא בתיבה אחת  -בעושה תלוי המעשה ,בידי יעקב הרשות לברך הברכות ולהקדים ברכת בני בנו החביבים עליו

לפני ברכת בניו )ע"פ תורה שלמה קכג בשם זוהר חלק א רלג א(
א' הקדים ברכת בני יוסף לבני יעקב,
ב' הקדים בין בני יוסף את אפרים למנשה,
ג' קבע הלכה לברכת הבנים בך יברך ישראל לאמר ישמך א-לקים כאפרים וכמנשה
וַיְ ָ֨ב ֲר " ֵכם  -קדמא ואזלא בתיבה אחת ,השווה ברכת הנכדים תחת השם יוסף להתברך בשווה לשאר השבטים בני יעקב.
ַבּיּוֹם ַההוּ 6א לֵ אמוֹר  -8מונח זרקא סגול ,ענין של הוספת דבר מסוג המדובר בו ,כאן ע"פ תורה שלמה )קכב ,קכד( תחילה ברכם במלאך
הגואל ואח"כ הוסיף שאר הברכות בברכה שלימה )כי כתוב לאמור מלא(
בראשית ויחי נ,יז:
יוֹסף ָא ָנּHא ָשׂא ָGנא ֶפּשַׁ ע אַ ֶחי
ֹאמרוּ ְל ֵ
ֹֽכּה-ת ְ
ליו׃
רם אֵ ָ ֽ
ְבּ ַד ְבּ ָ )

אתם ִכּיָ -ר ָעה גְ ָמלוּ
ְו ַחטָּ ָ

ֱBהי אָ ִבי
ְועַ ָתּה ָשׂא נָא ְל ֶפ)שַׁ ע עַ ְב ֵדי א ֵ

יוֹסף
וַיֵּ ְ)ב ְךּ ֵ

תורה תמימה בראשית נ,יז

יח(

)יז( ָא ָנּHא ָשׂא ָGנא  -א"ר יוסי ב"ר חנינא ,כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש יותר מג' פעמים ,שנאמר ,אנא שא נא וגו' ועתה שא נא
]יומא פ"ז א'[:
הערות על תורה תמימה בראשית פרק נ פסוק יז

יח( דייק 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 הפעם
השלישי ,צריך המבקש לומר בפני עשרה שביקש ממנו ולא מחל לו .ועיין מש"כ בענין זה לעיל בפ' וירא בפסוק ויתפלל אברהם וגו' ,ופרטי דינים מזה באו"ח סי'
תר"ו - .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 ,וז"ל
שייכות הסמיכות ע"פ מ"ד ביומא י"ח א' ,שהיו משביעין לכה"ג שלא ינהוג מעשה הצדוקים בעבודתו ,ועל זה היה פורש ובוכה ,ואף הכא היה כן שחשדו ליוסף
במה שאין בו ]שרוצה לנקום מהם[ ובכה על זה כמבואר בקרא:

מחזור יוה"כ ,פיוט עבודת כ"ג ביום הכפורים :כהן גדול מתוודה שלוש פעמים בפר שלו ,בשעיר פנימי ,בשעיר לעזאזל וכל פעם מבקש
אנא בשם
אפשר כי תלישא-גדולה כאן משמשת
א' כשיעור של שלוש בקשות מחילה ,ואם לא מחל יאמר המבקש בפני עשרה שביקש ולא מחל לו.
ב' מחילה אלו עניני שמיים ,וכאן זה מעבר ע"י הפזר לבקשת המחילה ע"י כהן גדול ביוה"כ מהקב"ה
פזר מעביר ענין שיעור שלוש בקשות מחילה לבקשות כ"ג ביוה"כ .תורה תמימה למד מבכי יוסף על שחשדו בו שרוצה לנקום באחיו לבכי
כ"ג על שחשדו בו שמא ינהוג כצדוקים בעבודתו.
בראשית ויחי נ,כד:
קד אֶ ְתכֶ ם ְו ֶהע ֱָלה אֶ ְתכֶ ם ִמןָ -ה ָא ֶרץ ַהזּ ֹאת אֶ לָ -ה ָOא ֶרץ א ֲֶשׁ)ר נִ ְשׁ ַבּ/ע
ֵאBהים פָּ ֹ1קד יִ ְפ ֹ
ִN
יוֹסף אֶ ל-אֶ ָחיו אָ נ ִֹכי ֵמת ו
ֹאמר ֵ
וַיּ ֶ
ע ֹֽקב׃
ְלאַ ְב ָר ָה)ם ְליִ ְצ ָחק ֽוּ ְל ַי ֲ
ש ְמּ"תָּ ,תָּ שִ"ם ,הפרש מתקע"ו סֶדֶ "ק,
ַהזּ ֹאת אֶ לָ -ה ָOא ֶרץ – זקף-קטן זקף-גדול ,גי' ָ ,740
יח ִמןֽ ַ -ה ַחPנוֹת ֵמ ִציץ ִמןַ -הח ֲַר ִ ֽכּים׃ ,מסייע לעם
ש ְמּ"תָּ סֶדֶ "ק ,תָּ שִ"ם סֶדֶ "ק ,כנאמר ב -שיר השירים ב,ט ַמ ְשׁגִּ ַ
סה"כ כאילו נאמר ָ

ישראל לפתוח חרך ,סדק לעת הגאולה ,התעוררותא דלמעלה ,ואז כאשר עם ישראל פותח כפתחו של מחט ומתעורר ,התעוררותא דלתתא,
הקב"ה פותח הגאולה כפתחו שלו אולם.
דּוֹדי ִהנֵּה-זֶ ה ָבּא ְמ ַדלֵּ ג עַ לֶ -ההָ ִרים ְמקַ ֵפּץ עַל-הַ גְּ בָ ֽעוֹת׃
ִ
שיר השירים ב ׃ ס ]ח[ קוֹל
ה ַחPנוֹת ֵמ ִציץ ִמןַ -הח ֲַר ִ ֽכּים׃
יח ִמןֽ ַ -
עוֹמד אַ ַחר כָּ ְתלֵ נוּ ַמ ְשׁגִּ ַ
ֵ
דוֹדי ִל ְצ ִבי אוֹ ְלעֹ פֶ ר ָהאַ יּ ִָלים ִהנֵּה-זֶה
ִ
דּוֹמה
ֶ
]ט[
ל5׃
וּל ִכיֽ ָ -
וּמי ָלַ 5/ר ְעי ִ )ָתי יָפָ ִתי ְ
דוֹדי וְ ָאמַ ר ִלי ק) ִ
]י[ עָ נָ )ה ִ

י"ב–טבת–התשע"ו 24-Dec-15
לזכרון תרגום השבעים ,עזרא הסופר ,י' בטבת
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ו

מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; טפח֖ א – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א טפח֖ א – יתור
תמצית השערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק – מגביל; מו ֣נח – רבוי; מהפ֤ ך פשט ֙א – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א טפח֖ א  -קבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; מקף -רב-מצב של המוטעם ,בד"כ מצב
המקרא
טעמי
האמנתי
והחלק( כי
)טטוד"ל
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה:
קטן  ...זקף֔ -
רביע –  ... ;4זקף֔ -
התשע"ג֗ ;3
גדול –
אגד;2ה,זקף֕ -
ובן –
קט
בהלכה֔ -
פשוט ;1 ,זקף
פשט ֙א –
שם:ממנו;
קי"טאו ,גורע
תהליםהענין
מוסיף –מהענין על
סגול –
במצוותך ֒
זרקא
֘
נדרשים;
למדניהשלם
ודעתשנחלק,
טעם– סדור
טובפסק ׀
אחד נדרש;
אזלא – מלמד( דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרס ֩א – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה; תלישא ֠-גדולה = ֠תלשא – דרוש בפסוק ולפניו
קדמא ו ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
) ֨
שעור ,מחיצה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ב"ה

1.2

בראשית ויחי מז,כח

יוֹסף ִהנֵּ )ה אָ ִבי
בראשית ויחי מח,א :וַיְ ִהי ַ ֽאח ֲֵרי הַ ְדּ ָב ִרים ָהאֵ לֶּ ה וַיּ ֹאמֶ ר ְל ֵ
וַיִּ ַNקּח אֶ תְ -שׁנֵ י ָבנָיו ִעמּוֹ אֶ תְ -מנ ֶַשּׁה ְואֶ ת-אֶ ְפ ָ ֽריִ ם׃

ֹלה
ח ֶ

בבלי בבא מציעא פז,א

 ...פתחו כולם ואמרו אברהם הוליד את יצחק עד אברהם לא היה זקנה מאן דהוה בעי למשתעי בהדי אברהם משתעי בהדי יצחק בהדי
יצחק משתעי בהדי אברהם אתא אברהם בעא רחמי והוה זקנה שנאמר ואברהם זקן בא בימים עד יעקב לא הוה חולשא אתא יעקב
יוֹסף ִהנֵּ )ה אָ ִבי ח ֶֹלה עד דאתא אלישע לא הוה דחליש ואתפח אתא אלישע בעא רחמי
ֹאמר ְל ֵ
בעא רחמי והוה חולשא שנאמר וַיּ ֶ
ואתפח שנאמר )מלכים ב' יג,יד( וֶ ֽ א ֱִלישָׁ ע ָח ָלה אֶ תָ -ח ְליוֹ א ֲֶשׁ)ר יָמוּת בּוֹ
יוֹסף ִהנֵּ )ה
ֹאמר ְל ֵ
ֹלה  -תניא ,עד יעקב לא הוי חולשא ,אתא יעקב ובעי רחמי והוי חולשא ,שנאמר ,וַיּ ֶ
תורה תמימה )א ִהנֵּ )ה אָ ִבי ח ֶ
א(
אָ ִבי ח ֶֹלה ]ב"מ פ"ז א'[:
תורה תמימה הערה א

א( לא נתבאר מאין מוכח זה מפסוק זה ,ואפשר לומר ע"פ הנהוג במדות אנשים בעלי מדות להזהר לבשר בשורה רעה מפורש,
וכשצריכים לזה מודיעים ברמז בהפוך הענין מאנשים אחרים ,כדי שיבינו שאצל זה האיש המצב בהיפך ,וכמו בריש פסחים ד' א'
שאל ר' חייא לרב אם אביו קיים השיב לו שאמו קיימת והבין ר' חייא שאביו מת ,והנה כאן הי' המגיד הזה  -אפרים בן יוסף ]ע' רש"י[
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
והי' מבין שאביו חולה ,אך מכיון שעד יעקב לא הוי חולשא כלל לא הי' יוסף מבין מבשורה כזו שהוא חולה ,אלא הי' חושב כי אביו
מת ,אחרי שעד אז היתה היפך הבריאות  -המיתה ,ולכן הי' מוכרח לומר מפורש שהוא חולה ,וממילא מבואר שעד יעקב לא הוי
חולשא כלל ,ודו"ק - .גם י"ל בטעם דרשא זו ע"פ מש"כ הרשב"ם בפ' תולדות בפסוק והנה תומים בבטנה ובפ' ויצא בפסוק והנה
היא לאה ,דעל כל דבר חידוש שלא הי' עד כה רגיל הכתוב לומר הנה ,יעו"ש ,ואנחנו הארכנו בכלל זה לעיל בפ' לך בפסוק הנה נא
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
ט"ז ב' - .ובטעם הדבר שביקש יעקב שתהיה חולשא פירש"י כאן כדי שיצוה לביתו ,וכ"מ במ"ר ,אבל בסנהדרין ק"ז ב' פירש כדי
שיהא פנאי לכל אחד מבניו לבא ממקומו להיות אצלו בשעת מיתה ,ולכאורה צ"ע פירש"י שלפנינו ,כדי שיצוה ,דהא ענין צואות
מצינו עוד קודם יעקב ,כמבואר בסנהדרין צ"א א' באברהם ,ומבואר באגדות דשת צוה את בניו ,ובפסחים קי"ג ב' איתא ,חמשה
דברים צוה כנען את בניו ,וגם קשה ,דהא צואה אפשר לעשות עודנו בחיים ובשלמות בריאותו .ולכן נראה דכונת רש"י כאן ובסנהדרין
אחת היא ,והענין הוא ,משום דכפי הנראה מפשטות הכתובים רצה יעקב אבינו להוכיח את בניו ,וכ"מ במ"ר ,ומבואר בספרי ר"פ
דברים שאין מוכיחים אלא סמוך למיתה ,ולכן רצה לדעת את עתו .ומש"כ רש"י כאן כדי שיצוה  -היינו צואת דברי מוסר ,וכמ"ש סוף
הפרשה ויכל יעקב לצות את בניו ,וקאי על הפרשה הקודמת דאיירי מדברים מוסרים ,הרי דגם דברים מוסרים נקראו צואה - .והנה
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
לחיים ולשלום ,מפני שאז נחשב לשעת סכנה .ועיין ברכות נ"ג א' ,אין אומרים מרפא בביהכ"נ מפני בטול תורה ,ופירש"י לאדם
המתעטש רגילין לומר אסותא ,עכ"ל ,משמע דאינו מצד הדין אלא מנהג בעלמא ,אבל בילקוט ומ"ר שם איתא הלשון חייב אדם
בעטישה להודות להקב"ה וכו' ,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 אומרים בשעת עטישה לישועתך קויתי ה' ,ואולי זה הוא ממקור החיוב המבואר ,אבל לא נתפשט
מנהג זה:
]א[ וַיְ ִהי – רביע ,אפשר שמרמז כי יש ללמוד כאן ארבע דרשות,
דרשה )א(
יוֹסף  -פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד של כעין היקש )א( לאופן הודעת בשורה
ֹאמר ְל ֵ
]א[ וַיְ ִהי ַ ֽאח ֲֵרי הַ ְדּ ָב ִרים ָהאֵ לֶּ ה וַיּ ֶ
רעה ע"פ תורה תמימה הערה א  ...ואפשר לומר ע"פ הנהוג במדות אנשים בעלי מדות להזהר לבשר בשורה רעה מפורש ,וכשצריכים

לזה מודיעים ברמז בהפוך הענין מאנשים אחרים ,כדי שיבינו )יקישו מהמסופר( שאצל זה האיש המצב בהיפך,
דרשה )ב(

ועוד ענין של היקש )ב( לאחל לאדם בריאות בשעה שמתעטש וגם שהאדם יאחל לעצמו בריאות ע"פ תורה תמימה הערה א  ...והנה
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
לחיים ולשלום ,מפני שאז נחשב לשעת סכנה , ... .אבל בילקוט ומ"ר שם איתא הלשון חייב אדם בעטישה להודות להקב"ה וכו',
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
אומרים בשעת עטישה לישועתך קויתי ה' ,ואולי זה הוא ממקור החיוב המבואר ,אבל לא נתפשט מנהג זה :פרקי דר"א פרק נ"ב חייב
ע ִVטישׁ ָֹתיו ָתּ ֶהל אוֹר ) .ר' דני פדלון הי"ו מנהג העדה הלובית
אדם לומר בעטישתו חיים שנהפך המות הזה לאור שנאמר )איוב מא,י( W
הרואה מעטש אומר לו חיים טובים ,והמעטש עונה יוסיפו לך שנות חיים ,ומוסיף ואומר לישועתך קויתי ה'(
דרשה )ג(
יוֹסף – רביע  ...פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד של דבר עצמתי כאן שנוי עצום
ֹאמר ְל ֵ
]א[ וַיְ ִהי ַ ֽאח ֲֵרי הַ ְדּ ָב ִרים ָהאֵ לֶּ ה וַיּ ֶ
בטבע הבריות ,ע"פ תורה תמימה הערה א מכיון שעד יעקב לא הוי חולשא כלל לא הי' יוסף מבין מבשורה כזו שהוא חולה ,אלא הי'

חושב כי אביו מת ,אחרי שעד אז היתה היפך הבריאות  -המיתה ,ולכן הי' מוכרח לומר מפורש שהוא חולה ,וממילא מבואר שעד
יעקב לא הוי חולשא כלל,
דרשה )ד(
ֹלה
ח ֶ

יוֹסף ִהנֵּ )ה אָ ִבי
ֹאמר ְל ֵ
בבלי בבא מציעא פז,א  ...עד יעקב לא הוה חולשא אתא יעקב בעא רחמי והוה חולשא שנאמר וַיּ ֶ
ע"פ תורה תמימה הערה א דעל כל דבר חידוש שלא הי' עד כה רגיל הכתוב לומר הנהִ ,הנֵּ )ה אָ ִבי – מרכא טפחא ,יתור לרבות כי

ע"י בקשת יעקב באה חולשה לבני אדם,

ח ֶֹלה – אתנח ,מגביל לומר שמחולי זה לא הבריאו אלא מתו .וזה נתמך מהמשך בבלי בבא מציעא פז,א  ...עד דאתא אלישע לא הוה
דחליש ואתפח )לא היה חולה שהבריא( אתא אלישע בעא רחמי ואתפח שנאמר ואלישע חלה את חליו אשר ימות בו )משמע שהיה קודם
חולה והבריא(  ,כלומר מיעקב החל חולי ולא היו מבריאים ממנו ומתים .ביקש אלישע שיבריאו מחולי ונהיה שנוי בעולם והחלו להבריא
י"ב–טבת–התשע"ו 24-Dec-15
לזכרון תרגום השבעים ,עזרא הסופר ,י' בטבת
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ו

מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; טפח֖ א – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א טפח֖ א – יתור
תמצית השערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק – מגביל; מו ֣נח – רבוי; מהפ֤ ך פשט ֙א – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א טפח֖ א  -קבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; מקף -רב-מצב של המוטעם ,בד"כ מצב
המקרא
טעמי
האמנתי
והחלק( כי
)טטוד"ל
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה:
קטן  ...זקף֔ -
רביע –  ... ;4זקף֔ -
התשע"ג֗ ;3
גדול –
אגד;2ה,זקף֕ -
ובן –
קט
בהלכה֔ -
פשוט ;1 ,זקף
פשט ֙א –
שם:ממנו;
קי"טאו ,גורע
תהליםהענין
מוסיף –מהענין על
סגול –
במצוותך ֒
זרקא
֘
נדרשים;
למדניהשלם
ודעתשנחלק,
טעם– סדור
טובפסק ׀
אחד נדרש;
אזלא – מלמד( דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרס ֩א – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה; תלישא ֠-גדולה = ֠תלשא – דרוש בפסוק ולפניו
קדמא ו ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
) ֨
שעור ,מחיצה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ב"ה

מחוליים.
יוֹסף ִהנֵּ )ה אָ ִבי
בראשית ויחי מח,א וַיְ ִהי ַ ֽאח ֲֵרי הַ ְדּ ָב ִרים ָהאֵ לֶּ ה וַיּ ֹאמֶ ר ְל ֵ
וַיִּ ַNקּח אֶ תְ -שׁנֵ י ָבנָיו ִעמּוֹ אֶ תְ -מנ ֶַשּׁה ְואֶ ת-אֶ ְפ ָ ֽריִ ם׃

ֹלה
ח ֶ

ברתא דמלכא ,רוזוף בנימין זאב וולף בן אריה,קבלה ע' ) 116ע"פ אוצר החכמה( ואמאי אמרו חכמים עד יעקב לא הוה חולשא,
ֹלה
יוֹסף ִהנֵּ )ה אָ ִבי ח ֶ
ֹאמר ְל ֵ
אתא יעקב בעא רחמי והוה חולשא .בראשית ויחי מח,א וַיּ ֶ
אלא שאמרו חכמים בדרך מליצה :מדברים על חולשת הגוף ומרמזים על חולשת הנשמה )מהפך פשטא זקף-גדול( ,כלומר חולי הגוף
זו זקף-קטן ,אבל חולי הנשמה,חולי הנפש זו זקף-גדול
טט – תבנית טעמים מהפך פשטא זקף-גדול לא מצויה בתורה .בד"כ תבנית הטעמים היא מהפך פשטא זקף-קטן
בכל אופן זכינו ללמוד שסובר הכותב שמהפך פשטא מוציא ענין מפשוטו כגון כאן מדברים על חולשת הגוף ומרמזים על חולשת הנשמה
יוֹסף ָבּא אֵ ֶלי
אמר ִהנֵּ /ה ִבּנְ ) ֵ
קב ו ַOיּ ֹ ֶ
ע ֹ
בראשית ויחי מח,ב ]ב[ ַויַּגֵּ ד ְל ַי ֲ
טּה׃
וַיִּ ְת ַחזֵּק יִ ְשׂ ָראֵ ל וַיֵּ שֶׁ ב עַ לַ -ה ִמּ ָ ֽ
]ב[ ַויַּגֵּ ד ְל ַי ֲע ֹקב ו ַOיּ ֹאמֶ ר  -מונח זקף-קטן זקף-גדול,
יוֹסף  -אחד המגידים... ,ויש אומרים אפרים היה וגו' )תנחומא ו() ,ב( ַויַּגֵּ ד  -המגיד ליעקב ולא פירש מי וגו'
ֹאמר ְל ֵ
רש"י )א( וַיּ ֶ
אמר  -זקף-קטן זקף-גדול ,כבר מצאנו מקראות אחרים בהם זקף-קטן זקף-גדול ,מלווה מקרא שמרמז ע"י גי' תקע"ו )=
קב ו ַOיּ ֹ ֶ
ע ֹ
ְל ַי ֲ

הודיעה( בנבואה ,ברוח קודש ,ע"י בת קול .אפשר שגם כאן המגיד הסתמי משמעותו כעין הודעה רוחנית .ראה פתרון אפשרי להלן:
אמר  -זקף-קטן זקף-גדול גי'  = 576תקע"ו ,גי' המלים המוטעמות  , 469 = 257 + 212ההפרש של גי' המלים המוטעמות
קב ו ַOיּ ֹ ֶ
ע ֹ
ְל ַי ֲ
מגי' המלים זקף-קטן זקף-גדול  = 107 = 576 - 469קב"ה )ר"ת קדוש ברוך הוא )בשם הבחור א"צ"ו הי"ו ((
בבלי בבא מציעא פז,א

 ...פתחו כולם ואמרו אברהם הוליד את יצחק עד אברהם לא היה זקנה מאן דהוה בעי למשתעי בהדי אברהם משתעי בהדי יצחק בהדי
יצחק משתעי בהדי אברהם אתא אברהם בעא רחמי והוה זקנה שנאמר ואברהם זקן בא בימים עד יעקב לא הוה חולשא אתא יעקב
בעא רחמי והוה חולשא שנאמר ויאמר ליוסף הנה אביך חולה עד דאתא אלישע לא הוה דחליש ואתפח אתא אלישע בעא רחמי
ואתפח שנאמר )מלכים ב' יג,יד( וֶ ֽ א ֱִלישָׁ ע ָח ָלה אֶ תָ -ח ְליוֹ א ֲֶשׁ)ר יָמוּת בּוֹ
הפסוקים הקשורים לגמרא הזאת מובאים להלן:
ר 5אֶ ת-אַ ְב ָר ָהם ַבּ ֹֽכּל׃
ַה' ֵבּ ַ )
בראשית חיי שרה כד],א[ ְואַ ְב ָר ָהם ז ֵָקן ָבּא ַבּיּ ִָמים ו /
יוֹשׁ)ב ְבּ ִק ְר ֽבּוֹ׃
ה ְכּ ַנעֲנִ י א ֲֶשׁ)ר אָ נ ִֹכי ֵ
ֲשׁר ֽל ֹאִ -ת ַקּח ִאשָּׁ ה ִל ְבנִ י ִמ ְבּנוֹת ַ ֽ
ֵאBהי הָ ָא ֶרץ א ֨ ֶ
ֵ
ֱBהי ַהשָּׁ ַמיִ ם ו
ע ַ ֽבּה' א ֵ
]ג[ ְואַ ְשׁ ִבּי ֲ
ֹאבה הָ ִאשָּׁ ה לָ ֶל)כֶ ת אַ ח ֲַרי אֶ לָ -ה ָא ֶרץ ַהזּ ֹאת
ֹאמר אֵ לָ יו ָהעֶ ֶבד אוּלַ י ל ֹא-ת ֶ
]ה[ וַיּ ֶ
שּׁם׃
)את ִמ ָ ֽ
ֶה ָה ֵשׁב אָ ִשׁיב אֶ תִ -בּנְ אֶ לָ -ה ָא ֶרץ אֲשֶׁ ר-י ָָצ ָ
מלכים ב' יג,ידוֶ ֽ א ֱִלישָׁ ע ָח ָלה אֶ תָ -ח ְליוֹ א ֲֶשׁ)ר יָמוּת בּוֹ
שׁיו׃
רכֶ ב יִ ְשׂ ָר ֵאל וּפָ ָר ָ ֽ
ֹאמר אָ ִבי ׀ אָ ִבי ֶ )
יוֹאשׁ ֶמלֶ -5יִ ְשׂ ָראֵ ל וַיֵּ ְב ְךּ עַ ל-פָּ נָיו וַיּ ַ
ליו ָ
ַו ֨ ֵיּ ֶרד אֵ " ָ
יוֹאשׁ ֶמלֶ -5יִ ְשׂ ָראֵ ל וַיֵּ ְב ְךּ עַ ל-פָּ נָיו וַיּ ַ
ָ
ֹאמר אָ ִבי ׀ אָ ִבי – רביע  ...פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד של דבר עצמתי כאן שנוי

עצום בטבע הבריות ,ע"פ בבלי בבא מציעא פז,א עד דאתא אלישע לא הוה דחליש ואתפח אתא אלישע בעא רחמי ואתפח שנאמר
)מלכים ב' יג,יד( וֶ ֽ א ֱִלישָׁ ע ָח ָלה אֶ ת-חָ ְליוֹ א ֲֶשׁ)ר יָמוּת בּוֹ
בקו מחשבה של זקנה וחולשה החוזרת בעולם ,לכאורה גם שני הפסוקים הנוספים היו צריכים להכיל פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים
בתפקיד דבר החוזר וקורה .באברהם אין ובאלישע יש .אבל באברהם יש הפתעה כי בפסוקים סמוכים בראשית חיי שרה כד,ג ה יש
שלושה מופעים כאלה.
ִמ ְצ ַריְ ָמה ִליֵ -הם

ֹאי אֵ ֶל/י
בראשית ויחי מח,הְ :ועַ ָ Hתּה ְשׁנֵ ֽיָ -בנֶי ַ 4הנּוֹלָ ִ ֨דים ְל " ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם עַ ד-בּ ִ )
אוּב)ן ְו ִשׁ ְמעוֹן ִ ֽי ְהיוּֽ ִ -לי׃
וּמנַשֶּׁ ה ִכּ ְר ֵ
אֶ ְפ ַריִ ם ְ
אוּב)ן ְו ִשׁ ְמעוֹן ִ ֽי ְהיוּֽ ִ -לי׃ ) -אתנח( פשטא זקף-קטן וההלכה אחריו ,כעין לימוד אלפניו ולאחריו.
וּמנַשֶּׁ ה ִכּ ְר ֵ
ְועַ ָ Hתּה  нפזר אֶ ְפ ַריִ ם ְ

הלאחריו הוא השוואת אפרים ומנשה לראובן ושמעון כמייצגי כל בני יעקב לירושה בארץ ישראל ,הלימוד אלפניו מכוון אל תחילת הקרא
ְועַ ָ Hתּה  -פזר – מלמד למקום אחר ,אל ההלכה ע"פ ]בבלי כתובות עב,ב[ )וראה גם שם( אמר רב יהודה אמר שמואל במקללת יולידיו
אוּב)ן ְו ִשׁ ְמעוֹן ִ ֽי ְהיוּֽ ִ -לי׃ ) -אתנח( פשטא זקף-קטן והורת אור ואחריו הלכה.
וּמנַשֶּׁ ה ִכּ ְר ֵ
בפני מולידיו וסימניך )בר' ויחי מח,ה( אֶ ְפ ַריִ ם ְ
ההלכה שהמקללת ילדיו בפני מולידיו או מולידיו בפני ילדיו יוציאה בלא כתובה .כיצד הגענו לכתובה?
ְשׁנֵ ֽיָ -בנֶי  - 4תלישא-קטנה ,ענין של מחיצה ,אפרים ומנשה יחשבו כבני יעקב כפי' רש"י ליטול חלק בארץ איש כנגדו .כנגד ראובן ושמעון וזאת כיון
שיוסף הראה ליעקב שטר כתובה בה נשא את אסנת לאשה וגם הקמיע שכתב יעקב ושם על צוארה ,הבנים הם בכלל ישראל.
וּמנַשֶּׁ ה בני אסנת שיוסף נשאה בכתובה ,אם ח"ו האשה
•במעמד ברכת יעקב ליוסף ולבניו נמצאים יחד יעקב מולידו של יוסף ובני יוסף אֶ ְפ ַריִ ם ְ
תקלל הסבא או הנכדים בעת המצאם ביחד התלישא-קטנה עוקרת אותה מזכות הכתובה להוציאה בלא כתובה..
ְועַ ָ Hתּה ְשׁנֵ ֽיָ -בנֶי  4פזר תלישא-קטנה ,ענין של מחיצה ,אפרים ומנשה יחשבו כבני יעקב כפי' רש"י ליטול חלק בארץ איש כנגדו.
ְועַ ָ Hתּה ְשׁנֵ ֽיָ -בנֶי  4פזר לימוד למקומו – אפשר כי מלמד רשות לאבא לתת מתנות מחיים שלא כפי שאחרי מותו הירושה לבכור פי שניים

משאר האחים.
רש"י )ה( שני בניך הנולדים לך ...עד באי אליך  -לפני בואי אליך; כלומר ,שנולדו משפרשתה הימני עד שבאתי אצלך ,לי הם  -בחשבון שאר בני,
ליטול חלק בארץ איש כנגדו .ראב"ע פירוש שנמסר לתלמיד ומאחר שהשם נתנה לי אחר אבותי ,הנה אעשה בה כרצוני ,לתת ממנה ולחלקה כפי
רצוני; וגו' רבי יוסף בכור שור )ד( ונתתי את הארץ הזאת וגו'  -ומאחר שנתנה לי הקדוש ברוך הוא ,יכולני לחלקה כרצוני.
אוּב)ן וְ ִשׁ ְמעוֹן י – מרכא טפחא ,יתור לרבות את כל בני יעקב להשוואה לאפרים ומנשה בני יוסף שיחשבו שוים לירושת הארץ.
ִכּ ְר ֵ

י"ב–טבת–התשע"ו 24-Dec-15
לזכרון תרגום השבעים ,עזרא הסופר ,י' בטבת
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ו

מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; טפח֖ א – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א טפח֖ א – יתור
תמצית השערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק – מגביל; מו ֣נח – רבוי; מהפ֤ ך פשט ֙א – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א טפח֖ א  -קבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; מקף -רב-מצב של המוטעם ,בד"כ מצב
המקרא
טעמי
האמנתי
והחלק( כי
)טטוד"ל
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה:
קטן  ...זקף֔ -
רביע –  ... ;4זקף֔ -
התשע"ג֗ ;3
גדול –
אגד;2ה,זקף֕ -
ובן –
קט
בהלכה֔ -
פשוט ;1 ,זקף
פשט ֙א –
שם:ממנו;
קי"טאו ,גורע
תהליםהענין
מוסיף –מהענין על
סגול –
במצוותך ֒
זרקא
֘
נדרשים;
למדניהשלם
ודעתשנחלק,
טעם– סדור
טובפסק ׀
אחד נדרש;
אזלא – מלמד( דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרס ֩א – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה; תלישא ֠-גדולה = ֠תלשא – דרוש בפסוק ולפניו
קדמא ו ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
) ֨
שעור ,מחיצה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ב"ה

לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
1.3

בראשית ויחי מז,כח

בראשית ויחי מז,כח:
וּמ ַאת שָׁ נָ ֽה׃
קב ְשׁנֵ י חַ ָיּיו ֶשׁ ַבע שָׁ נִ ים ְואַ ְר ָבּ ִע)ים ְ
ע ֹ
עקֹב ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְשׁ ַב)ע עֶ ְשׂ ֵרה שָׁ נָ ה וַיְ ִהי יְ ֵ ֽמי-יַ ֽ ֲ
וַיְ ִחי יַ ֽ ֲ
רש"י )כח( וַיְ ִחי יַ ֽ ֲעקֹב – למה פרשה זו סתומה? לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו ,נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השיעבוד,

שהתחילו לשעבדם .דבר אחר :שבקש לגלות את הקץ ונסתם ממנו .בראשית רבה )צו,א(.

וַיְ ִהי יְ ֵ ֽמי-יַ ֽ ֲעקֹב ְשׁנֵ י ַח ָיּיו ֶשׁ ַבע שָׁ נִ ים – פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה ,היקש ,בנין אב.
הדבר החוזר וקורה עשוי להילמד מפירוש רש"י בשני ענינים) .א( כאשר נפטר נשיא הדור ואין הדרכה ומגן עלולה לקרות צרת שיעבוד;
)ב( כל המבקש לגלות את הקץ יקח מוסר מיעקב אבינו שנסתם ממנו הקץ ולכן אל ינסה לגלות כי גם יסתם ממנו.
)ג( ומ-ר' צדוק הכהן מלובלין  -פרי צדיק בפרשות שונות בכל דור נשי"א הדור הוא בנוטריקון ניצוץ של יעקב אבינו ,וכן רבינו הקדוש
הוא רבי יהודה הנשיא כדאיתא ב -ר' צדוק הכהן מלובלין  -פרי צדיק בראשית פרשת ויחי

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
יקיצו וגו' ... ,ועשה כמו שעשה יעקב אבינו  ....על זה גמר אומר ויהי ימי יעקב שני חייו בכלל מאה ארבעים ושבע שנה שעל ידי השבע
עשרה שנה שבסוף נתבררו כל בחינת חיי יעקב שהמה הנפשות השפלים לטובה.
בראשית ויחי מז,ל:
ֹאמר אָ נ ִֹכי אֶ ע ֱֶשׂ)ה ִכ ְד ָב ֶ ֽר ׃
וּק ַב ְר ַתּנִ י ִבּ ְק ֻב ָר ָתם וַיּ ַ O
אתנִ י ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ְ
ֹתי וּנְ שָׂ ַ
אב ַ
שׁכַ ְב ִתּי ִעםֲ -
ְו ָ ֽ

תורה תמימה

אתנִ י ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם – אמר קרנא ,דברים בגויא( ,יודע היה יעקב אבינו שצדיק גמור היה ,ואם מתים שבחו"ל חיים למה הטריח את
)ל( וּנְ שָׂ ַ
בניו  -מפני שלא קיבל עליו צער מחילותיב( ]כתובות קי"א א'[:
תורה תמימה הערות יא( ר"ל יש כאן דברים מסותרים בענין זה וצריך לשים לב להם:
יב( 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
להקבר בחו"ל מפני שלא קיבל עליו צער גלגול מחילות שבאים לזה הצדיקים הקבורים בחו"ל ,והיינו ,שעצמותיהם מתגלגלים ע"י
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
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
לא יניחו לקחת את גופו ועצמותיו ,וכמו שהי' באמת ביוסף שלא הניחו למשה לקחת עצמותיו והי' טרח הרבה בזה ,כמבואר
בירושלמי סוטה פ"א ה"ז יעו"ש:

אתנִ י ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם – פעמיים זקף בין שני קיסרים )כאן בין סלוק ואתנח( ,כעין דבר החוזר וקורה ,היקש ,בנין אב.
ֹתי וּנְ שָׂ ַ
אב ַ
שׁכַ ְב ִתּי ִעםֲ -
ְו ָ ֽ
יעקב אבינו ביקש למנוע מעצמו צער גלגול מחילות אם היה נקבר במצרים ,והתבנית מרמזת בכעין היקש מיעקב אבינו הצדיק לצדיקים
אחרים שנקברו בחו"ל שיצטרכו לקבל עליהם צער גלגול מחילות כדי להגיע לארץ-ישראל .ועוד יש ללמוד מיעקב אבינו שצדיקים
שבחו"ל יצניעו את המופתים שהם עושים לטובת העולם כדי שלא יעשו אותם לאלוה .כי יעקב ברך את פרעה שהנילוס יעלה לקראתו ולכן
מצרים לא רצו להניח להוציא גופו ממצרים וכך עשו ליוסף.

אתנִ י ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם – טול עמי מעפר מצריםיג(] ,מכאן אמרו ,המוצא מת מושכב כדרכו נוטלו
ועוד היקש ע"פ פירוש תורה תמימה וּנְ שָׂ ַ
ואת תפוסתו[יד( ]נזיר ס"ה א'[:
יג( פשוט דמדייק יתור המלה ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם שאינה דרושה לענין:
יד( טעם הדבר מפני שאפשר שהתבוסס והתגלגל לשם רקב או דם או ליחה מהמת ,ולכן נוטל את העפר התחוח שתחתיו ועוד בעומק
ג' אצבעות מקרקע בתולה שתחתיו והוא שיעור תפוסה ואח"כ מותר לעשות שם טהרות ואינו חושש שמא עוד מת קבור שם .ואף על
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
הלשון מושכב כדרכו בא לאפוקי אם מצאו יושב או ראשו בין ברכיו ,שכן קוברין העובדי כוכבים מתיהם ולכן מותר לפנותו בכל
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:
ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם – זקף-קטן בתפקיד שתיים ,לדרוש מה נוטלים עם מת :מכאן אמרו ,המוצא מת מושכב כדרכו נוטלו ואת תפוסתו ]נזיר ס"ה
א'[
ֹאמר – זקף-גדול בתפקיד שלוש ,לדרוש נטילת העפר התחוח שתחתיו )של מת בדרך או בשדה( ועוד בעומק ג' אצבעות מקרקע בתולה
וַיּ ַ O
שתחתיו והוא שיעור תפוסה .או שלוש סיבות לנטילת העפר שמא הוא מכיל )א( רקב )ב( או דם )ג( או ליחה מהמת.
מת מצוה קונה מקומו ויש לקוברו במקומו ,לעומתו מת שאינו מת מצוה אינו קונה מקומו ומותר לטלטלו עם העפר התחוח שתחתיו .ועוד
בענין זקף-גדול במשמע של שלוש נקודות שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר .שמת ישראלי מושכב ,ואילו מתי ע"ז נקברים בישיבה או
כאשר ראשם בין ברכיהם.
אפשר להסביר כי אין דרשה זו אלא אסמכתא במובן שהיא נסמכת על תבנית הטעמים של פעמיים זקף בין שני קיסרים.
בראשית ויחי מט,ד:
ית ִמ ְשׁ ְכּ ֵבי אָ ִבי
תּוֹתר ִ )כּי עָ ִל ָ
ַפּ ַחז כַּ ַמּיִ ם אַ לַ -
לה׃ פ
צוּע)י עָ ָ ֽ
ָא)ז ִח ַלּ ְל ָתּ יְ ִ
ַפּ ַחז כַּ ַמּיִ ם – מהפך פשטא
י"ב–טבת–התשע"ו 24-Dec-15
לזכרון תרגום השבעים ,עזרא הסופר ,י' בטבת
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ו

מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; טפח֖ א – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א טפח֖ א – יתור
תמצית השערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק – מגביל; מו ֣נח – רבוי; מהפ֤ ך פשט ֙א – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א טפח֖ א  -קבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; מקף -רב-מצב של המוטעם ,בד"כ מצב
המקרא
טעמי
האמנתי
והחלק( כי
)טטוד"ל
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה:
קטן  ...זקף֔ -
רביע –  ... ;4זקף֔ -
התשע"ג֗ ;3
גדול –
אגד;2ה,זקף֕ -
ובן –
קט
בהלכה֔ -
פשוט ;1 ,זקף
פשט ֙א –
שם:ממנו;
קי"טאו ,גורע
תהליםהענין
מוסיף –מהענין על
סגול –
במצוותך ֒
זרקא
֘
נדרשים;
למדניהשלם
ודעתשנחלק,
טעם– סדור
טובפסק ׀
אחד נדרש;
אזלא – מלמד( דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרס ֩א – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה; תלישא ֠-גדולה = ֠תלשא – דרוש בפסוק ולפניו
קדמא ו ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
) ֨
שעור ,מחיצה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ב"ה

תורה שלמה מידה  ...לראבריה"ג פחז נוטריקון בבלי יומא ...
אמר רבי גמליאל עדיין אנחנו צריכים לרבי אלעזר המודעי הלומד הנוטריקון שלא על סדר האותיות פ'ח'ז' אלא ז'פ'ח' זיעזעת פסחת
חלית? שראובן לא חטא.
• טט  -וזהו ענין מהפך פשטא להוציא הענין מפשוטו על דרך הנוטריקון שלא כפשוטו ועל דרך לימוד זכות במעשה ראובן.
תרגום אונקלוס בראשית פרק מט

)ג( ראובן בוכרי את חילי וריש תוקפי לך הוה חזי למסב תלתא חולקין בכירותא כהונתא ומלכותא:
)ד( על דאזלת לקביל אפך הא כמיא ברם לא אהניתא חולק יתיר לא תסב ארי סליקתא בית משכבי אבוך בכין אחילתא לשיויי ברי
סליקתא:
תּוֹתר  -זקף-קטן ,אפשר כי יורה כי איבד חלק היתיר של הבכור והוא כהונה ומלכות ,כב-בבלי בבא בתרא קכח  -קכט ,והיה ביום
אַ לַ -
הנחילו את בניו שאבא יכול לחלק רכושו במתנה קודם מותו לפי ראות עיניו.
וּמח ֵֹקק ִמ ֵבּין ַרגְ ָליו
יהוּדה ְ
ָ
בראשית ויחי מט,יֽ :ל ֹא-י )ָסוּר שֵׁ ֶבט ִ ֽמ
עַ [ד ִ ֽכּי-יָב ֹא ִשׁיBה ִשׁילוֹ ְולוֹ יִ ְקּ ַה)ת עַ ִ ֽמּים׃
יהוּדה – מרכא )=מאריך( פשטא זקף-קטן .זקף-קטן בתפקיד של שתיים ,מרמז לשתי משמעויות של טעם מרכא
ָ
ֽל ֹא-י )ָסוּר שֵׁ ֶבט ִ ֽמ

)=מאריך( שבא לפני זקף-קטן) .א( מרמז כאן שמלכות מיהודה לא תתחיל מיד אלא מאריך עד זמן תחילתה בדוד; )ב( משתתחיל היא

יהוּדה – מדוד ואילך ,אֵ ילוּ ראשי
ָ
תאריך דרך ראשי גלויות אף שאינם מלכים ודרך נשיאי ארץ-ישראל ,כפי' רש"י ֽל ֹא-י )ָסוּר שֵׁ ֶבט ִ ֽמ
וּמח ֵֹקק ִמ ֵבּין ַרגְ ָליו – תלמידים ,אילו נשיאי ארץ
גליות שבבבל )ראה סנה' ה,א( שרודים את העם בשבט ,שממונים על פי המלכותְ .
ישראל.
יהוּדה – מרכא )=מאריך( פשטא זקף-קטן .זקף-קטן בתפקיד של שתיים ,מרמז לשתי משמעויות של טעם מרכא
ָ
ֽל ֹא-י )ָסוּר שֵׁ ֶבט ִ ֽמ
)=מאריך( שבא לפני זקף-קטן) .א( מרמז כאן שמלכות מיהודה לא תתחיל מיד אלא מאריך עד זמן תחילתה; )ב( משתתחיל היא תאריך
ללא גבול כפי' רמב"ן  ...ואמר ֽל ֹא-י )ָסוּר – לרמוז כי ימלוך שבט אחר על ישראל ,אבל מעת שיחל להיות ליהודה שבט מלכותֽ ,ל ֹא-

י )ָסוּר ממנו אל שבט אחר;
ִשׁיBה ִשׁילוֹ  -גירסת כתר ארם צובא הממוחשב מביאה כתיב ִשׁיBה וקרי ִשׁילוֹ ,ומהאיות של הקרי מובן יותר טוב פי' רש"י ומדרש
אגדה )בר"ת צז,י( :שַ יי לו" :יובילו שיי למורא" )תה' עו,יב(.
עַ [ד ִ ֽכּי-יָב ֹא ִשׁיBה – )אתנח( יתיב מונח זקף-קטן ,יתיב  -דווקא כך,
רבינו בחיי בראשית ע' שפ"ד כי מלת עַ [ד במקום זה כמו לעד .על כן בא הטעם ב-עַ [ד להורות כי אינו נמשך אחר )טט – מלת עד עומדת
לעצמה ואינה מחוברת לכתוב אחריה( ִ ֽכּי-יָב ֹא ִשׁיBה ומזה תרגם אונקלוס :עד עלמא ,ותרגם ִ ֽכּי-יָב ֹא ִשׁיBה דייתא משיחא .והמתרגם :

עד דייתא משיחא,טועה .וענין הכתוב כי בבא המשיח לא תפסק המלכות מיהודה לעד לעולם וגו'
פירוש לרבינו בחיי הטעם .מהפך  -זו ראיה שרבינו מביא לחזק את פירוש מורו הרשב"א.
• טט – הערה על הפירוש לרבינו בחיי :בגירסא שלנו הטעם יתיב ,בדרך כלל יתיב מחליף פשטא במלה בת הברה אחת או מלה בת שתי
הברות והיא מלעלית ,פשטא עוצר חלש והוא בד"כ בהקשר עם מהפך לפניו.
יהוּדה עַ [ד = לעד
ָ
• טט – רבינו בחיי לומד ֽל ֹא-י )ָסוּר שֵׁ ֶבט ִ ֽמ
עַ [ד ִ ֽכּי-יָב ֹא ִשׁיBה ְולוֹ יִ ְקּ ַה)ת עַ ִ ֽמּים – )אתנח( יתיב מונח זקף-קטן והוא פעולה ,טפחא מרכא סלוק והוא פעולה .תבנית
כזאת עשויה להידרש בכעין לימוד אלפניו ולאחריו .הלימוד אלפניו יהיה מובנו דווקא כך משיבוא שלה לא יסור שבט מיהודה
לעד .הסבר זה מתואם עם פירוש רש"י ורמב"ן שמלכות או נשיאות יהודה לא תתחיל מיד ,אבל משתתחיל לא תיפסק לעד.
הלימוד לאחריו יהיה כפי' רש"י )מט,יא( ואונקלוס תרגמו במלך המשיח טט  -ואיך יראו הדברים בימי המשיח ,טט  -הדרשה ע"פ
הטעמים מתואמת עם תרגום אונקלוס ועם תרגום יונתן הממשיכים את רעיון שלטון יהודה מפסוק )מט,י( אל פסוק )מט,יא,יב( אף שהפשט
עוסק בשפע הגפנים והיין בנחלת יהודה.
בראשית ויחי מט,יא – יב) :כהמשך להסבר ל)-מט,י((
סוּתוֹ׃
ֽ
תה
ענ ִָבים סוּ ֽ ֹ
וּב ַדםֲ -
אתֹנוֹ ִכּ ֵבּס ַבּיַּיִ ן ְל ֻבשׁוֹ ְ
רה ִעירוֹ ְולַ ֹשּׂ ֵר ָקה ְבּ ִני ֲ
]יא[ א ְֹס ִרי לַ גֶּפֶ ן ִעי ֹ
לב׃ פ
וּל ֶבןִ -שׁנַּ יִ ם ֵמ ָח ָ ֽ
ילי עֵ ינַ יִ ם ִמיָּ יִ ן ְ
]יב[ ַח ְכ ִל ִ )

רש"י  ...ואונקלוס תרגמו במלך המשיח :גפן  -הם ישראל ;עירה  -עיר זו ירושלם ;שורקה  -ישראל ,שנאמר "אנכי נטעתיך שורק"
)יר' ב,כא(; בני אתונו " -יִבנון היכליה" ,לשון "שער האיתון" בספר יחזקאל )מ,טו( .ועוד תרגמו בְּ פָ נִים אחרים :גפן  -אילו צדיקים;
בני אתנו " -עבדי אוריתא באולפן";
תרגום אונקלוס מט,יא יסחר ישראל לקרתיה )יקיף ישראל לירושלים( עמא יבנון היכליה )העם יבנה היכל ה'( יהון צדיקיא סחור סחור
ליה )יקיפו הצדיקים להיכל ה' ,אפשר שהכוונה גם לסנהדרין היושבת בחצי גורן בחלק החול של המקדש ולשכת הגזית פתוחה לקודש( ועבדי אוריתא
באולפן )תלמידי חכמים במקום לימוד( עמיה יהי ארגוון טב לבושיה וכסותיה מילא מילא צבע זהורי וצבענין:
תרגום יונתן מט,יא מַ ה יָאִי ַמ ְלכָּא מְ שִׁיחָא דְ עָתִ יד ְלמֵיקוּם מִדְ בֵית י ְהוּדָ ה אָסַר ח ְַרצוֹי ְונָחִית וּ ְמסַדֵ ר סִדְ ֵרי ק ְָרבָא ַבּ ֲעלֵי דְ בָבוֹי וּ ִמקְ טַל ַמ ְלכִין
ְורי ָא מִן אֲדַ ם קְ טִילֵיהוֹן לְבוּשׁוֹי ְמ ַעגְ ָעגִין בְּאַדְ מָא מְדַ מָא ְלעַצוּר דְ ִענְ ִבין:
עִם שׁוּ ְל ָטנֵיהוֹן ְולֵית ְמלִי Jוְשׁוּ ְלטַן דִ יקוּם קֳדָ מוֹי מְ ַסמֵק ַטו ַ
כתר יונתן מט,יא מה נאה מלך המשיח שעתיד לקום משל בית יהודה רתם מותניו ויורד ועורך מערכי מלחמה בבעלי שונאיו והורג מלכים
עם שִׁלטונם ואין מלך ושליט שיקום לפניו מאדים הרים מדם הריגתם לבושיו יתגוללו בדם מדומה לסחיטת ענבים:
)יב( מה נאות הם עִניו של מלך המשיח ,כיין זך מלראות גילוי עריות ,ושפיכות דם זכאי ,ושיניו נקיות מן חלב ,שלא לאכול גזל ועושק,
וכך יסמיקו ההרים והיקבים מיין ,והגבעות ילבינו מהתבואה ומעדרי הצאן:
י"ב–טבת–התשע"ו 24-Dec-15
לזכרון תרגום השבעים ,עזרא הסופר ,י' בטבת
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ו

מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; טפח֖ א – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א טפח֖ א – יתור
תמצית השערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק – מגביל; מו ֣נח – רבוי; מהפ֤ ך פשט ֙א – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א טפח֖ א  -קבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; מקף -רב-מצב של המוטעם ,בד"כ מצב
המקרא
טעמי
האמנתי
והחלק( כי
)טטוד"ל
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה:
קטן  ...זקף֔ -
רביע –  ... ;4זקף֔ -
התשע"ג֗ ;3
גדול –
אגד;2ה,זקף֕ -
ובן –
קט
בהלכה֔ -
פשוט ;1 ,זקף
פשט ֙א –
שם:ממנו;
קי"טאו ,גורע
תהליםהענין
מוסיף –מהענין על
סגול –
במצוותך ֒
זרקא
֘
נדרשים;
למדניהשלם
ודעתשנחלק,
טעם– סדור
טובפסק ׀
אחד נדרש;
אזלא – מלמד( דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרס ֩א – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה; תלישא ֠-גדולה = ֠תלשא – דרוש בפסוק ולפניו
קדמא ו ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
) ֨
שעור ,מחיצה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ב"ה

לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידיהם לפי ההשערות.
1.4

בראשית ויחי מז,כח

ֹתנוּ ְואֶ ת-אַ ְד ָמ ֵתנוּ ַבּ ָלּ ֶחם
אנ ְַחנוּ גַּ ם אַ ְד ָמ ֵתנוּ ְקנֵ ֽה-א ָ )
בראשית ויגש מז,יטָ :ל ָ1מּה נָמוּת ְלעֵ ינֶי גַּםֲ -
שׁם׃
ל ֹא ֵת ָ ֽ
ֲב ִדים ְלפַ ְרעֹ ה ְו ֶתן-ז ֶַרע ְו ִ ֽנ ְחיֶה ְול ֹא נָמוּת ְו ָהא ֲָד ָמה )
ְו ִ ֽנ ְה ֶיNה אֲנַ ְחנוּ ְואַ ְד ָמ ֵתנוּ ע ָ
ָל ָ1מּה נָמוּת ְלעֵ ינֶי – דרגא מונח רביע ,חטא אדם הראשון קנס מיתה לעולם ,התוצאות ההילכתיות הן הרחקה ממת התופס ארבע אמות,

מבית הקברות )בבלי ברכות ג,ב ; יח,א( ,וממקום של ערום כמו מבית המרחץ למצוות שונות .מקור נוסף שכל ד' אמות הם רשות בפ"ע.
שכל טוב )בובר( בראשית פרשת ויגש  -ויחי מז,יט ָל ָ1מּה נָמוּת ְלעֵ י ֶני  .כלומר מה הנאה יש לך שאנו מתים ואתה רואהְ :לעֵ י ֶני .
נקוד ברביע ששָׁ ם גבול המחוה ...
מדרש זה יוסבר בשלבים) :א( ָל ָ1מּה נָמוּת ְלעֵ י ֶני  .כלומר מה הנאה יש לך שאנו מתים ואתה רואה )טט – הרי זה בבחינת לעג לרש ,ועני
חשוב כמת( ) :ב( ְלעֵ ינֶי  .נקוד ברביע ששָׁ ם גבול המחוה  ...פירוש המלה המחוה עשוי להיות גבול הראיה ,גבול המורה על חפץ ,גבול
שׁם גבול האמירה.
חוות )נתינת( הדעת ,רשות בפני עצמו ,ע"פ )בר' ויגש מז,א( וַיּ ֹאמֶ ר ת"א וחוי ,לכן משמע ששָׁ ם גבול המחוה – ש ָ
)ג( טט – המצרים באמרם ָל ָ1מּה נָמוּת ְלעֵ ינֶי אם אינו מאכילם ,הרי זה בבחינת לעג לרש כי הוא בעל האוכל שיכול לפעול ולהם אין
אוכל ולכן הם בבחינת מת שאינו יכול לפעול .תוכן הכתוב מספר על המצב במצרים ,מדרש שכל טוב בדרשו את טעם רביע במלת ְלעֵ ינֶי
מעביר את נָמוּת ְלעֵ י ֶני לעניני הלכה של ארבע אמות שתחום תפיסת המת )סביבו( ,שבתוך תחום זה אומרים רק מה ששיך למת ,ומעבר
לו אפשר לקיים מצוות שונות מבלי שיהא בזה לעג לרש ,היינו למת שאינו יכול לקיימם.
)ד( תבנית הטעמים של ָל ָ1מּה נָמוּת ְלעֵ ינֶי – דרגא מונח רביע ,היא כתבנית הטעמים )בר' ג,ו( ְו ִ 1כי ַ ֽת ֲאוָה-הוּא לָ עֵ ינַיִ ם )במופע הראשון
בתורה( מרמזת לחטא אדם הראשון שקנס מיתה לעולם ,הביא יצר הרע לעולם ועמו הבושה מהערום והמסתעף מהם .ומכאן להלכות
הקשורות להרחקה ממת התופס ארבע אמות )בבלי ברכות יח,א( ,וממקום של ערום ,ומאשה ע"פ עין משפט שו"ע או"ח מה,א )תפילין ד'
אמות ממת ,מבית הקברות ומבית המרחץ(; יו"ד רפב,ד )ספר תורה מעבר לד' אמות ממת ובית הקברות(; שדמ,טז ,יז )דברי תורה מעבר
לד' אמות ממת ע"פ ש"ך ,ט"ז(; שסז,ג )מעבר לד' אמות ממת תפילין ,ספר תורה; צצית ,קריאת שמע ותפילה(; או"ח קב,א,ד )לא לעבור
בד' אמות של מתפלל( רמב"ם הלכות איסורי ביאה פכ"א,ה"כ"ב  ...אסור הלוך אחרי אשה  ...עד שירחיק ד' אמות ...
שו"ת תורה לשמה סימן שפב )טט  -השאלה( אסור לאדם שיהלך אחר אשה מהו המרחק שצריך להיות ביניהם )טט  -התשובה(  ...הנה

השיעור הוא ארבע אמות  ...דכל ארבע אמות הוא חלוקה ורשות בפ"ע  ...וכן הדבר מפורש יוצא מפי רבינו הגדול האר"י זצ"ל
בטעמי המצוות ונתן שם טעם מספיק ע"פ הסוד בשיעור ארבע אמות דסגי אחרי אשה .והיה זה שלום ואל שדי ה' צבאות יעזור לי.
כ"ד הקטן יחזקאל כחלי )גי' יוסף חיים ,הלוא הוא הבן איש חי( נר"ו.
ֹאמר אָ נ ִֹכי אֶ ע ֱֶשׂ)ה ִכ ְד ָב ֶ ֽר ׃
וּק ַב ְר ַתּנִ י ִבּ ְק ֻב ָר ָתם וַיּ ַ O
אתנִ י ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ְ
ֹתי וּנְ שָׂ ַ
אב ַ
שׁכַ ְב ִתּי ִעםֲ -
בראשית ויחי מז,לְ :ו ָ ֽ

אתנִ י ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם – אמר קרנא ,דברים בגויא( ,יודע היה יעקב אבינו שצדיק גמור היה ,ואם מתים שבחו"ל חיים
תורה תמימה )ל( וּנְ שָׂ ַ
למה הטריח את בניו  -מפני שלא קיבל עליו צער מחילותיב( ]כתובות קי"א א'[:
תורה תמימה הערות יא( ר"ל יש כאן דברים מסותרים בענין זה וצריך לשים לב להם:
יב( 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
להקבר בחו"ל מפני שלא קיבל עליו צער גלגול מחילות שבאים לזה הצדיקים הקבורים בחו"ל ,והיינו ,שעצמותיהם מתגלגלים ע"י
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
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 ב-ירושלמי ע"ז פ"ג ה"ב אנשי כות עשו רגליה דיעקב על שם שאמר לו לבן )בר' ויצא ל,כז( נִ ַ֕ח ְשׁתִּי ַויְב ֲָרכֵ ֥ נִי ֖ה' ִבּגְלָלֶ ֽM׃ ,ולכן
חשש שאח"כ לא יניחו לקחת את גופו ועצמותיו ,וכמו שהי' באמת ביוסף שלא הניחו למשה לקחת עצמותיו והי' טרח הרבה בזה,
כמבואר בירושלמי סוטה פ"א ה"ז יעו"ש:
ירושלמי )וילנא( עבודה זרה פ"ג,ה"ב מתני' המוציא שיברי כלים הרי אילו מותרין מצא תבנית יד או תבנית רגל הרי אילו אסורין מפני
שכיוצא בהן נעבד :גמ' רבי יוסי בשם ר' יוחנן מפני שרובן באין מן הדלפקיות )שולחן מכירה ,חנות( מעתה אפילו תבנית יד ותבנית רגל,
שנייא )שונה כי בדומה להם נעבד( היא מפני שכיוצא בהן נעבד .כתיב ]מלכים ב יז ל[ ואנשי בבל עשו את סכות בנות )פירוש( תרנגולתא
ופרחיה ]מלכים ב יז ל[ ואנשי בית שמש )בגרסת ונציה אנשי כות( עשו את נרגל )פירוש( ריגליה )רגל של( דיעקב וריגליה דיוסף )בר' ויצא
יוֹסף .
ל,כז( נִ ַ֕ח ְ
שׁתִּי ַויְב ֲָרכֵ ֥ נִי ֖ה' ִבּגְלָלֶ ֽM׃ )בר' וישב לט,ה( ַוי ָ ְ֧ב ֶר Jה֛ ' ֶאתֵ -בּ֥ית ַה ִמּצ ִ ְ֖רי ִבּג ְַל֣ל ֵ ֑
ֱשׂה גַם-
פני משה הוסיף הפסוק עם מלת רגל )בר' ויצא ל,ל( ִ֡כּי ְמעַט֩ ֲא ֶ
שׁרָ -ה ָ֨יה לְְ ֤Mל ָפנַ ֙י ַויִּפ ְ֣ר ֹץ ל ָ֔ר ֹב ַוי ָ ְ֧ב ֶר Jה֛ ' א ֹתְ  ֖Mל ְַרג ְִל֑י ְועַתָּ֗ ה ָמ ַת֛י ֶאע ֶ ֥
אָנ ִֹכ֖י ְלבֵיתִ ֽי׃ רש"י )ל( ל ְַרג ְִל֑י  -בשביל ביאת רגלי אצלך; עם רגלי באת ברכה ... ,רד"ק )ל( ִ֡כּי ְמעַט֩  .ל ְַרג ְִל֑י  -רוצה לומר :מזמן
שהלכתי בעבודתך ,נתברכת; כמו שאומרים בני אדם :רגל טובה לפלוני.
פני משה ע"ז פ"ג,ה"ב מתני' המוצא שברי כלים .והן כצלמים הרי אלו מותרין דכי הוו שלמים ספק עבדום ספק לא עבדום ואת"ל
עבדום שמא ביטלוה ולכך שברום והוי ספק ספיקא ולקולא) :טט  -מצא תבנית יד או תבנית רגל  ( ...מפני שכיוצא בהן נעבד .שעושין

תבנית יד מעיקרא ועובדין אותה:
גמ' מפני שרובן באין מן הדלפקיות .מן כלים שעושין כעין דלפקי )חנות( וכיוצא ואין כאן בית מיחוש שנעשית לע"ז:
מעתה אפי' תבנית יד או רגל .יהו מותרין :שנייא היא) .שונה( שיש הוכחה שהיא מע"ז כדקתני מפני שכיוצא בהן נעבד:
כתיב .איידי דאיירי )כיוון שעסק( ביד ורגל דע"ז מייתי להו לקראי דמלכים )הביא המקראות שבספר מלכים( שכך היו נוהגים בע"ז שלהם
כדלקמן ריגליה דיעקב )שעשו אנשי כות או בית שמש( וכו' :תרנגולתא .עם אפרוחיה סכות בלשונם תרנגולת ובנות אפרוחיה:
את נרגל .צורת רגל עשו להם על שם ריגליה דיעקב דאמר לו לבן נחשתי וגו' וכתיב )בר' ויצא ל,ל( ַוי ָ ְ֧ב ֶר Jה֛ ' א ֹתְ  ֖Mל ְַרג ְִל֑י וכן ריגליה
דיוסף דכתיב ויברך ה' וגו' ועושין תבנית רגל לניחוש להם .ובבבלי פ' ד' מיתות נרגל תרנגול:
אשימא .היא אימרא כמה דתימר וכו' האשם וכן אשימא לשון איל הוא :כלבא .נובח :באש .לאדרמלך וענמלך .צורת טווסי ופיסיוני.
והתם קאמר הפרד והסוס:

י"ב–טבת–התשע"ו 24-Dec-15
לזכרון תרגום השבעים ,עזרא הסופר ,י' בטבת
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ו

מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; טפח֖ א – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א טפח֖ א – יתור
תמצית השערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק – מגביל; מו ֣נח – רבוי; מהפ֤ ך פשט ֙א – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א טפח֖ א  -קבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; מקף -רב-מצב של המוטעם ,בד"כ מצב
המקרא
טעמי
האמנתי
והחלק( כי
)טטוד"ל
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה:
קטן  ...זקף֔ -
רביע –  ... ;4זקף֔ -
התשע"ג֗ ;3
גדול –
אגד;2ה,זקף֕ -
ובן –
קט
בהלכה֔ -
פשוט ;1 ,זקף
פשט ֙א –
שם:ממנו;
קי"טאו ,גורע
תהליםהענין
מוסיף –מהענין על
סגול –
במצוותך ֒
זרקא
֘
נדרשים;
למדניהשלם
ודעתשנחלק,
טעם– סדור
טובפסק ׀
אחד נדרש;
אזלא – מלמד( דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרס ֩א – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה; תלישא ֠-גדולה = ֠תלשא – דרוש בפסוק ולפניו
קדמא ו ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
) ֨
שעור ,מחיצה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ב"ה

ְו ָ ֽשׁכַ ְב ִתּי ִעםֲ -אב ַֹתי – מקף בתפקיד רב-שלב בקבורה ארעית ,קבורה קבועה ,או קבורה קבועה וצריך לפנות ,ויעקב מבקש שלו תהיה
קבורה קבועה בלבד ְ .ו ָ ֽשׁכַ ְב ִתּי ִעםֲ -אב ַֹתי – זקף-קטן – שתי דרשות ביעקב למנוע מעצמו גלגול מחילות בקבורה קבועה ,למנוע מעצמו
קבורה זמנית שאז יש אולי להמתין לעיכול בשר ואח"כ ללקט עצמות ולהעבירן לקבר אבות.
אתנִ י ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם – פעמיים זקף בין שני קיסרים )כאן בין סלוק ואתנח( ,כעין דבר החוזר וקורה ,היקש ,בנין אב.
ֹתי וּנְ שָׂ ַ
אב ַ
שׁכַ ְב ִתּי ִעםֲ -
ְו ָ ֽ
היקש )א( מיעקב אבינו הצדיק לצדיקים אחרים שנקברו בחו"ל שיצטרכו לקבל עליהם צער גלגול מחילות כדי להגיע לארץ-ישראל.
אתנִ י ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם – פשטא במשמע פשיטא – מובן מאליו שִ -מּ ְצ ַריִ ם התיחסו ליעקב אבינו
היקש )ב( ע"פ תורה תמימה הערה יב( וּנְ שָׂ ַ
כאלוה מפני שיעקב ברך את פרעה שהנילוס יעלה לקראתו ולכן מצרים לא רצו להניח להוציא גופו ממצרים וכך עשו ליוסף .לכן ילמדו
מיעקב אבינו הצדיקים שבחו"ל להצניע את המופתים שהם עושים לטובת העולם כדי שלא יעשו אותם לאלוה.
אתנִ י ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם – טול עמי מעפר מצריםיג(] ,מכאן אמרו ,המוצא מת מושכב כדרכו נוטלו ואת
היקש )ג( ע"פ פירוש תורה תמימה וּנְ שָׂ ַ

תפוסתו[יד( ]נזיר ס"ה א'[:
יג( פשוט דמדייק יתור המלה ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם שאינה דרושה לענין:
יד( טעם הדבר מפני שאפשר שהתבוסס והתגלגל לשם רקב או דם או ליחה מהמת ,ולכן נוטל את העפר התחוח שתחתיו ועוד בעומק
ג' אצבעות מקרקע בתולה שתחתיו והוא שיעור תפוסה ואח"כ מותר לעשות שם טהרות ואינו חושש שמא עוד מת קבור שם .ואף על
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
הלשון מושכב כדרכו בא לאפוקי אם מצאו יושב או ראשו בין ברכיו ,שכן קוברין העובדי כוכבים מתיהם ולכן מותר לפנותו בכל
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:

טט – יעקב מנע את קבורתו במצרים ,ואף שלא נקבר במצרים צוה ליטול מעפר מצרים עמו .והיות ואינו ענין ליעקב תנהו לענין למקום
אחר ]מכאן אמרו ,המוצא מת מושכב כדרכו נוטלו ואת תפוסתו[יד( ]נזיר ס"ה א'[.
ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם – זקף-קטן בתפקיד שתיים) ,א( נוטלים מת )ב( נוטלים תפוסת מת שבודאות שייכת למת  ,מתחתיו ובסביבתו:
ֹאמר )יוסף( – זקף-גדול בתפקיד שלוש ,לדרוש נטילת העפר התחוח שתחתיו )של מת בדרך או בשדה( ועוד בעומק ג' אצבעות מקרקע
וַיּ ַ O
בתולה שתחתיו והוא שיעור תפוסה .או שלוש סיבות לנטילת העפר שמא הוא מכיל )א( רקב )ב( או דם )ג( או מוהל )ליחה( מהמת.
מת שאינו מת מצוה אינו קונה מקומו ומותר לטלטלו עם העפר התחוח שתחתיו .ועוד בענין זקף-גדול במשמע של שלוש נקודות שתיים
באופן אחד ואחת באופן אחר .שמת ישראלי מושכב ,ואילו מתי ע"ז נקברים בישיבה או כאשר ראשם בין ברכיהם.
מת מצוה כתב ה-בית יוסף יו"ד סי' שסד קונה מקומו ויש לקוברו במקומו אבל יש בזה תנאים )א( לפחות ראשו ורובו במקום )ב( שאינו
על המיצר )דרך( שלא יגרום לטומאה להולכים  .ואם צריך לפנותו מן המיצר מפנהו לשדה הפחות טוב.

בית יוסף יורה דעה סימן שסד ומ"ש ואם הוא מת מצוה וכו' שמת מצוה קונה מקומו .בסוף פרק מרובה )ב"ק פא .(:ופריך בפרק
נגמר הדין )שם( וקבר הנמצא מותר לפנותו ודילמא מת מצוה הוא ומשני מת מצוה קלא אית ליה :והרמב"ם כתב בהלכות טומאת מת
פרק ח' )ה"ה( קבר הנמצא מותר לפנותו ואם פינהו מקומו טמא ואסור בהנאה עד שיבדק כמו שיתבאר וקבר הידוע אסור לפנותו ואם
פינהו מקומו טהור ומותר בהנאה ]עכ"ל[ וכך היא שנויה בירושלמי פרק בתרא דנזיר )פ"ט ה"ג(
על הערת תורה תמימה שאין דרשה זו אלא אסמכתא ,אפשר להסביר שדרשה זו אסמכתא במובן שהיא נסמכת על תבניות הטעמים של
הפסוק.

בבלי סנהדרין מז,ב  ...דיקא נמי ,דקתני :נתעכל הבשר מלקטין את העצמות וקוברין אותן במקומן )בקברי אבותיהם(  ,שמע מינה .רב
אשי אמר :אבילות מאימתי קא מתחלת  -מסתימת הגולל ,כפרה מאימתי קא הויא  -מכי חזו )המתים( צערא דקברא פורתא)זמן מועט(.
הלכך) ,הרוגי בית דין( הואיל ואידחו  -ידחו )היות וכבר נדחתה האבילות עליהם משעת סתימת הגולל אז תמשיך ותדחה ואין להם אבילות( - .אי
הכי למה לי עיכול בשר )היות ואחרי זמן מועט מסתימת הגולל יש להם כפרה אז לכאורה אפשר להוציאם מקברם הזמני אחר זמן קצר ולהעבירם
לקברי אבותיהם(?  -משום דלא אפשר )זה יהיה בזיון המת ,לכן ממתינים לעיכול בשרם וומעבירים עצמותיהם לקברי אבותיהם(.
בבלי סנהדרין מז,א  ...תא שמע :הלינו לכבודו; לשמע עליו עיירות ,להביא לו מקוננות להביא לו ארון ותכריכין  -אינו עובר עליו.
שכל העושה אינו אלא לכבודו של מת  -הכי קאמר :כל העושה לכבודו של חי  -אין בו בזיון למת .תא שמע ,רבי נתן אומר :סימן יפה
למת שנפרעין ממנו לאחר מיתה .מת שלא נספד ולא נקבר ,או שחיה גוררתו או שהיו גשמים מזלפין על מטתו  -זהו סימן יפה למת,
שמע מינה :יקרא דשכבי הוא ,שמע מינה.
וּק ַב ְר ַתּנִ י – טפחא ,שנוי משמעות ורבוי ,בבלי סנהדרין מז,א  ...תא שמע :הלינו )למת( לכבודו; לשמע עליו עיירות ,להביא לו
ְ
מקוננות להביא לו ארון ותכריכין  -אינו עובר עליו .שכל העושה אינו אלא לכבודו של מת ... .רבי נתן אומר .... :יקרא דשכבי הוא,
שמע מינה.
בבלי סנהדרין מז,ב אבילות מאימתי קא מתחלת  -מסתימת הגולל ,כפרה מאימתי קא הויא  -מכי חזו )המתים( צערא דקברא
פורתא)זמן מועט( ,.ונדייק )בר' ויחי נ,ג( ויבכו אותו מצרים שבעים יום ,דווקא בכי סימן לאבל מצרים ולא בני ישראל ,ואח"כ לוויה לכנען
למקום הקבורה ברוב חיל מצרים לכבוד יעקב ,וכן )בר' ויחי נ,ט( האבל הכבד בגורן האטד ,שעשה יוסף אבל לאביו שבעת ימים היה
למלכי כנען ונשיאי ישמעאל )ובסוטה מוסף בני קטורה( אף שלכתחילה התכנסו להילחם במחנה המצרי .וראב"ע פירש ויעש לאביו אבל,
אחר שקברוהו כאשר אמרו קדמונינו ז"ל )סוטה יג,א( ,לא מצאנו זאת בסוטה .וקצת קשה על בני קטורה כי ב-תורה שלמה בר' חיי שרה
כה,ו הביא מדרש שבני קטורה באים לעזרת ישראל בשעת הגאולה.
ִבּ ְק ֻב ָר ָתם – אתנח ,הגבלת קבורת יעקב לקבורה אחת במקום קבוע ,ולא קבורה זמנית והעברתו לקבורה קבועה ,שכנראה יש בזה צער
למת או לנשמת המת .וכן קבורת צדיק עם צדיקים ע"פ הנדרש ב-בבלי סנהדרין מז א  ...לא היו קוברין כו' .וכל כך למה  -לפי שאין
קוברין רשע אצל צדיק ... ,וכשם שאין קוברין רשע אצל צדיק כך אין קוברין רשע חמור אצל רשע קל .שו"ע יו"ד הלכות אבילות
סימן שסב סעיף ה )ד( אין קוברין רשע אצל צדיק ,אפילו רשע חמור אצל רשע קל .ה וכן >א< אין קוברין צדיק וכשר ובינוני ,אצל
חסיד מופלג .ו )ט[ אבל קוברים בעל תשובה אצל צדיק גמור( )ב"י(.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ו

מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; טפח֖ א – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א טפח֖ א – יתור
תמצית השערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק – מגביל; מו ֣נח – רבוי; מהפ֤ ך פשט ֙א – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א טפח֖ א  -קבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; מקף -רב-מצב של המוטעם ,בד"כ מצב
המקרא
טעמי
האמנתי
והחלק( כי
)טטוד"ל
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה:
קטן  ...זקף֔ -
רביע –  ... ;4זקף֔ -
התשע"ג֗ ;3
גדול –
אגד;2ה,זקף֕ -
ובן –
קט
בהלכה֔ -
פשוט ;1 ,זקף
פשט ֙א –
שם:ממנו;
קי"טאו ,גורע
תהליםהענין
מוסיף –מהענין על
סגול –
במצוותך ֒
זרקא
֘
נדרשים;
למדניהשלם
ודעתשנחלק,
טעם– סדור
טובפסק ׀
אחד נדרש;
אזלא – מלמד( דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרס ֩א – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה; תלישא ֠-גדולה = ֠תלשא – דרוש בפסוק ולפניו
קדמא ו ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
) ֨
שעור ,מחיצה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ב"ה

בראשית ויחי נ,י:
ביו ֵא ֶבל ִשׁ ְב ַע)ת י ִ ָֽמים׃
אד וַיַּ 1עַ שׂ ְלאָ ִ /
ַו ָיּ ֹ"באוּ עַ ד-גּ ֶֹרן הָ אָ טָ ד אֲשֶׁ ר ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְַר ֵדּן ו ִַ֨יּ ְס ְפּדוּ-שָׁ ם ִמ ְס ֵפּ/ד גּ )ָדוֹל ְוכָ ֵבד ְמ ֹ

בראשית ויחי נ,יא:
כּן ָק ָרא ְשׁ ָמהּ אָ ֵבל ִמ ְצ ַריִ ם א ֲֶשׁר
ֹאמרוּ ֵ ֽא ֶבל-כָּ ֵב)ד זֶה ְל ִמ ְצ ָריִ ם עַ לֵ N -
ה ְכּ ַנעֲנִ "י אֶ תָ -האֵ ֶבל ְבּ ֹ֨ג ֶרן ָהאָ טָ ד וַיּ ְ
ַו ַ Hיּ ְרא יוֹשֵׁ ב ָ 4ה ָ֨א ֶרץ ַ ֽ
ְבּ ֵע ֶ)בר ַהיּ ְַר ֵ ֽדּן׃

תורה תמימה בראשית נ,י
ביו
ֵא ֶבל ִשׁ ְב ַע)ת י ִ ָֽמים  -א"ר חסדא ,נפשו של אדם מתאבלת עליו כל שבעה ,שנאמר )איוב י"ד( ונפשו עליו תאבל ,וכתיב וַיַּ 1עַ שׂ ְלאָ ִ /
ֵא ֶבל ִשׁ ְב ַע)ת י ִ ָֽמים יא( ]שבת קנ"ב א'[:

ֵא ֶבל ִשׁ ְב ַע)ת י ִ ָֽמים  -תניא ,מניין לאבילות שבעה מן התורה ,שנאמר וַיַּ 1עַ שׂ ְלאָ ִ /ביו ֵא ֶבל ִשׁ ְב ַע)ת י ִ ָֽמים יב( ]ירושלמי מו"ק פ"ג ה"ה[:
הערות על תורה תמימה בראשית נ,י
יא( ר"ל דהפסוק הזה מגלה על הפסוק ונפשו עליו תאבל ששיעור האבילות שבעת ימים .ועיין ב-ירושלמי מו"ק פ"ג ה"ה דתלתא יומין נפשא מטייסא על גופא,
סברא דחזרה לגופא ,כיון דחמית ליה דאשתני זיו אפיה שבקא ליה ואזלא ,ואחר תלתא יומין הכרס נבקעת על פניו וכו' ,וצ"ל דמ"ש כאן מתאבלת כל שבעה הוא
מ"ש בירושלמי מן תלתא יומין ולהלן וכו' ,אבל על כרחיך צ"ל דגם הבבלי ס"ל דיש חילוק בין השלשה ימים הראשונים לארבעה האחרונים ,מדמצינו חילוק
בגמרא לענין שלשה ימים הראשונים דחמירי מימים האחרונים ,כמו לענין מלאכה ושארי דברים ,וכ"מ בירושלמי שם ,דעל הא דאמרו שם אבל ג' ימים אסור
במלאכה אפילו בצנעא מביא הא דנפשא מטייסא על גופא - .ועל יסוד זה הירושלמי שהבאנו קיי"ל בבבלי יבמות קכ"א א' אין מעידין על המת אלא עד שלשה
ימים ,משום דאחר ג' ימים אשתני זיו הפנים ,וע' באה"ע סי' י"ז - .גם י"ל ע"פ דברי הירושלמי שהבאנו מקור וסמך למש"כ ב-יו"ד הלכות מליחה סי' ס"ט סעיף
י"ב ,הורו הגאונים ]כך הלשון בטור[ בשר ששהה ג' ימים בלא מליחה נתייבש דמו בתוכו ולא יצא עוד ע"י מליחה ולכן אין לאכלו מבושל אלא צלי וכו' ,יעו"ש,
וכתבו הפוסקים שאין כל מקור ויסוד להוראה זו ,ולפי הירושלמי הנ"ל י"ל דהטעם שאחר ג' ימים משתני זיו אפיה ,הסברא נוטה שהוא מפני קלקול והצטמקות
הדם ,ולפי"ז מבואר דאחר ג' ימים מצטמק הדם ואינו ראוי לצאת עוד אפילו ע"י מליחה ,ודו"ק , ... :ואפילו הרי"ף ורמב"ם דס"ל דאבילות מדאורייתא גם הם מודו
דרק יום ראשון הוי מדאורייתא ,וגם זה רק ביום המיתה ,אבל אבילות שבעה לכו"ע הוי מדרבנן ,ורק סמכו זה אלשון התורה:
)בר' ויחי נ,י( ו ִַ֨יּ ְס ְפּדוּ-שָׁ ם – קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין או כעין דבר הלמד מסופו.

א' אפשר כי המספד הזה היה בסוף שבעת ימי האבל או שעשו שני הספדים.
ב' אפשר כי תבנית זאת מעבירה את חלוקת ימי השבעה לשני חלקים ,שלשה ימים ושבעה ימים אל הפסוק הבא ובו יש לימוד משיעור
שלשה ימי הבכי אל שיעור שלשה ימי מליחת בשר ואח"כ הכשרתו אך ורק בצלי.
)בר' ויחי נ,יא( ַו ַ Hיּ ְרא יוֹשֵׁ ב  – 4פזר תלישא-קטנה ,ענין של שיעור ,חציצה מחיצה ולימוד למקום אחר ואם צריך למקומו.
תורה תמימה ל)-בר' ויחי נ,י( – לימוד לשבעת ימי אבל מרבנן .טט – ראה דברים וזאת הברכה לד,ח בשיעורי אבלות יום אחד
מדאורייתא ,השאר מרבנן  30 ,7 ,?3 ?2יום 12 ,חדש
שלושה ימי בכי ,עד אז הנשמה נמצאת ליד הגוף .אח"כ משתנה זיו הפנים והנשמה הולכת לה .מכאן לימוד למקום אחר – א' עדות על מת,
ב' בשר שנשאר בו דם שלושה ימים ,משתנה באופן שאי אפשר להכשירו עוד במליחה ,רק בצלי.
ֽיתי׃
וּשׁ ַמ ְר ֶתּ/ם אֶ תִ -מ ְשׁ ֶמ ֶ)רת ה' ְול ֹא תָ מוּתוּ ִכּיֵ -כן צֻ וֵּ ִ
ָליְ לָ ה ִשׁ ְב ַעת י ִָמים ְ
יוֹמם ו ֨ ַ
מוֹעד ֵתּ ְשׁ ֨בוּ ָ
"ֵ
ויקרא צו ח,לה :וּפֶ ַתח ֹ֨ 4א ֶהל
ָליְ לָ ה ִשׁ ְב ַעת י ִָמים –
יוֹמם ו ֨ ַ
מוֹעד ֵתּ ְשׁ ֨בוּ ָ
"ֵ
וּפֶ ַתח ֹ֨ 4א ֶהל

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

שני לימודים ,אחד כפשוטו לענין אהל מועד קדמא ואזלא ,אחד יוצא מפשוטו כאן כמאמר תורה שלמה )נט( מניין לאבל מן התורה
שבעה) .בראשית ויחי נ,י( ויעש לאביו אבל שבעת ימים .ולמדין דבר קודם למתן תורה )בתמיה( ר' יעקב בר אחא בשם ר' זעירא שמע
לה מן הדא ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את -משמרת )משכן( ה' ,כשם ששימר הקב"ה על עולמו שבעה
)כביכול ז' ימי אבלות על עולמו קודם המבול( כך אתם שמרו על אחיכם שבעה )ירושלמי מועד קטן פ"ג ה"ה(
יכם ֽל ֹאִ -ת ְפ ֹ֨רמוּ ְול ֹא ָת ֻמתוּ
וּבגְ ֵד ֶ
יכ)ם אַ לִ -תּ ְפ ָרעוּ׀ ִ
ית ֨ ָמר ׀ ָבּ ָנ"יו ָ ֽראשֵׁ ֶ
וּל ִ ֽא ָ
וּלאֶ ְלעָ ָזר ְ 4
ה ֹHרן ְ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶ ֽאל-אַ ֲ
ויקרא שמיני י,ו :וַיּ ֶ
רף ה'׃
ֲחיכֶ ם כָּ לֵ -בּית יִ ְשׂ ָראֵ ל יִ ְבכּוּ אֶ תַ -ה ְשּׂ ֵרפָ ה א ֲֶשׁר שָׂ ַ )
צף ַוא ֵ
ְו ַע)ל כָּ לָ -העֵ ָדה יִ ְק ֹ
ית ֨ ָמר ׀ ָבּ ָנ"יו מונח מונח פזר תלישא-קטנה קדמא פסק ואזלא ,פ' רש"י ע"פ )בבלי מו"ק יד,ב(
וּל ִ ֽא ָ
וּלאֶ ְלעָ זָר ְ 4
ה ֹHרן ְ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶ ֽאל-אַ ֲ
וַיּ ֶ

מה שהכהנים אסורים לעשות כי עוסקים בשמחתו של מקום ,כלל ישראל מצווים לעשות ,כי צרתם של תלמידי חכמים על הכל להתאבל
בה )בבלי שבת קה,ב( ומכך כעין בנין אב להלכות אבלות לכלל ישראל.
תלישא-קטנה ענין של שיעור תקופת אוננות וענין של חציצה מקיום מצוות בתקופת אוננות ,ענין כעין מחיצה שבבית המקדש אסורה
הנהגת אבילות בין עובד ובין שלא עובד ,והנוהג בנוול מחמת אבילות או שתיית יין עונשו מיתה בבית דין של מטה ,מחוץלמקדש כהן יכול
לנהוג אבילות כגון בקריעת בגד ,פריעת הראש ,ישיבה על הארץ ושאר מנהגי אבילות ,כי מה שהכהנים היו אסורים להתאבל כל ישראל
היו מצווים לעשות מחוץ למשכן בשבעהת ימי האבל.
פזר מעביר את האסור לכהנים במקדש להיות מנהגי אבילות של כלל ישראל.
ראה פזר תלישא
ֹשׁה׃
)בל מ ֶ ֽ
Bשׁים יוֹם וַ ֽ יִּ ְתּמוּ יְ ֵמ)י ְב ִכי ֵא ֶ
מוֹאב ְשׁ ִ
ָ
דברים זאת הברכה לד,ח :וַיִּ ְבכּוּ ְ 4ב ֵנ֨י יִ ְשׂ ָר ֵא1ל אֶ ת-מ ֶֹשׁ/ה ְבּ ַע ְֽר ֹ)בת
מוֹאב – דרגא תביר מרכא
ָ
שיעור )ב( וַיִּ ְבכּוּ  – 4תרסאְ ,ב ֵנ֨י – קדמא כעין כלל הצריך לפרט והפרט הוא יִ ְשׂ ָר ֵא1ל אֶ ת-מ ֶֹשׁ/ה ְבּ ַע ְֽר ֹ)בת
טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה ,או כולם מצטרפים לנושא שכאן הוא שיעורי אבילות מדאוריתא ומדרבנן.
שיעור באבילות על האספות נפשו לבורא.בבלי זבחים קא,ב קב,א שיעור אנינות מדאורייתא יום מיתה ולכל היותר הלילה שאחריו.
ולמאן דאמר רק היום מדאורייתא אז הלילה מרבנן .ולמאן דאמר גם הלילה מדאורייתא  ,אז יום הקבורה ולילו מרבנן ואסור באכילת
קדשים .ע"פ תורה תמימה בשם ירושלמי  ...מהמשך פסוק זה נלמדים שיעורי אבילות שני? )שלשה( ימי בכי  ,שבעה ימי שבעה 30 ,ימי
אבלות ,י"ב חודש הספד.
שׁ ֩ר  ,זה נפש
שׂת ֲא ֶ
בהקשר לכך נציין כי התרסא הראשונה בתורה מופיעה בפסוק העוסק בבריאת )בראשית א,כא( ו ֵ ְ֣את כָּל֣ ֶ -נפֶשׁ ַה ַח ָיּ֣ה ׀ הָר ֹ ֶ֡מ ֶ
ָאָדם לְנֶ ֥פֶשׁ
הבהמית שיש גם לאדם והמחיה את גופו) .בראשית ב,ז( ַויּ ִי ֶצ ֩ר ֨ה' אֱִ ֝ Rהים ֶאת-הָאָדָ֗ ם ָע ָפ ֙ר מִן֣ ָ -האֲדָ ָ֔מה ַויּ ִפַּ ֥ח ְבּ ַא ָ ֖פּיו נִשׁ ַ ְ֣מת ַח ִיּ֑ים ַוי ְִה֥י ה ָ ֖
ַח ָיּ ֽה׃ רש"י אף בהמה וחיה נקראו נפש חיה ,אך זו של אדם חיה שבכולן ,שנתוסף בו דעה ודיבור.
תרסא מתריעה בין היתר על שיעורי נפש חיה שונים.
התרסא האחרונה בתורה עוסקת בשיעורי אבילות על מות אדם והסתלקות נפש הבהמית מגופו או אסיפתה אל הבורא שהורידה לתוך גוף
אדם הקרוץ מחומר האדמה .נפש הא-לקית ניצוץ ממנה מאיר במוחו והיא תמיד מקושרת  -מיוחדת בבוראה.
/©ZZFisherטטודל-12-בראשית-ויחי
9/15
י"ב–טבת–התשע"ו 24-Dec-15
לזכרון תרגום השבעים ,עזרא הסופר ,י' בטבת
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ו

מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; טפח֖ א – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א טפח֖ א – יתור
תמצית השערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק – מגביל; מו ֣נח – רבוי; מהפ֤ ך פשט ֙א – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א טפח֖ א  -קבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; מקף -רב-מצב של המוטעם ,בד"כ מצב
המקרא
טעמי
האמנתי
והחלק( כי
)טטוד"ל
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה:
קטן  ...זקף֔ -
רביע –  ... ;4זקף֔ -
התשע"ג֗ ;3
גדול –
אגד;2ה,זקף֕ -
ובן –
קט
בהלכה֔ -
פשוט ;1 ,זקף
פשט ֙א –
שם:ממנו;
קי"טאו ,גורע
תהליםהענין
מוסיף –מהענין על
סגול –
במצוותך ֒
זרקא
֘
נדרשים;
למדניהשלם
ודעתשנחלק,
טעם– סדור
טובפסק ׀
אחד נדרש;
אזלא – מלמד( דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרס ֩א – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה; תלישא ֠-גדולה = ֠תלשא – דרוש בפסוק ולפניו
קדמא ו ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
) ֨
שעור ,מחיצה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ב"ה

בראשית ויחי מז,כח
1.5
בראשית ויחי מח,ז:
לי ָר " ֵחל ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנַעַ ן ַבּ ֶדּ ֶרְ 5בּע) וֹד ִכּ ְב ַרתֶ -א ֶרץ לָ ב ֹא אֶ ְפ ָר ָתה
ַוא ֲִני׀ ְבּב ִֹאי ִמפַּ ָדּן ֵ4מ ָתה  4עָ ֨ ַ
ל ֶחם׃
וָאֶ ְק ְבּ ֶרהָ שָּׁ ם ְבּ ֶד ֶר 5אֶ ְפ ָרת ִהוא ֵבּ)ית ָ ֽ
רש"י ִכּ ְב ַרתֶ -א ֶרץ  -מדת ארץ ,והן אלפים אמה כמדת תחום ,כדברי רבי משה הדרשן ... .ואונקלוס תרגם" :כרוב ארעא"  -כדי

שיעור חרישת הארץ .ואומר אני שהיה להם קצב ,שהיו קורין אותו כדי מחרישה אחת ,בלעז 'קרואידה' ,כדאמרינן' :כריב ותני' )ב"מ
קז,א(; 'כמה דמסיק תעלא מבי כְ ַרבַ ה' )יומא מג,ב()] .תרי"ק (:וָאֶ ְק ְבּ ֶר ָה שָּׁ ם ְבּ ֶד ֶר 5אֶ ְפ ָרת – ידעתי שיעלה אותו חלק בחלק בנימין
בנה ,וזו היא כבודה להיות נקברת בחלק בנה .אם קברתיה במערה ,או היתה נקברת בחלק יהודה ,זו אינה כבודה ,שהיתה הצדקת
נקברת בקבר שאינה שלה[.
ָאת ְשׁ ֵ֨ני ֲאנָ֝ ִשׁים עִםְ -קב ַ ֻ֥רת ָר ֵח֛ל ִבּגְב֥ וּל ִבּנְי ִ ָ֖מן ְבּ ֶצל ַ ְ֑צח  -אלמא
רבי יוסף בכור שור וכן כתוב גבי שאול ,דאמר ליה שמואל) :ש"א י,ב( וּ ָמצ ָ֩
דקבורת רחל בגבול בנימין .וגו'
לי ָר " ֵחל
תבנית טעמים של פסוק )מח,ז( כעין פרט קדמאה ַוא ֲִני׀ ְבּב ִֹאי ִמפַּ ָדּן ֵ4מתָ ה  4ואחריו כעין כלל עָ ֨ ַ
ל ֶחם׃
פרט בתראה ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנַעַ ן ַבּ ֶדּ ֶרְ 5בּע) וֹד ִכּ ְב ַרתֶ -א ֶרץ לָ ב ֹא אֶ ְפ ָר ָתה וָאֶ ְק ְבּ ֶרהָ שָּׁ ם ְבּ ֶד ֶר 5אֶ ְפ ָרת ִהוא ֵבּ)ית ָ ֽ
מה עושה הכעין פרט קדמאה ַו ֲא ִני׀ ְבּב ִֹאי ִמפַּ ָדּן– מונח לגרמיה ,מונח רביע4ֵ ,מ ָתה  – 4תלישא-קטנה,

אפשר כי התבנית הקודמת לתלישא באה ללמד על כעין מספר טעמי תלישא ,בתפקיד שיעורים ,חציצין ,מחיצין
והפרט בתראה מפרט את הפרט קדמאה ,כלומר לאילו דברים מרמז טעם התלישא.
)א( ְבּע) וֹד ִכּ ְב ַרתֶ -א ֶרץ שיעור אלפים אמה כמדת תחום )שבת(;
)ב( שיעור חרישת הארץ ....קצב  ...כדי מחרישה אחת; שמואל א יד,ידְ :כּ ַבח ֲִצ֥י ַמע ֲָנ֖ה ֶ ֥צמֶד שׂ ֶָדֽה מפרש ר' יוסף קרא ְ ...כּ ַבח ֲִצ֥י
ַמע ֲָנ֖ה ֶ ֥צמֶד שׂ ֶָדֽה – כמשך ח ֲִצ֥י ַמע ֲָנ֖ה בצמד  ...כלומר :כשיעור אורך שיחרוש אדם מהבקר ועד חצות בצמד בקר
)ג( ְבּ ֶד ֶר 5אֶ ְפ ָרת מחיצת – תחום קבורת רחל בגבול בנימין )בנה ,וזה כבודה( בצלצח.
)ד( מדרש תנאים לדברים פרק לג .ר' שמעון אומר בתוך חלקו שלבנה שלמי שמתה באפרתה ומי מתה באפרתה רחל שנ' )בר'
ויחי מח,ז( ַוא ֲִני׀ ְבּב ִֹאי ִמפַּ ָדּן ֵ4מ ָתה  4עָ ֨ ַלי יכול שתהא כל העיר בתוך שלו ת"ל )דב' הברכהי לג,יב( ֵוּב֥ין כְּתֵ ָ ֖פיו שָׁכֵ ֽן׃ בית המקדש

בתוך שלו ושאר כל העיר בתוך חלקו של יהודה.
עָ ֨ ַלי ָר " ֵחל  -קדמא ואזלא ,כלל הסיבות שהביאו למותה של רחל ולקבורתה בדרך אפרת ולא במערת המכפלה בחברון.
ַוא ֲִני׀  -מונח לגרמיה )מונח פסק( ,אני יעקב גרמתי הפסקת חייה של רחל ,וכך לא היו חיי שלמים כנדרש ב-בבלי סנהדרין כב,ב ואין
אשה מתה אלא לבעלה  -שנאמר )בר' ויחי מח,ז( ַוא ֲִני׀ ְבּב ִֹאי ִמפַּ ָדּן ֵ4מתָ ה  4עָ ֨ ַלי ָר " ֵחל.
ותבנית הטעמים של ְבּב ִֹאי ִמפַּ ָדּן – מונח רביע ,מרמזת ללפחות ארבע סיבות למות רחל ולקבורתה במקום שנקברה.
)א( באופן מסוים רחל אמרה כעין קללה על עצמה אגדת בראשית )בובר( פרק נב  ...לפיכך )בר' ויצא ל,א( וַתְּ קַנֵּ ֥א ָר ֵ ֖חל ַבּ ֲאח ָ ֹ֑תהּ
ו ַ֤תּ ֹא ֶמר ֶאֽל-יַעֲק ֹ ֙ב ָהֽבָהִ -לּ֣י ָב ִ֔נים ְו ִאם֖ ַ -אי ִן ֵמ ָ ֥תה אָנֹֽכִי׃  ,אשה שהיא עקרה ואינה יולדת היא מתה,
)ב( אגדת בראשית )בובר( פרק נב ד"א מה ראתה לומר ָהֽבָה֣ ִ -לּי ָב ִ֔נים ,אלא שנתנבאת שהיא מתה במהרה ,שנאמר ַוא ֲִני׀ ְבּב ִֹאי
ִמפַּ ָדּן וגו' .אמרה לו תן לי בנים עד שלא אמות ,הה"ד ָהֽבָהִ -לּ֣י ָב ִ֔נים ,מיד )בר' ויצא ל,ב( ַו ִיּֽחַרַ -א֥ף יַע ֲ֖ק ֹב בּ ְָר ֵ ֑חל וגו' ,וכי יש אלהים
אָנ ֹכִי ֲאשֶׁר-מָנַ ֥ע מ ֵ ִ֖מּ Jפּ ְִריָ -בֽטֶן׃ ,ממך מנע אבל ממני לא מנע ,אלא כבר נתן
שני שעושה כלום חוץ מרשותו ,ו ַ֗יּ ֹא ֶמר ה ַ ֲ֤תחַת אֱRהִים֙ ֔
לי בנים מלאה ,אמר לו הקדוש ברוך הוא ,כך אתה מחסד אותה ואומר לה ה ַ ֲ֤תחַת אֱRהִים֙  ,חייך שאני מעמיד ממנה בן שיאמר
לאחיו כי התחת אלהים אני )שם /בראשית /נ יט( .טט  -הקב"ה מוכיח ליעקב שהיה צריך למהר תפילתו עבורה כדי שלא תגרום
העקרות קיצור ימים.
)ג( ויקרא רבה )מרגליות( פרשת בחוקותי פרשה לז  ...ורבנין אמרין כל מי שהוא נודר ומשהא את נדרו סוף שהוא קובר את
לי
אשתו .ממי את למד מאבינו יעקב שעל ידי שנדר ושהא את נדרו קבר את אשתו ,שנ' )בר' ויחי מח,ז( ַוא ֲִני׀ ְבּב ִֹאי ִמפַּ ָדּן ֵ4מ ָתה  4עָ ֨ ַ
ָר " ֵחל,

)ד( כגון ע"פ אלשיך על קללת )בר' ויצא( עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה כו' ,כי מאז נגזרה מיתתה.
)ה( ע"פ אלשיך כי הלא וָאֶ ְק ְבּ ֶר ָה שָּׁ ם ְבּ ֶד ֶר 5אֶ ְפ ָרת שהוא על פי הדבור למען תהיה מבכה על בניה בעת החרבן מדי עברם
לשם .וכל ישראל נקראים בניה כי היא היתה עיקר הבית ,ובה היתה מחשבת יעקב בהולידו את ראובן ושכל שיוליד יהיו מרחל.
ווע"פ הסבר שו"ת דברי יציב יורה דעה ויעקב קברה בדרך אפרת לא משום פגם שתי אחיות ,אלא ע"פ הדיבור בדרך אפרת ששם
עתידין הגלויות לעבור ורק בזכות רחל שאמרה לקב"ה שהיא מסרה סימניה לאחותה כדי שלא תתביש ,כך על הקב"ה להציל בניו
מפני השובים..
וָאֶ ְק ְבּ ֶרהָ שָּׁ ם ְבּ ֶד ֶר 5אֶ ְפ ָרת  -מהפך פשטא זקף-קטן ,פשט הלימוד שאין עושין נפשות )בית קבר או ציון לזכרם של( צדיקים .והנה
יעקב עשה שלא כפשט אלא )בר' וישלח לה,כ( ַויּ ֵַצּ֧ב יַע ֲ֛ק ֹב ַמצּ ָ ֵ֖בה עַלְ -קב ָֻר ָ ֑תהּ ִה֛וא מַצֶּ ֥ בֶת ק ְֻב ַֽרתָ -ר ֵ ֖חל עַדַ -היּ ֽוֹם׃
ומסביר שו"ת דברי יציב חלק יורה דעה סימן רכז  ...ולענ"ד שזה נתינת טעם על והצדיקים אין בונים להם נפש שדבריהם הן

זכרונם ,שלהנ"ל הכוונה לבנות ציון על גבי המערה לזכרון שהצדיק מונח שם למטה ,ונתן עוד טעם כדי שלא יפנה אדם לבקר
הקברות )רמב"ם פ"ד מאבל ה"ד( היינו לירד לפנים מן המערה ,דאין רשות ליכנס בקברי צדיקים )שפירש הריב"ש שפוקד הקברות
לראות אם הוא חי שהרי שפתותיהם דובבות בקבר והם כחיים ,או מת(  ,וכמ"ש ברשב"ם בב"ב שם ]בד"ה רבי בנאה[ דאדם גדול
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.
ויעקב בנה המצבה ,לשמירה ,שלא יהא המקום הפקר מחששש חטוטי וגשמים וכיו"ב ,ואין הדבר פגם ברחל הצדקת ,שהרי כל ישראל
נקראו על שם רחל ,אבל שצפה יעקב אבינו שהגליות עתידות לעבור שם וכו' ,ואינו לזכרון אלא לסימן עבור החיים] ,וע"ע שו"ת כתב
סופר יו"ד סי' קע"ט בד"ה ואמרתי ליישב[ .וגם כדי שתהא מבקשת עליהם רחמים ,שלזה בעי בית דאסור למצלי בבקתא ]ברכות ל"ד
ע"ב[ .וזה היה ענינו של הך מצבה ודו"ק.
י"ב–טבת–התשע"ו 24-Dec-15
לזכרון תרגום השבעים ,עזרא הסופר ,י' בטבת
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ו

מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; טפח֖ א – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א טפח֖ א – יתור
תמצית השערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק – מגביל; מו ֣נח – רבוי; מהפ֤ ך פשט ֙א – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א טפח֖ א  -קבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; מקף -רב-מצב של המוטעם ,בד"כ מצב
המקרא
טעמי
האמנתי
והחלק( כי
)טטוד"ל
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה:
קטן  ...זקף֔ -
רביע –  ... ;4זקף֔ -
התשע"ג֗ ;3
גדול –
אגד;2ה,זקף֕ -
ובן –
קט
בהלכה֔ -
פשוט ;1 ,זקף
פשט ֙א –
שם:ממנו;
קי"טאו ,גורע
תהליםהענין
מוסיף –מהענין על
סגול –
במצוותך ֒
זרקא
֘
נדרשים;
למדניהשלם
ודעתשנחלק,
טעם– סדור
טובפסק ׀
אחד נדרש;
אזלא – מלמד( דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרס ֩א – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה; תלישא ֠-גדולה = ֠תלשא – דרוש בפסוק ולפניו
קדמא ו ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
) ֨
שעור ,מחיצה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ב"ה

ִהוא – טפחא ,מפסיק להדגיש את המיקום המיוחד ֵבּ)ית ָ ֽל ֶחם – מרכא )=מאריך( סלוק ,אפשר שמאריך גבול שבט בנימין כך שכולל
את מקום של קבורתה ומקום המזבח והקודש וקודש הקדשים ,ואז יש לרחל כוח מיוחד לבקש חיים לבני ישראל שנחשבים כבניה .וטעם
סלוק מגביל שבית לחם עצמה אינה כלולה בגבול בנימין אלא בגבול יהודה.
יוּכל ִל ְראוֹת
ל ֹא ַ
בראשית ויחי מח,יְ :ועֵ ינֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל כָּ ְבדוּ ִמזֹּקֶ ן )
הם׃
ֹתם אֵ לָ יו וַיִּ ַשּׁ)ק לָ ֶהם וַיְ ַח ֵבּ)ק לָ ֶ ֽ
ַויַּגֵּ שׁ א ָ

בבלי יומא כח,ב  ...יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה שנאמר )בר' ויחי מח,י( ְועֵ ינֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל כָּ ְבדוּ ִמזֹּקֶ ן  -מהפך פשטא מונח זקף-
קטן ,מוציא מן הפשט של זקנה ומלמד כ-ריטב"א בא לומר שמרוב לימודו והתאמצותו בתורה שמתשת כוחו של אדם כהו עיניו.
בראשית ויח מט,ז :אָ רוּר אַ פָּ ם ִכּי עָ ז ְועֶ ְב ָר ָתם ִכּי ָק ָשׁ ָתה
יצם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ פ
קב ַוא ֲִפ ֵ
ע ֹ
ֲח ְלּ ֵקם ְבּ ַי ֲ
א ַ
אָ רוּר אַ פָּ ם ִכּי עָ ז – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,ע"פ ת' יונתן ות' ירושלמי ארורה שכם על מעשיה ו\או נכון עשו בהענישם אותה וכו'

לכן תבנית הטעמים מהפך פשטא מרמזת שיש להבין הקרא שלא כפשוטו כאילו ארור כעסם אלא נכון שעשו בהתעצמם ויענישוה.
לל׃
בּ ֶקר י ֹאכַ ל ַעד ְולָ ֶע ֶרב יְ ַח ֵלּ)ק שָׁ ָ ֽ
בראשית ויחי מט,כז :פ ]כז[ ִבּנְ י ִָמין זְ ֵאב יִ ְט ָרף ַבּ ֹ

תרגום אונקלוס כז( בנימין בארעה תשרי שכינתא ובאחסנתה יתבני מקדשא ,בצפרא ובפניא יהון מקרבין כהניא ק)ו(רבנא ולעדן
רמשא יהון מפלגין מותר חולקהון משאר קודשיא:
יחלק שלל – אונקלוס תרגם על שלל הכהנים בקדשי המקדש )רש"י(
תורת אלהים ,נתינה לגר ,אדלר נתן בן מרדכי )ראם וילנה תער"ב(

]כז[ ִבּנְ י ִָמין זְ ֵאב יִ ְט ָרף  ,בנימין בארעה תשרי שכינתא ובאחסנתה יתבני מקדשא ,הם ב' פירושים ,הפי' הא' בארעה תשרי שכינתא
והפי' הב' ובאחסנתה יתבני מקדשא והנה בזבחים )נ"ד ע"א( פליגי רב ולוי רב מתרגם באחסנתיה יתבני מדבחא ולוי מתרגם
ובאחסנתה יתבני מקדשא ,ורש"י שם )מ"ג ע"ב( ד"ה טורף ,כתב שנתנבא יעקב עליו בבקר יאכל עד באחסנתיה יתבני מדבחא,
והמעיין יראה שרש"י מוכרח לומר מדבחא לבאר שלא היה מחלקו של בנימין יסוד בבנינו  ...ואל תדמה שלפני רב ולוי היו ב'
נוסחאות שונות בת"א ,כי באמת לא מצינו רק נוסחא אחת מקדשא רק שהמה תרגמו כל אחד לפי שיטתו ,ואונקלוס ת' מקדשא
להיותו כולל אולם והיכל וק"ק כמבואר שם וביומא יב ע"א.
ַבּ ֹבּ ֶקר י ֹאכַ ל ַעד ְולָ ֶע ֶרב יְ ַח ֵלּ)ק שָׁ ָ ֽלל׃ בצפרא ובפניא יהון מקרבין כהניא קרבנא ובעדן רמשא יהון מפלגין מותר חולקהון משאר
קודשיא .בצפרא ובפניא הוא ת' בבוקר דפניא הוא אחר חצות וקאי על התמיד של בין הערביים ,וחשיב כל היום כבקר כדמוכח בש"ס
)מס' זבחים דף י"א( ופניא היינו בין הערבים )ע' שבת דף ל"ג ע"ב( ובעדן רמשא יהון מפלגין מותר חולקהון משאר קודשיא הוא ת'
ְולָ ֶע ֶרב יְ ַח ֵלּ)ק שָׁ ָ ֽלל והנה המזבח נמשל לזאב כמ"ש בב"ר פ' צ"ט ר"פ פתר קריא במזבח מה הזאב הזה חוטף כך היה המזבח חוטף
את הקרבנותַ ,בּ ֹבּ ֶקר י ֹאכַ ל ַעד את הכבש האחד תעשה בבקרְ ,ולָ ֶע ֶרב יְ ַח ֵלּ)ק שָׁ ָ ֽלל את הכבש השני תעשה בין הערבים אבל עדיין
קשה למה לא ת' גם הוא ְולָ ֶע ֶרב על תמיד של בין הערבים .ואפשר שמלת י ֹאכַ ל משל על אכילת המזבח ומלת יְ ַח ֵלּ)ק מורה על
חלוקת המתנות .עי"ל שגם כוונתו היא שמלת ְולָ ֶע ֶרב מוסבה על הקודם ,וקאי על התמיד של בין הערבים .ומלות ובעדן רמשא הן
הוספות שהוסיף להטעים הענין כי זמן אכילת הקרבנות הוא כל הלילה מן התורה אבל הנגינה מתנגדת לפי זה וצ"ע עוד.
טט  -נתינה לגר מסביר כי ת"א כוון במלת ְולָ ֶע ֶרב )א( על חלוקת מתנות כהונה מיום העבודה במקדש )ב( על הקרבת קרבן בין
הערבים ,אבל סובר כי טעם מלת ְולָ ֶע ֶרב – טפחא ,מתנגד לתרגום זה .אבל אם טעם טפחא פועל כאן גם בתפקיד רבוי והתפשטות
האפיון ממנו אלפניו ,אז מלת ְולָ ֶע ֶרב עשויה להצטרף לכתוב לפניה ותהיה יחידה אחת ַבּ ֹבּ ֶקר י ֹאכַ ל ַעד ְולָ ֶע ֶרב העוסקת בקרבן
התמיד של בקר ושל ערב ,ובנוסף האפיון של מלות יְ ַח ֵלּ)ק שָׁ ָ ֽלל גם הוא מתפשט אלפניו ובא לומר כי מתנות הכהונה של כל היום
מתחלקים בערב בין כל הכהנים ששירתו באותו היום.
נתינה לגר כתב כי ת"א תרגם מלת יִ ְט ָרף בנימין בארעה תשרי שכינתא ובאחסנתה יתבני מקדשא) ,ש(הם ב' פירושים ,הפי' הא'
בארעה תשרי שכינתא והפי' הב' ובאחסנתה יתבני מקדשא.
יִ ְט ָרף – זקף-קטן מרמז לשתי דרשות )א( שריית שכינה )ב( יבנה המקדש .ובגמרא חולקים מה זה יבנה המקדש? והנה בזבחים )נ"ד

ע"א( פליגי רב ולוי רב מתרגם באחסנתיה יתבני מדבחא ולוי מתרגם ובאחסנתה יתבני מקדשא,

בּ ֶקר י ֹאכַ ל
יִ ְט ָרף – זקף-קטן וקמץ מדגישים הפסק חזק ,אפשר שבא ללמד כי לכל הקרבנות שבין שני קרבנות התמיד שבכתוב ַבּ ֹ
ַעד ְולָ ֶע ֶרב מספיק מזבח תקין )כ-רב( ואין צריכים לבית מקדש )כ-לוי( .וכך היה בזמן שהבמה הגדולה הייתה בגבעון וארון העדות

והשכינה בירושלים.
ֱRהיM
אפשר כי התרגום שריית השכינה של הכתוב ִבּנְ י ִָמין זְ ֵאב יִ ְט ָרף יש להסביר כשוה לתבנית )שמ' יתרו כ,ב( ָאֽנ ִ ֹ֖כ ֙י ה֣ ' א ֶ֔ ֑
בטעם עליון )פשטא מונח זקף-קטן( וללמד על שני שלבים בתיקון הבריאה אחד המכונה בקר ואחד המכונה ערב – בתום בירור השלל
של ניצוצות הקדושה מהקליפות .המשך הסבר עם פסוק )מט,כח(
בראשית ויחי מט,כח:
ֹתם׃
ר 5א ָ ֽ
אוֹתם ִ /אישׁ א ֲֶשׁ)ר ְכּ ִב ְרכָ תוֹ ֵבּ ַ )
ָ
יהם וַיְ ָב ֶר5
כָּ לֵ -א/לֶּ ה ִשׁ ְב ֵט)י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁנֵ ים עָ ָשׂר ְ Gוז ֹאת אֲשֶׁ רִ -דּ ֶ֨בּר לָ ֶהם א ֲִב ֶ
כָּ לֵ -א/לֶּ ה ְ G ...וז ֹאת – תביר  ...תלשא ,כעין רמז לחישוב אלפניו
)מט,כז( שָׁ ָ ֽלל )מט,כח( כָּ לֵ -א/לֶּ ה אותיות )דב' האזינו לב,יז( יִ זְ ְבּחוּ לַ שֵּׁ ִדים ל ֹא אֱַ Bהּ אלו ההסתרות ההכרחיות לבריאה אשר מכח חטא אדם

הראשון מציגות תכונות של קליפות הרע  -ואשר החזיקו בתוכן רפ"ח ניצוצות הקדושין משבירת הכלים בבריאה המרומזות בטעם מלת
כָּ לֵ -א/לֶּ ה – תביר ,והתגברו מאד מאי שמירת ברי"ת )אותיות תבי"ר( של אדם הראשון .ובני ישראל בעבודתם במצרים תקנו והוציאו ר"ב
ניצוצין הקדושים – שלימות קדושת ישראל בשמירת הברי"ת )שלא נגעלו בזימת מצרים( אבל כָּ לֵ -א/לֶּ ה גי' פ"ו ניצוצין הקדושין שלא
נגאלו בעבודת ישראל כי היו ב-אדמ"ת הכהני"ם גי' יצ"ר הר"ע ונשארו שבויים בין ל ֹא אֱַ Bהּ גי' פ"ו היונקים חיותן מפ"ו ניצוצין
הקדושין שלא נגאלו עד אשר יבוא הסיום לתיקון )ישעיהו נא,ו( ִ ֽכּי-שָׁ " ַמיִ ם כֶּ עָ ָשׁן נִ ְמ ֨ ָלחוּ ְו ָהאָ ֶרץ כַּ ֶבּגֶד ִתּ ְבלֶ ה כל פ"ו הניצוצין
הקדושין יגאלו ,תיפסק היניקה של הקליפות והן יעלמו והעולם יעלה למדריגות שקודם לחטא אדם הראשון.
י"ב–טבת–התשע"ו 24-Dec-15
לזכרון תרגום השבעים ,עזרא הסופר ,י' בטבת
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ו

מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; טפח֖ א – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א טפח֖ א – יתור
תמצית השערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק – מגביל; מו ֣נח – רבוי; מהפ֤ ך פשט ֙א – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א טפח֖ א  -קבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; מקף -רב-מצב של המוטעם ,בד"כ מצב
המקרא
טעמי
האמנתי
והחלק( כי
)טטוד"ל
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה:
קטן  ...זקף֔ -
רביע –  ... ;4זקף֔ -
התשע"ג֗ ;3
גדול –
אגד;2ה,זקף֕ -
ובן –
קט
בהלכה֔ -
פשוט ;1 ,זקף
פשט ֙א –
שם:ממנו;
קי"טאו ,גורע
תהליםהענין
מוסיף –מהענין על
סגול –
במצוותך ֒
זרקא
֘
נדרשים;
למדניהשלם
ודעתשנחלק,
טעם– סדור
טובפסק ׀
אחד נדרש;
אזלא – מלמד( דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרס ֩א – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה; תלישא ֠-גדולה = ֠תלשא – דרוש בפסוק ולפניו
קדמא ו ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
) ֨
שעור ,מחיצה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ב"ה

בראשית ויחי מז,כח )התשע"ו(
1.6
בראשית ויחי מח,ה:
ִמ ְצ ַריְ ָמה ִליֵ -הם

ֹאי אֵ ֶל/י
ְועַ ָ Hתּה ְשׁנֵ ֽיָ -בנֶי ַ 4הנּוֹלָ ִ ֨דים ְל " ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם עַ ד-בּ ִ )
אוּב)ן ְו ִשׁ ְמעוֹן ִ ֽי ְהיוּֽ ִ -לי׃
וּמנַשֶּׁ ה ִכּ ְר ֵ
אֶ ְפ ַריִ ם ְ
אוּב)ן ְו ִשׁ ְמעוֹן ִ ֽי ְהיוּֽ ִ -לי׃ כעין לימוד אלפניו
וּמנַשֶּׁ ה – פשטא זקף-קטן והוא תיאור וההלכה אחריו ִכּ ְר ֵ
ְועַ ָ Hתּה  нפזר )...אתנח( אֶ ְפ ַריִ ם ְ

ולאחריו .הלאחריו הוא השוואת אפרים ומנשה לראובן ושמעון כמייצגי כל בני יעקב לירושה שווה בארץ ישראל )השוויון מרומז בטעמי
קדמא ואזלא במלה אחת )בר' ויחי מח,ד( ְו ָנ ַ֨ת ִ"תּי(  ,הלימוד אלפניו מכוון אל תחילת הקרא ְועַ ָ Hתּה – פזר ,התפקיד ללמד למקום אחר ,אל
וּמנַשֶּׁ ה
ההלכה ע"פ ]בבלי כתובות עב,ב[ אמר רב יהודה אמר שמואל במקללת יולידיו בפני מולידיו וסימניך )בר' ויחי מח,ה( אֶ ְפ ַריִ ם ְ
אוּב)ן ְו ִשׁ ְמעוֹן ִ ֽי ְהיוּֽ ִ -לי׃
ִכּ ְר ֵ
• ההלכה שהמקללת ילדיו בפני מולידיו או מולידיו בפני ילדיו יוציאה בלא כתובה .כיצד הגענו לכתובה?
ְשׁנֵ ֽיָ -בנֶי  - 4תלישא-קטנה ,ענין של מחיצה ,אפרים ומנשה יחשבו כבני יעקב כפי' רש"י ליטול חלק בארץ איש כנגדו .כנגד ראובן
ושמעון וזאת כיון שיוסף הראה ליעקב שטר כתובה בה נשא את אסנת לאשה וגם הקמיע שכתב יעקב ושם על צוארה ,הבנים הם בכלל
ישראל.
וּמנַשֶּׁ ה בני אסנת שיוסף נשאה בכתובה ,אם
• במעמד ברכת יעקב ליוסף ולבניו נמצאים יחד יעקב מולידו של יוסף ובני יוסף אֶ ְפ ַריִ ם ְ
ח"ו האשה תקלל הסבא או הנכדים בעת המצאם ביחד התלישא-קטנה עוקרת אותה מזכות הכתובה להוציאה בלא כתובה.
וְ עַ ָ Hתּה ְשׁנֵ ֽיָ -בנֶי  4פזר תלישא-קטנה ,ענין של מחיצה ,אפרים ומנשה יחשבו כבני יעקב כפי' רש"י ליטול חלק בארץ איש כנגדו.
ְועַ ָ Hתּה ְשׁנֵ ֽי-בָ נֶי  4פזר לימוד למקומו – אפשר כי מלמד רשות לאבא לתת מתנות מחיים שלא כפי שאחרי מותו הירושה לבכור פי שניים
משאר האחים.
ֹאי אֵ ֶל/י
רש"י )ה( ְשׁנֵ ֽיָ -בנֶי  4הַ נּוֹלָ ִ ֨דים ְל "  ...עַ ד-בּ ִ )

 -לפני בואי אליך; כלומר ,שנולדו משפרשתה הימני עד שבאתי אצלךִ ,ליֵ -הם

 בחשבון שאר בני ,ליטול חלק בארץ איש כנגדו.אוּב)ן וְ ִשׁ ְמעוֹן– אפרים מנשה גי'
וּמנַשֶּׁ ה ִכּ ְר ֵ
מלת "בחשבון" של רש"י עשויה לרמז לדרכם של ]דעת זקנים מבעלי התוספות[ אֶ ְפ ַריִ ם ְ
)תשכ"ו( )שווה( ראובן שמעון )תשכ"ה( וכולל אחד  .ובשינוי מסוים ב] -ארמון על מכונו ענף ברכות בחשבון ,הרב הצב"י משה ארמוני,

אוּב)ן ְו ִשׁ ְמעוֹן עולה תשל"א ועם הכולל עולה תשל"ב.
וּמנַשֶּׁ ה עולה תשל"ב ְר ֵ
)אוצר החכמה( הקדמה[  ...אֶ ְפ ַריִ ם ְ
ְועַ ָ Hתּה ְשׁנֵ ֽיָ -בנֶי  – 4פזר תלישא ,תלישא כרמז לגימטריות בכלל ) ַהנּוֹלָ ִ ֨דים ְל " – קדמא ואזלא ככלל( שהם מדה מל"ב מידות שהתורה
והאגדה נדרשת בהם )לרבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי( ולגימטריות שהם בהפרש של אחדְ ,ועַ ָ Hתּה – פזר ,לימוד לכל התורה כולה ע"פ
]ארמון על מכונו[ הנ"ל מהגימטריה הנ"ל למדו חז"ל זכות על השימוש בגימטריאות שהם בהפרש של אחד שנחשב גימטריא מדויקת
ולא מאולצת לצורך הענין.
מלת )בר' ויחי מח,ה( ְועַ ָ Hתּה ע"פ דרשת ברכת ציון )הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל( בדברים פר' עקב ,היא ענין של תשובה .אפשר שכאן
אוּב)ן ְו ִשׁ ְמעוֹן – מרכא טפחא ,כיתור לרבות התשובה לשאר
מרומז על התקבלות תשובת ראובן במעשה בלהה ,וע"י תבנית הטעמים של ְר ֵ
השבטים ,ולכולם )בר' ויחי מח,ד( ְו ָנ ַ֨ת ִ"תּי – קדמא ואזלא במלה אחת בתפקיד בשוויון בירושת הארץ.
ֹאי אֵ ֶל/י
ְועַ ָ Hתּה ְשׁנֵ ֽיָ -בנֶי ַ 4הנּוֹלָ ִ ֨דים ְל " ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם עַ ד-בּ ִ )

ִמ ְצ ַריְ ָמה ִליֵ -הם

הסבר בדרך של פרט וכלל ופרט:
ֹאי אֵ ֶל/י
ְשׁנֵ ֽיָ -בנֶי  - 4תלישא-קטנה ,פרט קדמאה ַהנּוֹלָ ִ ֨דים ְל " – קדמא ואזלא ,הענין המרכזי בפסוקְ ,בּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם עַ ד-בּ ִ )
ִמ ְצ ַריְ ָמה - ,רביע מרכא תביר טפחא ,פרט בתראה המסביר את הפרט קדמאה ,דווקא אלו שנולדו בארץ מצרים עד בוא יעקב מצרימה,

דווקא אלו שנולדו וגדלו במסירות נפש של יוסף וב"ב כאשר לא היה להם משפחה תומכת ואוירה יהודית .אלא שבפרט וכלל ופרט ,הפרט
אוּב)ן ְו ִשׁ ְמעוֹן ִ ֽי ְהיוּֽ ִ -לי׃
וּמנַשֶּׁ ה ִכּ ְר ֵ
בתראה צריך לרבות משהו ממין הפרט קדמאה .אפשר כי הרבוי נלמד מהסיפא של הפסוק אֶ ְפ ַריִ ם ְ
אוּב)ן ְו ִשׁ ְמעוֹן – מרכא טפחא ,יתור לרבות את כל בני יעקב להשוואה לאפרים ומנשה בני יוסף שיחשבו שוים לירושת
נפתח בהסבר ִכּ ְר ֵ
וּמנַשֶּׁ ה – פשטא זקף-קטן
הארץ .בסבר זה משתלב בהסבר הסיפא של הרישא של הפסוק המוצגת ע"פ תבניות טעמים )אתנח( אֶ ְפ ַריִ ם ְ
אוּב)ן ְו ִשׁ ְמעוֹן ִ ֽי ְהיוּֽ ִ -לי׃ ,תבנית טעמים ותוכן שהיא כעין לימוד אלפניו ולאחריו .הלאחריו
והתוכן הוא תיאור וההלכה כתובה אחריו ִכּ ְר ֵ
הוא השוואת אפרים ומנשה לראובן ושמעון כמייצגי כל בני יעקב לירושה שווה בארץ ישראל ,כאשר השוויון מרומז בטעמי קדמא ואזלא
במלה אחת )בר' ויחי מח,ד( ְו ָנ ַ֨ת ִ"תּי(
ִליֵ -הם  -מקף כרב-מצב )א( בני יעקב באופן רוחני )ב( בני יוסף בפועל.

בני יצחק ,יצחק משאלוניקי פר' ויחי )ועוד ספרים בקצת שינויים( )אוצר החכמה(  ...מה שכתב האר"י ז"ל על פסוק "וילך ראובן"
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.

ִמ ְצ ַריְ ָמה – בשינוי סדר האותיות ה"ם יצר"ם ,יעקב הוריד שתי נשמות לעולם הזה ,רוב הנשמות מעולם היצירה) ,ונסתתרו באוצר הידוע
ששמו גוף)בן איש חי דרושים ויחי(( ויוסף השלים הבאתם לגוף היינו ִמ ְצ ַריִ ם – בשינוי סדר האותיות מצ"ר י"ם ,מקום צר  -מוגבל כמו
גוף ביחס לנשמה.
וש המפרש כי ליעקב מיו צריכים להיות יֵ -ה בנים ,אלא ששנים נולדו דרך יוסף ,ואחד לאה דנה בעצמה שלא תהא רחל עם פחות בנים
מהשפחות ולכן לא נולד בן אלא בת היא דינה .ואסנת בת דינה משכם החוי ,נישאה ליוסף וילדה את בני יוסף מנשה ואפרים.
אוצרות החיים – אישים במקרא ובתלמוד ב :הרב יוסף חיים בן אליהו ,ע' צו ,בן איש חי דרושים ויחי )אוצר החכמה( – נמצא
אפרים ומנשה של יעקב אבינו היו מכבר ,ורק ע"י ראובן הלכו אצל יוסף .וזה שנאמר ְועַ ָ Hתּה דייקאְ ,שׁנֵ ֽיָ -בנֶי  4הַ נּוֹלָ ִ ֨דים ְל "  ,שבעת
אוּב)ן ְו ִשׁ ְמעוֹן ִ ֽי ְהיוּֽ ִ -לי׃
וּמנַשֶּׁ ה ִכּ ְר ֵ
הלידה היו לך ,הנה מתחילתם ִליֵ -הם  ,שנשלחו מן השמים לי ,ועל כן בדין הוא ד-אֶ ְפ ַריִ ם ְ

להכניסם בכלל בני.
י"ב–טבת–התשע"ו 24-Dec-15
לזכרון תרגום השבעים ,עזרא הסופר ,י' בטבת
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ו

מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; טפח֖ א – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א טפח֖ א – יתור
תמצית השערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק – מגביל; מו ֣נח – רבוי; מהפ֤ ך פשט ֙א – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר טפח֖ א  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א טפח֖ א  -קבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; מקף -רב-מצב של המוטעם ,בד"כ מצב
המקרא
טעמי
האמנתי
והחלק( כי
)טטוד"ל
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה:
קטן  ...זקף֔ -
רביע –  ... ;4זקף֔ -
התשע"ג֗ ;3
גדול –
אגד;2ה,זקף֕ -
ובן –
קט
בהלכה֔ -
פשוט ;1 ,זקף
פשט ֙א –
שם:ממנו;
קי"טאו ,גורע
תהליםהענין
מוסיף –מהענין על
סגול –
במצוותך ֒
זרקא
֘
נדרשים;
למדניהשלם
ודעתשנחלק,
טעם– סדור
טובפסק ׀
אחד נדרש;
אזלא – מלמד( דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרס ֩א – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה; תלישא ֠-גדולה = ֠תלשא – דרוש בפסוק ולפניו
קדמא ו ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
) ֨
שעור ,מחיצה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ב"ה

אוּב)ן ְו ִשׁ ְמעוֹן ִ ֽי ְהיוּֽ ִ -לי )כאן פסיקת יעקב המשווה
וּמנַשֶּׁ ה – )אתנח( פשטא זקף-קטן ,והוא תיאור ואחריו הלכה או פעולה ִכּ ְר ֵ
אֶ ְפ ַריִ ם ְ
את אפרים ומנשה לבניו( ,זאת תבנית ללימוד אפשרי אלפניו ולאחריו
רוצה לומר שאפרים ומנשה ִליֵ -הם הנשמות שהוריד יעקב ,אתנח מחזק הגבלת שייכות ליעקב ,ולכן
ִ ֽי ְהיוּֽ ִ -לי  -סלוק מגביל ,שלא יהיה יוסף מהשבטים שהרי הוא בחינת אב לשבטים כיעקב ואין לו נחלה משלו לבניו שיוולדו מעתה ,אלא
יקראו על נחלת אחיהם אפרים ומנשה.
ִ ֽי ְהיוּֽ ִ -לי – מקף כרב-מצב ההגנה של יעקב עליהם )א( כששומרים את התורה )ב( כאשר אינם שומרים את התורה )ראה הסבר לנוטריקון
מלת "בנ"י אשר נתן לי א-לקים בזה"( ִ ֽי ְהיוּֽ ִ -לי – סלוק ,הגנת יעקב עליהם רק במצב ששומרים את התורה.
חנֹט אֶ ת-אָ ִביו
ר ְפ ִאים לַ ֲ
ֲב ָדיו אֶ תָ -ה ֹ
יוֹסף אֶ ת-ע ָ
בראשית ויחי נ,בַ :ויְ ֨ ַצו ֵ

ַחנְ ט) וּ ָהר ְֹפ ִאים אֶ ת-יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃
ַויּ ַ

יוֹסף אֶ ת-ע ֲָב ָדיו – מהפך פשטא – תורה שלמה ]ה[ בשם ספר חסידים מוציא מפשוטו שציוה לעבדיו להיות עם
וַיְ ֨ ַצו – קדמא ֵ
הרופאים להזהירם שלא יגעו בגופו של יעקב אלא בניו .והרופאים מורים לבניו לעשות לו כך וכך ועבדיו רואים שלא יחסרו דבר
שבניו לא יראוהו .אֶ תָ -ה ֹר ְפ ִאים  -מונח זקף-קטן במלים המחוברות במקף  -ריבה וריבה את הכל ,שלא יחסרו דבר שבניו לא יראוהו.
אחי יוסף נופלים באופן מסוים בגדר עבדי יוסף שקבלו את הנהגתו ,וכך הם אומרים בחזרתם מקבורת יעקב.
חנֹט אֶ ת-אָ ִביו – טפחא )ללא מרכא( אתנח
לַ ֲ
חנֹט שלפניו דווקא
ר ְפ ִאים כמרומז ב-אֶ ת-אָ ִביו – אתנח ,מגביל את לַ ֲ
חנֹט  -טפחא בתפקיד אפיון מתפשט אלפניו המלמד על אֶ תָ -ה ֹ
 :לַ ֲ
לשיטות שתתאמנה לכבוד אביו ולא לאחרים .שהרי ע"פ רש"י לא נאמרה בו מיתה ממש אלא לאחרים נראה כמת .ולכן אין גופו מסריח,
ואם המצרים היו יודעים זאת היו עושים אותו ע"ז ולא היו נותנים רשות להוציאו לקבורה בארץ כנען )ע"פ מקורות שונים באוצר
החכמה( .אבל אפשר כי מהנדרש ב)-בר' ויחי נ,כו( ע"פ ]בראשית רבה )וילנא( פרשה ק יא[ ר' פנחס אמר שבטים חנטו אותו )טט :את יוסף(
נוכל ללמוד שגם את יעקב "חנטו" כביכול השבטים כרופאים ולא נתנו למצרים לנגוע בו.
ַחנְ טוּ אֹתוֹ ו ִַיּ)ישֶׂ ם ָבּאָ רוֹן ְבּ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם׃
יוֹסף ֶבּןֵ -מ ָא)ה ו ֶָעשֶׂ ר שָׁ ִנים ַויּ ַ
בראשית ויחי נ,כו :וַיָּ ָמת ֵ
ַויּ ַַחנְ טוּ אֹתוֹ  -מונח זקף-קטן ,והוא פעולה ו ִַיּ)ישֶׂ ם ָבּאָ רוֹן ְבּ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם – מרכא טפחא סלוק ,והוא פעולה ,כעין שתי פעולות העשוי להדרש
אלפניו ולאחריו.
יוֹסף ֶבּןֵ -מ ָא)ה ו ֶָעשֶׂ ר שָׁ ִנים ַויּ ַַחנְ טוּ אֹתוֹ,
דרשה מלאחריו ב-שמות א,א אליו בראשית רבה )וילנא( פרשה ק יא )בר' ויחי נ,כו( וַיָּ ָמת ֵ
ַחנְ טוּ
מי חנטו ,רבי פנחס ורבי יהודה בשם ר' נחמיה ,ר' יהודה אמר רופאים חנטו אותו ור' פנחס אמר שבטים חנטו אותו הה"ד ַויּ ַ
אֹתוֹ ו ִַיּ)ישֶׂ ם ָבּאָ רוֹן ְבּ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם ומי הן )שמות א,א( ְואֵ לֶּ ה ְשׁמוֹת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל ַהבָּ ִאים ִמ ְצ ָריְ ָמה.
וּביתוֹ ָ ֽבּאוּ׃
קב ִ )אישׁ ֵ
ע ֹ
הדרשה לאחריו כפי' כלי יקר שמות א,אְ :ואֵ לֶּ ה ְשׁמוֹת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל ַה ָבּ ִאים ִמ ְצ ָריְ ָמה ֵאת ַי ֲ
)א( ְואֵ לֶּ ה ְשׁמוֹת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל ַה ָבּ ִאים ִמ ְצ ָריְ ָמה .הוסיף וי"ו במלת ואלה ,גם אמר מתחילה הבאים לשון הווה ואחר כך אמר ִ )אישׁ
וּביתוֹ ָ ֽבּאוּ לשון עבר .לפי שנאמר למעלה )בר' ויחי נ,כו( ו ִַיּ)ישֶׂ ם ָבּאָ רוֹן ְבּ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם )ופסוק זה מלמד לאחריו לשמות א,א( ואחרי מות יוסף
ֵ

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.
ו ִַיּ)ישֶׂ ם ָבּאָ רוֹן – מרכא טפחא ,יתור לרבות דברי התורה של יוסף ,כפי' ר' צדוק הכהן מלובלין  -פרי צדיק בראשית פרשת ויחי  ...ויש
לומר שמרמז בזה מה שאמרו )תנחומא בשלח ב'( שארונו של יוסף מהלך עם ארון העדות וכו' ,וכי דרכו של מת מהלך עם ארון חי
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
שהניחוהו בארון היה מלא דברי תורה כמו ארון העדות שהיו בו הלוחות.
ְבּ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם – סלוק ,מגביל את מקום דברי התורה דאז כפי' ר' צדוק הכהן מלובלין  -פרי צדיק בראשית פרשת ויחי וזה שמרמז
ְבּ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם על הדברי תורה דאז היו כל הדברי תורה עוד ְבּ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם כל זמן שהיו שם כל ישראל שורש ששים ריבוא נפשות שהם שורש
כל הדברי תורה.
ַחנְ טוּ אֹתוֹ )ב( ו ִַיּ)ישֶׂ ם ָבּאָ רוֹן )ג( ְבּ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם
בשם ר' ח' שמיס ,משל שלושה שלבים של קשיים ההולכים וגדלים בגלות מצרים )א( ַויּ ַ

תקופת השיעבוד הקשה שהחלה סמוך ללידת מרים שאותיות שמה בשם מצרים להמתיק את מצר הים שהוא השם "מצרים".

שו"ת בצל החכמה חלק ה סימן קנא  ...הנהגתי להעמיד המצבה לצד ראשו של הנקבר כמנהג עיר מולדתי נייהייזל וכמנהג עיר
פרשבורג והסביבה ,והוא כמדומני מנהג רוב המכריע של קהלות ישראל - .אגב ,ראיה למנהג זה ממש"כ בספר מושב זקנים )קובץ
פירושי רבותינו בעלי התוספות על התורה( ריש ספר שמות וז"ל) ,שמות א,א( ְואֵ לֶּ ה ְשׁמוֹת ,מה כתוב למעלה )לפי המשך דבריו במובן
של ראש שהוא למעלה( )בר' ויחי נ,כו( ו ִַיּ)ישֶׂ ם ָבּאָ רוֹן ,וסמוך ליה ואלה שמות מכאן רמז שכותבין שמותיהן של מתים במצבה שעומדת
"בראש ארונו" של אדם חיים וכו' ,עכ"ל.

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

הקבורה בארון .קבורת המת בארון נהגה בימים קדומים ,והוזכרה בתורה אצל יוסף) :בר' ויחי נ,כו( ו ִַיּ)ישֶׂ ם ָבּאָ רוֹן ְבּ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם .אף חכמי
ישראל נקברו בארונות ,כמו שמצינו בעקביא בן מהללאל ורבנו הקדוש ועוד .ואף הקבורה בכוכים של מערה ,שנהגה בזמן המשנה
והתלמוד ,היתה בארונות ,שהיו נותנים את הארונות בכוכים הארונות היו עושים מעץ ,וגם מאבן ,ויש שעשו גם ממתכת )סוטה יג,א(,
וגם משל חרס )מסכת שמחות פי"ג(  .אבל אסור

ו ִַיּ)ישֶׂ ם ָבּאָ רוֹן – מרכא טפחא ,יתור לרבות קבורה בארונות מעץ ואבן וטעם מלת ְבּ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם – סלוק ,מגביל שאסור לקבור בארון חרס
ומתכת וארון יוסף שהיה לפי המסורת מעופרת היה כדי לשקעו בנילוס למצרים מסיבת שלא רצו שבני ישראל יצאו ,לישראל כדי שלא
יעשו מיוסף עבודה זרה שכל טוב )בובר( בראשית פרק נ עשו לו ארון של מתכות ושקעוהו בנהר נילוס ,כדי שלא ידעו בו המצרים
ויעשוהו לאלוה :ערוך השולחן יורה דעה סימן שסב סעיף ג וזה ששמו את יוסף הצדיק בארון דכתיב )בר' ויחי נ,כו( ו ִַיּ)ישֶׂ ם ָבּאָ רוֹן

ְבּ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם הטעם פשוט שלפי שצוה לבלי לקוברו במצרים הוכרחו להטילו בארון ולהטמינו בנילוס וגו'

ְבּ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם – סלוק ,מגביל לומר שמקום קבורתו לא נודע במדויק ומזה הרעיון שיתפללו לה' בלבד לגאולה ולא ליוסף.
י"ב–טבת–התשע"ו 24-Dec-15
לזכרון תרגום השבעים ,עזרא הסופר ,י' בטבת
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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