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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  

 התשע"א)( כח,י ויצאבראשית   1.1
  

ן ֶאת :בראשית ויצא כט,יג ַע ָלָב� � ִכְׁשֹמ� ב ֶּבן-ַוְיִהי $ ָרץ ִלְקָראתֹו� ַוְיַחֶּבק-ֵׁש�ַמע׀ ַיֲעֹק� ֹו ַוָּי הּו ֶאל-לֹו� ַוְיַנֶּׁשק-ֲאֹחת& ֹו ַוְיִביֵא* ֹו  - ל+ ֵּבית,
ת ָּכל ן ֵא. ֶּלה׃-ַוְיַסֵּפ�ר ְלָלָב+ ים ָהֵאֽ   ַהְּדָבִר*

ב ֶּבן-ֶאת ֹו -ֵׁש�ַמע׀ ַיֲעֹק� שהיו הרבה משמיעים ללבן על גבורת יעקב ועל שפע  הפסקמביא מדרש על  הרב כיטוב ספר הפרשיות - ֲאֹחת&
אחותו, שאז אמר כל הכבוד שלי הוא (של לבן) כי בן אחותי - המים שהחל במקום עם בואו, אבל התעלם מכך עד שהודיעוהו שיעקב הוא בן

  הוא.

ב ֶּבן-ֶאת ֹו -ֵׁש�ַמע׀ ַיֲעֹק� מידה י"א  דרבי ח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע, הפסק כאן בתפקיד של כעין כתוב סדור שנחלק, מונ - ֲאֹחת&
משמעותה שתאוות הכבוד  קריאה ללא פסקמשמעותה התעלמות לבן ממה ששמע, עד שע"פ  קריאה עם פסק, אלעזר בר' יוסי הגלילי
  אחותו ועל כך כולם יכבדוהו.- הניעה אותו כי יעקב בן

  
   :א כטבראשית ויצ

ב ֶאת [יח]   ב ַיֲעֹק* ל ִּבְּת>* ַהְּקַטָּנֽה׃-ַוֶּיֱאַה. ים ְּבָרֵח. ֱעָבְד>� ֶׁש�ַבע ָׁשִנ+ אֶמר ֶאֽ &ֹ   ָרֵח,ל ַוּי
י׃  ה ִעָּמִדֽ יׁש ַאֵח,ר ְׁשָב* ּה ְלִא� י ֹאָת* A ִמִּתִּת. י ֹאָת�ּה ָל+ ן טBֹוב ִּתִּת� ֹ�אֶמר ָלָב&   [יט]  ַוּי
  , ל ֶׁש�ַבע ָׁשִנ ב ְּבָרֵח* Cד ַיֲעֹק Dּה׃[כ]  ַוַּיֲעֹב ֹו ֹאָתֽ ים ְּבַאֲהָבת* ים ֲאָחִד+   ים ַוִּיְהי$ּו ְבֵעיָניו� ְּכָיִמ�
ב ֶאל  אֶמר ַיֲעֹק$ �ֹ יָה׃- ָלָבן� ָהָב�ה ֶאת-[כא]  ַוּי ֹוָאה ֵאֶלֽ ּו ָיָמ,י ְוָאב* י ָמְלא* י ִּכ.   ִאְׁשִּת+

כאשר לא שולמה באותו סוגיית שכירות משתלמת בסוף לעומת שכירות המשתלמת בכל רגע של שווי פרוטה, ובבלי קידושין סב,ב סג,א 
  התורה מדגימה את שני המצבים כדלהלן: רגע הריהי כמלווה בידי בעל הבית.

אֶמר  )יח,כט( &ֹ ים  ...(יעקב) ַוּי ֱעָבְד>� ֶׁש�ַבע ָׁשִנ+ ל ִּבְּת>* ַהְּקַטָּנֽהפשטא מונח זקף קטן,  - ֶאֽ יעקב השכיר או  מרכא טפחא סלוק. -  ְּבָרֵח.
 קבלת רחל. אם ישלימה שכרו יהיה שכירות המשתלמת בסוף בסיום העבודה במלואה ,שנים האומן מקבל על עצמו עבודה של שבע

  .שכרו אפס, אם לא ישלימה (במקום כסף)

ל  ) ,ככט( ב ְּבָרֵח* Cד ַיֲעֹק Dים דרגא תביר טפחא,  -ַוַּיֲעֹב, קשורים לענין מסוים שעל כל אחד חל הענין מונח אתנח. קבוצת פרטים  - ֶׁש�ַבע ָׁשִנ
וכאשר מצטבר לשווי פרוטה על בעל הבית כל רגע עבודה לא היה בו שוה פרוטה קבוצת הפרטים הם ביחד, ו/או מצטרפים או ההלכה 

  שבע שנים.  צובר מלוה שללבן כאן  הריהי כמלווה בידי בעל הבית, מיד,וכאשר לא שולמה  לשלמה מיד,

 בבליא יהיה מצב של מלוה בידי לבן שבו אי אפשר לקדש (אפשר כי יעקב מלכתחילה קבע כי השכירות תשתלם בסוף עבודתו כדי של

) (באחד מפירושי ,כאכטוטען שיעקב אינו יכול לקדש במלוה, לכך ענה יעקב ( ,). אבל לבן החליף תנאי העבודה ועשה זאת למלוהקידושין ו

לפי זה יעקב צריך לשחרר את רחל  אור החיים) שרחל כבר קנואה לו בדין לוקח עבדים וקרקעות במלוה כדעת הרמב"ם (אור החיים).
  קודם שכונסה, כדי שתהיה אשה יהודית ולא שפחה נוכרית.

  

ּוִני ָּבנ,ֹות :בראשית ויצא ל,יג י ִאְּׁשר* י ִּכ. Eה ְּבָאְׁשִר אֶמר ֵלָא+ �ֹ א ֶאת בלידת אשר הבן השני של זלפה  ַוּת ר׃-ַוִּתְקָר. ֹו ָאֵׁשֽ   ְׁשמ*
י  E491- גדול (ב- מופעי זקף 527 - , מתואם עם העובדה כי מב'קול'מן י'הא ש'מיה ר'בא בשם ר' אליהו שגב: הלכה בנוטריקון א –ְּבָאְׁשִר 

  . קשר לבטוי בפה. 33.97%, היינו  אמרפסוקים) מטעמים את השורש  175- מהם (המופיעים ב 179פסוקים בתורה) 

 Eה ְּבָאְׁשִר    549=  513+  36"ר וגם עולה לו"י באש לאה באשריגדול, עולה תקע"ו וגי' המלים -קטן זקף-זקף – יֵלָא+

  עולה ז"כ, כגון שמן ז"ך,  27=  576 – 549הפרש מתקע"ו 

   במדבר פנחס כו,מד:בבני אשר נאמר 

ַחת ַהְּבִר  ה ִמְׁשַּפ* Eי ִלְבִריָע, ַחת ַהִּיְׁשִו י ִמְׁשַּפ* Eה ְלִיְׁשִו ה ִמְׁשַּפ�ַחת� ַהִּיְמָנ+ �י ָאֵׁשרG ְלִמְׁשְּפֹחָתםF ְלִיְמָנ& י׃ְּבֵנ   יִעֽ
ה ְלִיׁשְ  יַהִּיְמָנ+ Eש'מנה מ'אשר עולה סו"ת, אוצר הגי' של הרב ר"י פאלוך זצ"ל גימטרית סו"ת היא גי' ר"ת  466=  356+  110גי'  ִו

ֲעַדֵּניבראשית ויחי מט,כ:  ל'חמו ו'הוא י'תן מ'עדני מ'לך: שהוא ברכת יעקב לאשר ן ַמֽ ּוא ִיֵּת* ֹו ְוה. �ה ַלְחמ, ר ְׁשֵמָנ ֶלA׃ ס-ֵמָאֵׁש*  ֶמֽ
  , שבט אשר משיאים בנותיהם לכהניםלוי באשרגי'  – לאה באשריכהן צדק,  –עולה כ"צ  110=  576 -  466הפרש מתקע"ו 

  במדבר פנחס כו,מה:

י׃ ַחת ַהַּמְלִּכיֵאִלֽ ל ִמְׁשַּפ* ְלִּכיֵא+ י ְלַמ� ֶחְבִר, ַחת ַהֽ ֶבר ִמְׁשַּפ* Eה ְלֶח �י ְבִריָע+   ִלְבֵנ
ֶבר Eה ְלֶח   של הרב ר"י פאלוך זצ"ל: חטי"ם יי"ן שמ"ן עולה תקכ"ז, אוצר הגי' 527=  240+  287גי'  ְבִריָע+

  =) פז"ר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד.. 287עליו נאמר ( מקיים מ"ט לפולעולה מ"ט , כלומר ה 49=  576 -  527ו "הפרש מתקע

  

י במדבר פנחס כו,מד:סיכום אפשרי לקרא  Eה ְלִיְׁשִו ֶבר במדבר פנחס כו,מה:ולקרא  ַהִּיְמָנ+ Eה ְלֶח    ְבִריָע+

י .בראשית ויצא ל,יג:לאה אמנו אמרה Eה ְּבָאְׁשִר עולה ז"כ, כגון שמן ז"ך  27=  576 – 549גדול, הפרש מתקע"ו - קטן זקף- זקף – ֵלָא+

ישהוא הבסיס לשמן המשחה בו הקדשו הכהנים המרומזים בגי'  Eה ְלִיְׁשִו   כהן צדק. –כ"צ  110=  576 -  466הפרש מתקע"ו  ַהִּיְמָנ+

ֶברמ'אשר ש'מנה ל'חמו ו'הוא י'תן מ'עדני מ'לך: ומעדני מלך יהיו כגי'  בראשית ויחי מט,כ:  אשר יעקב אבינו ברך לשבט Eה ְלֶח גי'  ְבִריָע+
  עולה חטי"ם יי"ן שמ"ן 527=  240+  287

  
  בראשית ויצא ל,כ׃

 Fֶבד טֹוב� ים ׀ ֹאִתיG ֵז ִני ֱאIִה. ה ְזָבַד� אֶמר ֵלָא& �ֹ   ַוּת
י  �ִני ִאיִׁש+ יַהַּפ�ַעם� ִיְזְּבֵל ,ים -ִּכֽ ֹו ִׁשָּׁש�ה ָבִנ   ָיַל.ְדִּתי ל*

א ֶאת ֹו ְזֻבֽלּון׃-ַוִּתְקָר.   ְׁשמ*
ים ׀  ִני ֱאIִה.   קדמא מרכא פסק –ְזָבַד�

 Fֶבד טֹוב� י זרקא מונח סגול, הכל כעין כלל הצריך לפרט ופרטו  –ֹאִתיG ֵז �ִני ִאיִׁש+   קטן- פשטא מונח זקף – וגו'ַהַּפ�ַעם� ִיְזְּבֵל

  אפשר שזה כעין לימוד אלפניו
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

ים ׀  , אפשר כי פסק בא להבדיל בין הענין זבד אלקים והענין זבד האדם, כאן לאה, אפשר שפסק בא להוסיף ֹאִתיG מרכא פסק  –ֱאIִה.

  השהייה בקריאה כדי שאות אל"ף לא תבלע ועלול להשמע "מתי"

  
  . דברי הימים א  ח,לח:    1

ם ם ַעְזִריָק. , ן ָּכל ּוְלָאֵצלG ִׁשָּׁש�ה ָבִניםF ְוֵא�ֶּלה ְׁשמֹוָת& ה ְוֹעַבְדָי*ה ְוָחָנ �אל ּוְׁשַעְרָי+ ְכרּו� ְוִיְׁשָמֵע ל׃  -׀ ֹּב� .י ָאַצֽ ֶּלה ְּבֵנ  ֵא*
  . דברי הימים א  ט,מד:    2

 . ֶּלה ְּבֵנ , ן ֵא* ה ְוֹעַבְדָי*ה ְוָחָנ �אל ּוְׁשַעְרָי+ ְכרּו� ְוִיְׁשָמֵע ם ׀ ֹּב� ם ַעְזִריָק. ל׃ פ יּוְלָאֵצלG ִׁשָּׁש�ה ָבִניםF ְוֵא�ֶּלה ְׁשמֹוָת&    ָאַצֽ

  ובהן ששה בנים : ושלושתם בטעמי זרקא מונח סגול. ט,מד:- ו דברי הימים א' ח,לח:, בראשית ויצא ל,כ׃שלושה פסוקים בתנ"ך  – טט

  Fִׁשָּׁש�ה ָבִנים M מוסיף מענין אצל ששה בנים משהו מענינם עליהם, היות שנמנה מספרם וגם מצוינים  –זרקא מונח סגול  –ּוְלָאֵצל
בבלי פסחים סב,ב מוזכר גניזת ספר היוחסין וסמוך אליו בין אצל לאצל  טעינו  - ר כי מרבה דומים להם. בשמותיהם הרי שרק אלו, אפש

אפשר כי מרמז לספר היוחסין ולאנשים דומים  שני מקראות הן, ופרשה גדולה ביניהן, -מאצל לאצל  פרש"י-וארבע מאה גמלי דדרשא. 
  באמונתם ומעשיהם לאצל וששה בניו.

ם ְוֵא�ֶּלה ְׁשמ    מונח רביע, לפחות ארבע, אכן נמנים כאן ששה –ֹוָת&

, ן   ה ְוֹעַבְדָי*ה ְוָחָנ �אל ּוְׁשַעְרָי+ ְכרּו� ְוִיְׁשָמֵע ם ׀ ֹּב� ם  -אפשר ש –ַעְזִריָק. ְכרּו� בכורו ושם הבן השני ַעְזִריָק. ואם כן כאן מידה י"א  ֹּב�
  לראבריה"ג סדור שנחלק 

ל׃  .י ָאַצֽ ֶּלה ְּבֵנ   ָּכל־ֵא*
  

  בני לאה הוא כך: אפשר שהקשר לששה

אצל ובניו הם מבני בנימין. בני בנימין מצטרפים עם בני לאה יהודה ולוי, בעיקר, לשארית הפליטה שלגביה יש ענין של ספר היוחסין. רוב 
  יוצאי שאר השבטים נותקו מעם ישראל עד זמן הגאולה בב"א.

ין תשש כחן של חכמים, וכהה מאור עיניהם. אמר מר זוטרא: אמר רמי בר רב יודא אמר רב: מיום שנגנז ספר יוחסבבלי פסחים סב,ב 
 בין אצל (דברי הימים א, ח) לאצל (דברי הימים א, ט) טעינו ארבע מאה גמלי דדרשא.

 נשתכח;. – נגנזנגנזנגנזנגנזשנגנזו מהן טעמי תורה שהיו בו;  - תשש כחןתשש כחןתשש כחןתשש כחןרש"י פסחים סב,ב 
 בנים וקא חשיב ואזיל הבנים, וסיפא דפרשתא אלה בני אצל. שני מקראות הן, ופרשה גדולה ביניהן, ולאצל ששה - מאצל לאצלמאצל לאצלמאצל לאצלמאצל לאצל

  
ה אֶמר ֵלָא& �ֹ �ֶבד טֹובF  ַוּת ים ׀ ֹאִתיG ֵז ִני ֱאIִה. קטן כסוגר ענין וכרבוי - קדמא מרכא זרקא סגול, סגול בעל תכונה הדומה לזקף – ְזָבַד�

בלוי כתיב (כט; לד) כי  בעה"טלה ובפועל, כפי' קטן, בתפקיד לכתחי- (הכוזרי) לכן אפשר כי זה כמו התבנית קדמא מרכא פשטא זקף
, כשילדה שלשה אמרה הרי ילדתי שלשה שהם חלקי, וכשילדה עוד ששה בניםובזבולון כתיב כי ילדתי לו  שלשה בניםילדתי לו 

     שלשה אמרה הרי ילדתי ב' חלקים:

רבע נשות יעקב, חשבה שחלקה בבני יעקב יהיו שלושה לאה, שהיא אחת מא לכתחילהנשות יעקב ידעו בנבואה שיוולדו שניים עשר בנים. 
 ילדה ששה שהם שני חלקים. בפועלבנים, שווה לנשים האחרות, 

 מתואם עם ההשערה כי מרכא זרקא סגול מרבה דברים אחדים לעומת מונח זרקא סגול המרבה דבר אחד.
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  

  (התשע"ב) בראשית ויצא כח,י 1.2

' ִנָּצ�בבראשית ויצא כח,יג:  ה ה�   ָעָליוG ַוּיֹאַמרF  ְוִהֵּנ�
י ִיְצָח,ק  י> ֵואIֵה* ' ֱאIֵהי� ַאְבָרָה�ם ָאִב+ �י ה&    ֲאִנ
>׃  * ָּנה ּוְלַזְרֶעֽ יָה ְל>. ֶאְּתֶנ ֶרץ ֲאֶׁש$ר ַאָּתה� ֹׁשֵכ�ב ָעֶל+   ָהָא&
  

 Gמאי  – שפת"ח,  לשמרו – רש"יִנָּצ�ב ָעָליו ...Gלפי שדיוקנו של צא,ב חולין( , אלא עליו על יעקב. והוא דהוצרך לשמרוִנָּצ�ב ָעָליו (
יעקב חקוק בכסא הכבוד,ועכשו ראו המלאכים את יעקב וידעו שדיוקנו הוא ונתקנאו בו הואיל שהוא קרוב לכסא הכבוד יותר מהם 

  והיה בדעתם להזיקו לכך שמרו הקב"ה. 
  

 Gִנָּצ�ב ָעָליו ' ה ה� ) האבות הם המרכבה לשכינה, ולהיות שהוא ב"ר מ"ז ו'ירמוז גם אל יעקב, על דרך אומרם ז"ל ( – אור החייםְוִהֵּנ�
אדם הראשון היה  ליקוטי הערות על אה"חמעל אברהם ויצחק, כי הוא עיקר העמדת הכסא.  יותררגל רביעי יאמר בדיוק נצב עליו 

  )סגולת משהמהמרכבה עד בוא דוד המלך, אם כן בעת ההיא היה יעקב רגל רביעי (
  

 ' ה ה� ִנָּצ�ב מלמדת על גילוי חדש בין היתר בקרא  ִהֵּנ�הל מלמד, שממנו נמשכים ענינים אחרים בכתוב. מלת קדמא ואזלא, כעין כל –ְוִהֵּנ�
 Fַוּיֹאַמר Gאור החיים-ו שפת"ח, רש"י, אשר נסבירו ע"פ ָעָליו.  

 Fַוּיֹאַמר Gמונח זרקא סגול, כעין שתי תבניות זרקא סגול, מוסיף ממהות הענין על הענין.  – ִנָּצ�ב ָעָליו  

ההִ (א)  מלמדת על גילוי כי דיוקן יעקב חקוק בכסא הכבוד ואפשר כי ממתין להתגלותו של יעקב בעולם להשלמת העמדת הכסא, אשר  ֵּנ�

מעל אברהם  עליו יותריאמר בדיוק נצב כי בהגיע יעקב  ָעָליוG ַוּיֹאַמרF  החיים-אורעמד על אדם הראשון, אברהם ויצחק עד אז. פירש 
  שמירת ה' עליו מפני קנאת המלאכים.  תוספתולכן ע"פ רש"י ושפת"ח צריך  הכסא.ויצחק, כי הוא עיקר העמדת 

אורות עליונים בשורש  )של הבחינה( ירמוז אל בחינת מעשים טובים אשר ישתדל האדם בעוה"ז ויעלה באמצעותה...  החיים-אור(ב) 
' )יג,כחאומרו (...  נשמתן ה ה� אה עצמה לא בחלום ידבר בו אלא תגלה עליו השכינה ולזה לנבו פירוש שממדרגה זו יעלהִנָּצ�ב  ְוִהֵּנ�

  תמצא שאמרו ז"ל על ישראל שלא הושלל אחד מהם מהנבואה וכולן מוכשרים לדבר זה.

 ' ה ה� מלמד על גילוי שכל אחד מישראל מוכשר לנבואה. ויש ללמוד ממעשים טובים של יעקב אל מעשים אזלא כעין כלל וקדמא  - ְוִהֵּנ�

'כן זוכה לכך אשר - ד מישראל אשר עלטובים של כל אח עליה ממדרגה של  מוסיף באדםמונח זרקא סגול,  -  ִנָּצ�ב ָעָליוG ַוּיֹאַמרF  ה�
  קבלת דבר ה' בחלום אל קבלת דבר ה' בנבואה בהקיץ.

  

F בראשית ויצא כח,טז:  ץ ַיֲעֹקבG ִמְּׁשָנתֹו ,ה  ַוִּייַק� ֹום ַהֶּז ' ַּבָּמק* �ׁש ה+ אֶמר ָאֵכן� ֵי Eֹ י   ַוּי ְעִּתי׃ְוָאֹנִכ* א ָיָדֽ .ֹ   ל
F  – בעל הטורים ) מתוך, שהיה הוגה בתורה ביום ובלילה לא שכב לבו מלהגות בה ב"ר ס"ט ז'. (רבי יוחנן) קרי ביה ממשנתו (ִמְּׁשָנתֹו

  בחלומו. 
 וכשהקיץ, אע"פ שלילה היה, לא חזר לשנתו אלא עשה כל הלילה יום בתורה ובתפלה ככל שאר לילותיו שמקודם לכן -  טוב הרב כי

  ושאחרי כן. (תנ"י ויצא ג; הה"ק מהר"ם מפרמישלן; מדרש אגדה; הרב נ"צ פינקל)
   -הרב מו"ה  ישכר בעריש האדמו"ר מזידיטשוב  -  מלבוש לשבת ויו"ט

ויקץ ... גם כאן משמשים הטעמים לשמחה שבא למוחין דגדלות וזכה לאספקלריא המאירה  - פי' על הטעמים זרקא סגול סעיף כז 
  ... ממשנתו עיי"ש בפי' מת"כ ובדברי אא"ז מו"ר זצוק"ל. כדאיתא במד"ר

 F ץ ַיֲעֹקבG ִמְּׁשָנתֹו מכל הפירושים עולה שהוסיף בלימודו ובהשגתו בדברי אלקים  מונח זרקא סגול, כעין מוסיף מהענין על הענין.  – ַוִּייַק�
ות יצחק אביו והינו תוצאת דבקותו בה' ובלימוד חלום יעקב הוא גלוי נבואי בדרך החלום ובאמצעותו הקב"ה מאשר בחירתו וברכ חיים.

  תורתו. כלומר ממשנת יעקב בתורה מואוצל עליו להיות בכור נבחר לברכות.

  

ח ֶאתבראשית ויצא כח,יח:  ֶקר ַוִּיַּק$ ב ַּבֹּב& ם ַיֲעֹק� ֶמן ַעל-ָהֶא�ֶבן� ֲאֶׁשר-ַוַּיְׁשֵּכ� ק ֶׁש* ּה ַמֵּצָב,ה ַוִּיֹצ. .ֶׂשם ֹאָת* יו ַוָּי ֲאֹׁשָת+ ּה׃רֹא-ָׂש�ם ְמַרֽ   ָׁשֽ

ב ם ַיֲעֹק� ויהי באשמורת הבקר. אתה  מכילתא בשלח ה' מביא תורה שלמה קדמא ואזלא, כעין כלל ללמוד התורה ולתפילה.  – ַוַּיְׁשֵּכ�
ֶקר יט,כז:  ויראבראשית   הצדיקי' נשמעי' בבקר. בקרו של אברהם מנין שנ' שתפילותמוצא  ם ַּבֹּב, . בקרו של יצחק ַוַּיְׁשֵּכ.ם ַאְבָרָה*

ּו : ב,ו,חכ ויראבראשית  'מנין שנאמ ם ַוֵּיְלכ. ו׃ ְׁשֵניֶה* ֶקר ושניהם השכימו בבקר. בקרו של יעק' מנין שנא' ַיְחָּדֽ ב ַּבֹּב& ם ַיֲעֹק�  ַוַּיְׁשֵּכ�

   :קדם הבקרוישכם יעקב. הוא פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) וגו'. 

  

מדרש המספר כי יעקב לקח עמו שמן במקלו  ) שעסק בלילה בלימוד תורה. וישכח,טזאפשר כי השכים = הקדים בקומו, כפירשנו ב(
ֹור  [ג] ד  –בראשית מקץ מד,ג -ללימוד התורה בלילה. ומצאנו ב ֶקר א, ּו ֶאת[ד]  ַהֹּב* ם ָיְצא� Uֵה- Fא ִהְרִחיקּו �ֹ םכי  ָהִעירG ל Uתלשא,  – ֵה

ֹוראמר רבי בא כתיב  ירושלמי ברכות פ"אמרמז על שיעורי זמן כדרשת  ֶקר א,  מאיילת השחר עד שיאור המזרחנא אמר רבי חצ...  ַהֹּב*
דכתיב  ומניין משיאור המזרח עד שתנץ החמה ארבעת מיל משיאור המזרח עד שתנץ החמה ארבעת מילאדם מהלך ארבעת מילין 

  ,      סדום לצוער ארבעת מילוכמו השחר עלה וגומר וכתיב השמש יצא על הארץ ולוט בא צוערה ומן 

ֶקר לכן אפשר כי  מז על שיעור זמן ההשכמה כמהלך ארבע מיל, כגון משיאור המזרח עד שתנץ החמה, והוא גם שיעור זמן רביע, יר –ַּבֹּב&

ֶקר בראשית וירא כ,ח:  - . וכדומה גם בלתפלה ֶלA ַּבֹּב& ם ֲאִביֶמ� ֶקר בראשית וירא כב,ג: ַוַּיְׁשֵּכ� ם ַּבֹּב& ם ַאְבָרָה� בראשית ויצא ַוַּיְׁשֵּכ�

ֶקר כח,יח:  ב ַּבֹּב& ם ַיֲעֹק� ֶקרבראשית ויצא לב,א: ַוַּיְׁשֵּכ� ן ַּבֹּב& ם ָלָב� ֶקרשמואל א יז,כ:  ַוַּיְׁשֵּכ� ם ָּדִו�ד ַּבֹּב&   ַוַּיְׁשֵּכ�
ֶקר לכן אפשר כי  רביע, ירמז על שיעור זמן ההשכמה כמהלך ארבע מיל, כגון משיאור המזרח עד שתנץ החמה, והוא גם שיעור זמן  –ַּבֹּב&

ם אֲ בראשית וירא כ,ח:  - . וכדומה גם בלתפלה ֶקר ַוַּיְׁשֵּכ� ֶלA ַּבֹּב& ֶקר בראשית וירא כב,ג: ִביֶמ� ם ַּבֹּב& ם ַאְבָרָה� בראשית ויצא ַוַּיְׁשֵּכ�

ֶקר כח,יח:  ב ַּבֹּב& ם ַיֲעֹק� ֶקרבראשית ויצא לב,א: ַוַּיְׁשֵּכ� ן ַּבֹּב& ם ָלָב� ֶקרשמואל א יז,כ:  ַוַּיְׁשֵּכ� ם ָּדִו�ד ַּבֹּב&   ַוַּיְׁשֵּכ�
  

אחת, ושם אותה  אבן כולן אותן ומצא האבנים ללקט יעקב ושב ....השמיםהשמיםהשמיםהשמים שערשערשערשער    וזהוזהוזהוזה  רמב"ןלגבי השמן שברשות יעקב יש להקשות מפי' 
  , שנאמר "ויצק שמן על ראשה" (להלן,יח). עליה קוירד לו שמן מן השמים ויצמצבה בתוך המקום, 
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  ואפשר לתרץ כי ללימוד השמן מספיק אבל ליציקה על האבן באופן שישאר רישומו לזמן רב לא היה מספיק השמן שברשותו.

  

F ,ח: כט ויצאשית ברא א נּוַכל �ֹ  ַוּיֹאְמרּוG ל
ְספּו� ָּכל  �ד ֲאֶׁש$ר ֵיָאֽ ים ְוָגֲֽללּו� ֶאת-ַע י ַהְּבֵא,ר-ָה�ֲעָדִר+ ֶבן ֵמַע*ל ִּפ� אן׃ ָהֶא+ ֹֽ ינּו ַהּצ   ְוִהְׁשִק*

 F א נּוַכל �ֹ האדם שלפי  זרקא מונח סגול, לרבות או למעט, הכא בא למעט יכולת הרועים ולרבות גבורת יעקב שלא ע"פ טבע – ַוּיֹאְמרּוG ל
התעוררות כטבעי שאר בני  שוםכי לא נתוסף כח בטבעו לאהבת רחל, ולא היה לו בראייתה  להורות י ,בחיי בראשית ויצא כט רבינו

ֶבן. ויש רמז לשם המיוחד אהו"ה בר"ת ו וגו'אמ לאהבתאדם אבל הכל  ים ְוָגֲֽללּו� ֶאת־ָהֶא+ כאשר ה"ה וא"ו מקדים היינו ו'את  ָה�ֲעָדִר+
  א'ת ה'שמים (בראשית א,א), וזה נועד להודיע גבורת יעקב אבינו בהתעוררות דלתתא שעשה לאהבת אמו. -למקדים  ה'ארץ

  

ב ֶאת: י,ויצא כט בראשית ה ַיֲעֹק� י ַּכֲאֶׁשר� ָרָא� Vל ַּבת- ַוְיִה ֹו ְוֶאת-ָרֵח& י ִאּמ+ ֹו -ָלָבן� ֲאִח� י ִאּמ, ן ֲאִח� אן ָלָב* .ֹ   צ
$ ֶגל ֶאת  ב ַוָּי �ׁש ַיֲעֹק& ְׁשְק ֶאתָהֶא� -ַוִּיַּג Eר ַוַּי י ַהְּבֵא+ � ִּפ� י ִאּֽמֹו׃-ֶבן� ֵמַעל ן ֲאִח. אן ָלָב* .ֹ   צ

בי ,בחיי בראשית ויצא כט רבינו ה ַיֲעֹק� י ַּכֲאֶׁשר� ָרָא� Vהזכיר בכתוב הזה כמה פעמים אחי אמו להודיע כי כל מה שהשתדל יעקב ַוְיִה .
שהיה אחי אמו. ומפני זה בכל פעם  בשביל, אמו לכבוד , ומה שהיה חומל על רחל בת לבן, לא עשה לכבוד לבן רקלהשקותםבצאן 

כי לא היה משקה צאנו של לבן כי אם בשביל שהיה אחי אמו,  לבאראמו"  אחישיזכיר הכתוב שמו של לבן הרשע יזכיר בכל פעם "
ב כי טבעו של כשיראה אדם חוש שהריבלבו את אמו אשר אהבתו שנתנה לו העצה הזאת לבא אליו. ועוד יש בזה טעם אחר:  וזכר

כח בגלילת האבן מה שלא היה עושה מתחילה, לכך הוצרך לומר כמה  בויעקב בראותו את רחל נמשך אחר תאוה גופנית והוסיף 
כטבעי שאר בני אדם אבל הכל  התעוררותכי לא נתוסף כח בטבעו לאהבת רחל, ולא היה לו בראייתה שום  להורות" אמו אחיפעמים "

רחל -ואת הצאן קודם שיזכיר: ויגל את האבן, (ואל?) אמר: ויהי כאשר ראה יעקב את רחלכיר הכתוב את , ומפני זה הזאמו לאהבת
  ]: אמו אחיצאן לבן - האבן ...[וישק את- יעקב] ויגל את ויגש אמו אחיצאן לבן - [ואת אמו אחילבן - בת

  

י ַּכֲאֶׁשר�  Vֹו-ְוֶאת... קטנה- תלישא פזר –  ַוְיִה י ִאּמ, ן ֲאִח� אן ָלָב* .ֹ קטנה מרמזת לשיעור המעט של צאן לבן, כפי - אפשר כי התלישא -  צ

י ְמַעט� ֲאֶׁשר  )בר' ויצא ל,ל(שיעקב אומר ללבן  Vה ַגם-ִּכ י ֶאֱעֶׂש. Cה ָמַת ' ֹאְת>* ְלַרְגִל,י ְוַעָּת& Cה AֶרDב ַוְיָב ץ ָלֹר+ ה ְל>$ ְלָפַני� ַוִּיְפֹר� י -ָהָי� ָאֹנִכ*
י׃ י ַּכֲאֶׁשר�  )בר' ויצא כט,י(ית טעמים שני הפסוקים פותחים באותה תבנ ְלֵביִתֽ Vי ְמַעט�  )בר' ויצא ל,ל(,  קטנה- פזר תלישא – ַוְיִה Vפזר – ִּכ
  קטנה- תלישא

פעמים  שלש החיים אור - ו , אמו לאהבתאבל הכל  בחיי רבינוקטנה, בתפקיד ענין מובחר, והוא כפירשו - תלישא -  ַּכֲאֶׁשר� אפשר כי 
  .ולכבוד אמואמו  אחיהיותו  אחי אמו ...לומר שכל מעשיו היו לצד

  

ב  �ׁש ַיֲעֹק& $ ֶגל ֶאתמונח רביע  -ַוִּיַּג � - ַוָּי מהפך ללמד יצא מפשוטו, פשטא פשטא בתפקיד רגילות ובבת  –פשטא  מהפך פשטאָהֶא�ֶבן� ֵמַעל
  גילוי כוח מעליונים ליעקב מתחתונים כדי לגלות צדקותו .אחת כאילו רגילות ליעקב גבורה כזאת, בבת אחת. 

ים-ָכל ָׁש�ָּמה-ְוֶנֶאְספּו )בר' ויצא כט,ג(מקבילה הפוכה  ראה ּו ָהֲעָדִר& �  ָהֶא�ֶבן� -ֶאת ְוָגֲלל$ י ֵמַעל ר ִּפ� ּו ַהְּבֵא+ אן-ֶאת ְוִהְׁשק* ,ֹ יבּו ַהּצ Dֶאת ְוֵהִׁש-
י-ַעל ָהֶאCֶבן ּה׃ ַהְּבֵא*ר ִּפ.  ִלְמֹקָמֽ

ּו �  ָהֶא�ֶבן� -ֶאת ְוָגֲלל$ שטא פשטא בתפקיד רגילות, אנשים מעטים לא יכלו להזיז מהפך ללמד יצא מפשוטו, פ –פשטא  מהפך פשטא ֵמַעל

יםהאבן והרגילות הייתה שרועים רבים נדרשו להזיז האבן. ומרומז פלא זה שלא יכלו להזיז האבן בראשי התיבות של הקרא   ָהֲעָדִר&
ּו   הוא"ה שם מיוחד שבין הדברים שנדרשים בהופעתו ענין של פלאים. – ָהֶא�ֶבן� -ֶאת ְוָגֲלל$

  

 $ יָהֶא�ֶבן� -ֶגל ֶאתַוָּי � ִּפ� ְׁשְק ֶאת ֵמַעל Eר ַוַּי אן-ַהְּבֵא+ .ֹ א    ע"פ רבינו בחיי זה שם משמות - ו- ר"ת הפעמיים ראשי תיבות הו"א, שם מיוחד  – צ
  השם.

ְׁשקְ  Eְׁשקְ  :תורה שלמה, מדרש לקח טוב ונקודה באופן אחר כפי' כעין שתי נקודות באופן אחד  –גדול - זקף – ַוַּי Eשהמים עלו מלמד (א)  ַוַּי
ְׁשקְ ב דלה ושאב אלא ושאין כת(ג באופן אחר) ושתו הצאן (ב) מאיליהן  Eַוַּי.  

  : כיון שראו המים את יעקב עלו מאיליהן. ו הקדושנפרקי דרבי

  ' שהמים החלו לנבוע בכל מעינות ובארות האזורוגושמע יעקב -כשמע לבן את ויהי יג,כטהרב כיטוב על ספר הפרשיות ראה 

 Eר ַוַּי , חל" ותקע"עולה גדול -קטן זקף- , גי' המלים המוטעמות בזקףותקע" עולהגי' מלות הטעמים עולה גדול, - קטן זקף- זקף -ְׁשְק ַהְּבֵא+

$ ֶגל ֶאת - אפשר שמכוון למדרש ש ר -ַוָּי י ַהְּבֵא+ � ִּפ� כי עד אז  באיזורלעלית המים לקראתו בבאר זאת ובכל מקורות המים  הביאָהֶא�ֶבן� ֵמַעל
  מים. המקום היה חסר 

  

ֹ�אֶמר� ַהַּפ�ַעם� אֹוֶד�ה ֶאת :ויצא כט,לה בראשית ן ַוּת ֹוד ַוֵּת�ֶלד ֵּב& ַהר ע� ' ַעל-ַוַּת� ֹו ְיהּוָד,ה -ה+ ה ְׁשמ* ֶדת׃ ֵּכCן ָקְרָא. ד ִמֶּלֽ ַּתֲעֹמ*   ַוֽ
  אודה את ה', וכי בכולהו דאולידת לא אתחזי לאודאה לה לקדשא בריך הוא אלא בהאי?  הפעםרבי יוסי ואמר,  פתח קנו א זהר
  אלא בזה? הבכולם שילדה לא היה ראוי להודות לו לקב" וכי (תרגום) •

 אדכולהו סמכין (נ" וסמכולכורסיא, ואיהו אשלים לכורסיא, ובגין כך יהודה בלחודוי תקונא דכורסיא,  רביעאהיהודה איהו ברא  אלא
  לכורסיא). ואשליםדהוו תלתא אברהם יצחק ויעקב, וכדין אתא דוד מיהודה 

  '.וגו התומכים כלותמיכה של  הכסאיהודה הוא בן רביעי לכסא, והוא השלים הכסא, משום כך יהודה בלבדו תקון  אלא (תרגום) •
  כולל כל התומכים וחותם אותם. שיהודה מפרשים למדבש לרב דניאל פריש זצ" ומתוק לכיטוב זצ" אליהוהפרשיות לרב  ספר

ן דוד מייצג החלפת אדם הראשון בדוד בכסא הכבוד בעל ארבע הרגליים, דבר המרומז מונח רביע, לפחות ארבע, יהודה כאב ל – ַוֵּת�ֶלד ֵּב&

ן- ב   כוללו כל התומכים האחרים.בעל הרביע  להרחיב מרמז מונח – ַוֵּת�ֶלד ,רביע – ֵּב&
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשע"ג) :כח,י ויצאבראשית  1.3

  
  :   בכח,י ויצאבראשית 

ֹו מַ  ְרָצה ְורֹאׁש* $ה ֻסָּלם� ֻמָּצ�ב ַא+ ם ְוִהֵּנ &Iַּיֲח  ים ּֽבֹו׃ַוֽ ים ְוֹיְרִד* ים ֹעִל. �י ֱאIִה+   ִּג�יַע ַהָּׁשָמ,ְיָמה ְוִהֵּנה� ַמְלֲאֵכ
ם &Iַּיֲח  (פר"א לה), היתה זאת המראה  דעת רבי אליעזר הגדול ועל...  רמב"ןרביע, (א) רמז לארבע מלכויות ושריהם המלאכים כפי'  – ַוֽ

כמו  ,,,,אלהיםאלהיםאלהיםאלהים    מלאכימלאכימלאכימלאכיומעלתם וירידתם, וזה טעם  ארבע מלכיות ממשלת הראוהויא), כי - כענין בין הבתרים לאברהם (ראה בר' טו,ט
שנאמר בדניאל "שר מלכות יון" (ראה דנ' י,כ), "ושר מלכות פרס" (שם,יג), והבטיחו כי הוא יתעלה יהיה עמו בכל אשר ילך ביניהם, 

ן; הראהו שר מלכות בבל עולה וישמרנו ויצילנו מידם. אמרו (פר"א לה): הראה לו הקדוש ברוך הוא ארבע מלכיות, מושלן ואבד
שבעים עוקים ויורד, והראהו שר מלכות מדי עולה חמשים ושנים עוקים ויורד, והראהו שר מלכות יון עולה מאה ושמונים עוקים 
ויורד, והראהו שר מלכות אדום עולה ואינו יורד; אמר לו יעקב "אך אל שאול תורד" (יש' יד,טו), אמר לו הקדוש ברוך הוא "אם 

'  )יג,כח( הדר זקניםאפשר כי לפי יה כנשר" וגו' (עו' א,ד).  תגב �י ה& תבנית הטעמים תרמז לדין שעבוד ישראל לחמש   –מונח רביע  –ֲאִנ
  מלכויות ואחר כך ה' מושיעם.

  

ם &Iַּיֲח  העולים  - יורדים בויורדים בויורדים בויורדים בועולים ועולים ועולים ועולים ו    אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ומלאכי (א)...  רד"קרביע, (ב) רמזים לאופני פירוש אחרים השייכים למספר ארבע כפי'  – ַוֽ
זהו שאמר "וירד ה' על הר סיני" (שמ' יט,כ). ויש אומרים  - עליועליועליועליוה' נצב ה' נצב ה' נצב ה' נצב     והנהוהנהוהנהוהנה (ב) הם משה ואהרן, והיורדים הם המלאכים העליונים.
ן המערכה זהו עש - השמימההשמימההשמימההשמימה    מגיעמגיעמגיעמגיע    וראשווראשווראשווראשו, (בעל ארבע צדדים וארבע קרנות) המזבחהוא  והסלםוהסלםוהסלםוהסלם(ב"ר סח,יב): דבר הקרבנות שיעשו בניו הראה לו, 

אלה הכהנים המקריבים הקרבנות ומקטירים קטורת. ומצאנו עוד בדבריהם (? וראה ב"ר סט,ז),  - בובובובו    ויורדיםויורדיםויורדיםויורדיםאלהים עולים אלהים עולים אלהים עולים אלהים עולים     מלאכימלאכימלאכימלאכישעולה לשמים לרצון ריח ניחוח לה' (ע"פ וי' א,ט). 

ואמר: "אין זה כי אם בית אלהים  "יהיה בית אלהים" (להלן כב);לו המקום מקבלת אברהם אבינו; ועליו אמר:  ודעשראה עצמו בחלום הזה, כי הוא בהר המוריה, כי נ
ומה . (בעל ארבע צדדים וארבעה מלאכים ראשיים עמו, מלאך על כל צד) וזה שער השמים" (להלן,יז), כי המקום ההוא מכוון כנגד כסא הכבוד

ומצאנו עוד בדבריהם ז"ל (תנחומא ואינו לפנינו, ראה  (ג) שם מצבה.שקרא שמו "בית אל" (להלן,יט), לפי שראה שם המראה, אמר, כי גם המקום קדש; ובנה 
 ויורדים בו,ויורדים בו,ויורדים בו,ויורדים בו,    עוליםעוליםעוליםעולים מלאכים ארבעה, ורחב הסלם עולם ושליש עולם; והיו ארבעה חווקיםמו"נ ב,י; וראה ב"ר סח,יב), שהסלם היו בו 

לא החווק מהם. ו'מלאך' הוא שליש העולם שנאמר "וגויתו כתרשיש" (דנ' י,ו); וכשנתחברו בחווק אחד שנים העולים ושנים היורדים, היה מ ;;;;יורדיםיורדיםיורדיםיורדיםושנים  עוליםעוליםעוליםעוליםשנים 

והראה לנו הרב רבינו משה ז"ל (מו"נ ב,י)  עולם; הנה כי רחב הסלם עולם ושליש עולם. וצריך להתבונן בפתרון הזה, כי מה נכבד הוא. לוגמירי ד'תרשיש' הוי שלישו ש
רמז על  -  והיורדיםוהיורדיםוהיורדיםוהיורדים והעוליםוהעוליםוהעוליםוהעולים, כדורים בעהארוא המלאך; והחווקים, שהיו ארבעה, הם שלשה, והשלישי ה -בזה פתח, כי הנמצאים 

להשכילו. וטעם  - על הסלם או על יעקב, ויהיה הטעם  - עליועליועליועליוויהיה טעם  ה' נצב עליו;ה' נצב עליו;ה' נצב עליו;ה' נצב עליו;    והנהוהנהוהנהוהנההמנהיגים ברצון האל; זהו מה שאמר 
הפועל  - עוליםעוליםעוליםעוליםוההנהגה הוא מלמעלה למטה. וטעם שנים ממטה למעלה,  שהואלפי ִהְתַלְמדּות האדם  -  יורדיםיורדיםיורדיםיורדיםתחלה ואחר כך  עוליםעוליםעוליםעולים

 העוליםהעוליםהעוליםהעוליםשכל כל גלגל, כי בהם הנהגת העולם; וכשיתבונן האדם כל זה, הם אצלו מדרגה אחת,  - היורדיםהיורדיםהיורדיםהיורדיםוהשכל האנושי, ושנים 
פי שהיה בורח הראה סוף דבר, המראה הזאת היתה להשכיל את יעקב, הנהגת העולם היאך היא, ושהיא על ידי אמצעים; ול ....והיורדיםוהיורדיםוהיורדיםוהיורדים

  לו זה, וכי המנהיג הגדול מושל בכל ומשנה ההנהגה כאשר ירצה לשעתה. 
  

ם &Iַּיֲח  ישראל עולים, הרבה מלאכים יורדים לראות את יעקב ואפשר כי שנים - רביע, (ג) שני מלאכים המלווים את יעקב בארץ – ַוֽ
(יב) ויחלום והנה סולם מוצב בארץ וראשו מגיע עד גום ללשון הקדש המובא כאן בתר תרגום יונתן (כח,יב) -נשארים ללוותו בחו"ל כב

חיבור השמים והנה שני מלאכים שהלכו לסדום וגורשו ממחיצותיהם, ִמן בגלל שגילו סודות של אדון עולם והיו מגורשים, והולכים 
ום עונים ואומרים אתם רואים יעקב עד זמן שיצא יעקב מבית אביו והם מלווים אותו בחסד עד בית אל וביום ההוא עלו לשמי מר

  :החסיד שדיוקנו אשר לו קבוע בכסא הכבוד שהייתם מתאווים לראות אותו בכך שאר מלאכים קדושים של יי יורדים להסתכל בו

"ב שתי מחנות: של חוצה לארץ שבאו עמו עד כאן, ושל ארץ ישראל שבאו לקראתו (ראה תנ -  מחניםמחניםמחניםמחנים )בר' ויצא לב,ג(-(אבל מפי' רש"י ב
  לא מובן כמה מלאכים ליווהו בחו"ל) וישלח, ג).

  
  :חכח,י ויצאבראשית 

ח ֶאת ֶקר ַוִּיַּק$ ב ַּבֹּב& ם ַיֲעֹק� ֶמן ַעל- ָהֶא�ֶבן� ֲאֶׁשר-ַוַּיְׁשֵּכ� ק ֶׁש* ּה ַמֵּצָב,ה ַוִּיֹצ. .ֶׂשם ֹאָת* יו ַוָּי ֲאֹׁשָת+ ּה׃-ָׂש�ם ְמַרֽ   רֹאָׁשֽ
ח ֶאת ֶקר ַוִּיַּק$ יו-ָהֶא�ֶבן� ֲאֶׁשר-ַּבֹּב& ֲאֹׁשָת+ - קטן, כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש, (א) הסבר הקשור ל- רביע ... זקף – ָׂש�ם ְמַרֽ

  ,נס שני ארבע האבנים ששם למראשותיו מצא אותם בבוקר לאבן אחת (מובא בלשון הקדש) תרגום יונתן (כח,י, יא)- (כח,כב) ללמד כב
  :כבכח, ויצאבראשית 

את ֲאֶׁשר &ֹ ה יִ -ְוָהֶא�ֶבן ַהּז �ְמִּתי� ַמֵּצָב+ � ֲאֶׁש�ר ִּתֶּתןַׂש ים ְוֹכל A׃-ְהֶי*ה ֵּב�ית ֱאIִה, ּנּו ָלֽ ר ֲאַעְּׂשֶר. י ַעֵּׂש*   ִל+
את &ֹ נס שני ארבע האבנים ששם למראשותיו מצא  תרגום יונתן (כח,י, יא)-מונח רביע, (א) במשמע של ארבע ללמד כב – ְוָהֶא�ֶבן ַהּז

אחד היה קוביה (המרומז במונח רביע) של אמה על אמה על (ב) אפשר כי זה המקור לארבע קרנות המזבח שכל  ,אותם בבוקר לאבן אחת
ֶמן  )כח,יח(אמה, ועל הקרן הדרומית מערבית נסכו יין ובסוכות מים. אפשר כי רעיון זה מתחיל מפעולת יעקב  ק ֶׁש* ּה ַמֵּצָב,ה ַוִּיֹצ. .ֶׂשם ֹאָת* ַוָּי

ּה-ַעל את ֲאֶׁשר) כח,כב( רש"ישכו כפי' שיציקת השמן דומה לקידוש כלי המשכן וביניהם מזבח הנחושת, והמ רֹאָׁשֽ &ֹ �ְמִּתי� -ְוָהֶא�ֶבן ַהּז ַׂש
ה  , מה נאמר שם? "ויצב )לה,אוישלח בר' (אהא פלח עלה מן קדם ה'" (ת"א), וכן בשובו מפדן, נאמר לו: "קום עלה בית אל" ַמֵּצָב+

  ואין נסך אלא יין.. יעקב מצבה... ויסך עליה נסך" (שם,יד)

  

אֶמר: ח,ויצא לאשית בר �ֹ ְלִּתי ִעם ַוּת Cים ׀ ִנְפַּת DִהIי ֱא ל ַנְפּתּוֵל� י ַּגם-ָרֵח& ְלִּתי-ֲאֹחִת* י׃  ָיֹכ, ֹו ַנְפָּתִלֽ א ְׁשמ*   ַוִּתְקָר.

סרוק פירשו ... חיבורים מאת המקום נתחברתי עם אחותי. ואני מפרשו לשון עקש ופתלתול, -מנחם בן - רש"י, נתקבלה תפלתי - רש"י
  וה לאחותי.נתעקשתי והפצרתי ... הרבה למקום להיות ש

  חיבור הקב"ה נתחברתי - רשב"ם
... וטעמו כאדם שיאבק עם אחר ויפתל לנצח אותו כדי להפילו. וכן תתפל. וטעם זכר אלקים כי לכבוד השם נתתי שפחתי.  - ראב"ע

  או השם עזרני בהאבקי.
י -   אבי עזר על ראב"ע כדי להגדיל  שמות הקדושיםסמכו הענין אל שם מבנין נפעל ... והוראתו ידוע להגדיל הענין ... ש - ַנְפּתּוֵל�

י )ל,ח( הענין וגו'. יאנפין, ומלת - (הארת שב"פ) גי' תקע"ו גי' יסו"ד מלכו"ת, כאשר יסוד מצייג את זעיר – ַנְפּתּוֵל�  - מרמז לחיבור  ַנְפּתּוֵל�

  ליחוד ביניהם המסומן בנוטריקון זו"ן, כעין רמז ליעקב כמייצג את ז"א.
אחתי שהכנסנו את צרותינו לביתנו יחדיו  - וזה עשיתי יחדיו עם, אחתי- אלקים ושל קדושה התחברתי לבעלי: עם ... חיבורים - ספורנו 

  )והולך ומחשב שבתוך שבע שנים נולדו השבטים - . (טט להעמיד השבטים
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  

שבטים להקמת עם וספורנו נראה שכולן פעלו בעצה אחת למהר לידת ה , אבי עזר על ראב"עראב"עסרוק, רשב"ם, -ממנחם בן –טט 
  ישראל, כדי שבתום שבע שנות העבודה עבור רחל יצאו מחרן למשימות עם ישראל בעולם.

  

באמצעות ארבע אחיות במקום רק עמדת השבטים קדמת המסירות נפשה של רחל היא לא רק בהקדמת נשואי לאה ליעקב אלא גם בה
לדרכה. כיצד?  אֶמר ָרֵח& �ֹ   צאת השבטים לעולם. , מרמז לשלבים בהומונח רביע - ַוּת

י, כי אפשר(א)  כל שבטי י"ה היו אמורים לצאת מרחל  לכתחילה, בתחילה כל שבטי י"ה היו אמורים להיות ממני (רחל). קדמא – ַנְפּתּוֵל�
(ל,ח) אבל בפועל, מפני הקטרוג רחל שיתפה את אחיותיה במשימה וכך לכתחילה חלקה של לאה, שהיא אחת מארבע נשות יעקב, היה 

  ילדה ששה שהם שני חלקים. בפועלה בנים, שווה לנשים האחרות, שלוש

ים ׀ (ב) אבל הבנתי ממעשי לבן כי יש קטרוג לפני מידת הדין  DִהIי ֱא של עקש ופתלתול דרגא פסק, טעם דרגא מצייר מאבק  –ַנְפּתּוֵל�

ים ׀ הקיטרוג לפני  DִהIכדי להפסיק  לכן(ג)  ומפסיק הוצאת השבטים. רחל בלבד כי, דרךלעולם דר י"ה להוציא שבטי, דיןמידת ה –ֱא

ְלִּתי ִעםקריאה ללא טעם פסק  הקטרוג לפני מדת הדין, יש להשמיט טעם פסק ואז Cים ִנְפַּת DִהIי-ֱא  –תביר טפחא דרגא (ללא פסק)  – ֲאֹחִת*

י קבוצת מרמזת ל משימת לביצוע אחיות, הל קבוצת תפילות ש, בלאה, בלהה זלפה - עם אחיותי  התחברתי - קדושים  םחיבורי - ַנְפּתּוֵל�
  . פתלתלה נגד המקטרגבדרך לידות 

ְלִּתי-ַּגם(ד)  י-ִעם, מגביל, תפילת רחל להגביל חלקה בשבטים נענה, ואז זה מאפיין את הכתוב לפניו ע"י טעם טפחא של אתנח – ָיֹכ,  ֲאֹחִת*

ְלִּתי וב לפניו בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריה, וגם בתפקיד מתפשט האפיון על הכת Cים ׀ ִנְפַּת DִהIי ֱא ל ַנְפּתּוֵל� אֶמר ָרֵח& �ֹ ַוּת
י-ִעם גבלת רחל של יכולתה ללדת השבטים היא העבירה המשימה לאחיות שהתחברו עמה למטרה הקדושה. האחיות הבש, ללמדנו ֲאֹחִת*

ֹו-ֶאת ַוִּתְקָרDא )ל,כד(ות) יוסף גם בדרך פתלתלה (חילוף עובר דינה ביוסף בבטן אח(ה) רחל זכתה ב. ילדו עשרה שבטים Cף ְׁשמ ר יֹוֵס*  ֵלאֹמ,
ר׃  'הC  ֹיֵסDף ן ַאֵחֽ י ֵּב.   .ללא דרך פתלתלהשזה יהיה שלה ִל*

  

י ֹו ַנְפָּתִלֽ א ְׁשמ*   .פרשת לידת השבטיםעניני הנפתולים הגלוים ומרומזים ב רבוימאפיין בשם נפתלי  - מרכא טפחא סלוק  -  ַוִּתְקָר.

  

 - מאבק בין האחיות, אינו אלא דרך לנפתולים , מה שנראה על פניו כנפתוליםי י"ה לעולם. בחמישה שלבים יצאו השבט -  סיכום

אפשר  מידת הדין, כדי להוציא נשמות השבטים הקדושים לבנין עם ישראל לשליחותו בעולם.הקטרוג לפני התחברות לקדושה ע"י עיקוף ל
לגם להסביר  אֶמר ָרֵח& �ֹ אמנם בפשט ש ארבע אחיותתן ללדת השבטים אבל ע"י כביכול מאבק בין לי מידת הדין לא ת - מונח רביע  -  ַוּת

  להביאם לעולם אז עדיף להוציאם לעולם כך מאשר בכלל לא, והשם הטוב ירחם ויושיע.לעקוף הקטרוג ואפשר שלילי ישאיר רושם 

  
  ל,לה:    ויצאבראשית 

ּוא ֶאת �ַסר ַּבּיֹום� ַהה� ים ְוַהְּטֻלִא& -ַוָּי ים ָהֲעֻקִּד� ל ֲאֶׁשר-ים ְוֵא$ת ָּכלַהְּתָיִׁש� ת ֹּכ$ ֹות ְוַהְּטֻלֹא+ ִעִּזים� ַהְּנֻקּד� ֹו ְוָכל-ָהֽ ים -ָלָבן� ּב+ ּום ַּבְּכָׂשִב,   ח*
ן ְּבַיד   ָּבָנֽיו׃-ַוִּיֵּת*

ּואמצד פשט הכתוב המלים  �ַסר ַּבּיֹום� ַהה� פירש כי  דקדוק ופירוש על התורה ע' כג(חלק)  מאורות הגר"א- וגו' מהוות רצף, ואילו ב ַוָּי
  עוצר. קטנה - טעם תלישא

�ַסר ַּבּיֹום� תבנית הפסוק כעין פרט קדמאה  מונח תרסא, כעין שני תפקידי תרסא, אחד מהם חציצות או מחיצות בשיעור חלש מאד של  – ַוָּי
  כתמי לבן בתוך רקע כהה בעזים, השני כעין חציצות או מחיצות בשיעור חלש מאד של כעין חום על רקע לבן בכבשים.  

ּוא אֶ כעין כלל קדמאה  ים-תַהה� ים-ֶאתקדמא ואזלא מרמז על כעין לימוד בכלל ופרט, כאשר הפרטים מתחילים במלים  – ַהְּתָיִׁש�   ַהְּתָיִׁש�

ים ְוֵא$ת ָּכלכעין פרטים  ת-ְוַהְּטֻלִא& ֹות ְוַהְּטֻלֹא+ ִעִּזים� ַהְּנֻקּד�   ָהֽ

ל ֲאֶׁשרכעין כלל בתראה  ֹו ְוָכל-ֹּכ$ ים-ָלָבן� ּב+ ּום ַּבְּכָׂשִב, יה שם אלא כתם של לבן שלא היה נדון לא אפילו לא החזר וכלל ללמד  – ח*
  משום נקוד ולא משום עקוד (אלא) [ולא] משום טלוא היה מסירו משם.

  
   142 - 141 בראשית רבתי פרשת ויצא עמוד

ּוא] ל, לה[  �ַסר ַּבּיֹום� ַהה� ים. מהו ַוָּי ה שהיו לבנים בידיהם כעין עקדת אברהם את יצחק. והנה יעקב לא אמר עקוד, לבן למ ֲעֻקִּד�
יםהסירם משם, מכאן אתה למד רמאותו של לבן, אמר אם אני מניח בצאן  יסתכלו התישים בלבנות שבידיהם בעת חמום שלהם ֲעֻקִּד�

יםויבאו לילד נקודים וטלואים, אלא מוטב שאעשה עצמי כמוסיף על שכרו שאפילו  יקח בשכרו ואפרשם משם כדי שלא יהיו  ֲעֻקִּד�
ם שחומים. וזה אתה למד מן המקלות שפצל יעקב ג' מקלות אחד דוגמת עקוד וא' כנגד נקוד וא' לצאן במה להסתכל שלא ילדו כי א

כנגד טלוא, וכה"א ויחמו הצאן אל המקלות ותלדנה הצאן עקודים נקודים וטלואים (ל' ל"ט). והרי יעקב לא הזכיר עקוד בשכרו ולמה 
לו כמוסיף על שכרו ולא עשה אלא לפחות לו. ויכול אתה ללמוד פצל כנגד עקוד, אלא מכאן אתה למד שלבן חשב לרמות בו, דמה 

ל ֲאֶׁשר-ְוֵא$ת ָּכלממקרא שלאחריו,  ת ֹּכ$ ֹות ְוַהְּטֻלֹא+ ִעִּזים� ַהְּנֻקּד� ֹו-ָהֽ ל ֲאֶׁשר, מהו ָלָבן� ּב+ ֹו-ֹּכ$ , אפילו לא היה שם אלא כתם של ָלָבן� ּב+
לוא היה מסירו משם. וכי מה צורך לעשות לו כן, אלא כדי לבן שלא היה נדון לא משום נקוד ולא משום עקוד (אלא) [ולא] משום ט

  .שלא יסתכלו בהן
  שכל טוב (בובר) בראשית פרק ל 

לה) ויסר ביום ההוא [את] התיישים. הם השעירים, ולמה נקראו תיישים, שמתישין כחות של בהמות דקות, וגם נקרא עז, וכך אמרו 
, כלב בחיות, תרנגול בעופות, במתניתא תני אף עז בבהמה דקה, וי"א אף צלף רבותינו במסכת יו"ט שלשה עזין הן, ישראל באומות

יםבאילנות:  ים ְוַהְּטֻלִא& יםהָ . העקודים בכלל נקודים הם, לפיכך מזכיר פעמים את אלו, ועקר מלת ָהֲעֻקִּד� שבארבע רגליהם  ֲעֻקִּד�
עִ -ְוֵא$ת ָּכללבנים כמו עקידת רגל ויד, ולהכי מתרגמינין רגולייא:  ל ֲאֶׁשרָהֽ ת ֹּכ$ ֹות ְוַהְּטֻלֹא+ ֹו-ִּזים� ַהְּנֻקּד� . שהיו בו נקודת שיער ָלָבן� ּב+

  :לבן: וכל חום בכשבים ויתן ביד בניו. של לבן הארמי, הוא עצמו הסירם אותו היום ביד ינוס וימדם בניו

ים ים ְוַהְּטֻלִא& יםהָ ועקר מלת  שכל טוב- מונח רביע, לפחות ארבע כנדרש ב – ָהֲעֻקִּד�   .רגליהם לבנים כמו עקידת רגל ויד ארבעשב ֲעֻקִּד�
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

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

 (התשע"ד) :כח,י ויצאבראשית  1.4

  
  כח,י:  ויצאבראשית 

ָנה׃ *ֶלA ָחָרֽ ב ִמְּבֵא�ר ָׁש,ַבע ַוֵּי א ַיֲעֹק*   ַוֵּיֵצ.
בַוֵּיֵצ.  השבועה של אברהם לאבימלך  ִמְּבֵא�ר ָׁש,ַבעמרכא טפחא, יתור לרבות את דבר ה' בעולם מתוך שיחרור מהמוגבלות של  – א ַיֲעֹק*

לשבעה דורות מאברהם עד יהושע, על התעכבות כניסת בני ישראל לארץ ישראל לשבעה דורות וכך התעכבות להתחיל להפיץ דבר ה' 
, ולרבות ָׁש,ַבעמלמד על רבוי הדורות, והמוגבלות  מרומז בטעם אתנח בתפקיד מגביל במלת ֵא�ר ִמּבְ ישראל, טעם מונח במלת - מארץ

*ֶלA הילוכו במרחקים כמרומז בטעם מרכא במלת  ָנהאף (מלת - , במקומות שעד אז היה בם חרוןַוֵּי ) בגלל שהיו מוגבלים מדבר ה' ָחָרֽ

ָנה- כמרומז בטעם סלוק בתפקיד הגבלה במלת   שיחות קודש, יו"ד כסלו התשכ"ו, האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן זצ"ל זי"ע)(ע"פ  ָחָרֽ

  
  כח,יא:    ויצאבראשית 

$ֶלן ָׁשם� ִּכי ֹום ַוָּי ע ַּבָּמק� ֹום ַהֽהּוא׃-ַוִּיְפַּג� *ֶׂשם ְמַרֲאֹׁשָת,יו ַוִּיְׁשַּכ*ב ַּבָּמק. ֹום ַוָּי �י ַהָּמק+ ֶמׁש ַוִּיַּקח� ֵמַאְבֵנ   ָב�א ַהֶּׁש+
  לקי (ראה (כח,יג)- ה מלמד על המקום שהוא מקום א- ו- ה- אותיות שם קישור שמים וארץ א – ַהֽהּוא

' ִנָּצ�ב ָעָליוG ַוּיֹאַמרF בראשית ויצא כח,יג:  ה ה�   ְוִהֵּנ�
י ִיְצָח,ק  י> ֵואIֵה* ' ֱאIֵהי� ַאְבָרָה�ם ָאִב+ �י ה& >׃  ֲאִנ * ָּנה ּוְלַזְרֶעֽ יָה ְל>. ֶאְּתֶנ ֶרץ ֲאֶׁש$ר ַאָּתה� ֹׁשֵכ�ב ָעֶל+   ָהָא&

' ה ה�   ן מידת גורעין ומוסיפין אות אחרונה במלת והנה ושלוש אותיות ראשונות בשם הוי"ה מתחברים לאותיות שם הוי"ה בכעי – ְוִהֵּנ�

  ו –ה  –י  –ה 

' �י ה& להי מתחברים לאותיות שם -בכעין מידת גורעין ומוסיפין שלוש אותיות אחרונות בשם הוי"ה ואות ראשונה במלת א – ֱאIֵהי�  ֲאִנ
  א –ה  –ו  –ה  אהו"ה

  

$ֶלן ָׁשם� ִּכי ֹום-ַוָּי �י ַהָּמק+ ֶמׁש ַוִּיַּקח� ֵמַאְבֵנ   קטן בתפקיד דבר החוזר וקורה, - קטן ... זקף- ... זקף -  ָב�א ַהֶּׁש+

  ה-ו-ה-(א) כאן רמז לקפיצת הדרך בשמוש בשם המיוחד א
 - עצמו מבית האסורין. אין חבוש מוציא  -ונימא ליה איהו!  -אמר אבישי שם אוקמיה לדוד בין שמיא לארעא. א ,צהבבלי סנהדרין 

אמר ליה: אפיך צלותיך, בר ברך קירא  - אמר ליה: הכי אמר לי קודשא בריך הוא, והכי אהדרי ליה.  -אמר ליה: מאי בעית הכא? 
ה-לֹו� ֲאִביַׁש�י ֶּבן-ַוַּיֲֽעָזר )כז,אכ מואל בש(סייע בהדן. היינו דכתיב  - ליזבון ואת לא תצטער. אמר ליה: אי הכי  ב יהודה אמר . אמר רְצרּוָי+

  רב: שעזרו בתפלה. אמר אבישי שם ואחתיה.
הא  - תנו רבנן: שלשה קפצה להם הארץ: אליעזר עבד אברהם, ויעקב אבינו, ואבישי בן צרויה. אבישי בן צרויה א ,צהבבלי סנהדרין 

א ),מבכדח"ש  'בר(דכתיב  - דאמרן. אליעזר עבד אברהם  .ֹ ,ִין-ֶאל ַהּי*ֹום ָוָאב , כאשר שם קפיצת הדרךה -ו-ה-אותיות אה -א-ה-ר"ת ו –(טט  ָהָע

ב ִמְּבֵא�ר וַ  )ח,י,יאכ ' ויצאבר(דכתיב  ),בצה( –. יעקב אבינו (ביום ההוא יצא והגיע) , למימרא דההוא יומא נפק)ה בראש-אותיות ו א ַיֲעֹק* ֵּיֵצ.
ָנה׃וַ ָׁש,ַבע   *ֶלA ָחָרֽ $ֶלן ָׁשם� ִּכיוכתיב  ֵּי ֹום ַוָּי ע ַּבָּמק� . כי מטא לחרן אמר: אפשר עברתי על מקום שהתפללו בו אבותי ֶמׁשָב�א ַהֶּׁש+ -ַוִּיְפַּג�

ֹוםקפצה ליה ארעא. מיד  -ואני לא התפללתי בו? בעי למיהדר, כיון דהרהר בדעתיה למיהדר  ע ַּבָּמק�  ַהֽהּואסיום הפסוק מלת  –(טט  ַוִּיְפַּג�

  .שם קפיצת הדרך)ה -ו-ה-אותיות א אותיות
  

  שמואל ב  כא,יז:   

. A ֶאת-ֲאִביַׁש�י ֶּבן לֹו� -ַוַּיֲֽעָזר ה ַוַּי י-ְצרּוָי+ � ַאְנֵׁשֽ י ַוְיִמֵת,הּו ָא�ז ִנְׁשְּבעּו ר לֹא-ַהְּפִלְׁשִּת* ֹו ֵלאֹמ& ד ל� א -ָדִו� .ֹ ה ְול ֹוד ִאָּת�נּו� ַלִּמְלָחָמ+ א ע$ ֵתֵצ�
ה ֶאת ל׃ פ -ְתַכֶּב*   ֵנ.ר ִיְׂשָרֵאֽ

. A ֶאת ה ַוַּי י-ְצרּוָי+ ה שם של קפיצת - ו- ה- ה אותיות א-א- ו- ה יחד צירוף השם ה- א- אות אחרונה בצרויה ה"א ור"ת הבאים ו – ַהְּפִלְׁשִּת*

י ַוְיִמֵת,הּו-ֶאתהדרך. וכן  י ַוְיִמֵת,הּו ָא�זו וכן -ה-ר"ת א -  ַהְּפִלְׁשִּת*   ה -ו-א, שרשרת של צירופי שם המיוחד א- ו- ר"ת ה – ַהְּפִלְׁשִּת*

  

ֹום  )ח,י,יאכ ' ויצאבר(- (ב) היקש מ ע ַּבָּמק�   ילה בכלל.תפילת יעקב למעלתה של תפַוִּיְפַּג�

 - אין חבוש מוציא עצמו מבית האסורין.  -ונימא ליה איהו!  -אמר אבישי שם אוקמיה לדוד בין שמיא לארעא. א ,צהבבלי סנהדרין 
  אמר ליה: אפיך צלותיך, - אמר ליה: הכי אמר לי קודשא בריך הוא, והכי אהדרי ליה.  -אמר ליה: מאי בעית הכא? 

וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה', מיד תפסו להם אומנות אבותם ...  א דויהי פרשה ב מסכת - מכילתא דרבי ישמעאל בשלח 
ביצחק  ...ח) ,בשם ה' (בראשית יב ויקראויקראויקראויקראאומנות אברהם יצחק ויעקב. באברהם הוא אומר בית אל מים והעי מקדם ויבן שם מזבח 

 שיחה אלא תפלהשיחה אלא תפלהשיחה אלא תפלהשיחה אלא תפלהסג) אין ,בשדה (בראשית כד לשוחלשוחלשוחלשוחצחק סב) וכתיב ויצא י,הוא אומר ויצחק בא מבוא באר לחי רואי (בראשית כד
יח) וכתיב אשפוך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד וגו' (שם /תהלים/ קמב ,שנ' ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי (תהלים נה

שם כי בא השמש (בראשית כח  כי יעטוף ולפני ה' וגו' (שם /תהלים/ קב א), ביעקב מהו אומר ויפגע במקום וילן תפלה לעניתפלה לעניתפלה לעניתפלה לעניג) וכתיב 
טז) וכתיב יפגעו נא ,בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי (ירמיה ז אל תתפללאל תתפללאל תתפללאל תתפלליא) אין פגיעה אלא תפלה שנ' ואתה 

זו יד) מה תולעת ,יח) וכה"א אל תראי תולעת יעקב מתי ישראל (ישעיה מא,בה' צבאות לבלתי בואו הכלים הנותרים בית ה' (ירמיה כז
ואומר ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי  תפלהתפלהתפלהתפלהאינה מכה את הארז אלא בפה כך אין להם לישראל אלא 

בקשתי זו בקשה וכה"א גור אריה יהודה  תפלהתפלהתפלהתפלהבחרבי ובקשתי (בראשית מח כב) וכי בחרבו ובקשתו לקחה אלא לומר לך חרבי זו 
ז) וכן ירמיה אמר ארור הגבר אשר יבטח באדם ,יהודה ויאמר שמע ה' קול יהודה (דברים לג וגו' (שם /בראשית/ מט ט) ואו' וזאת ל

ה' הושיעה המלך  ...ז) וכן אמר דוד לגולית ,ירמיה יזבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו (מהו אומר ברוך הג ובתפלהובתפלהובתפלהובתפלהה) ,(ירמיה יז
י), במשה מהו אומר וישלח משה מלאכים ,ידי (דה" ...אל ה' אלהיו אסא ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא י) וכן באסא הוא אומר ,(תהלים כח קראנוקראנוקראנוקראנויעננו ביום 

  טז)  -יד ,אל ה' וישמע קולנו (במדבר כ ונצעקונצעקונצעקונצעקמקדש אל מלך אדום וגו' וירדו אבותינו מצרימה 

  
  :   בל,ל ויצאבראשית 

ר ְּבָכל ם ָּכל-ֶאֱעֹב� ר ִמָּׁש� ֹום ָהֵס� ּוא ְוָכל-צֹאְנ>� ַהּי& ד ְוָטל& י׃ חּום� ּבַ -ֶׂשה-ֶׂש�ה׀ ָנֹק� ,ים ְוָהָי*ה ְׂשָכִרֽ ד ָּבִעִּז ּוא ְוָנֹק* ים ְוָטל.   ְּכָׂשִב+
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

ר ְּבָכל ם-ֶאֱעֹב� ר ִמָּׁש� ֹום ָהֵס�   קו"א ... קו"אקדמא ואזלא .... קדמא ואזלא , ראה  – צֹאְנ>� ַהּי&

ם ָּכל ר ִמָּׁש� ּוא ְוָכלפסק  – ֶׂש�ה׀-ָהֵס� ד ְוָטל& ,ים ְוהָ -ֶׂשה-ָנֹק� ד ָּבִעִּז ּוא ְוָנֹק* ים ְוָטל. יחּום� ַּבְּכָׂשִב+    ָי*ה ְׂשָכִרֽ

ּוא פסק בתפקיד להעביר התאור שאחרי הפסק  ד ְוָטל&    ֶׂש�ה׀-ָּכלוכו' ולהרכיבו על המלים ׀ ָנֹק�

ם ָּכלקריאה ללא פסק משמע מה מוסר מעדרי לבן  ר ִמָּׁש� ּוא ְוָכל-ָהֵס� ד ְוָטל& ,ים-ֶׂשה-ֶׂש�ה ָנֹק� ד ָּבִעִּז ּוא ְוָנֹק* ים ְוָטל.   חּום� ַּבְּכָׂשִב+

ּוא ְוָכלפסק והלאה משמע שכר יעקב מעדרי לבן שנשארו ללא בעלי החיים הדומים לשכר קריאה עם פסק, היינו מה ד ְוָטל&  חּום� -ֶׂשה-ָנֹק�
י׃ ,ים ְוָהָי*ה ְׂשָכִרֽ ד ָּבִעִּז ּוא ְוָנֹק* ים ְוָטל.   ַּבְּכָׂשִב+

  
  :ב,כט אשית ויצאבר

ה ְוִהֵּנה Dה ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד& ְרא ְוִהֵּנ ם ְׁשIָׁש$ה ֶעְדֵרי-ַוַּי\ ים-ָׁש\ Bי ִמן צֹאן� ֹרְבִצ� יָה ִּכ ים-ָעֶל+ ּו ָהֲעָדִר, וא ַיְׁשק*   ַהְּבֵא�ר ַהִה+
ֶבן ְּגֹדָל*ה ַעל  ר׃-ְוָהֶא. י ַהְּבֵאֽ   ִּפ.

ים ּו ָהֲעָדִר, וא ַיְׁשק* ֶבן ַהִה+   ,ו (צירוף חדש טבת)- ה-י- ר"ת ה – ְוָהֶא.

  

ְרא ה גרשיים  - ַוַּי\ Dה ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד& ה ַוַּי\ ד"א ...  ב"ר פרשה ע (ה)דרגא מונח רביע,  - ְוִהֵּנ Dה ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד& ם ְׁשIָׁש$ה -ְוִהֵּנהזו ציון, ְרא ְוִהֵּנ ָׁש\
ג' בתי דינים, דתנן ג' בתי דינים היו שם, אחד בהר הבית, ואחד בפתח העזרה, ואחד בלשכת הגזית וגו' שהיו נושאים  צֹאן� -ֶעְדֵרי

  ונותנין בדין עד שמעמידים אותו על בוריו. ... 
Dה ְבֵא�ר ַּבּׂשָ ד"א  ְרא ְוִהֵּנ ה ַוַּי\ ם ְׁשIָׁש$ה ֶעְדֵרי-ְוִהֵּנהזו סנהדרין, ֶד& אלו ג' שורות של תלמידי חכמים שהם יושבים לפניהם. ...  צֹאן� -ָׁש\

 .שמעמידים אותה על בוריה שמשם שומעין את ההלכה וגו' שהיו נושאים ונותנין בהלכה עד
ה ד"א  Dה ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד& ְרא ְוִהֵּנ ם ְׁשIָׁש$ - ְוִהֵּנהזו בית הכנסת. ַוַּי\ Bי ִמןאלו ג' קרואים צֹאן� -ה ֶעְדֵריָׁש\ היו שומעין  םוגו' שמש ַהְּבֵא�ר-ִּכ

ֶבן ְּגֹדָל*ה את התורה יבּו ֶאת  )גכט,( וגו' יצר הרעה זה ְוָהֶא. Dֶבן-ְוֵהִׁשCוזר למקומו.ח יצר הרעשכיון שהם יוצאים להם  וגו' ָהֶא  

ה  Dה ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד& נו ע"י בתי דינים להעמדת הדין וההלכה על בורים ובית תיקור הרע ודרגא מונח רביע, התבנית מרמזת על יצ - ְוִהֵּנ
 תורה נגד יצר הרע.ולימוד  הכנסת לחזוק בקריאת

והאבן גדולה אנשי המקום רואים את הקושי בבאר ובאבן הגדולה הוא היצר הרע, יעקב אבינו רואה את היכולות של הבאר והדרך לאכוף 
  .את היצר הרע

  
  :,ללא,כט ויצאבראשית 

ֹות ִעָּמֶכ*ם ָר,ע -ֶיׁש] כט[ י ַלֲעׂש.   ְלֵא�ל ָיִד+
ם  ר ִעֽ ר ִהָּׁשDֶמר ְל>C ִמַּדֵּב. �י ֵלאֹמ& ם ֶא�ֶמׁש׀ ָאַמDר ֵאַל י ֲאִביֶכ� ֹוב ַעד-ֵואIֵה� ב ִמּט. ע׃-ַיֲעֹק*   ָרֽ

י[ל]  ְכָּת ִּכֽ A ָהַל+ �Iָה �ְבָּת ֶאת- ְוַעָּתה* י> ָל.ָּמה ָגַנ ְפָּתה ְלֵב�ית ָאִב, ף ִנְכַס*   י׃ ֱאIהָֽ -ִנְכֹס.
ר )לא,כט( �י ֵלאֹמ&   מונח פסק דרגא מונח רביע,  ֶא�ֶמׁש׀ ָאַמDר ֵאַל

  , מונח אפשר כי מלמד התבנית שאחריו "דרגא מונח רביע" עשויה ללמד על מספר ענינים הקשורים לתפקידה. מונח פסק - ֶא�ֶמׁש׀ 

ר הסבר (א)  �י ֵלאֹמ& ר . הנמשך מחטא אדה"ר , בפשט לבן מייצג את הרע שבאדםדרגא מונח רביעָאַמDר ֵאַל �י ֵלאֹמ& מונח ֵאַל
  לבן.  מפני כל, כאן יעקב רביע מרמז להגנה על 

ר �י ֵלאֹמ& ם ֶא�ֶמׁש׀ ָאַמDר ֵאַל י ֲאִביֶכ� בכל מלה נמצא ערך גי' מ"א: אל"י א"מ א"מ א"מ אל"י א"מ; ע"פ אוצר גי' הרב י"ר פאלוך  – ֵואIֵה�
) נמצא יעקב מוגן מששה צדדים (מזרח, דרום, מערב, צפון, מעלה ומטה) ע"י תה' צא,ח"י' (מ"א היא גי' ס"ת כי' מלאכיו' יצוה' לך זצ"ל

ר המרומזת בטעמי המלים הממשיכה מחטא אדה"ר מלאכי ה' וזה תיקון למזימת לבן  �י ֵלאֹמ& -דרגא מונח רביע, שעליה נאמר ב –ָאַמDר ֵאַל

ד ֲאַרִּמי֙  )דב' תבוא כו,ה( י אֵֹב֣   "שלבן ביקש לעקור את הכל"  חהגדה של פס- וב  ָאִב֔

  

: תרפים בעלי חלק זכר הוא המלאך ס"מ וחלק נקבה הוא הנחש. דרגא מונח רביע מרמז על חטא מתוק מדבש, ע"פ זוהר ויצאהסבר (ב) 

י )לא,נג(אדם הראשון בגלל הנחש. וגם מרמז לתיקון החטא. לבן חזר בתשובה לזמן קצר וחזר לסורו באמרו  ם ֱאIֵה�  ֵואIֵה$י ַאְבָרָה�
י׃-ֶאת ָגַנ*ְבּתָ  ָל.ָּמה )לא,ל(.  וע"פ (ב"ר פר' עד,ו) אפשר להבין שבאומרו ָנחֹור�  פסק מלמד על היפסקות  ֶא�ֶמׁש׀חזר לסורו. אפשר כי   ֱאIָהֽ

  שובו בתשובה, היינו שב לסורו.

  

ם הסבר (ג)  י ֲאִביֶכ� �י ֵלאֹמ& מונח פסק  -ֶא�ֶמׁש׀ קדמא ואזלא,  - ֵואIֵה� ... אמר דלמא  ב"ר פרשה עד (ו)דרגא מונח רביע,  - ר ָאַמDר ֵאַל
. אמר לו (יעקב) עד כדון אית ביה (ע"פ עץ (כז) ולא נטשתני לנשק לבני ולבנתי(כז) ולא נטשתני לנשק לבני ולבנתי(כז) ולא נטשתני לנשק לבני ולבנתי(כז) ולא נטשתני לנשק לבני ולבנתיחזר ביה (לבן רמז ליעקב רמז חיבה שיחזור אליו). 
ור ולכן שינה מחיבה לאיום וגילה כלומר הזדמנות אחרונה, לבן הבין שיעקב לא יחזיוסף ומתנות כהונה, עוד עתה יש כח בידך לנשקן, 

ֹות ִעָּמֶכ*ם ָר,ע-ֶיׁשבזיונו)  י ַלֲעׂש. ם (אתנח)  ְלֵא�ל ָיִד+ י ֲאִביֶכ� מונח  - ֶא�ֶמׁש׀ , כעין דבר מרכזי ולבן חוזר בתשובה קדמא ואזלא -ֵואIֵה�
ר פסק  �י ֵלאֹמ& ם וֵ לפיכך אמר אין הוא מין, .(אמר לית הוא מיניהדרגא מונח רביע,  - ָאַמDר ֵאַל י ֲאִביֶכ�   ולא שכפר בעיקר.)אIֵה�

ר  �י ֵלאֹמ& דרגא מונח רביע, התבנית מרמזת על יצר הרע של לבן הגורם לו לכפור בעיקר לעיני משפחת יעקב והם מגיבים  - ָאַמDר ֵאַל

י׃-ֶאת ָגַנ*ְבּתָ  ָל.ָּמה )לא,ל(על דבריו    שלעת זקנותך אתה אומרא"ר אייבו כיון ששמעו השבטים כך אמרו בושנו בך אבי אמנו  ֱאIָהֽ
י׃-ֶאת ָגַנ*ְבּתָ  ָל.ָּמה  ֱאIָהֽ

.  

ר  �י ֵלאֹמ& ר ִהָּׁשDֶמר ס"ת רי"ר,  - ָאַמDר ֵאַל אפשר מרמז למדרש כי בלעם (נכד  - אותיות מש"ה רכ"ל  –ִהָּׁשDֶמר ְל>C ס"ת ר"ר,  –ֵלאֹמ&

ר ִהָּׁשDֶמר ְל>C ִמַּד בעצה על משה התינוק לאבדו במים ואח"כ בגחלי אש.  הלבן) הי   (במשה בסנה) הל"םר"ת אל תקרב  - ֵּב.

ְכָּת   )לא,ל(  A ָהַל+ �Iָה �יס"ת תכ"ה, הכ"ת,  -ְוַעָּתה ְפָּתה -ִּכֽ ף ִנְכַס* ְפָּתה ְלֵב�ית ָאִב,י>ס"ת יפ"ה,  -ִנְכֹס.   ס"ת הת"ך, הכ"ת, תכ"ה, -  ִנְכַס*

 תכ"ה שם שבו משה רבנו הרג המצרי

  הכ"ת שם שמירת הריון, ספר עבודת ישראל

  .שמו של דניאל במגילת אסתרהת"ך 
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

 (התשע"ה) (בהשתתפות נחלת יעקב) :כח,י ויצאבראשית  1.5

  

, ְגָּבה :יד,ויצא כח אשיתבר ָנה ָוֶנ ְדָמה ְוָצֹפ� ֶרץ ּוָפַרְצָּתC ָי.ָּמה ָוֵק* $ה ַזְרֲע>� ַּכֲעַפ�ר ָהָא+   ְוָהָי
ּו ְב>C ָּכל >׃-ְוִנְבְרכ. ת ָהֲאָדָמ*ה ּוְבַזְרֶעֽ   ִמְׁשְּפֹח.

ב ֻסָּלם֙  ְוִהֵּנ֤ה ַוּֽיֲַחA֗ם :יבכח, ויצאראשית ב ְרָצה ֻמָּצ֣ יְָמה ַמִּג֣יעַ  ְורֹאׁ֖שֹו ַא֔ י ְוִהּנֵה֙  ַהָּׁשָמ֑ ים ַמְלֲאֵכ֣ ים עִֹל֥ים ֱאAִה֔  ּֽבֹו׃ ְויְֹרִד֖

י ְבָׁש֖לֹום ֶאלכח,כא:  ויצאראשית ב י ְוָהָי֧ה ה֛ - ְוַׁשְבִּת֥ ית ָאִב֑ י ֵלאAִהֽים׃ 'ֵּב֣   ִל֖

  
  פרק עשרה יוחסיןא ,סטמהרש"א חידושי אגדות מסכת קידושין 

עשרה יוחסין עלו מבבל כהני לויי ישראלי וכו'. אלו עשרה כתות הם כלל ישראל המאמינים בה'  משנה קידושין פ"ד,מ"א- נאמר ב
ודע כי כמו כן בא"י שניתן להם לישראל יש עשר קדושות זו ...  וקדושתן עשר קדושות זו למעלה מזו עד הכהן שהוא קודש הקדשים

(מצאנו זוהר ד קודש הקדשים כדתנן פ"ק דכלים וכמו שיש בצבא מעלה עשר קדושות זו למעלה מזו כדאמרינן במדרשות למעלה מזו ע

  :כן יש בצבאות שלמטה שהם כלל ישראל יתרו סז,א)

 "ז) והענין ע"פ מ"שסד"א חושב בכאן עשר מדרגות כמ"ש בזוה"ק פ' יתרו (דף ...  רה אור דברים פרשת ניצבים כטמלבי"ם תו
המהרש"א פרק י' יוחסין דכמו שהמרכבה העליונה נכללת מעשר מדרגות ואין דבר שבקדושה פחות מעשרה כן למטה קדושת ישראל 

  וגו'  זיו הדרם הוא בעשר מדרגות והם עשרה יוחסין שעלו מבבל

חודייהו נוקבי בלחודייהו ה' אמר ר"ש רישי דעמא בלחודייהו רישי דשבטין בל...  (שמות) פרשת יתרו [דף סז עמוד א]זוהר כרך ב 
י ה֣  ),טכט ' נצ'דב(דרגין לימינא וה' דרגין לשמאלא הדא הוא דכתיב  ם ִלְפֵנ֖ ים ַהּיֹו֙ם ֻּכְּלֶכ֔ ם נִָּצִב֤ ם זְִקנֵיֶכ֙ם  'ַאֶּת֨ ם ִׁשְבֵטיֶכ֗ ם ָראֵׁשיֶכ֣ ֱאAֵהיֶכ֑

יׁש יְִׂשָרֵאֽל׃ ל ִא֥ ֹ֖ ם ּכ ְטֵריֶכ֔ ֹ֣ ם ַטְּפֶכ֣ם )י,כט ' נצ'דב(ן אינון, היינו דכתיב הא ה' דרגין לימינא, וה' דרגין לשמאלא מא ְוׁש ר ְוֵגְ֣רU֔  נְֵׁשיֶכ֔ ֶרב ֲאֶׁש֖  ְּבֶק֣
Uב ַמֲחֶנ֑י יU ֵמחֵֹט֣ ד ֵעֶצ֔ ב ַע֖   וגו'(כל המדרגות כעין המדרגות שלמעלה)  ,כגוונא דלעילאהא ה' דרגין לשמאלא כלהו דרגין אתתקנו   ֵמיֶמֽיU׃ ׁשֵֹא֥

  

 'ְוָהָי֧ה ה֛  )כא,חכויצא ' רב(ויש לפרש דזה שהתפלל יעקב בפרשת ויצא על דברי המהרש"א הנ"ל  א,המקנה מסכת קידושין סטוכתב ספר 

י ֵלאAִהֽים   , שלא ימצא פסול בזרעי )'ה֛ (ועד סוף  )ְוָהָי֧ה(פרש"י ז"ל שיחול שמו עלי מתחילה כ ִל֖
י 'ה ה֛ ְוָהָי֧ פעמיים שם הוי"ה ואליו מצטרפת התמיכה מתבנית הטעמים  – 'ְוָהָי֧ה ה֛  דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל  – ִל֖

 (שלא יכנס)שלא ימצא מגביל  סלוק, – ֵלאAִהֽים )'ה֛ (ועד סוף  )ְוָהָי֧ה(פרש"י ז"ל שיחול שמו עלי מתחילה וזה כ אחד חל אותו ענין,
   פסול בזרעי

ב ֻסָּלם֙  ִהֵּנ֤הוְ  )יב,חכויצא ' רב(והיינו לפי שראה יעקב בחלומו מרכבה עליונה כמש"ה  ְרָצה ֻמָּצ֣ יְָמה ַמִּג֣יעַ  ְורֹאׁ֖שֹו ַא֔ י ְוִהּנֵה֙  ַהָּׁשָמ֑ ים ַמְלֲאֵכ֣  ֱאAִה֔
ים עִֹל֥ים  כמ"ש מהרש"א ז"ל כנ"ל והבטיחו השי"ת להשרות שכינתו במקום ההוא וראה שהם עשר מדרגות זה למעלה מזה  ּֽבֹו׃ ְויְֹרִד֖

  )לז,א שזה מה שיעקב ראה בחלוםוזוהר יתרו  המהרש"אהבנוי על חידוש המקנה וזהו (

$ה ַזְרֲע>�  )יד,חכויצא ' רב( כי כמו כן יש עשר קדושות בצבא מטה כמו בצבא מעלה וזהו שאמר לו הקדוש ברוך הוא (יעקב) והבין ְוָהָי
 Cֶרץ ּוָפַרְצָּת ּו ְב>C וגו' ַּכֲעַפ�ר ָהָא+ אומר שעשר המדרגות בעם ישראל הם על המהרש"א  (מלבי"םוכו' ואחז"ל שהוא מרומז על הגרים  ְוִנְבְרכ.

ּו  שהתדבקו בישראל ופירוש )הכתובים בנצבים שתי ברכות ראה (בר' לך יב,ג) תורה תמימה ע"פ (יבמות סג,א) ( מלשון הברכת אילןְוִנְבְרכ.

$ה ַזְרֲע>� ַּכֲעַפ�ר , ונראה דהיינו דאמר ) יש לי להבריך בך, רות המואביה ונעמה העמונית טובות שו חז"ל שבגלותן נמשלו לעפר ופרְוָהָי
שלא גלו ישראל אלא כדי שיתוספו עליהם גרים שנאמר  ],בפסחים פזבבלי [ואמר לו בלשון הזה לרמוז לו על הגלות מפני שאחז"ל 

ם ֶזַ֥רע )יר' לא,כו(וזרעתם  עליה, רד"ק רבוי אדם ורבוי  שלא כפ'רש"י טובים וסכלים שבהם, ותיב"ע שאין עוונותיה נפקדין –(טט  ְּבֵהָמֽה׃ ְוֶזַ֥רע ָאָד֖
$ה והיינו דקאמר שע"י שיהיה    בהמה) ֶרץ ְוָהָי ּו ְב>C ָּכל שיהיה בגלותַזְרֲע>� ַּכֲעַפ�ר ָהָא+ ה -ְוִנְבְרכ. ת ָהֲאָדָמ* היינו שיתוספו ִמְׁשְּפֹח.

ח )א,ויצא לא' רב(עליהם גרים וזה הי' בחינות יעקב שהוצרך לצאת לחוץ לארץ כדי להוציא ניצוצות שבחו"ל וכמ"ש בפ' ב ָלַק֣ ֹ֔ ת יֲַעק  ֵא֖

ר-ָּכל ינּו ֲאֶׁש֣ ּו ְב>C  , וזהו דקאמרלקח כל ניצוצות הקדושה) –(טט  ְלָאִב֑ >...ְוִנְבְרכ. וענין הגרים הוא כדי להשלים המרכבה בעשר . ּוְבַזְרֶעֽ
שתוקי ואסופי התפלל שלא יהיו  בחינות ע"י גירי וחרורי וכיון שראה יעקב שהשלימות המרכבה יהי' ע"י פסולי קהל שהם ממזרים

במשנה ( אלו מזרעו ולא ימצא בהם פסול ושיהיו הפסולים מן הגרים שיתוספו עליהם וכמ"ש דלהכי חשיב במתני' ממזרים בתר גרים
י ֵלאAִהֽים 'ה֛  ְוָהָי֧ה )כא,חכויצא ' רב( , וז"שהממזרים כתובים אחרי הגרים לרמז לתפילת יעקב שלא ימצא פסול בעם ישראל מבני יעקב עצמם)  ִל֖

מיוחסות שבישראל, מ"מ השלמת המרכבה בעשר (משפחות ה)שיחול שמו עלי מתחילה ועד סוף שאין השכינה שורה אלא על ה
ל )שלח טו,טו' מב( קדושות כמו שאמרה התורה בפרשת שלח ה ַהָּקָה֕ ת ֻחָּק֥ ם ַאַח֛   וגו' וגו' שהקהל נשלם על ידי כולם ַהָּג֑ר ְוַלֵּג֣ר ָלֶכ֖

  
עשרה יוחסין עלו מבבל כהני לויי ישראלי חללי גירי וחרורי ממזרי נתיני שתוקי ואסופי כהני לויי  ,מ"אד"ה מסכת קידושין פמשנ

וישראלי מותרים לבא זה בזה לויי ישראלי חללי גירי וחרורי מותרים לבא זה בזה גירי וחרורי ממזרי ונתיני שתוקי ואסופי כולם 
   מותרין לבא זה בזה:

כהני לויי וישראלי מותרים לבא א)  –(קב  חסין עלו מבבל כהני לויי ישראלי חללי גירי וחרורי ממזרי נתיני שתוקי ואסופיעשרה יו
גירי וחרורי ממזרי ונתיני שתוקי ואסופי כולם מותרין  ג) –(קב  לויי ישראלי חללי גירי וחרורי מותרים לבא זה בזה ב) –(קב  זה בזה

  רים לא נקראים קהל ולכן מותרים בממזר, לתנא קמא הג לבא זה בזה:

והילכתא: גר מותר בכהנת ומותר בממזרת; מותר בכהנת, לא הוזהרו כשירות להנשא לפסולים; ומותר ...  א ,עגבבלי קידושין 
  בממזרת, כרבי יוסי.

ל ה גדול מלמד על שלוש קבוצות בעם ישראל- זקף – ַהָּקָה֕ ת ֻחָּק֥ ם ַאַח֛ קבוצת פרטים קשורים לענין עם מרכא תביר טפחא,  – ָלֶכ֖
  ישראל, השונים בהלכותיהם לענין נישואין זה בזה, שבתפקידי שררה ישמשו רק מיוחסים (ראה רמב"ם להלן).

  
  ד "פירוש המשנה לרמב"ם מסכת קידושין פ

רא מבבל עד שעשאה כאשר עלה עזרא מבבל לא השאיר שם פסול כלל אלא כהנים לוים וישראלים מיוחסין, וכך אמרו לא עלה עז[א] 
כסלת נקיה, והעלה עמו אלו העשרה יוחסין מפני שחשש שמא יתערבו עמהם, לפי שאין שם בית דין הגדול לשמור על כך, לפיכך העלם 
לירושלם שיש שם בית דין הגדול ולא יניחום להתערב. ונתיני, הם הגבעונים שנתגיירו בימי יהושע אשר בהם נאמר ויתנם יהושע חוטבי 

  וכו'.עצים 

  לפי שכלל הוא אצלינו לא הוזהרו כשרות להנשא לפסולין, ומותר לכהנת להנשא לגר או חלל, וכל שכן הלויה והישראלית....  [ד]

  לישא כר' אליעזר בן יעקב, ואם נשא בת גרים אין מוציאין מידו כר' יוסי, וזרעו כשר. )?(כהןפסק ההלכה שלכתחלה אין מניחין אותו  [ז]
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  בהקשר למשנה עשר יוחסין. נעיין בפסוק

 C<ּו ְב ת ָהֲאָדָמ*העשר אותיות כרמז לעשר  – ָּכל ְוִנְבְרכ.   בעם ישראל ִמְׁשְּפֹח.

 C<ּו ְב ה-ָּכל ְוִנְבְרכ. ת ָהֲאָדָמ* מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא להשלים המרכבה לעשר קדושות  -  ִמְׁשְּפֹח.
  נים בהלכותיהם או ענינם זה מזה. בצבא מטה ואלו עשרה יוחסין והשו

קהל ישראל מכיל עשרה יוחסין להשלים המרכבה כמו שכתב בספר המקנה. עיקרי ההבדלים הם בין ישראלים מיוחסין, ישראלים לא 
  מיוחסין, גרים.

משנה ו', כגון לגבי והם שונים בהלכותיהם לענין נשואין כפי שמבואר בפ"ד מסכת קידושין. מי רשאי לבוא במי. כל פרטי הדינים שב
  . ּוְבַזְרֶעֽ>נשואי כהנים יש הגבלות נוספות שלא ישאו גיורת, חללה, גרושה, זונה. ראה הגבלה על מלת 

  

ת ָהֲאָדָמ*ה-ְב>C ָּכלתבנית הטעמים של הכתוב -נעיין בתת   ִמְׁשְּפֹח.

ּו ְב>+  )בר' לך יב,ג( - ) נדרש מבבלי יבמות סג,א(- ב ור לקבלת רות המואביה ונעמה העמונית כגרים הראויים מלשון הברכה וחיב ְוִנְבְרכ�

ּו ְב>C לבוא בקהל. מוצע לומר שהכתוב כאן  מרכא =  ְונְִבְר֥כּואפשר כי טעם מלת מלמד על קבלת גרים הראויים לבוא בקהל.  ְוִנְבְרכ.
ה-ָּכלְבU֛ לולים הברכת, הרכבת ענפים באומות העולם וכך יהיו כ צרור המורמאריך מרמז להארכת עם ישראל, וכתב  ת ָהֲאָדָמ֖ ֹ֥ , ואילו ִמְׁשְּפח

   הגרים.

ה-ָּכל ת ָהֲאָדָמ*   מרכא טפחא, כעין יתור לרבות גרים שאינם ראויים לבוא בקהל מיידית או בכלל לא. -  ִמְׁשְּפֹח.

ה-ְב>C ָּכל ת ָהֲאָדָמ*   הפרטים.  תביר מרכא טפחא, התביר מחלק ביתור לרבות ומרמז לעוד תכונה של שוני בין -  ִמְׁשְּפֹח.

גרים מצריים וגרים אדומיים, אינם רשאים לבוא בקהל ישראל עד דור שלישי, גרים זכרים ממואב ומעמון לא יבואו בקהל ה' אבל יכולים 
האסורין לבוא בקהל הם עמוני, ומואבי, וממזר, ושתוקי  פירוש המשנה לרמב"ם מסכת קידושין פ"ד,ה"גלהתגייר ומותרים בממזרת. 

ו, ואסופי, וכותי בזמן שלא היה הכותי אצלם גוי, אבל היום כבר ביארנו שהם כגוים לכל דבריהם. ואמרו ר' יהודה שלא נבדקה אמ
, לפי שכל מה שאמר ר' יהודה קהל גרים אקרי קהל וגר גר עמוני בממזרתאוסר, ענינו ואפילו לר' יהודה שאוסר גר בממזרת מתיר 

קהל, אבל אם היה אסור לבוא בקהל הרי הוא מותר בממזרת. והלכה כר' אלעזר. ופסק אסור בממזרת אם היה אותו הגר ראוי לבוא ב
  .ההלכה קהל גרים לא אקרי קהל וגר מותר בכהנת ומותר בממזרת

  

, ולמדים ממקרא זה שמקבלים גרים משבע 200ושבית שביו, לרבות כנענים שבתוכה...  מודית כרך כה, [יפת תואר] טור יחאנציקלופדיה תל
, חולק על לימוד זה, שהרי 202, ומותר לו לגיירה ולקיימה לו לאשה, ור' יהודה הסובר שאין מקבלים גרים משבע אומות201, כדעת ר' שמעוןאומות

203אינו יכול לקיימה לו לאשה, והלכה כר' שמעון שאף כנענית יפת תואר מותר לו לקחתה לו לאשה
כדוגמת רחב שנשאה יהושע ויצאו מהם  –(טט  

  . או עשרה נביאים כהנים)שמונה 
כתבו אחרונים שהיא מותרת, שהיא בכלל ההיתר הנלמד מ"ושבית  - 204שאסורה לבא בקהל, להלכה -יפת תואר מצרית או אדומית  ט)טור י(

(יפת תואר  איסור פסולי קהל . ויש מצדדים לומר שכשם שהתיר הכתוב איסור נכרית, כך התיר206, ובא הכתוב לרבות מצרית ואדומית205שביו"
ונסתפקו אם אומרים שכיון שהותרה לו הותרה לכל ישראל, שאם לקח יפת תואר מצרית ואדומית שהותרה אז כבר לא נמצאת בפסולי קהל) .... 

209מצרית או אדומית לאשה וגירשה או מת, מותרת להינשא לישראל אחר, או לא
.  

  

ד שתהא אמו ישראל, וזה מגבילו (א) לשמש במשרות מסוימות שבם ישמשו רק סלוק, מגביל גר להיקרא זרע ישראל מלא ע – ּוְבַזְרֶעֽ>
וכך הסנהדרין לא יהיו אלא כהנים ולוים וישראל המיוחסים. ונבאר את זה ...  פירוש המשנה לרמב"ם מסכת קידושין פ"ד,ה"ה מיוחסים. 

ם ְוִהְֽתיְַּצ֥בּו )במ' בה' יא,טז(במסכת סנהדרין, לפי שבהם אמר ה'     .וביוחסיןבדומין לך בחכמה וביראה  Y׃ִעָּמֽ  ָׁש֖

  

אלו מביאין ולא קורין הגר מביא ואינו קורא שאינו יכול לומר ,מ"ד א"משנה מסכת ביכורים פ(ב) להביא בכורים, (ג) משנה נוסח תפילתו 
אלהי אבות ישראל וכשהוא בבית אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו ואם היתה אמו מישראל מביא וקורא וכשהוא מתפלל בינו לבין עצמו אומר 

  :הכנסת אומר אלהי אבותיכם ואם היתה אמו מישראל אומר אלהי אבותינו

  

$ה ספר המקנה למד כי הסיפא של הפסוק עוסק בעשר יוחסין בעם ישראל וגם הביא רישא הפסוק  ֶרץ ְוָהָי  שיהיה בגלותַזְרֲע>� ַּכֲעַפ�ר ָהָא+

ּו ְב>C ָּכל ת ָהאֲ -ְוִנְבְרכ. הצענו מרומז בתת קבוצה של גרים שונים. נעיין ברישא של וזה , היינו שיתוספו עליהם גרים ָדָמ*ה ִמְׁשְּפֹח.
  הפסוק ונבדוק האם וכיצד הוא מתאים לענין גרים.

, ְגָּבה :יד,ויצא כח אשיתבר ָנה ָוֶנ ְדָמה ְוָצֹפ� ֶרץ ּוָפַרְצָּתC ָי.ָּמה ָוֵק* $ה ַזְרֲע>� ַּכֲעַפ�ר ָהָא+   ְוָהָי
  

אי אתה יודע שישראל בזמן הזה ? גר שבא להתגייר בזמן הזה, אומרים לו: מה ראית שבאת להתגייר... תנו רבנן:  ז,אבבלי יבמות מ
  באין עליהם?  ויסורין, דחופים, סחופים ומטורפין, דוויים

  רות בין זה ובין גריםאי אתה יודע שישראל בזמן הזה דוויים, דחופים, סחופים ומטורפין, ויסורין באין עליהם? דרשות מהכתוב שמקש

ֶרץ )בר' ויצא כח,יד(  $ה ַזְרֲע>� ַּכֲעַפ�ר ָהָא+ קטן מלמד על שתי דרשות והטעמים מהפך פשטא -קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ְוָהָי
  מלמדים שלפחות אחת מן הדרשות יוצאת מפשט הכתוב.

$ דרשה א)  -(טט  בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה סט,ה(א)  , מה עפר הארץ אינו מתברך אלא במים, כך ה ַזְרֲע>� ַּכֲעַפ�רְוָהָי

בניך אין מתברכין אלא בזכות התורה שנמשלה כמים, ומה עפר הארץ מבלה את כל כלי מתכות והוא קיים לעולם כך בניך מבלין את 
  כל העולם והם קיימים לעולם, 

"ד (ישעיה נא) ושמתיה ביד מוגיך, מהו מוגיך אלין דממיגין מחתיך ומה עפר עשוי דיש לכל, כך בניך עשוים דיש, ההדרשה ב)  -(טט 

, אפילו כן לטובתך משקשקין וממרקין לך מן חוביך ... ר' עזריה בשם ר' אחא אמר היא ומייסרין אותך ומתישין את כוחך[נ"א מכתיך] 

לים את כל אומות העולם והם קיימים לעולם, סימן טוב מה פלטירה זו מבלה את העוברים ואת השבים והיא קיימת לעולם, כך בניך מב
, ְגָּבה )בר' ויצא כח,יד( ָנה ָוֶנ ְדָמה ְוָצֹפ�    א"ר אבא בר כהנא את הוא תרעייא דימה,, ּוָפַרְצָּתC ָי.ָּמה ָוֵק*

  פי שעם ישראל בשפלות, הוא שער ים התורה להביא העולם למצב של דעת ה' כמים לים מכסים- על- ואף
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  

  ה דברים בגיור: בית דין לגיור, מילה וטבילה, טבילה ביום.הגמרא הבאה מלמדת שלוש

וש"מ אינו גר עד שימול ויטבול, וש"מ אין מטבילין גר בלילה. ונימא: , (דיינים מומחים) ש"מ תלת: ש"מ גר צריך שלשה. .. ,בבבלי יבמות מו
(רש"י ואין משפט  כתיב ביה ִמְׁשָּפ֥ט )במ' שלח טו,טז(, צריך ג'ש"מ נמי בעינן מומחין! דלמא דאיקלעו. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: גר 

 –(רש"י  במוחזק לך. בא ועדיו עמו, ִאְּתU֛ : ת"ל? )לא נצריכנו הטפת דם ברית וטבילה(רש"י:  ת"ר: מי שבא ואמר גר אני, יכול נקבלנו. פחות מג')

ם רּגֵ֖  ִאְּתU֛  יָ֧גּור-ְוִכֽי ס )וי' קדשים יט,לג(: מנין? ת"ל, שנאמן) מכל מקום ולקמן פריך כיון  - יָ֧גּור-ְוִכֽי ס )וי' קדשים יט,לג( תלמוד לומר .ְּבַאְרְצֶכ֑
  דעדיו עמו פשיטא ומי בעי קרא.

ם ֵּג֖ר ִאְּתU֛  יָ֧גּור-ְוִכֽי ס )וי' קדשים יט,לג(   אֹֽתֹו׃ תֹו֖נּו A֥א ְּבַאְרְצֶכ֑

ם ְוַלֵּג֣ר טו,טו:  שלח. במדבר 2 ת ָלֶכ֖ ה ַאַח֛ ל ֻחָּק֥ ם ָּכֶכ֛ם ַּכֵּג֥ר יְִהֶי֖ה ִלְפֵנ֥י הֽ ַהָּקָה֕ ֵתיֶכ֔ ֹ֣ ת עֹוָל֙ם ְלדֹר    ׃ 'ַהָּג֑ר ֻחַּק֤

ם ְוַלֵּג֖ר ַהָּג֥ר ִאְּתֶכֽם׃ פטו,טז:  שלח. במדבר 3 ד יְִהֶי֣ה ָלֶכ֑ ת ּוִמְׁשָּפ֥ט ֶאָח֖ ה ַאַח֛   ּתֹוָר֥

  

, ְגָּבה )בר' ויצא כח,יד( ָנה ָוֶנ ְדָמה ְוָצֹפ�   קבלת גרים לעם ישראל כתוב המרמז על דרך ּוָפַרְצָּתC ָי.ָּמה ָוֵק*

  אין גר, עד שימול ויטבול. - וחכמים אומרים: טבל ולא מל, מל ולא טבל ...  א,מובבלי יבמות 

ְדָמה-אותיות ברי"ת, ואח"כ טובל ב תביר – ּוָפַרְצָּתC יוסבר לפי סדר המלים בפסוק קודם מל   כאשר מלת וקדמ"ה מכילה אותיות  ָי.ָּמה ָוֵק*
ְדָמהב ארלנגר סנדר הי"ו שאם נשתמש במדה גורעין ומוסיפין ובמידה גימטריה נגרע אות ד' ממלת ד'מקו"ה. על כך הוסיף הר ונוסיפה  ָוֵק*

ְדָמהד ובגימטריה י"מ = נ' לכן התקבלה המלה נד"ה. ממלת - נקבל אותיות ימ"הָי.ָּמה למלת  נותרו אותיות וקמ"ה = מקו"ה, בסיכום  ָוֵק*

ְדָמה ; וכל דבר שחוצץ טובלין גר ועבד משוחרר, שם שנדה טובלתובמקום (יבמות מז,ב) - "ה, כנאמר במקו"ה נד-הפך ל ָי.ָּמה ָוֵק*
  ., חוצץ בגר ובעבד משוחרר ובנדה(נדה) בטבילה

ות מ' = גי' אותי  ְוקֹ גי' אותיות  ְוֹקָמCה )שמ' תר' כז,יח(הי"ו אפשר לומר כי הרב מאיר מאזוז הערת  הערה: אותיות מקו"ה שווה קו"ה מ' ועל כך
  ר"ת מ'דת ה'מים או ה'מקוה ָמCה, אותיות 106סא"ה = 

  

ְדָמה  בענין ההלכהמקו"ה נד"ה, -הפך ל ָי.ָּמה ָוֵק*

  .(או לא) * וששאלתם נדה שטבלה בים, עלתה לה טבילה אילארא צ"ל  ברודי (אופק) יורה דעה סימן רנב? -תשובות רב נטרונאי גאון 
לה לה טבילה בים, מפני שהים כמקוה הוא, ומקוה בו טובלין כל חייבי טבילות, נדות ויולדות ומצורעין כך הראונו מן השמים: שנדה דאוריתא עו

ועכשיו כל נדות שבישראל ספק זבות הן, ואין . וטמאין בנבלה ובשרץ ובעלי קריין, חוץ מזב שנאמר בו (וי' טו, יג) ורחץ בשרו במים חיים וטהר
(בר' שכך שנינו (פרה פ"ח מ"ח) כל הימים כמקוה שנאמר , )שמקוה מספיקהלכה ו -טט ( א צריכות] מים חייםעולה להן טבילה במקוה (וצריכות) [אל

יִם ּוְלִמְקֵו֥ה א, י) א ַהַּמ֖ ים ָקָר֣ דברי ר' מאיר, ר' יהודה אומר הים הגדול כמקוה {ו}לא נאמר ימים אלא שיש בו מיני ימים הרבה, ר' יוסי אומר , יִַּמ֑
ופסולין לזבין ולמצורעים ולקדש בהן מי חטאת. ומשנה זו  נמשכים והולכים ואינן מכונסים) –(שו"ע יו"ד סי' רא, ס"ק ב  וחליןכל הימים מטהרין בז

 -דקיימא לן ר' מאיר ור' יהודה ור' יוסי הלכה כר' יוסי  -הלכה היא, ושנויה כאן ושנויה שוב במקואות (פ"ה מ"ד) לומר שהלכה היא, וכר' יוסי 
  .)שמקוה מספיקהלכה ו -טט ( ן לזבין ולמצורעים, וכל נדות ספק זבות הןשאמר פסולי

מחלוקת תנאים מהו הכתוב שהוא מקור לטבילת נדה וטמאים שונים (וגר ועבד) בים. ולרב נטרונאי גאון הראו מן השמים שנדה 
ְדָמה  ),ידבר' ויצא כח(דאוריתא עולה לה טבילה בים, מפני שהים כמקוה הוא, וזכינו לגלות שבכתוב    מרומז הענין. ָי.ָּמה ָוֵק*

  שולחן ערוך יורה דעה הלכות מקואות סימן רא סעיף ה
כז] כל הימים יש להם דין מעיין לטהר בזחילה; <ו> הילכך גל שנתלש מהים כ ובו ארבעים סאה ונפלו על האדם או על הכלים, עלתה להם 

  .טבילה

  

ְדָמה ל גרות בבית דין או בעדים או בידיעת בית דין, (יבמות מז,ב) גרות בינו ובין עצמו בלי ידיעת מרכא טפחא, יתור לרבות ע – ָי.ָּמה ָוֵק*
  בית דין, (יבמות מח,א) גרות בעל כרחו  של עבד, זכוי גרות לקטן 

 Cתביר ממעט מתוך הרבוי הנ"ל של אופני גרות את הגרות בינו לבין עצמו שלא תחול – ּוָפַרְצָּת  

, ְגָּבה , ְגָּבהכים ידרים (בבא בתרא כה,ב, זוהר במקומות רבים), אומרים לגר התורה מחכימה אבל לעת עתה הרוצה להח – ָוֶנ אתנח,  – ָוֶנ
  מגביל מודיעין לו (לגר) מקצת מצוות ועונשן, ומתן שכרן,

ָנה ָנההחמורים,  –וצופנים דברים הצפונים  – ְוָצֹפ�   מרכא, מרבה שאחרי הגיור ילמד שאר מצוות,  – ְוָצֹפ�

 , ) מגביל את הזמן שמגלגלין עם עבד ערל שלקח מעובדי כוכבים עד שיאות למול ולטבול ולקיים יבמות מח,ב בבליאתנח, ( – ְגָּבהָוֶנ

מצוות הנוגעות לעבד לשנים עשר חדש. אין משהים בא"י מפני הפסד טהרות, ובעיר הסמוכה לספר אין משהין אותו כל עיקר שמא יספר 
  לעכו"ם.

, גְ  ָנה ָוֶנ , בכל ִאְּתU֛ ... אין לי אלא בארץ, בח"ל מנין? תלמוד לומר.  בבלי יבמות מז,אמונח אתנח, רבוי הגבלות בקבלת גרים  – ָּבהְוָצֹפ�

הרי  -גר שנתגייר בב"ד .(ב) בא הוא ועדיו עמו, ...(ב) צריך להביא ראיה.  -וחכמים אומרים: בין בארץ בין בחוצה לארץ ; ... (א) ִאְּתU֛ - מקום ש
נשתיירו בו ציצין המעכבין את המילה, חוזרים ומלין אותו שניה. נתרפא, מטבילין ...  בבלי יבמות מז,ב(ג)  אינו גר -ינו לבין עצמו זה גר, ב

; (ג) מזהירין אותו לא לנהוג בבני ישראל כבבני נח על הגזל שבני נח נהרגים על פחות משוה פרוטה (ד) הרוצה להתגייר לקבלת אותו מיד
  ) הרוצה להתגיר כי שם עינו בבת ישראל , או היא שמה עינה בבן ישראלטובת הנאה (ד

  

  בקנין עבד כנעני מטבילים אותו לשם עבדות וחובת קיום מצוות לא תעשה כמו אשה.

  (יבמות מח,א) לומד מטבילת גר לשם גרות, להטבלת עבד משתחרר לשם שחרור, הפעם לקבלת מצוות מלאה.

  

  ו לשם עבדות וחובת קיום מצוות לא תעשה כמו אשה.בקנין עבד כנעני מטבילים אות

  (יבמות מח,א) לומד מטבילת גר לשם גרות, להטבלת עבד משתחרר לשם שחרור, הפעם לקבלת מצוות מלאה.

  

, ְגָּבה ָנה ָוֶנ ְדָמה ְוָצֹפ�   ר"ת וס"ת:  י"ה ו"ה ו"ה ו"ה,  – ָי.ָּמה ָוֵק*

... זהו שכתב בסבא דמשפטים דף צ"ו כי לבוש הנשמה  תפילה, פרק ב' ע' דפרי עץ חיים, הרב וויטאל חיים, שער ה -אוצר החכמה 
הוא אלו"ה, על פסוק בבגדו בה. וביארנו בזוהר פרשת לך לך, כי אלו"ה, ר"ל: א"ל ו"ה. פי' הדבר: כי הלבוש שהוא מא"ל, הוא נמשך אל 

יש בספירת החסד של ז"א, ושם ביארנו כי שם הכלי האמצעי ש שמות ג' כליםהזו"ן, הנקראים ו"ה שבהויה. ופי' זה נתבאר אצלינו, בענין 
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

אל"ף למ"ד  -(טט עם ו' אותיות המלוי  גי' חשמ"ל) –(טט שבו, הוא נקרא שם אלוה, הוא בחינת אל כפול כנ"ל, שהוא במלוי גימטריא שע"ח 
עם זכרי אמ"ח, הם רמ"ח מ"ע, והבן כל זה ... וב' אותיות ו"ה שבשם אלוה, הוא ענין מה שארז"ל ו"ה  )2+  6+  370=  2כפול  185= 

  היטב. 

  

  י"ה מיצג כתר חכמה בינה, משפיע לשלוש כלים בחסד שאולי בכל אחד יש אותיות ו"ה כמו בכלי האמצעי.

  תורה כמים עליונים משפעים בשלוש כלים דחסד שהם החלק העליון של ז' ספירות (מידות) חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות.

ות דעת ה' כמים לים מכסים, מחדשת היחוד של י"ה בו"ה בארבעה רוחות העולם ע"י העלאת ניצוצות הקדושה בכל מקום ובפרט התפשט
  ע"י הגרים.

  

דהנה (גליא רזיא, מג"ע אפן רמ"ז) במקוה תתק"ס ...  ע' שעט , מאמר חדש אלול, מאמר א, מהות החדשבני יששכר –אוצר החכמה 
פעמים  עצמו, והוא על פי הירושלמי (תרומות פ"י,ה"ה) שפסק דבריה בטלה בתתק"ס, והטעם נראה לי כי תתק"ס הוא י"ולגין, ובו יטהר האדם את 

משך אחר ס', והנה כל בריה יש בה ד' יסודות, וכל יסוד כלול מכלם, הרי י"ו יסודות, על כן צריך בטול י"ו פעמים ס', והנה להיות גם האדם כאשר נ
  אחר הטמאה והפריד את עצמו מן הקדש מחויב לבטל את עצמו אל הקדשה ולהולד כבריה חדשה,הטמאה הטה יסודותיו 

  ע"י טבילה הגר מבטל ברייתו הנכרית אל הקדושה  ונולד כבריה חדשה עם לבוש נשמה אלו"ה.

  

ל )שלח טו,טו' במ(- מרומז ב גר צריך ג',   ִמְׁשָּפ֥ט )שלח טו,טז' במ(הלימוד ממלת גדול בתפקיד שלוש, בית דין של שלשה, אבל כאן - זקף – ַהָּקָה֕

ל )שלח טו,טו' במ(אז אולי  ש"מ תלת: ש"מ גר צריך שלשה, וש"מ אינו גר עד שימול ויטבול, וש"מ אין גדול בתפקיד שלוש,  - זקף – ַהָּקָה֕
  (מפרש את הג' לעיל ולא מוסיף עוד תנאי) מטבילין גר בלילה. ונימא: ש"מ נמי בעינן מומחין! 
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  

 (התשע"ו) (בהשתתפות נחלת יעקב) :כח,י ויצאבראשית  1.6

  
  בראשית ויצא כח,טו:

ל ֲאֶׁשר A ּוְׁשַמְרִּת�י>� ְּבֹכ� י ִעָּמ& ה ָאֹנִכ� י> ֶאל-ְוִהֵּנ� A ַוֲהִׁש�ֹבִת+ ֹ,את-ֵּתֵל+ ה ַהּז    ָהֲאָדָמ*
Bד ֲאֶׁש�ר ִאם  א ֶאֱעָזְב>+ ַע �ֹ Bי ל ת ֲאֶׁשר- ִּכ יִתי ֵא. A׃-ָעִׂש+ ְרִּתי ָלֽ   ִּדַּב*

A דאם לא כן מאי  - שפת"ח ירא מעשו ומלבן.לפי שהיה – רש"י י ִעָּמ&   דמשמע מגן לך. ָאֹנִכ�
י ה[ֵל+  ]כ[ :כ,כאבראשית ויצא כח, ֶרA ַהֶּזה� ֲאֶׁש�ר ָאֹנִכ� �ִני� ַּבֶּד$ י ּוְׁשָמַר ים ִעָּמִד& ה ֱאIִה^ ר ִאם־ִיְהֶי� � ֶדר ֵלאֹמ, ב ֶנ ר ַיֲעֹק* י ַוִּיַּד. A ְוָנַֽתן־ִל.

ל ּוֶב.  ׁש:ֶלCֶחם ֶלֱאֹכ* ים ]כא[ ֶגד ִלְלֹּבֽ י ֵלאIִהֽ ' ִל* Cה הD י ְוָהָי [ם ֶאל־ֵּב�ית ָאִב, י ְבָׁשל*   :ְוַׁשְבִּת.

י ה ָאֹנִכ� ל ֲאֶׁשר, ואין בכלל אלא מה שיש בפרטיו כעין כלל מלמדבתפקיד סדר ובתפקיד אזלא, וקדמא  – ְוִהֵּנ� A ּוְׁשַמְרִּת�י>� ְּבֹכ� -ִעָּמ&
A   הפרשה על הסדר נאמרה.  )ד ויצא פר' ע' ב"ר פר(-ריך לימוד על הסדר כמאן דאמר ב, וכדי ללמוד בכלל ופרט צֵּתֵל+

  נעיין במקור הבא לבירור הכלל ופרט.
רבי אבהו ור' יונתן חד אמר מסורסת היא הפרשה ואחרינא אמר על הסדר נאמרה, מ"ד ד בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה ע 
A )טובר ויצא כח,(ברוך הוא שנאמר מסורסת היא הפרשה שכבר הבטיחו הקדוש  י ִעָּמ& ה ָאֹנִכ�  הִאם־יְִהיֶ֨  )כבר ויצא כח,(, והוא אומר ְוִהֵּנ�

ים י ֱאAִה֜ ים הִאם־יְִהיֶ֨  )כבר ויצא כח,(מה אני מקיים  הסדר נאמרהאתמהא, מ"ד על  ִעָּמִד֗ י ֱאAִה֜ אם יתקיימו לי אלא כך אמר יעקב  ִעָּמִד֗
ב רַוּיִּדַ֥  )כבר ויצא כח,( (למד משני פסוקים) ולשמרני אני אקיים את נדרי, רבי אבהו ורבנן, רבי אבהו אמר שאמר לי להיות עמיהתנאים  ֹ֖  יֲַעק

ר ֶנֶ֣דר ֹ֑ ה ֵלאמ ים ִאם־יְִהיֶ֨ י ֱאAִה֜ ל ֶלֶ֛חם ְוָנַֽתן־ִל֥יהיך מה דאת אמר (ירמיה ט) וידרכו את לשונם קשתם שקר, מלשון הרע  ִעָּמִד֗ ֹ֖ המד"א עריות  , מגילויֶלֱאכ

ית ְבָׁש֖לֹום יְוַׁשְבּתִ֥  )כאבר ויצא כח,((בראשית לט) ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל לשון נקי,  י ֶאל־ֵּב֣ י' ה֛  ְוָהָי֧המשפיכות דמים,  ָאִב֑  ִל֖

  , מעבודת כוכבים,:ֵלאAִהֽים
ים הִאם־יְִהיֶ֨  )ככח,בר ויצא (, )ארבעה הדברים מפסוק אחד( רבנן פתרין לה בכל עניינא  י ֱאAִה֜ נִי֙  ִעָּמִד֗ ֶרY ּוְׁשָמַר֙ ר ַהּזֶה֙  ַּבֶּד֤ י ֲאֶׁש֣ Y ָאנִֹכ֣ , הֹוֵל֔

כמד"א (עמוס ח) הנשבעים באשמת שומרון ואמרו חי , אין דרך אלא עבודת כוכביםמעבודת כוכבים מגילוי עריות משפיכות דמים מלה"ר, 

שנאמר (שם /משלי/  ואין דרך אלא שפיכות דמיםשנאמר (משלי ל) כן דרך אשה מנאפת וגו',  א גילוי עריותואין דרך אל אלהיך דן וחי דרך באר שבע,

(בני לבן  שנא' (בראשית לא) וישמע יעקב את דברי בני לבן לאמר לקח יעקב ואין דרך אלא לשון הרע, א) בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם וגו'

  .הרע)הוציאו על יעקב שם רע ולשון 
  

ים הִאם־יְִהיֶ֨  )כבר ויצא כח,(-מבורר מהכתוב ב )ד ויצא פר' ע 'ב"ר פר(- ב י ֱאAִה֜ נִי֙  ִעָּמִד֗ ֶרY ּוְׁשָמַר֙ ר ַהּזֶה֙  ַּבֶּד֤ י ֲאֶׁש֣ Y ָאנִֹכ֣  'בר(או משני הפסוקים  הֹוֵל֔

ל אֲ  )בר ויצא כח,טו(- מה נכלל בדבר ה' אל יעקב ב )כ,כאויצא כח, A- ֶׁשרּוְׁשַמְרִּת�י>� ְּבֹכ�   . ֵּתֵל+

A )בר ויצא כח,טו(ובכן, הקב"ה מבטיח ארבע שמירות המרומזות בטעם רביע של  שמירה מלחטוא ומלהפגע (א) מעבודה זרה (ב)  – ִעָּמ&
 )כבר ויצא כח,(שבועתו בארבע שמירות המרומזות בטעם רביע של - מגלוי עריות (ג) משפיכות דמים (ד) מלשון הרע. ויעקב מתנה נדרו

A-ֲאֶׁשר. לכן משמעות טעם מקף של יִעָּמדִ֗  מצב (א) שמירה (ב) הסרת שמירה. שמירה מלחטוא ומלהפגע מארבע העבירות, - כרב – ֵּתֵל+
  הסרת שמירה אם יעברו יעקב ומשפחתו על אחת מארבע העבירות האלו.

  

  מדוע היה ירא. )ד פר' עויצא ' ב"ר פר(- המקור הבא מלמד שיעקב ירא מעשו למרות ההבטחת ה', ומוסבר ממה שלומדים מ

ה  )בר ויצא כח,טו( שנ' ולא חש רמז(הקב"ה) עקב נתן לו י...  מסכתא דעמלק פרשה ב -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - נאמר ב ְוִהֵּנ�
A ּוְׁשַמְרִּת�י>�  י ִעָּמ& ד )בר' וישלח לב,ח( והוא היה מפחד ויירא שנ' ָאֹנִכ� ֹ֖ ב ְמא ֹ֛ א יֲַעק דם שהקב"ה הבטיחו היה ירא ומפחד א ,ַוֵּיֶ֣צר ֑לֹו ַוּיִיָר֧

  . אלא שאמר יעקב אבינו אוי לי שמא יגרום החטא

, ואפשר כי חשש (א) שנשא שתי אחיות (רחל ולאה) וגם שתי לשמירת ה'שכל זמן שישמר מארבע עבירות יזכה יעקב הבין טט: 
י  )ד,לה ' וישלחבר(מהנאמר  השפחות היו בנות לבן (היינו גם הן אחיות). וזה עשוי להיכלל בגלוי עריות. (ב) ת ָּכל־ֱאAֵה֤ ב ֵא֣ ֹ֗ ַוּיְִּת֣נּו ֶאֽל־יֲַעק

ר עִ  ה ֲאֶׁש֥ ַחת ָהֵאָל֖ ב ַּת֥ ֹ֔ ן אָֹת֙ם יֲַעק ֹ֤ ם ַוּיְִטמ ר ְּבָאזְנֵיֶה֑ ים ֲאֶׁש֣ ם ְוֶאת־ַהּנְזִָמ֖ ר ְּביָָד֔ יש ללמוד שהיה מקום לחשש של עבודה  ם־ְׁשֶכֽם:ַהּנֵָכ֙ר ֲאֶׁש֣
  רא מעשו.זרה, ולכן יעקב י

  

י )בר ויצא כח,טו(במקור הבא מובאים מצבים של שמא גרם החטא או שלא גרם, ואח"כ נקשרם אל תבניות הטעמים של  ה ָאֹנִכ�   וגו'. ְוִהֵּנ�

ֱאַמנְִּתי ִלְר֥אֹות ְּבֽ  ),יגכז 'תה( ? והכתיב)האם דוד קרא לעצמו חסיד( ודוד מי קרי לנפשיה חסיד...  אבבלי ברכות ד, א ֶה֭ ֶרץ ַחִּיֽים:לּוֵל֗  טּוב־֗ה' ְּבֶא֣
א ותנא משמיה דרבי יוסי: למה נקוד על , והכלל הוא שאם רוב האותיות ללא נקודה דורשים את הלא נקוד, היינו  מעל אות למ"דנקודה (טט:  לּוֵל֗

משלם שכר טוב לצדיקים  אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם! מובטח אני בך שאתה - ? )"לוא" ובסידור שונה המלה "לאו" 
אממלת (טט: כדרשה  לאולעתיד לבוא, אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם אם  שמא יגרום החטא; כדרבי יעקב בר אידי,  - ! ) לּוֵל֗

ל ֲאֶׁשר ְוִהֵּנ�ה )בר' ויצא כח,טו( דרבי יעקב בר אידי רמי, כתיב: A ּוְׁשַמְרִּת�י>� ְּבֹכ� י ִעָּמ& A -ָאֹנִכ� ד )ח,לב שלחבר' וי(תיב: כוֵּתֵל+ ֹ֖ ב ְמא ֹ֛ א יֲַעק  ַוּיִיָר֧

ר ַעם־֥זּו ָקִנֽיָת: )טו,טז בשלחבר' (: אמר: שמא יגרום החטא, כדתניא! מפני עשו אחיו) (טט: ֹ֖ ר ַעְּמU֙ ֔ה' ַעֽד־יֲַעב ֹ֤ ר ַעְּמU֙ ֔ה'; ַעד־יֲַעב ֹ֤ זו  -ַעד־יֲַעב
ר ַעם־֥זּו ָקִנֽיתָ  ,(טט: לא"י) ביאה ראשונה ֹ֖ : ראוים היו )מהפסוק בפר' בשלח(טט:  ; מכאן אמרו חכמים(טט: לא"י) זו ביאה שניה -  ַעֽד־יֲַעב

ישראל מצא -(טט: בשעה שהגיע עזרא לארץ .ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון, אלא שגרם החטא
   שמהעולים לפניו נשאו להם נשים נכריות)

  

ל אֲ  )בר ויצא כח,טו( י>-ֶׁשרְּבֹכ� A ַוֲהִׁש�ֹבִת+ A ּוְׁשַמְרִּת�י>� קטן בין שני קיסרים בתפקיד כעין הקש כי - קטן ... זקף- זקף – ֵּתֵל+ י ִעָּמ& ה ָאֹנִכ�  ְוִהֵּנ�

מותנה בקיום ארבע המצוות, ובאי קיום אחת מארבע המצוות גורם החטא ומוסרת השמירה (וחלק מהעולים בביאה שניה לא"י נשאו נשים 
ושפעו מעבודה זרה). ר' יוסף אברמסקי הי"ו הוסיף שאחרי מתן תורה בני ישראל בכו למשפחותיהם שנאסרו בקרובות, נכריות ואפשר שה

  וזה מניעת ג"ע כדי שיזכו בא"י.

  

י>  קטן במלה אחת, כעין מידה י"ח מל"ב מידות ריבה וריבה את הכל, נאמר במקצת ונוהג בכל. נאמר באחד, ביעקב- מונח זקף – ַוֲהִׁש�ֹבִת+

  על שיבתו לא"י, שישמר מארבע עבירות וחל על כל שיבה של ישראל לא"י, שצריך להשמר מארבע עבירות אלו כדי לזכות בישוב א"י.
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

מביא כי בני יעקב נכשלו בשלושה דברים, ואפשר להוסיף שגם לשון הרע, אלא שכולם ארעו אחרי חזרתם  )כבר ויצא כח,( הדר זקניםאבל 
  לא"י.

ים הִאם־יְִהיֶ֨  )כבר ויצא כח,(ד"א  י ֱאAִה֜ נִי֙  )כבר ויצא כח,(שלא אעבוד ע"ז.  ִעָּמִד֗ ֶרY )כבר ויצא כח,(משפיכות דמים.  ּוְׁשָמַר֙ מגילוי עריות  ַּבֶּד֤
י ֶלCֶחם )כבר ויצא כח,(שנאמר כן דרך אשה מנאפת.  ּנּו רַעֵּׂש֖  )כבבר ויצא כח,(. אז ְוָנַֽתן־ִל. יעקב לארץ שכח אותו נדר  . וכאשר בא:ָלYֽ ֲאַעְּׂשֶר֥

ב  )ד,לה ' וישלחבר(א"ל הקדוש ברוך הוא שכחת נדרך חייך תהיה נכשל באותן שלשה דברים וכן היה נכשל בע"ז דכתיב  ֹ֗ ַוּיְִּת֣נּו ֶאֽל־יֲַעק
ם ר ְּביָָד֔ י ַהּנֵָכ֙ר ֲאֶׁש֣ ת ָּכל־ֱאAֵה֤ ֲעקֹבׁשְ  ּוַוּיְִקח֣  )כה,דל ' וישלחבר(. נכשל בשפיכות דמים דכתי' ֵא֣ י ִׁשְמ֨עֹון ֵנֽי־ְבנֵי־יַ֠ י ְוֵלִו֜ יׁש ִדינָה֙  ֲאֵח֤ . נכשל ַחְרּ֔בֹו ִא֣

ה ִדינָה֙  אַוֵּתצֵ֤  ),אלד ' וישלחבר(בגילוי עריות דכתי'    :ַּבת־ֵלָא֔

  

Bד ֲאֶׁש�ר ִאם )בר ויצא כח,טו( א ֶאֱעָזְב>+ ַע �ֹ Bי ל ת ֲאֶׁשר- ִּכ יִתי ֵא. A׃-ָעִׂש+ ְרִּתי ָלֽ   ִּדַּב*
כּו יִאם־ְּבֻחּקֹתַ֖  ),גכו' בח' וי(ד"א  ,בא) פרשת בחוקותי פרשה להויקרא רבה (וילנ י  )ח,לבמשלי (הדא הוא דכתיב  ֵּתֵל֑ נִים ִׁשְמעּו־ִל֑ ה ָב֭ ְוַעָּת֣

רּו: ֹֽ י יְִׁשמ י ְּדָרַכ֥ ַאְׁשֵר֗ ב רַוּיִּדַ֥  )כבר ויצא כח,(מדבר ביעקב דכתיב ביה  ְו֝ ֹ֖ ר ֶנֶ֣דר יֲַעק ֹ֑ מרי על הכל השיבו הקדוש ברוך רבנן ור' אסי רבנן א ֵלאמ
ה )כבר ויצא כח,(הוא ועל הפרנסה לא השיבו,  ים ִאם־יְִהיֶ֨ י ֱאAִה֜ A )טובר ויצא כח,(א"ל  ִעָּמִד֗ י ִעָּמ& ה ָאֹנִכ� נִי֙  )כבר ויצא כח,( ְוִהֵּנ� בר (א"ל  , ּוְׁשָמַר֙

ֶרY )כבר ויצא כח,(ּוְׁשַמְרִּת�י>�  )ויצא כח,טו ר ַהּזֶה֙  ַּבֶּד֤ י ֲאֶׁש֣ Y ָאנִֹכ֣ ל ֲאֶׁשר )בר ויצא כח,טו(א"ל , הֹוֵל֔ A -ְּבֹכ�  ְבָׁש֖לֹום יְוַׁשְבּתִ֥  )כאבר ויצא כח,(ֵּתֵל+

ית י ֶאל־ֵּב֣ י> ֶאל )בר ויצא כח,טו(א"ל  ָאִב֑ ֹ,את-ַוֲהִׁש�ֹבִת+ ה ַהּז בר (ועל הפרנסה לא השיבו א"ר אסי אף על הפרנסה השיבו דכתיב  ָהֲאָדָמ*

א )ויצא כח,טו �ֹ Bי ל יִתי ַער׀נַ֤  ),כהלז 'תה(ואין לשון עזיבה האמורה כאן אלא לשון פרנסה כד"א  ֶאֱעָזְב>+  ִּכ נְִּתי ָהיִ֗ ַק֥ ִאיִתי ַּגם־זָ֫ יק ְוAֽא־ָר֭  ַצִּד֣

זְַר֗עֹו נֱֶעָז֑ב דוש ברוך נעזב מיראתו של הקאף על פי שזרעו ובניו הם מבקשים לחם לא ראיתי לאותו צדיק אביהם  ד"א, :ְמַבֶּקׁש־ָלֶֽחם ְו֝
ואשריכם  )יְשרַ ַאהקב"ה אומר  עץ יוסף(ע"פ  , א"ר הושעיא אשרי ילוד אשה שכך שומע מפי בוראו א"ר חנינא בר פפא אשריהוא

י  )ח,לבמשלי (כשנתקיימו כל התנאין הללו שהתניתי עמכם א"ר אחא אף לבניו אמר כן שנאמר  נִים ִׁשְמעּו־ִל֑ ה ָב֭ אשרי ואשריכם ְוַעָּת֣
כּו יִאם־ְּבֻחּקֹתַ֖  ),גכו' בח' וי(כל התנאים הללו שהתניתי עמכם אימתי כשתשמרו את תורתי שנאמר לכשתקיימו    .ֵּתֵל֑

  

רּו )ח,לבמשלי ( רמלומר שמה שא וכוונת ר' חנינא   םכואשרי יְשרַ ַאאמר ר' חנינא  עץ יוסף ֹֽ י יְִׁשמ י ְּדָרַכ֥ ַאְׁשֵר֗ שמורו דרכי תר אשריכם מא קאול ְו֝
י ׁשִ  רה שאממכ על לזה שמתאוה  . כי הואותורתין מקיימו כשישראל ריר שאשמ"ה אובול הקביכככי  יְשרַ ַא מינ דקרינןהוא לרמוז נוכח. לְמעּו־ִל֑

  .התאכזר עליהם ומשנה מדתולידי כן הוא רחמן כמדתו. מה שאין כן כשאינן מקיימין תורתו שיצטרך 

  

א ֶאֱעָזְב>+  �ֹ Bי ל Bיקטן, - יתיב מונח זקף – ִּכ קטן" דווקא -יתיב בתפקיד דווקא כך, לפחות כך. ומשמעות תבנית הטעמים"יתיב מונח זקף – ִּכ

יק נֱֶעָז֑ב ),כהלז' תה( רד"קכפי'  ֶאֱעָזְב>+ שני דברים משמעם  ִאיִתי ַצִּד֣ בר (  הוא שיחסר לו לחם ושמלה. וכך ביקש יעקב אבינו, ונעזב ְוAֽא־ָר֭

י ֶלCֶחם לֶ  )כויצא כח, ׁש:ְוָנַֽתן־ִל. ֶגד ִלְלֹּבֽ ל ּוֶב. א ֶאֱעָזְב>+  )בר ויצא כח,טו( כלומר כדי חיותי לבד, ואמר לו האל יתברך, ֱאֹכ* �ֹ Bי ל נראה כי , ִּכ
זְַר֗עֹו ְמַבֶּקׁש־ָלֶֽחם ),כהלז' תה(אפשר כי חסר לחם נקרא נעזב מסיפא של  :אלה נקרא נעזב )שני(טט:  מי שחסר בר ויצא (- ב הריב"אוע"פ  :ְו֝

ר ָלֶ֥תת ֖לֹו ֶלֶ֥חם ְוִׂשְמָלֽה: )' עקב י,יחדב(ר בגד נקרא נעזב שנאמר להפך על הגר חס )ככח, ב ֵּג֔   (כך גם אפשר ללמוד על הלחם). ְואֵֹה֣

זְַר֗עֹו ְמַבֶּקׁש־ָלֶֽחם ),כהלז' תה(- למד על הלחם מ )כבר ויצא כח,(הדר זקנים - וב ומצינו שמירה  ּוְׁשַמְרִּת�י>�  )בר ויצא כח,טו(מדכתיב ובגד למד   :ְו֝
ק ֵמֶהֽם:  )כב,המשלי ( גבי בגדים דכתיב ְפׁ֗שֹו יְִרַח֥ ר נַ֝ ׁש ׁשֹוֵמ֥ ֶרY ִעֵּק֑ ִחים ְּבֶד֣   ִצִּנ֣ים ַּפ֭

  

א ֶאֱעָזְב>+   �ֹ Bי ל קטן שתי דרשות, ביחד שתי דרשות בפשט הכתוב, הקב"ה מבטיח (א) פרנסה (ב) - יתיב בתפקיד (פשטא מלעלית) זקף –  ִּכ
 ,ופרושו יְשרַ ַאר מ"ה אובול הקביככ עץ יוסףמיראתו של הקב"ה (שלא כמאמר הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים) וע"פ  שהצדיק לא נעזב

  ידי כן הוא רחמן כמדתו.על לזה שמתאוה  . כי הואותורתין מקיימו כשישראל רישאש
  

  מדרש תנחומא (בובר) פרשת וישלח סימן ב 

Bד ֲאֶׁש�ר ִאם )בר ויצא כח,טו( רר' אושעיא אמר אף על הפרנסה השיבו, שנאמ א ֶאֱעָזְב>+ ַע �ֹ Bי ל ת ֲאֶׁשר-ִּכ יִתי ֵא. A׃-ָעִׂש+ ְרִּתי ָלֽ למה , ִּדַּב*
כביכול דבר קשה, אמר ר' אושעיא אמר לו הקדוש ברוך הוא אשריי ואשריך כשאעשה לך הדבר הזה, , ֲאֶׁש�ר ֲאֶׁשר אמר שתי פעמים

י> )בר ויצא כח,טו( א"ל), ושבתי בשלום (שם שם /בראשית כ"ח/ כא חזר ותבע אמר ר' חנינא ב"ר יצחק אשריו לילוד אשה , ַוֲהִׁש�ֹבִת+
שכך שמע מבוראו, ראו כל מה שתבע מבוראו הבטיחו, ועל כל ההבטחות הללו הוא משלח ואומר כה תאמרון לאדני לעשו, הוי יפה 

  .נאמר מחזיק באזני כלב, אימתי כששלח יעקב אצל עשו

  

א ֶאֱעָזבְ  �ֹ Bי ל Bד ֲאֶׁש�ר ִאםִּכ יִתי->+ ַע קטן בין שני קיסרים, כעין הקש אפשר שהכוונה להקיש מהפשט הנאמר על - קטן ... זקף- זקף – ָעִׂש+

אמר ר' אושעיא  (ועונה) כביכול דבר קשה,, ֲאֶׁש�ר ֲאֶׁשר )בר ויצא כח,טו(- ב למה אמר שתי פעמים )מדרש תנחומא (שואלישראל אל ה'. 
שישראל  על עצמו) יְשרַ ַאהקב"ה אומר כביכול  עץ יוסף(ע"פ מלת "אשר" אחת נדרשת אשריי  ואשריך ייאשראמר לו הקדוש ברוך הוא 

  מלת "אשר" אחת נדרשת על אשרי עם ישראל שמקיימין את תורת ה'.מקיימין תורתי, 

  

Bד ֲאֶׁש�ר ִאם א ֶאֱעָזְב>+ ַע �ֹ Bי ל יִתי-ִּכ   )בר ויצא כח,טו(רד"ק דבר החוזר וקורה, וזה כפי' קטן בין שני קיסרים, כעין - קטן ... זקף- זקף – ָעִׂש+

Bד ֲאֶׁש�ר ִאם א ֶאֱעָזְב>+ ַע �ֹ Bי ל יִתי-ִּכ אלא שהרד"ק לומד  :, כי ההבטחה לו כל ימיו לעולם ולזרעו אחריולא יעזבנו לעולםאם כן  – ָעִׂש+

  :כפל ענין לחזק הדבר, כי די לו באשר או באם -  ֲאֶׁש�ר ִאםזאת מהכתוב 

  

Bד ֲאֶׁש�ר ִאם )ר ויצא כח,טוב(הדר זקנים  יִתי-ַע ואפשר להסביר כי שם  .ֵמעֹוָל֣ם ְוַעד־֭עֹוָלם )יז,קג 'תה(יש עד שאין לו הפסק לעולם כמו . ָעִׂש+

Bדטעם יתיב של מלת  ִצְדקָ  )יז,קג 'תה(מרמז על "יושב" דווקא כך יציב בשופעו  ַע יו ְו֝ ֶסד ֨ה'׀ ֵמעֹוָל֣ם ְוַעד־֭עֹוָלם ַעל־יְֵרָא֑   ֗תֹו ִלְבֵנ֥י ָבִנֽים:ְוֶח֤
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

 (התשע"ז) (בהשתתפות נחלת יעקב) :כח,י ויצאבראשית  1.7

F בראשית ויצא כח,טז:  ץ ַיֲעֹקבG ִמְּׁשָנתֹו ,ה  ַוִּייַק� ֹום ַהֶּז ' ַּבָּמק* �ׁש ה+ אֶמר ָאֵכן� ֵי Eֹ ְעִּתי׃  ַוּי א ָיָדֽ .ֹ י ל   ְוָאֹנִכ*
F  – [בעל הטורים] מתוך, שהיה הוגה בתורה ביום ובלילה לא שכב לבו מלהגות בה  '][ב"ר ס"ט ז. (רבי יוחנן) קרי ביה ממשנתו ִמְּׁשָנתֹו

  בחלומו. 
וכשהקיץ, אע"פ שלילה היה, לא חזר לשנתו אלא עשה כל הלילה יום בתורה ובתפלה ככל שאר לילותיו שמקודם לכן  - ]טוב הרב כי[

  ושאחרי כן. (תנ"י ויצא ג; הה"ק מהר"ם מפרמישלן; מדרש אגדה; הרב נ"צ פינקל)
  ]הרב מו"ה  ישכר בעריש האדמו"ר מזידיטשוב - בוש לשבת ויו"טמל[

ץ - פי' על הטעמים זרקא סגול סעיף כז  ... גם כאן משמשים הטעמים לשמחה שבא למוחין דגדלות וזכה לאספקלריא המאירה ַוִּייַק�
זכה לנבואה  [תו"ש [קכב]ה להלן (א) טט: רא ובדברי אא"ז מו"ר זצוק"ל. (מתנות כהונה) כדאיתא במד"ר ... ממשנתו עיי"ש בפי' מת"כ

  הכנה להביא ליחוד קוב"ה ושכינתיה קמא,ב] זוהר כרך א (בראשית) ויצא[ונהפך לאיש אחר, (ב) 

  

 F ץ ַיֲעֹקבG ִמְּׁשָנתֹו מכל הפירושים עולה שהוסיף בלימודו ובהשגתו בדברי אלקים  מונח זרקא סגול, כעין מוסיף מהענין על הענין.  – ַוִּייַק�
לום יעקב הוא גלוי נבואי בדרך החלום ובאמצעותו הקב"ה מאשר בחירתו וברכות יצחק אביו והינו תוצאת דבקותו בה' ובלימוד ח חיים.

  תורתו. כלומר ממשנת יעקב בתורה מואוצל עליו להיות בכור נבחר לברכות.

  

אֶמר )זט,כח( Eֹ ֹ&  , איש מצליחלמה, מגנס, קורןגרסת תורה ש( כת"י לנינגרד) –(גרסת כתר, מכון ממרא  גדול- זקף – ַוּי   רביע) – אֶמרַוֹּי

אֶמר )זט,כח( Eֹ   בתפקיד לדרוש את הכתוב אחריו שלש פעמים: גדול- זקף – ַוּי

F  )זט,כח( ]ז,ר (וילנא) ויצא סט"ב[(טט: א)  ץ ַיֲעֹקבG ִמְּׁשָנתֹו ,ה )זט,כח(ר' יוחנן אמר ממשנתו, , ַוִּייַק� ֹום ַהֶּז ' ַּבָּמק* �ׁש ה+ אֶמר ָאֵכן� ֵי Eֹ אכן , ַוּי
אֶמר  [לקח טוב]- ב ]]קיט[[תו"ש  השכינה שרויה במקום הזה ולא הייתי יודע, Eֹ ,ה: לעצמוַוּי ֹום ַהֶּז ' ַּבָּמק* �ׁש ה+ מלמד ָאֵכן� , ָאֵכן� ֵי
  .שהשכינה בבית המקדש בין בנוי ובין חרב

,ה )זט,כח( ]וט תימני (כת"י)לקי[- ב כ]ק[[תו"ש  )ב(טט:  ֹום ַהֶּז ' ַּבָּמק* �ׁש ה+ � ֵי של  של מעלה)טט: (מלמד שנגלה עליו בבית דין אמרו , ָאֵכן
�ׁשעה"ת ואמר ובכת"י פי' ר' יואל בהערה ...  כ]]ק[[תו"ש .  ָאֵכן�  שבעים ואחד מנין  (טט: אולי כוונתו לש"י עולמות רמז "יש עולמות" ָאֵכן� ֵי

�ׁש . )אן שי"ן) בשםר' דוד ליפסקי הי"ו, כולל נתיבות צביאלא שהביא מלה הכתובה כדרך התורה קודם מונה מספר קטן (כאן יו"ד) ואחריו מספר גדול (כ ֵי
,ה ֹום ַהֶּז ' ַּבָּמק* ' אכן בגימ' ע"א סנהדרין ואצלם  ה+ �ׁש ה+ '  )זט,כח( וטעם ]ריקאנטי[שהשכינה שרויה ביניהם. ועיין בפי' ֵי �ׁש ה+ ָאֵכן� ֵי

,ה ֹום ַהֶּז י׀ ֵיׁ֑ש ְלַהנְחִ֖  )כא,חמשלי ( כתרגומו, כי השכינה נקראת יש, שנאמר  ַּבָּמק* ם ֲאַמֵּלֽא: פיל אֲֹהַב֥ ֵתיֶה֣ ֹ֖   .ְואְֹצר

  

 ' �ׁש ה+ שכינה שרויה בסנהדרין  )ב (טט:ה' נגלה אל יעקב בבית דין של ע"א  (טט: א)קטן, שתי דרשות בפשט - פשטא מונח זקף – ָאֵכן� ֵי
  של ע"א.

,ה )זט,כח( ]מדרש הגדול[- ב כא]ק[[תו"ש  )ג(טט:  ֹום ַהֶּז ' ַּבָּמק* �ׁש ה+   .זה הר המוריה שהשכינה בו לעולם וקיימא לן שכינה במערב, ָאֵכן� ֵי

  .דלא זזה שכינה מכותל מערבי [שמו"ר פ"ב]בהערה מביא  כא]ק[[תו"ש  

אֶמר )זט,כח(-משכינה בהר המוריה אז לפנינו שלוש דרשות מ )ג(טט: - שכינה במקום בית המקדש שונה מ (טט: א) אם Eֹ . גדול- זקף – ַוּי

  הן אותן דרשות אז הדרשה הבאה היא השלישית )ג(טט: - ו (טט: א)רביעית. ואם ואז הדרשה הבאה היא 

,ה )זט,כח( ]מדרש הגדול[-ב כב]ק[[תו"ש  )ג או ד(טט:  ֹום ַהֶּז י ְונִַּצְבָּת֖  )שמ' תשא לג,כא( זה מקום לנבואה, כענין שנאמר, ַּבָּמק* ִהֵּנ֥ה ָמ֖קֹום ִאִּת֑

ֹ&  )זט,כח(-דרשה רביעית מ אם לעיל שלוש דרשות אז זאת ַעל־ַהּֽצּור:   .רביע – אֶמרַוֹּי

 שאמר יעקב אבינו כאשר התעורר מחלום הנבואה ההוא, לא אמר שזה חלום, אבל פסק ואמר [מו"נ ח"ב פמ"ה]-בהערה מביא ב כב]ק[[תו"ש 

,ה )זט,כח( ֹום ַהֶּז ' ַּבָּמק* �ׁש ה+ אֶמר  )זט,כח( [אור האפלה] ובכת"י...  וכן ההוא במדרש הגדול האמין בלבו שהוא חלום של נבואה, ָאֵכן� ֵי Eֹ ַוּי
,ה ֹום ַהֶּז ' ַּבָּמק* �ׁש ה+ F  )זט,כח( [חמאת החמדה] ובכת"י, ... עדיין לא ידע שכך היא דרך הנבואה, ... ָאֵכן� ֵי ץ ַיֲעֹקבG ִמְּׁשָנתֹו ומצא רוח  ַוִּייַק�

ֹום הַ  )זט,כח(-וידע שאין זה החלום ככל החלומות וידע שה ונהפך לאיש אחראחרת עמו  ,הָּמק*   גרם לו  ֶּז

ֹום )זט,כח(     ונהפך לאיש אחרטפחא בתפקיד שנוי ביעקב  – ַּבָּמק*

,ה   , מגביל שהשנוי ביעקב חל דווקא במקום זה ולא יכל לחול במקום אחר.אתנח – ַהֶּז

י  )זט,כח( ידע שכל מה שבעליונים ושבתחתונים הוא בגופו של אדם והוא עולם בפני עצמו לכך נאמר ד"א ]מדרש הגדול[-עוד מביא ב ְוָאֹנִכ*
ְעִּתי׃ א ָיָדֽ .ֹ ב ֻסָּלם֙  )יב,כח(עיין לעיל מאמר עב.  עט. דדרשו הפסוק  ל ְרָצה ֻמָּצ֣ הסולם זאת התפלה המגיעה עד  [תו"ש עב]ע"פ  .על האדם ַא֔

  לקב"ה ע"י הזכרת שמו.

  

אֶמר )זט,כח( ההטעמה Eֹ   ול יש תפקיד נוסף לתפקיד של שלוש.גד-ולא ברביע מתאימה לדרשות הבאות בהן לטעם זקף גדול- זקף – ַוּי

F בראשית ויצא כח,טז: : דרשה (א) ץ ַיֲעֹקבG ִמְּׁשָנתֹו ,ה  ַוִּייַק� ֹום ַהֶּז ' ַּבָּמק* �ׁש ה+ � ֵי אֶמר ָאֵכן Eֹ ְעִּתי׃  ַוּי א ָיָדֽ .ֹ י ל   ְוָאֹנִכ*
' �ׁש ה+ אֶמר ָאֵכן� ֵי Eֹ עליית מדרגה כדי להביא לשנוי גדול,  קטן בין שני קיסרים (סלוק, אתנח) מרמז לשנוי גדול,- גדול ... זקף- זקף – ַוּי

  התעוררותא דלתתא המביאה להיתעוררותא דלעילא.
  ]זוהר כרך א (בראשית) פרשת ויצא [המתחיל בדף קמו עמוד ב][

, ואתמר באתגליא למאן דידע אורחוי (לא זכה למאמר אלקי יותר גלוי) לא אתמר באתגליא יתיר(לא נשא אשה) ועד דיעקב לא אתנסיב ...  
 (לאחר שנשא אשה והוליד זכה למאמר אלקי יותר גלוי), לבתר דאתנסיב ואוליד אתמר ליה באתגליא (אלא לגלוי של לומד תורה) אורייתאד

חַ  םַוּיֶַּצב־ָׁש֖   )כבר' וישלח לג,(הדא הוא דכתיב  ְקָרא־֔לֹו ִמזְֵּב֑ ל ַוּיִ֨ י ֵא֖ לא אשתלים מהכא אוליפנא מא דלא אשתלים לתתא  ס: יְִׂשָרֵאֽל ֱאAֵה֥
שונה יעקב ( , שאני יעקב דאשתלים לעילא ותתא אבל לא באתגליא) מכאן למד שמה שלא בא לשלמות למטה לא בא לשלמות למעלה( לעילא

באותה שעה לא היה ( , ואי תימא דאשתלים בההיא שעתא לא, אלא חמא דישתלים לבתר זמנאשבא לשלמות למעלה ולמטה אבל לא בגלוי)
A )בר' ויצא כח,טו( , ואי תימא הא כתיבלים לאחר זמן) שלם, אלא ראה שהש ל ֲאֶׁשר־ֵּתֵל+ A ּוְׁשַמְרִּת�י>� ְּבֹכ� י ִעָּמ& ה ָאֹנִכ^ אלא אשגחותא , ְוִהֵּנ�

אבל  (שמירת ה' ליעקב בעולם הזה)דקודשא בריך הוא ונטירו דיליה לא אשתביק מניה דיעקב לעלמין בכל מה דאצטריך ליה בהאי עלמא 
  ...  :)עליון הובטחה רק משהשלים עצמו בנשואין והולדת ילדים(שמירת ה' ליעקב בעולם ה עלאה עד דאשתליםבעלמא 
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

F  )זט,כחבר' ויצא ( ץ ַיֲעֹקבG ִמְּׁשָנתֹו ,ה  ַוִּייַק� ֹום ַהֶּז ' ַּבָּמק* �ׁש ה+ � ֵי אֶמר ָאֵכן Eֹ ְעִּתי׃  ַוּי א ָיָדֽ .ֹ י ל דלא ידע  )יעקבכי תתמה ש(וכי תווהא הוא  ְוָאֹנִכ*
ְעִּתי מאי אלא א ָיָדֽ .ֹ י ל יִתי ),יבשמו"א יג( אמר המלך שאול)כדוגמת (כמה דאת  ְוָאֹנִכ* אמר וכי כל האי אתגלי לי ולא , ּוְפֵנ֥י ֖ה' A֣א ִחִּל֑

י אסתכלנא למנדע לא בדקתי לדעת תחת כנפי השכינה להיות אדם ( ולמיעל תחות גדפי דשכינתא למהוי שלים שם השכינה) [הסולם]( ָאֹנִכ*

' תול' בר( , ת"ח כתיבשאינו יכול ליחד השכינה שהיא סוד מקו"ם עם יסוד דזעיר אנפין (ז"א) כי עדיין לא נשא אשה)[זוהר בהיר] לם, כוונתו ע"פ ש

ִכי ),כבכה ֹ֑ ן ָלָּ֥מה ֶּז֖ה ָאנ אֶמר ִאם־ֵּכ֔ ֹ֣ א וצליאת כל יומא ויומא חמאת רבקה נהורא דשכינתא [דף קנ עמוד ב] דהויא שכינתא במשכנה. ַוּת
ׁש ֶלYַוּתֵ֖  ),כבכה' תול' בר(תמן, כיון דחמאת עאקו דילה במעהא מה כתיב  ֹ֥ דאיהו נפקת מדרגא דא לדרגא דא לדרגא אחרא  ':ֶאת־הֽ  ִלְדר

ִכי [הסולם](למד מרבקה שכל יום ראתה אור שכינה (הוי"ה  ֹ֑ ' תול' רב(ששרתה במשכנה והתפללה שם, אבל כאשר כאבה במעיה כי   שם השכינה) ָאנ

ֲצ֤צּו ַהָּבנִים֙  ),כבכה ֹֽ ִכי [הסולם](יצאה מדרגה שבה התפללה  ַוּיְִתר ֹ֑ ִכי .ועלתה מדרגה בתפילתה להוי"ה) שם השכינה) ָאנ ֹ֑ כעין אין  אתנח כמגביל, – ָאנ
  האסיר מוציא עצמו הבית האסורים, כאן רבקה הייתה צריכה עזרת מי שהשיג התגלות אלוקות גבוהה יותר.

א  )שמ' תשא לב,לב( בזוהר שנאמר לפני כל נדרי שמעוןכמו רבי  נִי נָ֔ יִן ְמֵח֣ ר ָּכָתְֽבָּת:ְוִאם־ַא֕ שמ' (- (ותבנית טעמים דומה גם ב  ִמִּֽסְפְרU֖ ֲאֶׁש֥

ת ַעְּמU֔  )תשא לב,ז י ִׁשֵח֣ ד ִּכ֚ גא הגבוהה כמו משה רבנו עולה במדרגות אלקיות בספירות עד לדר רבי שמעוןשאינו בזוהר הזה)  ֶלY־ֵר֕
ע"י התפילה  יוכל להבין יותר  [אגרת הרמב"ן עם פי' אגרת פתוחה ע' קו [אצר החכמה]]ומבקש מחילה לישראל. ואפשר להסביר ע"פ 

  .התגלות אלוקות ממה שהשיג עד עתה

ְעִּתי׃ בגיני כך אמר יעקב וכי כל כך חמינא א ָיָדֽ .ֹ י ל בר' (ולא עאל תחות גדפי דשכינתא,  לא נשוי)לבד, (שהיה בגין דהוה בלחודוי ְוָאֹנִכ*

ר ַוִּייָרא�  )ויצא כח,יז א ַוּיֹאַמ+ [ם ַמה־ּנ[ָר* ,ה ַהָּמק� א, )הואענין זה לשני צדדים  [הסולם](( מלה דא לתרין סטרין איהו, ַהֶּז [ם ַמה־ּנ[ָר*  ַהָּמק�
,ה אחד על אות ברית  [הסולם](( לא בעיא לאתבטלא, וחד על את קיימא קדישא ד)שכינה(זה ה חד על ההוא מקום דקאמר בקדמיתא ַהֶּז

Bי  )בר' ויצא כח,יז( , אמר)ואע"פ שהם שתי בחינות, יסוד ומלכות( , ואף על גב דאינהו תרי סטרי חד הוא)קודש שלא צריך להתבטל ה ִּכ ֵא�ין ֶז&
ים ה , ִאם־ֵּב�ית ֱאIִה+ ה  ,למהוי בטילֵא�ין ֶז&  אלא )ראוי להמצא לבדו –יסוד  –ין זה א(לאו איהו  לאשתכחא בלחודוי קיימא דיליהֵא�ין ֶז&

ים יסוד משתמש במלכות לעשות בה  (לאשתמשא ביה ולמעבד ביה פירין ולארקא ביה ברכאן מכל שייפי גופא  (שהיא הנוקבא) ֵּב�ית ֱאIִה+

ִים: יבהדא הוא דכת )יסוד הוא השער(דהא הוא תרעא דכל גופא  )פירות ולהשפיע לה ברכות מכל אברי הגוף ַער ַהָּׁשָמֽ *ה ַׁש. רת הנקרא אתפ( ְוֶז

אחוז (לתתא אחיד לעילא ואחיד לתתא, אחיד לעילא  ברכאן (להשפיע) דא תרעא דגופא ודאי תרעא איהו לארקא )גוף ונקרא גם כן שמים

ִים דכתיב )עלהלמ ַער ַהָּׁשָמֽ *ה ַׁש. Bי ִאם־ֵּב�ית אֱ  דכתיב )טהלמאחוז (לתתא  ְוֶז ה ִּכ יםֵא�ין ֶז&  ַוִּייָרא�  ועל דא  מלכות)נמצא יסוד אחוז ב( ,Iִה+
ר א ַוּיֹאַמ+ [ם ַמה־ּנ[ָר* ,ה ַהָּמק� לעילא  )להיות שלם(דביה למהוי ביה שלים  )של יסוד בכבודולא משגיחים (ובני נשא לא משגחן ביקרא  ַהֶּז

  ,ותתא
  

אדם שאנו נשוי אשה אינו יכול להביא ליחוד קוב"ה  ה]ד, הרב אייכנשטיין יצחק אייזיק מנחם ע' מ –צר החכמה][זוהר בהיר ו[א
  ושכינתה, רק אחרי נשואיו יכול להביא ליחוד קוב"ה ושכינתיה.

  לימוד תורה בקול וקיום המצוות גורם לאדם העליון של הלומד להשפיע לעולמות עליונים. [תניא איגרות הקודש]

  ך לקרות שנוי גדול בעולמות עליונים,המדרש אומר שהאמהות היו עקרות. כדי שרבקה תלד היה צרי

  כדי שרחל תלד היה צריך לקרות שנוי גדול בעולמות עליונים,

  השנויים האלה הם מלמטה כלפי מעלה תפלת הצדיקים יצחק ויעקב, משפיעה מלמטה למעלה.

שואין של הצדיק בעולם הזה פועלת כדי שיעקב יגרום ליחוד קוב"ה ושכינתיה, הוא היה צריך להיות נשוי ואב לילדים, וקיום מצוות הני
  יחוד בעולמות עליונים. 

  
  ]]אוצר החכמה פע"[ ו, התרנ"143} ע' 3וחדשי השנה חסידות { מועדים נועם, הרב הורוויץ מאיר בן אליעזר, אמרי[

 אע" הועשרין דף נ" נקרא גדול ובחי' נוקבא הוא בקטנות. ועיין בתקון חד דכרכי בחי'  תמלכו" דעולה יסו" ןקט" ףזק" לגדו" ף"זק
ֹ֜  )בר' וישלח לב,יא(מהופך זקף קטן ההוא אתמר בי'  שופר ל נְִּתיָקט ֹ֤ ת ַהֲחָסִדים֙  ִמּכ ֱאֶמ֔  דזקף גדול כו' ומהפכין מה" ואיקרי, אזדקיף ּוִמָּכל־ָה֣

!, רד"ק ומנחת שי לא מעירים על ברביע גירסת קורן, ?גדול-קטנתי בזקף –גירסה הייתה אמרי נועם ל םאה( .ש"ע (מדת הרחמים) רלמדה" (מדת הדין)

יעקב דייקא שנאמר בו  לאלקיהשופר וזהו משפט  ישיתהפך ע" לגדו" ףזק" ןקט" ףזק" עולה ובשופר, תקע" ותקע" וזהו.    )כך
  בע" סקטנתי עיין בתקונים ד"

פסוקים כשהם צמודים זה לזה.  202- במופעים בתורה  204, בין שני קיסרים (סלוק  ... אתנח, אתנח ... סלוק) גדול- קטן זקף- זקף
   .כעין סדר השתלשלות, השפעה מלמעלה למטה

 .יש מלה או מלים ביניהםבין שני קיסרים, בדרך כלל יש ביניהם עוד לפחות טעם אחד,  מופעים בתורה 23קטן, - זקף... גדול - זקף

  .  תפילה של התעלותע"י  ם, לחדש השפעהלמדת הרחמי מדת הדין, להפוך כעין התעוררות גדולה מלמטה למעלה לבקש תיקון
  ] מאור ושמש בראשית פרשת ויצא[

הוא על ידי  - ונראה לבאר, דהנה ידוע שעיקר עבודת האדם לבוא לתכלית השלימות בעבודתו יתברך שמו להשיג אלקותו יתברך שמו 
וגם בתורה לחוד לא ישלים נפשו, כמאמר  התורה והתפלה. ולא יוכל להיות אחד בלא שני, כי לא עם הארץ חסיד (אבות פ"ב מ"ה).

יכול לבוא לקדושה  - אין לו תורה, כי בודאי על ידי עסק התורה לשמה  -חכמינו ז"ל (יבמות קט ב) כל האומר אין [לו] אלא תורה 
והאהבה  גדולה כשלומד לשמה ומדבק עצמו בנפשו רוחו ונשמתו באותיות התורה. אמנם, אף על פי כן לא יוכל לבא לעיקר היראה

רק על ידי התפלה במסירות נפש ובהתלהבות, כידוע מכל ספרי הקדושים. והנה  - וההשתוקקות לעבודתו יתברך שמו ולהשיג אלקותו 
שתיקן תפלת ערבית, הנה לא ידע עד עתה סוד התפלה איך היא גדולה. ומצינו  -ידוע מאמר חכמינו ז"ל (ברכות כו ב) ויפגע במקום 

גילה יז א) שנטמן יעקב בבית מדרשו של ֵׁשם ְוֵעֶבר ולמד תורה, נמצא ידע סוד התורה. אמנם לא בא להתגלות אלקותו יתברך שמו (מ
  .עד עתה שנתגלה עליו אחר שעמד על סוד התפלה

  .ש ובהתלהבותרק על ידי התפלה במסירות נפטט: השגת אלוקות ע"י תורה ותפלה. לבוא אל עיקר היראה והאהבה להשיג אלוקותו 

  

ר ַמה בראשית ויצא כח,יז: :)בדרשה ( Bי ִאם-ַוִּייָרא� ַוּיֹאַמ+ ה ִּכ ,ה ֵא�ין ֶז& ֹום ַהֶּז א ַהָּמק� ִים׃-ּנֹוָר* ַער ַהָּׁשָמֽ *ה ַׁש. ים ְוֶז   ֵּב�ית ֱאIִה+
,ה-ַמה )זי,כחבר' ויצא ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ֹום ַהֶּז א ַהָּמק� י. בנוי שנאמר מה נורא המקום הזה. וחרב, אמרו חכמינו ראה בית המקדש בנוי וחרב ובנו. ּנֹוָר*

,ה-ַמה )זי,כחבר' ויצא ( דבר אחר: שנאמר אין זה. ובנוי, שנאמר כי אם בית אלהים וגו' ֹום ַהֶּז א ַהָּמק� ַער  )זי,כח( ראוי לירא מן המקום: .ּנֹוָר* *ה ַׁש. ְוֶז
ִים אֶמרוַ  )זט,כח((טט:  מלמד שהשכים יעקב אבינו וראה שכינה למעלה מראשו. ַהָּׁשָמֽ Eֹ , צורת הטעם כעין האותיות י' י' ו' שהגי' גדול- זקף – ּי

F  )זט,כחבר' ויצא (בכתוב  ]מדרש אגדה (בובר)[שלהן עולה שם הוי"ה, שהוא נקרא כבוד ה' ואפשר שזה כוונת  ץ ַיֲעֹקבG ִמְּׁשָנתֹו מלמד ש ַוִּייַק�
אֶמר "ד שלמעל אות יו (היינו שם הוי"ה שכינה למעלה מראשו וראהינו בשהשכים יעקב א Eֹ   :שהי' המלאכים עולים ויורדים בוונתפחד,  )יעקב  ַוּי
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשע"ח) (בהשתתפות נחלת יעקב) :כח,י ויצאבראשית  1.8

 

  ...  ]ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנב[

ֹ  ויצא כח,יז) '(ברוכן אתה מוצא ביעקב שראה אותו בנוי וראה אותו חרב וראה אותו בנוי שנאמר  ר ַמהַוִּייָרא� ַוּי ,ה -אַמ+ ֹום ַהֶּז א ַהָּמק� ּנֹוָר*
Bי ִאם, הרי חרב, ֵא�ין ֶז&ההרי בנוי,  ִים׃- ִּכ ַער ַהָּׁשָמֽ *ה ַׁש. ים ְוֶז   .הרי בנוי ומשוכלל לעתיד לבא ֵּב�ית ֱאIִה+

ר ַמה ויצא כח,יז) '(בר ]פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)[ ,ה-ַוִּייָרא� ַוּיֹאַמ+ ֹום ַהֶּז א ַהָּמק� וי וחרב ובנוי, כמו מלמד שראה בית המקדש בנ. ּנֹוָר*
יU לו),סח '(תה וכה"א בנוי, לא מצאתי)טט: ( שנאמר ביצחק, מה נורא ֶׁש֥ ים ִמִּֽמְקָּד֫ א ֱאAִה֗ הרי , ֵא�ין ֶז&ה. בתה') "נורא"(כעין הקש ממילת  ֤נֹוָר֥

נּו )איכה ה,יז( חרב, וכה"א ה ָהָי֤ה ָדֶו֙ה ִלֵּב֔ ֶּלה ָחְׁש֥כּו ֵעיֵנֽינּו: ַעל־זֶ֗ ִים  )"זה" באיכהעין הקש ממילת (כ ַעל־ֵא֖ ַער ַהָּׁשָמֽ *ה ַׁש.  'תה( בנוי, וכה"א ְוֶז

Y ָּבַנ֣יYִ ְּבִקְרֵּבYֽ )קמז,יג יYִ ֵּבַר֖ י ְׁשָעָר֑ ּזַק ְּבִריֵח֣   בתה')"שעריך" (כעין הקש ממילת : ִּכֽי־ִח֭
ַער ַהָּׁשמָֽ  אלו י"ב שבטים שהיו עולין ברגל בירושלים:. ֵא�ין ֶז&ה ד"א *ה ַׁש. שעתידין לחזור לירושלים וכל אחד מהם עומדת . ִיםְוֶז

ה ָצ֑פֹונָה לא),(יחזקאל מח שערים על שמם, שנאמר ים ְׁשלֹוָׁש֖ ל ְׁשָעִר֥ י יְִׂשָרֵא֔ יר ַעל־ְׁשמֹו֙ת ִׁשְבֵט֣ י ָהִע֗ ַער  ְוַׁשֲעֵר֣ ד ַׁש֥ ַער יְהּוָד֙ה ֶאָח֔ ד ַׁש֤ ן ֶאָח֗ ַער ְראּוֵב֞ ַׁש֣
י ֶאָחֽד   כל זה היה עד הבקר, מידי"ב, בגימטריא  זה  :ֵלִו֖

  

ר ויצא כח,יז) '(בר ]שכל טוב (בובר)[המדרש הבא מתיחס למיוחדות של החזיון שבו סולם מקשר בין שמים וארץ.  לאחר . ַוִּייָרא� ַוּיֹאַמ+
, -ַמהשהעלה הדבר ללבו שהשכינה שורה שם נתיירא, שהרי ראה שיפועו של סולם כנגדו, לכך אמר:  ֹום ַהֶּז א ַהָּמק� . כלו' מה ירא הּנֹוָר*

Bי ִאם )יז,כח(שהן חול שאין דרך העולם להיות סולם בין השמים ובין הארץ:  סולם כשאר סולמות. ֵא�ין ֶז&ה )יז,כח(לי המקום הזה:  ֵּב�ית -ִּכ
ים ִים. מקום שהשכינה שורה בו: ֱאIִה+ ַער ַהָּׁשָמֽ *ה ַׁש. אּו ֽבֹו:ֶזֽה־ַהַּׁש֥  ,כ)קיח 'תה( . שעתיד להפתח לצדיקים, שנאמרְוֶז ֹ֥ ים יָב ִּדיִק֗    ַער ַל֑ה' ַצ֝

  

א-ַמה )יז,כח( משמע מילת "נורא" (א) אימה, פחד, יראה תתאה שנפלה על יעקב ממשמע אחד של החלום על ארבע - מקף, כרב – ּנֹוָר*
  גלויות מפסוק אחר; (ב) יראה עילאה יראת הרוממות של ה', המרמזת על מיוחדות מקום החלום ומקום המקדש.

,ה -ַמה )יז,כח( ֹום ַהֶּז א ַהָּמק� לקים". אמנם שם בראש פסוק - "בראשית ברא א (בר' א,א)כתבנית הטעמים של טפחא מונח אתנח,  - ּנֹוָר*
אבן השתיה ממנה הושתת העולם  קטן שהוא מפסיק מדרגת מלך. בהסבר של יראת הרוממות אפשר שמרמז למקום- וכאן אחרי זקף

  אה. מדרש המלמד שה' השקיע את המצבה של יעקב אל תשתית העולם., ותפקידו כמקדש לה' ושער השפע לבריהנברא

  מונח רביע, במשמע לפחות ארבע וכאן י"ב שבטים  – ֵא�ין ֶז&ה )יז,כח(

Bי ִאם )יז,כח( ים-ִּכ Bי  – ֵּב�ית ֱאIִה+ בתפקיד דווקא כך, מרמז שמקום המקדש יקרא דווקא "בית" ככנוי שקרא לו יעקב ולא הר יתיב  –ִּכ
ים-ִאםנויים שניתנו למקום ע"י אברהם ויצחק. או שדה הכ קטן, בתפקיד שני לימודים (א) בית שני (ב) בית - מונח זקף – ֵּב�ית ֱאIִה+

  בנוי ומשוכלל לעתיד לבאשלישי 

Bי  )יז,כח( , בתפקיד דווקא כך, [תורה תמימה] מביא דרשת [בבלי פסחים פח,א] המדגישה כנוי בית ליחס ה' לישראל כמשפחהיתיב  –ִּכ

  וכנוי הר כיחס ה' לשאר אומות העולם.

  

ית־ֵא,לט) כח,י ' ויצאבר(ּמביא  )כח,יז ' ויצאבר( ]תורה תמימה[ ים ּוְוָֽהְל֞כ  ),ג(ישעי' בא"ר אלעזר, מאי דכתיב  -  ֵּבֽ ים ַעִּמ֣  ְל֣כּו׀ ְוָאְמרּו֙  ַרִּב֗

י ֶאל־ֵּבית֙ ' ֶאל־ַהר־ה֗  ְונֲַעֶל֣ה ב ֱאAֵה֣ ֹ֔ ' ה֖  רְּבהַ֥  ,יד)כב ' ויראבר(הם ויצחק, אלא לא כאברהם שכתוב בו הר, דכתיב , ולמה לא אלהי אבריֲַעק

ק אַוּיֵצֵ֥  ,סג)כד ' חי"ש בר(ולא כיצחק שכתוב בו שדה, דכתיב  :יֵָרֶאֽה ה ָלׂ֥שּוחַ  יְִצָח֛  (בר' ויצא כח,יט), אלא כיעקב שקראו בית, דכתיב ַּבָּׂשֶד֖

א ֶאת־ֵׁשֽם־ַהָּמ֥קֹום ַה֖הּוא ל  ַוּיְִקָר֛ יט)ֵּבֽית־ֵא֑
  [פסחים פ"ח א']: 

יםהאי בית אל אינו הסמוך לעי שנזכר ביהושע ז', אלא ירושלים, ועל שם יהיה ] תורה תמימה הערה יט[ לקראו  ֵּב�ית ֱאIִה+ , והוא הר המוריה ֵּבֽית־ֵא֑
שקבעו תפלתם בהר ובשדה שהם מקומות דרור ואינם שהתפלל בו אברהם (ס"פ וירא) והיא שדה שהתפלל בה יצחק (ס"פ חיי), והכונה לא כאברהם ויצחק 

ביחס מכובדים, אלא כיעקב שקבע תפלתו בבית שהוא מקום משומר ומכובד. כך פרשו המפרשים, אבל לא נתבאר לי הענין יפה, שהרי מצינו בכ"מ שם הר 
לולא דברי המפרשים נראה דכונת הגמרא מכוונת לשם המעלה בכבוד גדול, הר ה', הר ציון, הר הקודש, ולמה זה פיחת כאן מעלת שם זה. ולכן 

ר ֲאֶׁשר֙  ,יד)כב ' ויראבר(דא אברהם, דכתיב בי'  ֶאל־ַהר־֗ה' ),ג(ישעי' בלמ"ש בזוהר פ' יתרו ס"ט ב' בזה"ל,  ר ַהּ֔יֹום יֵָאֵמ֣ , דהא :יֵָרֶאֽה' ה֖  ְּבַה֥
Bי ִאם )יז,כח(אברהם קרי לי' הר, אל בית ה' דא יעקב דקרא להאי אתר בית, דכתיב  ה ִּכ ים-ֵא�ין ֶז& , ואף על פי דכולא חד ֵּב�ית ֱאIִה+

(טט: שיבואו להתעלות תחת כנפי  לדא מן דא, הר לשאר עממין כד אתאן לאעלא תחות גדפוי (טט: הבדילו), סליקו(טט: של קדושה) דרגא

(טט: שהבורא שוכן עמם, א על בניןלישראל למהוי עמהון כאתתא בבעלה בדיורא חד בחדוא ורביעא עלייהו כאימ - , בית השכינה)

, ע"כ, הרי מבואר דמעלת בית מהר והם כמו אשת איש השוכנת עם בעלה בדירה (בבית) אחד בשמחה והשכינה רובצת עליהם כאמא על בניה)
 ים֙ ַעּמִ  ,יט)לגוזה"ב  'דב(אינו ביחס הכבוד ופחיתות, אלא דהר מיוחד ליחס הקדוש ברוך הוא עם שאר האומות [ע"ד הכתוב 

אּו   :] ובית ליחוסו עם ישראל, יחס קרוב כאיש ואשה, ומכוון יחס כזה בשם בית ע"ש שהאשה נקראת בית כנודעַהר־יְִקָר֔

  

ִים ַער ַהָּׁשָמֽ *ה ַׁש. *ה  – ְוֶז טפחא ללא מרכא לפניה, בתפקיד שנוי ורבוי (הסולם שונה משאר הסולמות שהן חול) והשפעה לכתוב  –ְוֶז
"וירא ויאמר וגו' " שהמקום כולו שונה משאר הבריאה, מפני שהוא כנגד כסא הכבוד (ראה להלן), ידוע - היינו פתרון ל לפניה.

ממקורות אחרים על מעשה הנסים המתמידים שהיו בבית המקדש, שאין המקום מן המידה כגון שעומדים צפופים ומשתחוים רווחים, 
  הארון אינו מן המידה כאילו לא תופס מקום.

ַער ַהָּׁשמָֽ    מרכא כרבוי, סלוק כמגביל, – ִיםַׁש.

ַער ִים [תורה שלמה קלא]מרכא כרבוי,  – ַׁש. ַער ַהָּׁשָמֽ *ה ַׁש. א ספלל במקום הזה כאלו התפלל לפני כהמת למד שכלאתה  ןמכא ְוֶז
ִיםהכבוד ששער השמים שם הוא ופתח פתוח לשמוע תפלה שנאמר  ַער ַהָּׁשָמֽ *ה ַׁש.   הערה]ב א[ת"ש קלה). "אליעזר פלר'  יפרק( ְוֶז

[מדרש החפץ] ... זה פתח לידיעת השמים  ... יתענג -[מדרש הגדול] מזה השער עולים לשמים ומשמשין למעלה במרום. וב-... ב
  בו הנפש בידיעות העליונות.

ִים ]ב[תורה שלמה קל  ַער ַהָּׁשָמֽ *ה ַׁש.   "ר סט.)ב(אמר ר' אחא עתיד השער הזה להפתח להרבה צדיקים כיוצא  ְוֶז

ִים   והמדכא עני בשער גורם לעצירת השמים בשבילו. [ת"ש קלב בהערה] פתיחת השער לצדיקים בלבד. סלוק כמגביל, – ַהָּׁשָמֽ

ִים ]ג[תורה שלמה קל ַער ַהָּׁשָמֽ *ה ַׁש.  (גי') וז"ה א"ר שמעון בן יוחי אין המקדש שלמעלן גבוה משלמטן אלא י"ח מיל מה טעם ְוֶז

ובין אבן לאבן זיו רבנו ע"ה ראה הקב"ה בונה בית המקדש באבנים טובות ומרגליות, .... משה  בהערה] ג[ת"ש קל. (ב"ר סט.) י"ח
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

אמר המשיח למשה ...  דוד עומד בתוכו ואהרן אחיו עומד על רגליו ומעילו עליו- השכינה, שהוא טוב מהמרגליות, ומשיח בן
 הוי...  שהוא הבית שיעמוד לישראל לעולם...  יעקב אביך ראה הבית שיבנה בארץ  וראה הבית שיבנה הב"ה בידו בשמים והבין

Bי ִאם, ֵא�ין ֶז&ה ים-ִּכ יםמצב בית (א) המקדש שבארץ (ב) המקדש שבשמים, - מקף כרב –ֵּב�ית - ִאם      ֵּב�ית ֱאIִה+ קטן - זקף – ֱאIִה+
לר"י וז"ה בגי' י"ח   ][רמזי התורהלקים, ואחרי קבוץ גלויות יתקיים מצב (ב) שירד הבית לארץ. ... ובכת"י - בתפקיד שני בית א

*ה  . שמונה עשרה ברכות שישראל מתפללים והם נכנסים בשער השמים כשנוי מעביר מענין של מרחק לענין של י"ח  טפחא –ְוֶז
  ברכות.

   ]כג בראשית רבה (וילנא) תולדות פרשה סה: [נאמר ביצחק "מה נורא" לא מצאנו מאמר כזה אבל מצאנו את הבא

י ,כז)כזתול'  'בר( וש ברוך הוא בית המקדש בנוי וחרב ובנוי,ד"א מלמד שהראה לו הקד יַח ְּבנִ֔  ),בכח ' פי'(במ מד"אכהרי בנוי  ְרֵא֙ה ֵר֣

י ִּתְׁשְמ֕רּו יַח ִנֽיחִֹח֔ ה) ,כזכזתול'  'בר(, ֵר֚ יַח ָׂשֶד֔ ׁש ),יב(מיכה ג הרי חרב, כמד"א ְּכֵר֣ ה ֵתָֽחֵר֑ ר  ,כז)כזתול'  'רב(, )(יר' כו,יח)-(טט: גם ב ִצּ֖יֹון ָׂשֶד֣ ֲאֶׁש֥
ים ַעד־ָהעֹוָלֽם: ),ג(תהלים קלג בנוי ומשוכלל לעתיד לבא כענין שנאמר ֵּבֲר֖כֹו ֽה': ּיִ֗ ה ַח֝ ם׀ ִצָּו֣ה ֭ה' ֶאת־ַהְּבָרָכ֑ י ָׁש֨   ִּכ֤

  

ית־ֵא,ל ְואּוָלCם  :יטבראשית ויצא כח, ּוא ֵּבֽ [ם ַהה* ם־ַהָּמק. א ֶאת־ֵׁשֽ Cּוז ַוִּיְקָר יר לָ ל.   ִראֹׁשָנֽה:ֵׁשם־ָהִע*

ית־ֵא,ל ,יט)ויצא כח 'בר( ]פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)[ ּוא ֵּבֽ [ם ַהה* ם־ַהָּמק. א ֶאת־ֵׁשֽ Cים ),יזויצא כח 'בר( על שם. ַוִּיְקָר ְואּוָלCם : ֵּב�ית ֱאIִה+
ּוז  יר ָלִראֹׁשָנֽהל. יר לשון בירור.ְואּוָלCם . ֵׁשם־ָהִע* ּוז ֵׁשם־ָהִע* מקום ששכב בו יעקב אבינו. ולמה הזכיר זאת העיר היתה קרובה ל, ל*

ּוזהכתוב את העיר, ללמדך כי משם לקח השמן שיצק על ראש האבן. ולמה נקרא שם העיר  , ר' אלעזר בש"ר פנחס אמר לוז שם ל.
ּוז אילן, כתיב הכא ח ְו֣לּוז ְוַעְר֑מֹון ,לז)ל ' ויצאבר( וכתיב, ל. , ונכנסין מן הלוז למערה ומן לוז היה עומד על פתח המערה והיה חלול הלוז ,ַל֖

ּוז : המערה לעיר: ד"א מה לוז עגול ואין לו פה, כך העיר סתומה ואין לה פתח יר ָלִראֹׁשָנֽהל. (טט: לא  יושביה היו חסרין. ֵׁשם־ָהִע*

  כי לא היה לה יציאה וביאה כשאר הערים: נוספו בה אנשים מן החוץ)

  

ּוא [ם ַהה* ם־ַהָּמק. א ֶאת־ֵׁשֽ Cתביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, תביר מחלק וממעט מקבוצת פרטים זאת  – ַוִּיְקָר
לקים בלתי אמצעית ומאז מתקן התקשרותו לבורא - עדן, חיים נצחיים וקרבת א- ואפשר שמלמד כי בחטא אדם הראשון איבד מקומו בגן

  פרטים העשויה להתרחב. סוף מדריגות המרומז בתבנית הטעמים מרכא טפחא בתפקיד קבוצת- באין

ּואר"ת  [ם ַהה* ם־ַהָּמק. א ֶאת־ֵׁשֽ Cּואה שהם גם אותיות - ו- ה-א- ה בסידור שונה של ר"ת ש- ה- ש-א- ו ַוִּיְקָר ת  (בר' א,א)ר"ת של  – ַהה* ֵא֥
ת ָהָאֶֽרץ: יִם ְוֵא֥   שם הקישור של שמים וארץ, שם קפיצת הדרך ועוד נושאים בפנימיות התורה. ַהָּׁשַמ֖

  ה נקדים עם גימטריאות אחדות ממאוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל,- ו- ה- א- ש ן במשמעות אחת של ר"תכדי לעיי

[ם   ם־ַהָּמק.    תפיל"העולה כשר"ה עולה שכר"ה עולה  525עולה בגי' ֵׁשֽ

  אנ"א הוי"ה הושיע"ה נ"אעולה  אנ"י וה"ו הושיע"ה נ"אעולה 

ו"ת והקדושה שיצאה מהם ומחייה את הבריאה) עולה נ"א זהו שער הפרש כשר"ה מגי' תקע"ו (המייצג גי' יסו"ד מלכ
  שאומרים במוצאי שבת. ברכות פ"ה,ה"א פרק אין עומדין]ירושלמי [- קדושה בתפילה עתיקה ב

מקום לינת ותפילת יעקב המתגלה בארץ הוא שער הקדושה לתפיל"ה להתקשרות לבורא יתברך שמו באין סוף מדריגות עליה כאשר 
  ה . - ו- ה- " משמעה מעט מהרבה מדרגות התקשרות אהאות "שי"ן

  

ּוז ְואּוָלCם  יר ָלִראֹׁשָנֽהל. ּוזבבריאת העולם האדם היה אמור לחיות חיים נצחיים המרומזים בשם : ֵׁשם־ָהִע* ומקום העיר הזאת המרמז  ל.
 ד"א מה...  ]117[המתחיל בעמוד  ,לז)ל צא' ויבר( ]בראשית רבתי[לקים זוכים לתחיית המתים -עדן. ע"י עבודת תיקון ההתקשרות לא- לגן

, כך גזרות ישראל, עתידין )של האדם הפרטי (תחיית המת מציץ ממנו לעתיד לבא שדרה](עמוד ה)הלוז הזה (שבשכרה) [שב (טט: עצם)
ינּו )ישעיהו סג,טז( ישראל להנצל ביום הדין ולחיות שנאמר ה ָאִב֔ נּו ) ]שבת פט,ב בבלי[ע"פ  ויצחקהקב"ה היינו ( ִּכֽי־ַאָּת֣ י ַאְבָרָה֙ם A֣א יְָדָע֔ ִּכ֤

:Uֽם ְׁשֶמ ינּו ּגֲֹאֵל֥נּו ֵמֽעֹוָל֖ ה ֙ה' ָאִב֔ נּו ַאָּת֤ ל A֣א יִַּכיָר֑    ְויְִׂשָרֵא֖

  

ּוז ְואּוָלCם  יר ָלִראֹׁשָנֽהל.   : ֵׁשם־ָהִע*

ּוז ְואּוָלCם  ירל.   תביר מחלק וממעט מקבוצת פרטים זאת. תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, – ֵׁשם־ָהִע*

(כח,כא) הפותחים בתבנית טעמים - כדי להבין את משמעות הכתוב בסיפא של (כח,יט) נעיין בהשפעת סמיכות פסוק זה לפסוקים (כח,כ) ו

  העשויה ללמד על סמיכות וקבלת פרטי דברים מהפסוק המשפיע (כח,יט) אל הפסוקים המושפעים (כח,כ) (כח,כא) (כח,כב).

ב (בר' ויצא כח,כ) ר ַיֲעֹק* ֹום  )א(בר' ויצא כח,כ(סלוק) מרכא טפחא,  – ַוִּיַּד. י ְבָׁשל* (סלוק) מרכא טפחא, כעין מידת דרישה סמוכים  –ְוַׁשְבִּת.

ּוז  (כח,יט)- הנוטלים מ יר ָלִראֹׁשָנֽהל.   ,כא,כב).סופית וחיים הנצחיים ומעבירים ללימוד בכתוב (כח,כ- לקית האין- נושא החיות הא ֵׁשם־ָהִע*

ֹום (בר' ויצא כח,כ) וזהו ענין [דבר מלכות, ע' נד, שיחות הקודש ויצא י' כסלו התשי"ט] י ְבָׁשל* י-ֶאל ְוַׁשְבִּת. דאביו של יעקב , ֵּב�ית ָאִב,
ים ,ו)כא '' ויראבר(שנקרא על שם  הוא יצחק י ֱאAִה֑ ָׂשה ִל֖ ק ָע֥ ֹ֕ העלמות דשם שהוא ענין הצחוק והתענוג דלמעלה שנעשה מצד בירור ה  ְצח

Dה הC  )א(בר' ויצא כח,כ אלקים, ומסיים בכתוב ים׃ 'ְוָהָי י ֵלאIִהֽ ים )ב(בר' ויצא כח,כגו'  ִל* (בר' ויצא  והיינו שע"י העבודה, ִיְהֶי*ה ֵּב�ית ֱאIִה,

ׁש׃-ְוָנַֽתן כח,כ) ֶגד ִלְלֹּבֽ ל ּוֶב. י ֶלCֶחם ֶלֱאֹכ* ח ֶאת )כח,יח ויצא (בר'(שהוא ענין עבודת הצדיקים בהעלאה והמשכה  ִל. � -ַוִּיַּק$ הוא ָהֶא�ֶבן
ֶמן ַעל )יח(בר' ויצא כח,, העלאה ק ֶׁש* ּה-ַוִּיֹצ.  טט:. לקח השמן שיצק על ראש האבן כי משם ]לקח טוב[- (טט: ע"פ הנאמר ב הוא ההמשכה רֹאָׁשֽ

D  )א(בר' ויצא כח,כ-אזי נעשה הגלוי דלקים) -בקרבת אם נצחיים חייועדן -מקום גןמהעיר לוז שמן  ים 'ה הC ְוָהָי י ֵלאIִהֽ שהוא ענין הגלוי דשם , ִל*
  .הוי' כנ"ל

ֹום ֶאל )א(בר' ויצא כח,כ- אמנם ע"י העבודה ד י ְבָׁשל* י-ְוַׁשְבִּת. שהוא ענין המשכת המקיפים החדשים שלמעלה גם מסובב  ֵּב�ית ָאִב,
כות לעולמות, שלכן נקרא סובב, ויש מקום יש לו שי- הכללי, והיינו שגלוי שם הוי' עם היותו למעלה מהעולמות בבחינת סובב, מכל

בזה כמה מדריגות, מקיפים הפרטים עד המקיף הכללי, אך כל זה שיך עדיין לעולמות, אמנם ע"י עבודת התשובה נעשה המשכת 
  . העצמות

המקיימים  לקות, והוא תלוי בכך בעבודת הצדיקים ובעלי התשובה בבריאה- לפי מאמר זה גם העולם הרוחני שואף להתרחב אל עצמות הא
לקית העצומה, שהיא בבריאה בהעלם אל הגלוי שבעולם הרוחני ובכך מרחיבים אותו אל - רצון ה' בקיום מצוותיו ובכך מעלים החיות הא

  מלמד על החיסרון שבינתיים.ְואּוָלCם לקית. אפשר שטעם תביר של -עבר העצמות הא
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  ) (בהשתתפות נחלת יעקב)(התשע"ט :כח,י ויצאבראשית  1.9

  

את ֲאֶׁשרית ויצא כח,כב: בראש &ֹ � ֲאֶׁש�ר ִּתֶּתן-ְוָהֶא�ֶבן ַהּז ים ְוֹכל ה ִיְהֶי*ה ֵּב�ית ֱאIִה, �ְמִּתי� ַמֵּצָב+ A׃-ַׂש ּנּו ָלֽ ר ֲאַעְּׂשֶר. י ַעֵּׂש*  ִל+
ֶדם:בראשית ויצא כט,א:  ְרָצה ְבֵני־ֶקֽ *ֶלA ַא. ,יו ַוֵּי ב ַרְגָל א ַיֲעֹק*   ַוִּיָּׂש.

,יו(כט,א)  ימן ח][בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה ע ס ב ַרְגָל א ַיֲעֹק* א(משלי יד,ל)  א"ר אחא ַוִּיָּׂש. ָׂשִרים ֵל֣ב ַמְרֵּפ֑ כיון , ַחֵּי֣י ְב֭
  ,שנתבשר בשורה טובה טעין ליביה ית רגלוהי, הדא אמר הכריסא טענא רגליא

  :הלב הטוב והשמח שירפא הגוף בשמחתו...   (משלי יד,ל)אבן עזרא 

,יו ַוִּיָּׂש.  [תורה שלמה ב] ב ַרְגָל א אמרו רבותנו כל בני אדם רגליהם סובלות אותם, אבל יעקב הוא נושא את רגליו שנאמר א ַיֲעֹק* ַוִּיָּׂש.
,יו ב ַרְגָל ,יו  [תורה שלמה ג] [תנ"י בר' ויצא ח,א] ַיֲעֹק* ב ַרְגָל א ַיֲעֹק* ב  משם נשא את רגליו וכהרף עין בא לחרן שנ'ַוִּיָּׂש. א ַיֲעֹק* ַוִּיָּׂש.

,יו ַרגְ    ויצא יעקב מבאר שבע [פרקי דר' אליעזר פל"ה] (בר' ויצא כח,י)ואומר ָל

א טענא רגליא הכרס נושא את הרגלים אם כרסו מלא ונפשו רחבה סלקמן מאמר ב ותוב"ע וראה פירש"י כרי [תורה שלמה הערה א]
ורה טובה נותנת כח לאדם, שכיון שנתבשר רגליו ללמדך שבשב עליו קל הוא ברגליו (מת"כ מתנות כהונה?). ובלקח טוב וישא יעק

יעקב אבינו נשא רגליו. ד"א שסעד ועמד והלך. וע' בשכ"ט ובמדרש אגדה וישא יעקב רגליו לעולם רגליו של אדם נושאין אותו 
[תורה שלמה ויעקב נשא את רגליו אלא מלמד שנעשה קל מרוב השמחה שהיה לו מפני שאמר לו הקב"ה ארצה בני קדם, וצ"ע. 

התחלת המאמר ויעקב אבינו אף הוא הקפיץ הקב"ה את הארץ לפניו שנאמר ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרגה אמרו  רה ב]הע
  וגו'. רבותינו כו' ועפ"ז נראה דהכונה לדרוש שהיה לו קפיצת הדרך כהדרש לפנינו

ב(כט,א)  א ַיֲעֹק* היא כעין פתוח מהמידות (כב) ו/או (כג) מל"ב מידות של ש אפשר שבתפקיד כעין מידת סמוכים,(סלוק) מרכא טפחא  – ַוִּיָּׂש.
רבי אלעזר בריה"ג מידה (כב) מדבר שחבירו מוכיח עליו, מידה (כג) מדבר שהוא מוכיח על חבירו, רמז ללמוד מענין מסוים בחצי פסוק או 

עליה יעקב עושה נדר היא הגורם  צא כח)ויר' (ב. כאן הבשורה הטובה שבסוף (א)-(ב) ל-פסוק (א) אל פסוק (ב) ולפעמים ירמז ללמוד מ
  לנשיאת רגלים קלה עד לקפיצת הדרך מארץ כנען לחרן.

ֶדם: ְרָצה ְבֵני־ֶקֽ *ֶלA ַא.   טפחא כשנוי ורבוי, מרכא מקף סלוק ַוֵּי

ֶדם: (כט,א)[רד"ק]  ְרָצה ְבֵני־ֶקֽ *ֶלA ַא. חרן כמו שכתבנו, אלא  כי הארץ מזרחית לארץ ישראל, והעיר הסמוכה לספר ארץ כנען הוא - ַוֵּי
  :שיצא מארץ כנען לארץ בני קדם, ובהיותו קרוב לחרן ראה באר אחד בשדהארצה בני קדם,  ואמר כלל

ֶדם:   , כנעןמקף כבורר בין איזורים שונים ממזרח לארץ  -  ְבֵני־ֶקֽ

ֶדם ְרָצה ְבֵני־ֶקֽ   עקב עצמו אל העיר חרן.מרכא סלוק, רבוי הגבלות שמכל האיזורים שממזרח לארץ כנען הגביל י – ַא.

*ֶלA (כט,א) טפחא כשנוי ורבוי, אמנם הפירוש הבא מדבר על הרישא של הפסוק אבל אפשר סופו מעיד על שנוי בהליכת יעקב, שקודם  – ַוֵּי

א ) (כט,א [ר' יוסף בכור שור]ואחרי ההבטחה הלך בזריזות.  [רדק]להבטחה הלך ברפיון רגליים כאדם הבורח מבית אביו עצב וגו'  ַוִּיָּׂש.
,יו ב ַרְגָל   .והלך בזריזותמאחר שהבטיחו הקדוש ברוך הוא נראה לו כאילו פורח, ונושא רגליו, . ַיֲעֹק*

  

ה ְוִהֵּנהבראשית ויצא כט,ב:  Dה ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד& ְרא ְוִהֵּנ ם ְׁשIָׁש$ה ֶעְדֵרי-ַוַּי\ Bי ִמן-ָׁש\ יָה ִּכ ים ָעֶל+ ּו ָהֲעָד -צֹאן� ֹרְבִצ� וא ַיְׁשק* יםַהְּבֵא�ר ַהִה+   ִר,
ֶבן ְּגֹדָל*ה ַעל  ר׃-ְוָהֶא. י ַהְּבֵאֽ ּו ֶאת-ָׁש�ָּמה ָכל-ְוֶנֶאְספּו[ג]  ִּפ. ים ְוָגֲלל$ ּו ֶאת-ָהֲעָדִר& ר ְוִהְׁשק* י ַהְּבֵא+ � ִּפ� אן-ָהֶא�ֶבן� ֵמַעל ,ֹ  ַהּצ
יבּו ֶאת  Dֶבן ַעל-ְוֵהִׁשCּה׃-ָהֶא ר ִלְמֹקָמֽ י ַהְּבֵא*   ִּפ.

ְרא ה גרשיים  – ַוַּי\ Dה ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד&   . תבנית טעמים העשויה להיות תבנית מורכבת של שלוש תבניות מונח רביע דרגא -ְוִהֵּנ

 הלומד כאן שש ]בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה ע סימן ח[- לימודים וה הכמרמז ללמוד לפחות ארבע –(א) מונח רביע 
  ט]ויצא פרשה ע סימן "ר ב[- ולימוד שביעי מלימודים 

  דה"ר ויצר הרע תיקון לחטא א –(ב) דרגא מונח רביע 

  (ג) גרשיים מונח רביע, בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או ללמד על הכלל כולו.

ם ְׁשIָׁש$ה ֶעְדֵרי-ְוִהֵּנה   מהפך פשטא כעין יצא להקל ולא להחמיר גרשיים – צֹאן� -ָׁש\

  

ה   (כט,א,ב,ג)- מביא ששה דרושים ל ]ח) (ע ויצא בראשית רבה[לימודים ואכן  המונח רביע בתפקיד לפחות ארבע – ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד&

ה )ב,כט( ... Dה ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד& ְרא ְוִהֵּנ    ,)(כט,א,ב,ג-ב דורש ששה דרושים טט: רבי חמא( רבי חמא בר חנינא פתר ביה שית שיטין, ַוַּי\

ה (טט: א) (ובתוכו ששה דרושים) (טט: דרוש א) Dה ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד& ם-ְוִהֵּנה )ב (טט: זו הבאר, ְוִהֵּנ  (טט:, משה ואהרן ומרים, צֹאן� -Iָׁש$ה ֶעְדֵריׁשְ  ָׁש\

Bי ִמן )ג ים-ִּכ ּו ָהֲעָדִר, וא ַיְׁשק* ֶבן ְּגֹדָל*ה ַעל )ד (טט:שמשם כל אחד ואחד מושך מים לדגלו ולשבטו ולמשפחתו,  ַהְּבֵא�ר ַהִה+ י -ְוָהֶא. ִּפ.
ר׃ ָׁש�ָּמה -ְוֶנֶאְספּו )ג,כט( )ה (טט: ,)שלא להשקיית העדרים  (טט: היה בה נקב לכלי שאיבה קטן א"ר חנינא כמלא פי כברה קטנה היה בה ַהְּבֵאֽ

ים-ָכל ּו ָהֲעָדִר& יבּו ֶאת )ו (טט:, (טט: חניית השבטים במדבר) , בשעת המחנותְוָגֲלל$ Dֶבן ַעל-ְוֵהִׁשCּה׃-ָהֶא ר ִלְמֹקָמֽ י ַהְּבֵא* בשעת מסעות  ִּפ.
  היתה חוזרת לאיתנה,

  

הוְ  )ב,כט(ד"א  דרושים) 7(ובתוכו  (טט: דרוש ב) Dה ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד& ם-ְוִהֵּנהזו ציון,  ִהֵּנ Bי ִמן, אלו שלשה רגלים, צֹאן� -ְׁשIָׁש$ה ֶעְדֵרי ָׁש\ ַהְּבֵא�ר -ִּכ
ּו וא ַיְׁשק* ֶבן ְּגֹדָל*ה, שמשם היו שואבים רוח הקודש, ַהִה+ , זו שמחת בית השואבה, א"ר הושעיא למה היו קוראים אותו בית ְוָהֶא.

ים-ָׁש�ָּמה ָכל-ְוֶנֶאְספּו )ג,כט(, השואבה שמשם היו שואבים רוח הקודש  ּוְוָגֲלל$  )ג,כט(, באים מלבוא חמת ועד נחל מצרים, ָהֲעָדִר&
יבּו ֶאתוגו', שמשם היו שואבים רוח הקודש,  ֶבן� ֶאת־ָהֶא�  Dֶבן-ְוֵהִׁשCמונח לרגל הבא,ָהֶא ,  

ה )ב,כט(ד"א  דרושים) 7(ובתוכו  (טט: דרוש ג) Dה ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד& ם-ְוִהֵּנה, זו ציון, ְוִהֵּנ , אלו שלשה בתי דינים, דתנן צֹאן� -ְׁשIָׁש$ה ֶעְדֵרי ָׁש\
B שלשה בתי דינים היו שם אחד בהר הבית ואחד בפתח העזרה ואחד בלשכת הגזית,  וא ִמן־ַהְּבֵא�ר יִּכ וגו', שמשם היו שומעין את  ַהִה+

ֶבן ְּגֹדָל*ההדין,  ים-ָׁש�ָּמה ָכל-ְוֶנֶאְספּו )ג,כט(, זה ב"ד הגדול שבלשכת הגזית, ְוָהֶא.  ּוְוָגֲלל$  )ג,כט(אלו בתי דינין שבא"י,  ָהֲעָדִר&
יבּו ֶאת, שמשם היו שומעין את הדין, ֶבן� ֶאת־ָהֶא�  Dֶבן-ְוֵהִׁשCשהיו נושאים ונותנין בדין עד שמעמידין אותו על בוריו, ָהֶא ,  

  

ם-ְוִהֵּנהד"א ,  דרושים) 7(ובתוכו  (טט: דרוש ד) ם-ְוִהֵּנהרא והנה באר זו ציון, וי צֹאן� -ְׁשIָׁש$ה ֶעְדֵרי ָׁש\ , אלו שלשה צֹאן� -ְׁשIָׁש$ה ֶעְדֵרי ָׁש\
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

Bי ִמןמלכיות ראשונות,  ים-ִּכ ּו ָהֲעָדִר, וא ַיְׁשק* רּבְ הַ  יִּפ. -ַעל הֹדָל* ּגְ  ֶבןְוָהֶא. , שהעשירו מן ההקדשות הצפונות בלשכות, ַהְּבֵא�ר ַהִה+ , זו ֵאֽ
, ֶבן� ֶאת־ָהֶא�  ּוְוָגֲלל$  )ג,כט(, זו מלכות רומי שהיא מכתבת טירוניא מכל אומות העולם, יםָהֲעָדִר& -ָׁש�ָּמה ָכל-ְוֶנֶאְספּו )ג,כט(זכות אבות, 

י ֶאת־ָהֶאCֶבן יבּוְוֵהִׁשD שהעשירו מן ההקדשות הצפונות בלשכות,  ר ַעל־ִּפ. ּה:ִלמְ  ַהְּבֵא*   לעתיד לבא זכות אבות עומדת,  ֹקָמֽ
  

הְוהִ  )ב,כט( ד"א דרושים) 7(ובתוכו  (טט: דרוש ה) Dה ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד& ם-ְוִהֵּנה, זו סנהדרין, , ֵּנ , אלו שלשה שורות של צֹאן� -ְׁשIָׁש$ה ֶעְדֵרי ָׁש\
Bי ִמןתלמידי חכמים שהם יושבים לפניהם,  ים-ִּכ ּו ָהֲעָדִר, וא ַיְׁשק* ֶבן ְּגֹדָל*ה ַעל, שמשם היו שומעין את ההלכה, ַהְּבֵא�ר ַהִה+ י -ְוָהֶא. ִּפ.

ר׃ חותך בפלפולו  [ירושלמי סנה' פ"א,ה"ב] [תו"ש הערה יב]( את ההלכה )מסרסמסיים (ג"א וא זה מופלא שבבית דין שה ַהְּבֵאֽ
מוסיף שנושאים ונותנים בהלכות וספיקות ז' שבתות עד שמעמידים אותו על פרקו ואולי מרמז  ](שכל טוב) [שכ"ט- ומכריע את ההלכה וב

ים-ָׁש�ָּמה ָכל- ְוֶנֶאְספּו )ג,כט(,  )הרחוקים חזרו למקומם מיד. לזמן מושב זה בז' שבועות שבין פסח לעצרת שלא כל עולי הרגלים  ָהֲעָדִר&
י ֶאת־ָהֶאCֶבן יבּוְוֵהִׁשD , שמשם היו שומעין את ההלכה, ֶבן� ֶאת־ָהֶא�  ּוְוָגֲלל$  )ג,כט(אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל,  ר ַעל־ִּפ.  ַהְּבֵא*

ּה   אותה על בוריה,שהיו נושאים ונותנים בהלכה עד שמעמידים  :ִלְמֹקָמֽ

ה )ב,כט(ד"א  דרושים) 7(ובתוכו  (טט: דרוש ו) Dה ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד& ְרא ְוִהֵּנ ם-ְוִהֵּנה, זה בית הכנסת, ַוַּי\ , אלו שלשה צֹאן� -ְׁשIָׁש$ה ֶעְדֵרי ָׁש\

B  קרואים, וא ִמן־ַהְּבֵא�ר יִּכ ֶבן ְּגֹדָל*הוגו', שמשם היו שומעים את התורה,  ַהִה+ ים-ָׁש�ָּמה ָכל-ְוֶנֶאְספּו )ג,כט(, זה יצר הרע, ְוָהֶא. , ָהֲעָדִר&
 יצר הרע חוזרוגו', שכיון שהם יוצאים להם  ֶאת־ָהֶאCֶבן יבּוְוֵהִׁשD , שמשם היו שומעין את התורה, ֶבן� ֶאת־ָהֶא�  ּוְוָגֲלל$  )ג,כט(זה הצבור, 

  .למקומו
   ]וילנא) פרשת ויצא פרשה ע סימן טבראשית רבה ([ דרושים, שניים מהם בשמיעת עשרת הדברות) 7(ובתוכו  )ז(טט: דרוש 

ה )ב,כט(  דרושים) 7(ובתוכו  ר' יוחנן פתר לה בסיני Dה ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד& ְרא ְוִהֵּנ ם-ְוִהֵּנה זה סיני, ַוַּי\ B , כהנים לוים וישראלים, וגו' ְׁשIָׁש$ה ָׁש\  יִּכ
וא ִמן־ַהְּבֵא�ר ֶבן ְּגֹדָל*ה, שמשם שמעו עשרת הדברות, ַהִה+ ים-ָׁש�ָּמה ָכל-ְוֶנֶאְספּו )ג,כט(זו שכינה,  ְוָהֶא. , ר' שמעון בן יהודה ָהֲעָדִר&

 )ג,כט(מקבלים את התורה, ) ראויים)טט: ((כדיי ישראל חסרים עוד אחד לא היו  (שם) איש כפר עכו אמר משום ר' שמואל שאילו היו

יִם   )כ,יט 'ית 'שמ( ֶאת־ָהֶאCֶבן יבּוְוֵהִׁשD , שמשם היו שומעים את הקול ושמעו עשרת הדברות, ֶבן� ֶאת־ָהֶא�  ּוְוָגֲלל$  י ִמן־ַהָּׁשַמ֔ ם ִּכ֚ ם ְרִאיֶת֔ ַאֶּת֣
ְרִּתי ִעָּמֶכֽם:   .ִּדַּב֖

ְרִּתי ִעּמָ  )כ,יטיתרו שמות ( יִם ִּדַּב֖ י ִמן־ַהָּׁשַמ֔ ם ִּכ֚ ם ְרִאיֶת֔ ל ַאֶּת֣ ר ֶאל־ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑ ה תֹאַמ֖ ֹ֥ ה ּכ אֶמר ֙ה' ֶאל־מֶֹׁש֔ ֹ֤   ֶכֽם:ַוּי

  

ה) כט,ב ' ויצארב( ]רמב"ן[ Dה ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד& ְרא ְוִהֵּנ ם ְׁשIָׁש$ה ֶעְדֵרי-ְוִהֵּנה ַוַּי\ יהָ -ָׁש\ ים ָעֶל+ יאריך הכתוב בספור הזה להודיענו  -  צֹאן� ֹרְבִצ�
֤  ,י)כט ' ויצאבר(כי קווי ה' יחליפו כח, ויראתו תתן עוז, כי הנה יעקב אבינו בא מן הדרך והוא עיף,  ֶבן֙ לבדו  גֶלַוָּי ר היו צריכים אליה אש ָהֶא֙

  :כל הרועים, ושלשה עדרי צאן אשר להם רועים רבים ושומרים כלם רובצים עליה אינם יכולים להניעה כלל

ְרא Dה  ַוַּי\ הְוִהֵּנ שהפסוק מרמז  )כט,ב ' ויצאבר( ]רמב"ן[גרשיים מונח רביע, בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו כפי'  – ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד&
- ת מיוחד שאיפשר לו לעשות מעשה מיוחד והיה לרמז שיצליח בדרך ויזכה לזרע הזוכה לרמזים שבפסוקים כדברי השיעקב הגיע בע

  להלן: [רמב"ן]

גם בזה להם סוד רמז לעתיד, כי נזדמן לו ככה שנכנס בדרך הבאר, ולא  ](ע ח) ויצא בראשית רבה[-ולרבותינו ב (המשך רמב"ן)
בזמן שהאבן על פי הבאר והעדרים שומרים לה, וכל הענין המסופר כאן, להודיעו שיצליח  נאספו כל העדרים רק שלשה מהם, ובא

Bי ִמןעולי שלשה רגלים, צֹאן� -ְׁשIָׁש$ה ֶעְדֵרי ירמוז לבית המקדש, ו ְבֵא�רבדרך הזה ויצא ממנו זרע זוכה לרמז הזה, כי ה ַהְּבֵא�ר -ִּכ
ים ּו ָהֲעָדִר, וא ַיְׁשק* קדש, או שירמוז כי מציון תצא תורה (ישעיה ב ג) שנמשלה למים (ב"ק יז א), ודבר , שמשם היו שואבין רוח הַהִה+

ים-ָׁש�ָּמה ָכל-ְוֶנֶאְספּו )ג,כט(ה' מירושלם.  ּו ֶאת )ג,כט(, באים מלבא חמת עד נחל מצרים (מ"א ח סה). ָהֲעָדִר& � -ְוָגֲלל$ ּו... ָהֶא�ֶבן , ְוִהְׁשק*
יב )ג,כט( שמשם היו שואבין רוח הקודש. Dֶבן-ּו ֶאתְוֵהִׁשCא., מונח לרגל הבָהֶא  

  רוח הקדש.השפעת ומביא ל (המייצגת את היצר הרע) גולל את האבן המקדשאל  בני ישראל בשלושה רגליםחיבור  – [רמב"ן]סיכום 

  

ם ְׁשIָׁש$ה ֶעְדֵרי-ְוִהֵּנה) כט,ב ' ויצאבר( יהָ -ָׁש\ ים ָעֶל+   קטן- מקף גרשיים מהפך פשטא מונח זקף – צֹאן� ֹרְבִצ�

טן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב, אחד מהלימודים עשוי להיות בתבנית ק- זקף
הדרשות ג, ה  [ב"ר ויצא ע,ח]הטעמים גרשיים מהפך פשטא המרמזת על כעין יצא להקל ולא להחמיר. אפשר כי מתוך דרשות של 

  כך להקל על מורי ההוראה.מלמדות להתיר ספקות בהבנת התורה וההלכה וב

ה )ב,כט(ד"א  (טט: דרוש ג) Dה ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד& ם-ְוִהֵּנה, זו ציון, ְוִהֵּנ , אלו שלשה בתי דינים, דתנן שלשה בתי דינים צֹאן� -ְׁשIָׁש$ה ֶעְדֵרי ָׁש\
B היו שם אחד בהר הבית ואחד בפתח העזרה ואחד בלשכת הגזית,  וא ִמן־ַהְּבֵא�ר יִּכ ֶבן שומעין את הדין,  וגו', שמשם היו ַהִה+ ְוָהֶא.

ים-ָׁש�ָּמה ָכל-ְוֶנֶאְספּו )ג,כט(, זה ב"ד הגדול שבלשכת הגזית, ְּגֹדָל*ה , שמשם ֶבן� ֶאת־ָהֶא�  ּוְוָגֲלל$  )ג,כט(אלו בתי דינין שבא"י,  ָהֲעָדִר&
יבּו ֶאתהיו שומעין את הדין,  Dֶבן-ְוֵהִׁשCה  )ב,כט( ד"א (טט: דרוש ה)וריו, , שהיו נושאים ונותנין בדין עד שמעמידין אותו על בָהֶאD ְוִהֵּנ

ה ם-ְוִהֵּנה, זו סנהדרין, ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד& Bי ִמן, אלו שלשה שורות של תלמידי חכמים שהם יושבים לפניהם, צֹאן� -ְׁשIָׁש$ה ֶעְדֵרי ָׁש\ -ִּכ
ים ּו ָהֲעָדִר, וא ַיְׁשק* ֶבן ְּגֹדָל*ה ַעל, שמשם היו שומעין את ההלכה, ַהְּבֵא�ר ַהִה+ י-ְוָהֶא. ר׃ ִּפ. זה מופלא שבבית דין שהוא  ַהְּבֵאֽ

נושאים  [שכ"ט]חותך בפלפולו ומכריע את ההלכה  [ירושלמי סנה' פ"א,ה"ב]ע"פ  [תו"ש הערה יב]( את ההלכה )מסרסמסיים (ג"א 
א כל ונותנים בהלכות וספיקות ז' שבתות עד שמעמידים אותו על פרקו ואולי מרמז לזמן מושב זה בז' שבועות שבין פסח לעצרת של

ים- ָׁש�ָּמה ָכל-ְוֶנֶאְספּו )ג,כט(,  )עולי הרגלים הרחוקים חזרו למקומם מיד.  ּוְוָגֲלל$  )ג,כט(אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל,  ָהֲעָדִר&
י ֶאת־ָהֶאCֶבן יבּוְוֵהִׁשD , שמשם היו שומעין את ההלכה, ֶבן� ֶאת־ָהֶא�  ר ַעל־ִּפ. ּה ַהְּבֵא* לכה עד שהיו נושאים ונותנים בה :ִלְמֹקָמֽ

  שמעמידים אותה על בוריה,
  

ְרא )ג,כט( ה גרשיים  -  ַוַּי\ Dה ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד& - בתפקיד תיקון חטא אדה"ר והיצר הרע. הגעת יצר הרע לעולם מרומזת בדרגא מונח רביע, –ְוִהֵּנ

י ַתֲֽאָוה (בר' ג,ו) יִם- ְוִכ֧   שבו יתאוה ויתור אחר עיניו.... - שם ]רמב"ן[ וכפי' דרגא מונח רביע,במופע הראשון של תבנית הטעמים  – ֣הּוא ָלֵעינַ֗
ה ד"א (בתחילתו נאמר דבר טוב)  (טט: דרוש ו)...  סימן ח] פרשה עויצא ב"ר [ Dה ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד& ְרא ְוִהֵּנ ם - ְוִהֵּנהזו בית הכנסת. ַוַּי\ ָׁש\

Bי ִמןאלו ג' קרואים צֹאן� - ְׁשIָׁש$ה ֶעְדֵרי ֶבן ְּגֹדָל*ה )בסיומו נאמר. (רההיו שומעין את התו םוגו' שמש ַהְּבֵא�ר-ִּכ  וגו' יצר הרעה זה ְוָהֶא.
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

יבּו ֶאת כט,ג)( Dֶבן-ְוֵהִׁשCוזר למקומו.ח יצר הרע )וקריאת תורה (מבית הכנסת שהוזכר בתחילה שכיון שהם יוצאים להם וגו' ָהֶא  

  הדרושים הבאים הם תיקונים ליצר הרע.

Dה ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד& ד"א  (טט: דרוש ג) ְרא ְוִהֵּנ ם ְׁשIָׁש$ה ֶעְדֵרי-ְוִהֵּנהזו ציון, ה ַוַּי\ ג' בתי דינים, דתנן ג' בתי דינים היו שם, אחד בהר  צֹאן� -ָׁש\
  הבית, ואחד בפתח העזרה, ואחד בלשכת הגזית וגו' שהיו נושאים ונותנין בדין עד שמעמידים אותו על בוריו. ... 

ה ד"א  (טט: דרוש ה) Dה ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד& ְרא ְוִהֵּנ ם ְׁשIָׁש$ה ֶעְדֵרי-ְוִהֵּנהין, זו סנהדרַוַּי\ אלו ג' שורות של תלמידי חכמים שהם  צֹאן� -ָׁש\

 .שמעמידים אותה על בוריה יושבים לפניהם. ... שמשם שומעין את ההלכה וגו' שהיו נושאים ונותנין בהלכה עד

Dה ְבֵא�  ... פתר ר' יוחנן )ב,כט( ]טסימן  פרשה עויצא ב"ר [ (טט: דרוש ז)  ְרא ְוִהֵּנ הַוַּי\ ם-ְוִהֵּנה זה סיני, ר ַּבָּׂשֶד& , כהנים וגו' ְׁשIָׁש$ה ָׁש\

B לוים וישראלים,  וא ִמן־ַהְּבֵא�ר יִּכ ֶבן ְּגֹדָל*ה, שמשם שמעו עשרת הדברות, ַהִה+ שבדרוש הנדרש מאותו תוכן (כנגד יצר הרע  זו שכינה ְוָהֶא.

ים-ָׁש�ָּמה ָכל-ְוֶנֶאְספּו )ג,כט(, ו) ישראל חסרים עוד  (שם) כפר עכו אמר משום ר' שמואל שאילו היו , ר' שמעון בן יהודה אישָהֲעָדִר&
 , שמשם היו שומעים את הקול ושמעו עשרת הדברות,ֶבן� ֶאת־ָהֶא�  ּוְוָגֲלל$  )ג,כט(מקבלים את התורה, ) ראויים)טט: ((כדיי אחד לא היו 

דא"ר   )[ב"ר]-שמקורו ב דרוש ז(- א בעל המאמר בשהו ]בבלי יבמות קג, ב[- כנאמר ע"י ר' יוחנן ב ליצר הרעמלא לחטא אדה"ר ו תיקון
    , פסקה זוהמתן - יוחנן: בשעה שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא, ישראל שעמדו על הר סיני 

ה  Dה ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד& בתי דינים להעמדת הדין וההלכה על מתן תורה, נו ע"י תיקודרגא מונח רביע, התבנית מרמזת על יצר הרע ו - ְוִהֵּנ
 תורה נגד יצר הרע.ולימוד  ית הכנסת לחזוק בקריאתבורים וב

ֶבן ְּגֹדָל*ה  בעקבות שבעה חטאי האנושות השכינה הסתלקה אנשי המקום רואים את הקושי בבאר ובאבן הגדולה הוא היצר הרע, ְוָהֶא.
  ע הרביעימחזיר לרקייעקב עד לרקיע השביעי, אברהם ושרה החזירו אותה לרקיע הששי, יצחק ורבקה לרקיע החמישי, 

  

Dה  ְרא ְוִהֵּנ ַוַּי\
ה   ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד&

  סיני  בית הכנסת  סנהדרין  ציון  ציון  ציון  הבאר

ם-ְוִהֵּנה  ָׁש\
ְׁשIָׁש$ה 

   צֹאן� -ֶעְדֵרי

משה ואהרן 
  ומרים

אלו שלשה   שלשה רגלים
בהר  בתי דינים

  הבית

שלשה מלכיות 
  ראשונות

שלשה שורות 
של תלמידי 

חכמים שהם 
יושבים 
  לפניהם

שלשה 
  קרואים

כהנים 
לוים 

  וישראלים

ים  ֹרְבִצ�
יהָ    ָעֶל+

              

Bי ִמן ַהְּבֵא�ר -ִּכ
וא   ַהִה+

מושכים מים 
  לשבט

שואבים רוח 
  הקודש

שמשם היו 
שומעין את 

  הדין

שהעשירו מן 
ההקדשות 

הצפונות 
  בלשכות

שמשם היו 
שומעין את 

  ההלכה

שמשם היו 
שומעים את 

  התורה

משם 
שמעו 
עשרת 

  הדברות
ּו  ַיְׁשק*

י   םָהֲעָדִר,

              

ֶבן ְּגֹדָל*ה שמחת בית     ְוָהֶא.
  השואבה

ב"ד הגדול 
שבלשכת 

  הגזית

זה מופלא   זכות אבות
שבבית דין 

מסיים שהוא 
 )מסרס(ג"א 

  את ההלכה

  שכינה  יצר הרע

ר-ַעל י ַהְּבֵאֽ                 ִּפ.

-ְוֶנֶאְספּו ג),כט(
-ָׁש�ָּמה ָכל
ים  ָהֲעָדִר&

ּו   ְוָגֲלל$

בשעת 
  המחנות

בתי דינין   עולי רגלים
  בא"יש

מלכות רומי 
שהיא מכתבת 
טירוניא מכל 
  אומות העולם

אלו תלמידי 
חכמים 
שבארץ 

  ישראל

לא היו   הצבור
חסרים 
במתן 
  תורה

 ּוְוָגֲלל$ 
  ֶבן� ֶאת־ָהֶא� 

שואבים רוח   
  הקודש

שמשם היו 
שומעין את 

  הדין

שהעשירו מן 
ההקדשות 

הצפונות 
  בלשכות

שמשם היו 
שומעין את 

  ההלכה

היו שומעין 
  את התורה

שמעו 
הקול 

ועשרת 
  הדברות

יבּו ֶאת Dְוֵהִׁש-
י -ָהֶאCֶבן ַעל ִּפ.

ר  ַהְּבֵא*
ּה   ִלְמֹקָמֽ

מונח לרגל   בשעת מסעות
  הבא

נושאים 
ונותנין בדין 

עד שמעמידין 
  אותו על בוריו

לעתיד לבא 
זכות אבות 

  עומדת

שהיו נושאים 
ונותנים 

בהלכה עד 
שמעמידים 

אותה על 
  בוריה

שכיון שהם 
יוצאים להם 

יצר הרע 
 וזרח

  למקומו

ראו שמן 
השמיים 
דבר ה' 

  עמם

                

  

ים) כט,ב ' ויצאבר( ּו ָהֲעָדִר, וא ַיְׁשק* ֶבן ַהִה+ וא ,ו (צירוף חדש טבת)- ה- י- ר"ת ה – ְוָהֶא.   ה- ו- ה- שם א – ַהִה+

ּו ֶאתג) כט, ' ויצאבר(  ים ְוָגֲלל$ ּו ֶאתה - ו- לל עמו שם אה וכו- ו- ה-, שם המיוחד אה- א- ה וכולל ו-א- ו- ר"ת ה – ָהֶא�ֶבן� -ָהֲעָדִר& ר ְוִהְׁשק* -ַהְּבֵא+
אן ,ֹ אןה, -א- וכולל ו ה- א-ו-ה – ַהּצ ,ֹ יבּו ֶאת  ַהּצ Dֶבן-ְוֵהִׁשCּו ֶאת ה- א- ו- ר"ת ה -  ָהֶא � -ְוָגֲלל$ יצא מפשוטו  –פשטא פשטא  מהפךָהֶא�ֶבן� ֵמַעל

ראה  של חוסר אמון בין תושבי המקום. הרועים לגוללה, דבר המעיד על רגילות כלשתהיה אבן כל כך כבדה והרגילות כי יצטרכו את 
֤  ,י)כט ' ויצאבר(מקבילה הפוכה  ֶבן֙  גֶלַוָּי י ֵמַעל֙  ֶאת־ָהֶא֙ ר ִּפ֣       ַהְּבֵא֔



  
  

  

  

  ויצא-בראשית-07-טטודל/©Nov-22                    29/22              ZZFisher-30 תשפ"בה–כסלו–'ו       

  לעלוי כל נשמות ישראל, לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי

  יהודיתו חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריהת עילוי נשמל
zzzf@ bezeqint.net 972-3-6486221 zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב) :כח,י ויצאבראשית  1.10

  

ּו ֶאת-ָׁש�ָּמה ָכל-ְוֶנֶאְספּו :ג,כט אשית ויצאבר ים ְוָגֲלל$ י ַהּבְ -ָהֲעָדִר& � ִּפ� ּו ֶאתָהֶא�ֶבן� ֵמַעל ר ְוִהְׁשק* אן-ֵא+ ,ֹ   ַהּצ
יבּו ֶאת  Dֶבן ַעל-ְוֵהִׁשCּה׃-ָהֶא ר ִלְמֹקָמֽ י ַהְּבֵא*   ִּפ.
  למדנו ממקורות שונים את הדברים הבאים בפסוק זה דף פר' ויצא התשע"טב

-ְוֶנֶאְספּו ג),כט(
-ָׁש�ָּמה ָכל
ים  ָהֲעָדִר&

ּו   ְוָגֲלל$

מלכות רומי שהיא   בתי דינין שבא"י  עולי רגלים  בשעת המחנות
בת טירוניא מכת

מכל אומות 
  העולם

אלו תלמידי 
חכמים שבארץ 

  ישראל

לא היו   הצבור
חסרים במתן 

  תורה

 ּוְוָגֲלל$ 
  ֶבן� ֶאת־ָהֶא� 

שואבים רוח   
  הקודש

שמשם היו 
  שומעין את הדין

שהעשירו מן 
ההקדשות 

  הצפונות בלשכות

שמשם היו 
שומעין את 

  ההלכה

היו שומעין את 
  התורה

שמעו הקול 
ועשרת 
  הדברות

יבּו ֶאת Dְוֵהִׁש-
י -ָהֶאCֶבן ַעל ִּפ.

ר  ַהְּבֵא*
ּה   ִלְמֹקָמֽ

נושאים ונותנין   מונח לרגל הבא  בשעת מסעות
בדין עד 

שמעמידין אותו 
  על בוריו

לעתיד לבא זכות 
  אבות עומדת

שהיו נושאים 
ונותנים בהלכה 
עד שמעמידים 
  אותה על בוריה

שכיון שהם 
יוצאים להם 

 יצר הרע חוזר
  למקומו

ראו שמן 
ם השמיי

  דבר ה' עמם

ים) כט,ב( כלהלן צירופי שמות ה' (כט,ב,ג)- הבחנו ב ּו ָהֲעָדִר, וא ַיְׁשק* ֶבן ַהִה+ וא ,ו (צירוף חדש טבת)- ה- י- ר"ת ה – ְוָהֶא.   ה-ו-ה-שם א – ַהִה+

ּו ֶאתג) כט, ' ויצאבר( ים ְוָגֲלל$ ּו ֶאתה - ו- שם א ה וכולל עמו- ו- ה-, שם המיוחד אה- א- ה וכולל ו-א- ו- ר"ת ה – ָהֶא�ֶבן� -ָהֲעָדִר& ר ְוִהְׁשק* -ַהְּבֵא+
אן ,ֹ אןה, -א- וכולל ו ה- א-ו-ה – ַהּצ ,ֹ יבּו ֶאת  ַהּצ Dֶבן-ְוֵהִׁשCכלהלן. ללימודים בפנימיות התורה צטרף. אפשר כי זה מה- א- ו- ר"ת ה -  ָהֶא   

ּו ֶאת )ג,כט ויצא 'בר(- ב לימודים נוספים � -ְוָגֲלל$ יה אבן כל כך כבדה והרגילות כי יצא מפשוטו שתה –פשטא פשטא  מהפךָהֶא�ֶבן� ֵמַעל
  חוסר אמון בין תושבי המקום.קשיי החיים במקום ולכן על אי ויתור ו/או הרועים לגוללה, דבר המעיד על רגילות של  כליצטרכו את 

ים-ָכל מקף – ָׁש�ָּמה- ְוֶנֶאְספּוג) כט,( מתוך קבוצת מצבים, כאן מקף , כל מקף בתפקיד בירור מצב מסוים  – ָהֶא�ֶבן� -ֶאתמקף ...  – ָהֲעָדִר&
  בירור משמעויות שונות לכתוב במקורות שונים , כפי שמוצג בטבלה לעיל, וכפי מוסבר להלן בהבנת תבנית הטעמים "מונח רביע"

ּו ֶאת-ָׁש�ָּמה ָכל- ְוֶנֶאְספּוג) כט,( ים ְוָגֲלל$   .ן שבכתובכעין לפחות ארבעה לימודים בנושא האב מונח רביע מהפך פשטא, – ָהֶא�ֶבן� -ָהֲעָדִר&

 ִּדְקָרא ִּדְכִתיב, (פירוש הסולם: העמידו בסוד) וע"ד אֹוְקמּוָה ְּבָרזָא ]שמות פקודי מאמר חשן ואפוד אות קעז -זוהר מהדורת הסולם [

ּו ֶאת-ָׁש�ָּמה ָכל-ְוֶנֶאְספּו  )ג,כט ' ויצא(בר ים ְוָגֲלל$ , ֶאֶבן יְִׂשָרֵאל. ִּדְמַּגנְְּדִרין ָלּה, ְוָעאִלין ָלּה . ָּדא ְׁשִכינְָּתא, ְּדִאְקֵרי ֶאֶבן ּבַֹחןָהֶא�ֶבן� -ָהֲעָדִר&

יבּו ֶאת )ג,כט ' ויצא(בר, ּוְכִתיב )שגוללים אותה ומכניסים אותה בגלות.( ְּבגָלּוָתא Dֶבן ַעל-ְוֵהִׁשCּה׃-ָהֶא ר ִלְמֹקָמֽ י ַהְּבֵא* ְוַעל (בעת הגאולה)  ִּפ.
  .)בשם אבניםנקראות דהיינו כל המדרגות היוצאות ממנה, ( ָבנִיןִאְקרּון ֻּכְּלהּו אֲ  (של האבן היא השכינה) ְׁשָמּה

  

  היוצאים מהאבן שהיא השכינה (אבני המקדש, י"ב אבני החושן הנקראים אבנים עילאין) במקור הבא מפורטים אבנים
  ח]שמות פקודי מאמר חשן ואפוד אות קע -זוהר מהדורת הסולם [

רֹות ְליֵַּסד ַהָּביִת ַאְבנֵי ין ְוִאית ֲאָבנִין, ִאית ֲאָבנִין יְסֹוֵדי ֵּביָתא, ִּדְכִתיב ַויְַצו ַהֶּמֶלY ַויִַּסיעּו ֲאָבנִים ְּגדֹולֹות ֲאָבנִים יְקָ ְוַכָּמה ֲאָבנִין ַלֲאָבנִין. ִאית ֲאָבנִ 
ְּתָלָתא ְּתָלָתא ְלָכל ִסְדָרא, ְלַאְרַּבע רּוֵחי ָעְלָמא. ְּכגְַוונָא ָּדא ִאיּנּון ַאְרַּבע ָּגזִית. ְוִאית ֲאָבנִין ִעָּלִאין יִַּקיִרין, ְוִאיּנּון ְּתֵריָסר. ְוִאיּנּון ַאְרַּבע ִסְדִרין, 

  אֹוְקמּוָה. ָעְלָמא. ְוכָֹּלא ָרזָא ֲחָדא ְוָהא ְּדגִָלים, ַּדֲהוֹו ָאזְֵלי ְּבַמְדְּבָרא, ְוִאיּנּון ְּתֵריָסר ְׁשָבִטין, ְּתָלָתא ְּתָלָתא ְלָכל ִסְטָרא, ְלַאְרַּבע רּוֵחי

  

  מתחילים בי"ב אבני החושן ועוברים לשתי קבוצות של י"ב אבנים עליונות בעולם האצילות בזעיר אנפין ובמלכותבמקור הבא 
  ]שמות פקודי מאמר חשן ואפוד אות קעו -פירוש הסולם לזוהר [

ונשא אהרן את שמות בני ישראל על לבו לפני  ועל דא הכא וכו': ועל כן כאן, שם אותה הכהן גדול על לבו לזכור אותם תמיד. שכתוב,
ה' תמיד. ומשום זה הכל הוא בסוד י"ב, י"ב אבנים עליונות צפונות למעלה, שנגנזו בסוד, העליון הקדוש, שהוא ז"א, והם סוד 

נות למטה התורה, דהיינו ז"א שנקרא תורה, ויוצאות מקול אחד דק, שהוא בינה, וכבר העמידוהו, שתים עשרה אבנים אחרות צפו
  .במלכות כעין אותן שלמעלה בז"א, ויוצאות מתוך קול אחר, שהוא אבן, שכתוב, משם רועה אבן ישראל. דהיינו המלכות

  

  מהמקורות שהובאו עד כאן  ָהֶא�ֶבן� -ֶאת הקשורות אל נסכם את מספר האבנים

ים-ָׁש�ָּמה ָכל-ְוֶנֶאְספּו  )ג,כט ' ויצא(בר   הכתוב בפסוק  ָהֶא�ֶבן� ת ארבעה לימודים בנושא מונח רביע, כעין לפחו – ָהֲעָדִר&

ּו ֶאת  )ג,כט ' ויצא(בר � -ְוָגֲלל$ (הסולם  ְׁשִכינְָּתא, ְּדִאְקֵרי ֶאֶבן ּבַֹחן, ֶאֶבן יְִׂשָרֵאלהאבן היא (א) כעין מוציא הכתוב מפשוטו  מהפך פשטא –  ָהֶא�ֶבן

אות קעז) אפשר שהנאמר בסעיף זה הינו ענין כללי ולכן אין למנות אות קעז) (ב) המדרגות היוצאות מהשכינה נקראות אבנים (הסולם 
אותו כעוד אבן. (ג) אבני בנין בית המקדש (הסולם אות קעח) (ד) אבנים עליונות אבני החושן (הסולם אות קעח) (ה) אבנים עליונות 

(הסולם אות  ות כעין אותן שלמעלה בז"אשתים עשרה אבנים אחרות צפונות למטה במלכאבנים שבזעיר אנפין (הסולם אות קעו) (ו)  

  , קעו)
   ָּדא ְׁשִכינְָּתא, ְּדִאְקֵרי ֶאֶבן ּבַֹחן, ֶאֶבן יְִׂשָרֵאל. (היא) .ָהֶא�ֶבן� למדנו כי  [זוהר הסולם אות קעז]- ב

ועה אבן ישראל. ויוצאות מתוך קול אחר, שהוא אבן, שכתוב, משם רלמדנו על י"ב אבנים הצפונות במלכות  ]הסולם אות קעו[זוהר - ב
מלכות דאצילות יש לה שתי מדריגות, והמדריגה השניה בצווי הקב"ה  [ליקוטי תורה על שיר השירים, אדמו"ר הזקן]- ב .דהיינו המלכות

  .אבן ספיר מתוקן לתחת רגלי השכינהירדה ויסדה את הכתר של עולם הבריאה ושם היא נקראת שכינה. וכסא הכבוד הוא 

. כסא הכבוד אבן ספיר נלמד במקורות מתוקן לתחת רגלי השכינההוא כנוי לשכינה וכסא הכבוד הוא אבן ספיר  ן� ָהֶא�בֶ -מתקבל הרצף ש

כסא הכבוד תחתיו, פי' הדום רגליו, כסא אבן ספיר מתוקן לתחת  פרק שלישי:] אוצר מדרשים (אייזנשטיין) היכלות[הבאים: (א) 
אלקי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכסא הכבוד מתוקן למושב יקרו,  רגלי השכינה, שנאמר ויחזו את האלהים, פי' כבוד

   .וכסא הכבוד הוא כסא רם ונשא ומראהו כעין החשמל מתוך האש

וכת' ואראה והנה על הרקיע אשר על ראש הכרובים כאבן ספיר, הרי זה רקיע תשיעי, ]  263משנת רבי אליעזר פרשה יד עמוד [(ב) 
וזה הוא כסא הכבוד. והרקיע התשיעי לבן. לפיכך הבטיח הקדוש ברוך הוא את ישראל שהוא נותן לירושלם הדר  דומה לספירינון,

  .לעולם הבא כספיר הזה, מעין הדר שלכסא הכבוד, שנ' ויסדתיך בספירים



  
  

  

  

  ויצא-בראשית-07-טטודל/©Nov-22                    29/23              ZZFisher-30 תשפ"בה–כסלו–'ו       

  לעלוי כל נשמות ישראל, לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי

  יהודיתו חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריהת עילוי נשמל
zzzf@ bezeqint.net 972-3-6486221 zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  כסא רם ונישא.במדרש המוצג כאן נמנים י"א כסאות. ובמדרש הבא מתואר גודל  ,כמה כסאות יש לו לקב"הומזה מתפשט לענין 
  ] פרק ראשון: אוצר מדרשים (אייזנשטיין) היכלות[

כמה כסאות יש לו לקב"ה, יש לו כסא נכון שנאמר נכון כסאך מאז, יש לו כסא צדק ומשפט שנאמר צדק ומשפט מכון כסאך, יש לו 
ר כסא כבוד מרום מראשון, יש לו כסא חסד שנאמר והוכן בחסד כסא, יש לו כסא יה שנאמר כי יד על כס יה, יש לו כסא כבוד שנאמ

כסא אמת שנאמר והוכן בחסד כסא וישב עליו באמת, יש לו כסא קדוש שנאמר אלהים ישב על כסא קדשו, יש לו כסא עולם שנאמר 
כסאך אלהים עולם ועד, יש לו כסא רחמים שנאמר לה' אלהינו הרחמים והסליחות, יש לו כסא מלוכה שנאמר והיתה לה' המלוכה, יש 

כסא רם ונשא שנאמר ואראה את ה' יושב על כסא רם ונשא. יבא רם ונשא וישב על כסא רם ונשא יתברך ויתעלה ויתרומם על כל  לו
  . ברכה ותהלה

כסא רם ונשא ארכו ת"ת אלפים רבבות פרסאות, ורחבו חמש מאות אלפים רבבות פרסאות, ועביו שלש מאות אלפים  פרק שני:
ו בפרסאות של הקדוש ברוך הוא ית' שמו וישתבח זכרו, וכל פרסה ופרסה שלו אלפים באמה והאמה רבבות פרסאות. וחשבונות הלל

יש לו  שבעים כסאות של מלכותשלו ד' זרתות וזרת שלו מסוף העולם ועד סופו שנאמר מי מדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן. 
ר ַעל־רֹאָׁש֔  כו)יחזקאל א,( להקב"ה יַע֙ ֲאֶׁש֣ ַעל ָלָרִק֙ יו ִמְלָמְֽעָלה:ּוִמַּמ֗ ם ָעָל֖ ה ָאָד֛ א ְּד֞מּות ְּכַמְרֵא֥ א ְוַעל֙ ְּד֣מּות ַהִּכֵּס֔ יר ְּד֣מּות ִּכֵּס֑ ה ֶאֶֽבן־ַסִּפ֖   ם ְּכַמְרֵא֥

  

כהמשך למנין האבנים לעיל מצאנו כאן (ח) כסא הכבוד מאבן ספירינון. (ט) י"א כסאות לקב"ה (י) שבעים כסאות של מלכות יש לו 
א כו)יחזקאל א,(עליהם בנבואת יחזקאל  להקב"ה אשר נאמר יר ְּד֣מּות ִּכֵּס֑ ה ֶאֶֽבן־ַסִּפ֖   .ְּכַמְרֵא֥

  

  בכתוב הבא יש שתי תבניות טעמים המייצגות שני ענינים.

יבּו ֶאת )ג,כט ' ויצא(בר Dֶבן ַעל-ְוֵהִׁשCר-ָהֶא י ַהְּבֵא* רט חלה דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, ושעל כל פ – ִּפ.
  אותה הלכה או ענין.

נושאים ונותנים בהלכות וספיקות ז' שבתות  [שכ"ט]חותך בפלפולו ומכריע את ההלכה  [ירושלמי סנה' פ"א,ה"ב]ע"פ  [תו"ש הערה יב](
ם עד שמעמידים אותו על פרקו ואולי מרמז לזמן מושב זה בז' שבועות שבין פסח לעצרת שלא כל עולי הרגלים הרחוקים חזרו למקומ

ים- ָׁש�ָּמה ָכל-ְוֶנֶאְספּו (כט,ג),  מיד.) �ֶבן�  (כט,ג)אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל,  ָהֲעָדִר& ּו ֶאת־ָהֶא , שמשם היו שומעין את ְוָגֲלל$
ּה:ההלכה,  ר ִלְמֹקָמֽ י ַהְּבֵא* יבּו ֶאת־ָהֶאCֶבן ַעל־ִּפ. Dשהיו נושאים ונותנים בהלכה עד שמעמידים אותה על בוריה, ְוֵהִׁש  

  

ר-ָהֶאCֶבן ַעל- ֶאת )ג,כט ' ויצא(בר י ַהְּבֵא* תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, ושעל חלק מהפרטים לא חלה הלכה  – ִּפ.
  מסוימת או ענין מסוים. כאן בזמן שעוסקים בתורה אין יצר הרע, פוסקים מלימוד תורה מתעורר היצר הרע.

ה ד"א (בתחילתו נאמר דבר טוב)  ו)(טט: דרוש ...  [ב"ר ויצא פרשה ע סימן ח] Dה ְבֵא�ר ַּבָּׂשֶד& ְרא ְוִהֵּנ ם - ְוִהֵּנהזו בית הכנסת. ַוַּי\ ָׁש\
Bי ִמןאלו ג' קרואים צֹאן� - ְׁשIָׁש$ה ֶעְדֵרי ֶבן ְּגֹדָל*ה . (בסיומו נאמר)וגו' שמשם היו שומעין את התורה ַהְּבֵא�ר-ִּכ וגו'  יצר הרעזה ה ְוָהֶא.

יבּו ֶאת (כט,ג) Dבֶ -ְוֵהִׁשCחוזר למקומו. יצר הרע (מבית הכנסת שהוזכר בתחילה וקריאת תורה)שכיון שהם יוצאים להם  וגו' ןָהֶא 

  הדרושים הבאים הם תיקונים ליצר הרע.

ּה׃ כיון שנסעו  יד] בהסבר[תורה שלמה סלוק, כמגביל את הפתיחות לקבלת התורה בסיני כל זמן ששהו בהר סיני. כהביא  – ִלְמֹקָמֽ
ר ֔ה' )י,לג ' בהע'במ( דתניא. ם קשה כאבןמהר סיני נעשה לב ועי' מענין דרשות הנ"ל בזהר ח"א  .אותו היום סרו מאחרי ה' ַוּיְִסעּ֙ו ֵמַה֣

יבּו ֶאת (כט,ג) דרש ילמדנומי מביא טובספר הרקאנ ,ב;שב ,א;רלט ,א;זח"ג סב ,א;רל ,א;גיזח"ב  ,א;קנב ,א;קנא Dֶבן- ְוֵהִׁשCזו אבן של יעקב  ָהֶא

ּו ֶאת  )ג,כט ' ויצא(ברשהביאו ראיה מקרא  ,ד"ה עד שיסתום הגולל ,בסנהדרין מז ,ב;תוס' כתובות דוראה ב .וצ"ע ור"ת   ָהֶא�ֶבן� -ְוָגֲלל$
ּו ֶאתן גדולה ולשון גולל שייך על האבן כדכתיב בה שהיא אבמפרש דגולל היינו מצ   .  ָהֶא�ֶבן� -ְוָגֲלל$

ּו ֶאת  )ג,כט ' ויצא(בר  רָהֶא�ֶבן� ֵמעַ -ְוָגֲלל$ י ַהְּבֵא+ � ִּפ� ּו ֶאת  )ג,כט ' ויצא(בר-. ר"ת השתמש בקטן- מהפך פשטא פשטא מונח זקף – ל - ְוָגֲלל$
 � רלהסביר שמצבה היא אבן גדולה ומפני גודלה שייך בה ענין הגלילה ולכן קוראים למצבת קבר "גולל". אפשר שטעם   ָהֶא�ֶבן  – ַהְּבֵא+

�ֶבן� (כי בנוסף ללימוד שלמדנו לעיל  י,קטן בתפקיד של שני לימודים מרמז ללימוד שנ- זקף מלמדת על השכינה ועוד אבנים כגון אבני  ָהֶא

ּו ֶאתוהלימוד השני  )החושן �ֶבן� -ְוָגֲלל$   מהפך פשטא, מוציא הכתוב מפשוטו ומעביר אותו כהסבר לאבן גולל היא מצבה על קבר.   –ָהֶא

ּו ֶאת  )ג,כט ' ויצא(בר  על השכינה ועוד אבנים כגון בין משמעות אבן על פי באר ובין משמעות אבן כדרשות מקף כבורר  – ָהֶא�ֶבן� -ְוָגֲלל$
  ובין משמעות של אבן מצבה. אבני החושן

  

ֹ$אֶמר ָלֶהם� וַ  :ד,כט ויצא בראשית י ֵמַא�ִין ַאֶּת,ם ַיֲעֹק+ ּי ן ֲאָנְֽחנּו׃וַ       ב ַאַח* ּו ֵמָחָר* ֹ�אְמר+   ּי
ֹ$אֶמר ָלֶהם� וַ  )ו - ד ,כט( קטן מרמז לשני לימודים. מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד משני הלימודים - קטן, זקף-הפך פשט זקףמ – בַיֲעֹק+ ּי

   - יוצא מפשט הכתוב. הפשט עוסק ביציאת יעקב לגלות בחרן. אפשר כי לימוד היוצא מהפשט הוא מעשה אבות סימן לבנים כנדרש ב

ֹ$אֶמר ָלהֶ וַ  )ו -ד ,כט( ,י]בראשית רבה (וילנא) ויצא פרשה ע[ י ַיֲעֹק+ ם� ּי  )מרמז לעת יציאה (המקראוגו', ר' יוסי בר חנינא פתר קריא ב ַאַח*
ֹ$אֶמר ָלֶהם� וַ  .בגלות ן ֲאָנְֽחנּווגו', ב ַיֲעֹק+ ּי ם ֶאתוַ  ,ה)כט( מחרונו של הקדוש ברוך הוא אנו בורחים,, ֵמָחָר* ם ַהְיַדְעֶּת* ֹ�אֶמר ָלֶה+ ָלָב�ן -ּי

ֹור-ֶּבן [ם )ו,כט( ן עונותיכם כשלג,את מי שהוא עתיד ללב, הידעתם ָנח, ּו ָׁשל+ [ ַוּיֹאְמר� [ם ל, ם ֲהָׁשל� ֹ.אֶמר ָלֶה* ְוִהֵּנה� ָרֵח�ל  באיזו זכות,, ַוּי
אן ֹֽ ה ִעם־ַהּצ [ ָּבָא* ה ַעל־ּבָ  ),יד(ירמיה לא הה"ד, ִּבּת+ ל ְמַבָּכ֣ ים ָרֵח֖ י ַתְמרּוִר֔ ה נְִׁשָמ֙ע נְִה֙י ְּבִכ֣ ר ֗ה' ֣קֹול ְּבָרָמ֤ ה׀ ָאַמ֣ ֹ֣ י ּכ יָה ִּכ֥ ם ַעל־ ָּבֶנ֖ נֶ֑יָה ֵמֲאָנ֛ה ְלִהּנֵָח֥

ֹ֣  )טו,(ירמיה לא ֵאיֶנּֽנּו: ס ר ה׀ּכ י' ה֗  ָאַמ֣ ִכי קֹוֵלY֙  ִמנְִע֤ יYִ ִמֶּב֔ ה ְוֵעיַנ֖ ׁש ִּכי֩  ִמִּדְמָע֑ ר יֵ֨ בּו' נְֻאם־ה֔  ִלְפֻעָּלֵתY֙  ָׂשָכ֤ ֶרץ ְוָׁש֖ ְויֵׁש־ִּתְקָו֥ה  )טז,(ירמיה לא :אֹוֵיֽב ֵמֶא֥
ים ִלגְבּוָלֽם: ס.ְלַא בּו ָבִנ֖ Y נְֻאם־֑ה' ְוָׁש֥   ֲחִריֵת֖

מקומכם שאין לכם מנוחה  ואיז מרכלו ֵמַא�ִין ַאֶּת,םי שואל גו דדים מגוי אלנו תםהיינו שעל היווכו'. ל הקב"ה שמחרונו  [עץ יוסף]
ם ֶאת ,ה)כט( .ים מפני חרונו שהוא עלינודדאנו נוכי והתשובה  .דחבמקום א רדת טם מצפים לישועה בתא םהא מרכלומי וכו'.  ַהְיַדְעֶּת*

קבורה שם בקשה עליהם שרחל  תרפא רךגלות בדברו עבשנשמע וכו'. כקול ברמה  ם (יפ"ת).קות שלותלהם  ישוהתשובה ש .צרתכם
  .רחמים ובזכותה נדר ה' להושיעם וכדלקמן בפרשה פ"ב

ם וַ  ,ה)כט(ו מחרונו של הקדוש ברוך הוא אנו בורחים פתר קריא בגלות וכו' מחרן אנחנ] אמרי אמת בראשית פרשת ויצא[ ֹ�אֶמר ָלֶה+ ּי
ם ֶאת ֹור-ָלָב�ן ֶּבן-ַהְיַדְעֶּת* ם ֶאת ,ה)כט( , ָנח, מי שהוא עתיד ללבן עונותיכם כשלג, בגלות יש הסתר וצריכים לדעת שכל  ַהְיַדְעֶּת*

יסורים הם בהשגחה פרטית למרק העוונות ולא היסורים וההסתרות הם בירורים לברר וללבן ולנקות הנפש, צריכים לדעת שכל ה
  .היינו בכל ההסתרות, יעקב אבינו לא הסיח דעתו, הדעת הלכה אתו...  ,לתלות אותם במקרה
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשפ"א)  :כח,י ויצאבראשית  1.11

  

ם ֶאתוַ  :ה,כט ויצא בראשית ם ַהְיַדְעֶּת* ֹ�אֶמר ָלֶה+ ֹור -ָלָב�ן ֶּבן-ּי ְענּו׃וַ        ָנח, ּו ָיָדֽ   ּיֹאְמר*
את אברהם ושרה ולוט בן הרן אחי אברהם והגיעו תרח לקח ) למדנו שיא,לא נח 'בר(-מחרן.  ישבלמדנו שנחור ) ד,כט ויצא 'בר(- מ

 שהיא אחות אברהם ובכך הציל את אברהם. שרהלוט הוזכר בגלל שהלך עמם לכנען ולזכות שהיה לו כי במצרים העיד על לחרן. אפשר ש

ו הגיעו לחרן כי יעקב שואל על לבן בן נחור סבו של לבן ולא מזכיר את בנם בתואל אבי רבקה אשת ומלכהאפשר שגם נחור אחי אברהם 
  ) מוזכר שלבן ישב בחרן הנמצאת בפדן ארם תול' כז,מג 'בר(- ) לא מצוין שם המקום שבו ישב בתואל. רק בכד חי"ש 'בר(-ולבן. ב

  ות לפסוק.נתחיל בהסבר סוף הרישא של הפסוק כי היא קובעת שתי שתי משמעוי

לבן ככינוי לקב"ה אשר מלבין  [מדרש הגדול]- ו [ב"ר ט.]ע"פ  (דרך א)מקף כבורר בין שני דרכי פירוש.  – ָלָב�ן-ֶאת ה),כט ' ויצאבר(
ם ּוִאם־ִיְֽהי֨  (ישעיה א,יח)עוונותינו כשלג שנאמר  ֶלג ַּכָּׁשנִים֙  ֲחָטֵאיֶכ֤ ינּו ַּכֶּׁש֣   מעל לעולם האצילות. , ובתורת הסוד ככינוי לעולם יְַלִּב֔

ֹור-ֶּבן ה),כט ' ויצאבר(לבן אחי רבקה בן בתואל שמפני רשעותו לא מוזכר שמו.  )ב(דרך  מקף כבורר בין להיות מיוחס לבתואל ובין  – ָנח,
על אמו יעקב שאל האם לבן דומה במעשיו לבתואל הרשע או לנחור שהיה איש ישר, וכן האם לא יצא  [כלי יקר]להיות מיוחס לנחור. ע"פ 

  שם רע והוא אכן בן בתואל.

ֹור-ֶּבן ָלָב�ן-ֶאת ה),כט ' ויצאבר( )ב(דרך - ל מונח מרבה אתנח מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות, כאן רבוי סיבות שלבן רצה להיות מיוחס  – ָנח,

ם ֶאת ה),כט ' ויצאבר( ]רמב"ן[. כפי'לנחור ולא לבתואל.  ֹור-ָלָב�ן ֶּבן-ַהְיַדְעֶּת* וע בשם אבי אביו, כי הוא נכבד מאביו היה ניכר ויד -  ָנח,
י נָחֹור֙  נג),לא בר' ויצא( וראש בית אבותם, כדכתיב ם ֵוֽאAֵה֤ י ַאְבָרָה֜ ויתכן שהיה בתואל אדם פחות מעלה, ולא ירצה לבן שייחסו אותו . ֱאAֵה֨

ן ּוְבתּוֵאל֙  נ),כד "שיחבר' ( האנשים רק לאבי אביו, כי כן מצאנו ַען ָלָב֤ כי היו כל המשפחה מתייחסים , היה כל זה למעלת אברהםאולי . ַוּיַ֨
  :לנחור אחי אברהם

   מתאים ההסבר הבא (דרך א)- ל

םוַ ה) ,כט ' ויצאבר( ֹ�אֶמר ָלֶה+ ם וַ ...  [תורה שלמה הערה יז]קטן מרמז לשני לימודים. - קטן, זקף- מונח זקף – ּי ם ַהְיַדְעֶּת* ֹ�אֶמר ָלֶה+ ר מאּי
  ויודעין שיש דין ויש דיין  )ב(לימוד יכם דין בחטאואתם מ  (לימוד א) להם

םה) ,כט ' ויצאבר( )ב(דרך - ל   טפחא בתפקיד שנוי, לרמז לשנוי בקריאה לעליה לתורה לבן של מומר כפי ההגבלה המוסברת להלן. – ַהְיַדְעֶּת*

ֹור-ָלָב�ן ֶּבן ,ה)כט ' ויצאבר(    כפירוש   – (הגבלה א)מונח מרבה אתנח מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות.  – ָנח,

ֹור-ָלָב�ן ֶּבן ,ה)כט ' ויצאבר( ]תורה תמימה[ מכאן דאם אביו מומר קורין אותו לתורה בשם אבי אביו אבל לא בשמו לבד, כדי שלא  – ָנח,
א)יביישוהו

ם ֶאת מביא מכת"י .י סטנ"במבוא לת המקור להלכה זאת [תורה שלמה טו]לפי  :"א]כסי'  (=תרומת הדשן)[תה"ד  ן ָלָב� -ַהְיַדְעֶּת*
ֹור-ֶּבן   .ָנח,

ֹור-ָלָב�ן ֶּבן ,ה)כט ' ויצאבר(טעם הדיוק מכאן פשוט מדקרא לי'  ]הערה א תורה תמימה[ , אף על פי שבאמת הי' בן בתואל ונכד נחור, ָנח,
(לגבי אסופי ושתוקי שקורין  אך מפני שבתואל הי' רשע קרא אותו ע"ש אבי אביו, והובא דבר זה בהגהות רמ"א לאו"ח סי' קל"ט ס"ג

. ואמנם המפרשים כתבו דלכן יחסו יעקב בשאלתו לנחור משום דבתואל לא הי' מפורסם בעירו וחשש שמא לא תו בשם אבי אמו)או
ֹ֕ ,יח) שמות ב(-ידעו אל מי מכוין. ויש להוסיף דמה שמיחסין לאדם בשם אבי אביו במקום אביו יש סמך בתורה מהא דכתיב ב  אנָהַוָּתב

ל ן ֶאל־ְרעּוֵא֖ ו על זה בספרי פ' בהעלתך וכי רעואל שמו והלא יתרו בן רעואל הוא [ושם איירי ביתרו], אלא מכאן שנוהגין ודרש ֲאִביֶה֑
אף על פי שהי' בן בנו, ואביו הי' אויל  ),ב(דניאל הלבלשאצר בן נבוכדנצר התינוקות לקרוא לאבי אביהם אבא סתם, וכן מצינו שקראו 

יֶבן־נִמְ  ּואיֵה֣  ,טז)מל"א יט(מרודך, וכן  י ,ב)מל"ב ט( אף על פי שהי' ִׁש֔ ט ֶּבן־נְִמִׁש֗ וע' יבמות כ"א ב' בן בנו של נמשי. (היינו)  יֵ֨הּוא ֶבן־יְהֹוָׁשָפ֜
  :כולהו דבי אבא רבה קרי להו, וע' מש"כ בפ' בהעלתך שם

ֹור-ָלָב�ן ֶּבן ,ה)כט ' ויצאבר( )ב(הגבלה    חטאים רק לשבים בתשובה. המרמז לקב"ה המלבין – ָלָב�ן-ֶאת (דרך א)-מתאימה ל ָנח,

ְענּווַ  ּו ָיָדֽ ם (וי' בח' כ"ו,מ) מתודין אנו על עונותינו כענין שנ' [תורה שלמה הערה יז]ע"פ  (דרך א)- ל -  ּיֹאְמר* ּדּו ֶאת־ֲעֹונָ֙ם ְוֶאת־ֲעֹ֣ון ֲאבָֹת֔   .ְוִהְתַו֤

[ם וְ  :ו,כט ויצא בראשית ּו ָׁשל+ [ ַוּיֹאְמר� [ם ל, ם ֲהָׁשל� ֹ.אֶמר ָלֶה* אן:ַוּי ֹֽ ה ִעם־ַהּצ [ ָּבָא*   ִהֵּנה� ָרֵח�ל ִּבּת+
[ ),וכט ' ויצאבר( ]שכל טוב (בובר)[ [ם ל, ם ֲהָׁשל� ֹ.אֶמר ָלֶה* [ולביתו,   ַוּי [ם ל, [םעמכם:  ֲהָׁשל� ּו ָׁשל+ . יש לו, ושלום לו עמנו, ואם ַוּיֹאְמר�

ה ִעם אתה רוצה לשאול על עניינו: [ ָּבָא* אן:ְוִהֵּנה� ָרֵח�ל ִּבּת+ ֹֽ   .מכאן שהשיחה בנשים ־ַהּצ

ֹ.אֶמר ָלֶה*ם ),וכט ' ויצאבר( תשובה מאופקת המעוררת את  ַוּיֹאְמ֖רּו יָָדְֽענּו: (כט,ה)(סלוק) מרכא טפחא בתפקיד כעין סמיכות לפסוק הקודם  – ַוּי
  יעקב לחקור כדי לדעת איך לנהוג. 

ֹ.אֶמר ָלֶה*ם ),וכט ' ויצאבר( צת פרטים העשויה להתרחב, כאן שאלת השלום מתיחסת אל לבן עצמו, לביתו, אל מרכא טפחא כעין קבו – ַוּי
  היחסים בין לבן ובין הרועים, אל היחסים בין לבן ואנשי מקומו.

, או לשום דבר שעדיין לא הגיע ולשון עתידכל באה שבמקרא וטעמו באל"ף כולן נדרשין לשון  ),וכט ' ויצאבר( ]שכל טוב (בובר)[ 
[ ָּבָא*המשמשת ובאה. וכן כל שמספר מלכים ויחזקאל שטעמם באל"ף נדרשין כך, ואילו כגון נקבה, כלומר   )לז, כה ' וישבבר(, ָרֵח�ל ִּבּת+

ד הָּבאָ֖  ָאה ְוַהְּׁשֻמָעה֙  )מל"א ב,כח(, וכל שטעמם בבי"ת כגון  , ויתרם מפורשים במסורה)מגיעה הווה(ב ִמִּגְלָע֑ ב ָּב֣  ָאהּבָ֧  )יחזקאל ז,ז(, ַעד־יֹוָא֔

ה   :כולן לשון עבר ַהְּצִפיָר֛

אן ),וכט ' ויצאבר( "י]ש[ר ֹֽ ה ִעם־ַהּצ ָאה  ),טכט(. )מגיעה הווה(ב הטעם באל"ף, ותרגומו אתיא -  ָּבָא* הטעם למעלה בבי"ת , ְוָרֵח�ל׀ ָּב&
  :הראשון לשון עושה, והשני לשון עשתה. (בעבר כבר הגיעה) ותרגומו אתת

[םוַ   )ו -ד ,כט( בעל הטורים ּו ָׁשל+ י ָלְרָׁשִעֽים: ס )ישעיהו נז,כא( ולא אמרו "שלום לו" כי. ּיֹאְמר� ר ֱאAַה֖ ין ָׁש֔לֹום ָאַמ֥   ֵא֣

[ ),וכט ' ויצאבר( ]ר' חיים פלטיאל[  [ם ְוִהֵּנה� ָרֵח�ל ִּבּת+ ּו ָׁשל+ פי' בזאת תדע שהוא בשלום עם יושבי עירו כי רחל בתו הולכת . ַוּיֹאְמר�
שע"פ [ש"ר א,לח] הרועים  ואינה יראה מן הרועים כבנות יתרו התוה"מ:( ואם הייתה בתגר לא היה משלח יחידה עם צאנו עם הצאן יחידה

[, זה עיקר פשוטו. ומדרשו )בקשו לפגוע בהן לולי משה שהושיעם  דברנית ...  רחל [הדר זקנים] , מכאן כי הנשים דברניותְוִהֵּנה� ָרֵח�ל ִּבּת+
  כמותך

[ם ),וטכ ' ויצאבר( ּו ָׁשל+ ע"פ  )ב(לימוד שלום מאופק עם לבן כי הוא רשע  [בעה"ט]ע"פ  (לימוד א)קטן, שני לימודים - מונח זקף – ַוּיֹאְמר�

ה  ),וכט(תפסו לשון קצרה שלא להוציא מפיהם דבר שקר או לשון הרע על מצבו הממוני. וממה שאמרו  ]אור החיים[ [ ָּבָא* ְוִהֵּנה� ָרֵח�ל ִּבּת+
אןִעם־ ֹֽ כי לבן  יקיש. או כי לבן אינו אמיד כי צריך לבתו לרעות וגם שמספקת בת אחת קטנה לרעות צאנו כי מעט הםיעקב  יקיש ַהּצ
  :לדעת את האיש ומעשהו יקישבממונו ומזלזל בעצמו שתרעה לו צאנו בתו היקרה ומזה כילי 
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

ּו  ),וכט ' ויצאבר(רמז להקשה נמצא בתבנות הטעמים של  [ַוּיֹאְמר� [ם ְוִהֵּנה� ָרֵח�ל ִּבּת+ קטן בין שני קיסרים כהיקש -קטן ... זקף-זקף – ָׁשל+

[ ),וכט(קטן בתפקיד שני לימודים במלה - וההיקש האחר רחל דברנית וכן כל הנשים. אפשר ששני ההיקשים מרומזים בטעם זקף   ִּבּת+

  

[ל לֹא :ז,כט ויצא בראשית ן ע[ד� ַהּי�[ם ָּגד+ אֶמר ֵה. &ֹ ּו ְרֽעּו:ַוּי אן ּוְלכ. *ֹ ּו ַהּצ ,ה ַהְׁשק.   ־ֵע*ת ֵהָאֵס�ף ַהִּמְקֶנ
[ל ),זכט ' ויצאבר( ן ע[ד� ַהּי�[ם ָּגד+ קטן והתוכן הוא תיאור ואחריו תיאורי פעולות או פעולות, תבנית - מרכא פשטא מונח זקף – ֵה.

י ַהְּבֵאֽר: ,ב)כט(ם טעמים העשויה לרמז ללימוד אלפני לפניו. אפשר שכאן הלימוד הוא אל הפסוקי ה ַעל־ִּפ֥ ֶבן ְּגדָֹל֖ ָּמה  )ג,כט( ְוָהֶא֥ ְונֶֶאְספּו־ָׁש֣
י ֶבן ַעל־ִּפ֥ יבּו ֶאת־ ָהֶא֛ אן ְוֵהִׁש֧ ֹ֑ ר ְוִהְׁש֖קּו ֶאת־ַהּצ י ַהְּבֵא֔ ֶב֙ן ֵמַעל֙ ִּפ֣ ים ְוגֲָל֤לּו ֶאת־ָהֶא֙ ר ִלְמקָֹמּֽה: ָכל־ָהֲעָדִר֗ אְמ֔רּו (בר' ויצא כט,ד) ַהְּבֵא֖ ֹ֣ ן  ַוּי ֵמָחָר֖

ן ֲאָנְֽחנּו: (בר' ויצא כט,ד)]אגדה (בובר) [מדרש- שעל זה נדרש ב ֲאָנְֽחנּו: אְמ֔רּו ֵמָחָר֖ ֹ֣ [ב"ר ויצא - דרשו ב: מחרונו של מקום אנו באים. ַוּי

ַע ָלבָ֜  (כט,יג)הביא על  [ספר הפרשיות, הרב כיטוב].  מחרונו של הקדוש ברוך הוא אנו בורחים ע,י] ֹ֨ בַויְִה֩י ִכְׁשמ ֹ֣ ַמע׀ יֲַעק שחרן  ן ֶאת־ֵׁש֣
י ַהְּבֵאֽר: ,ב)כט(היה מקום עם מעט מים שקשה לחיות בו, ולכן הייתה מונחת  ה ַעל־ִּפ֥ ֶבן ּגְדָֹל֖   כדי לחלק המים לכולם במשורה שווה. ְוָהֶא֥

  א חושדים זה בזה.שהגיעו לבאר לפני יעקב המתינו לרועים אחרים. יעקב אומר להם דברי טעם במקום שאנשים ללכן הרועים 

אֶמר ),זכט ' ויצאבר( &ֹ   "י]ש[רה לימודים שנסמנם בפירוש רביע בתפקיד ארבע – ַוּי

[ל ),זכט ' ויצאבר( "י]ש[ר ן ע[ד� ַהּי�[ם ָּגד+ לפי שראה אותם רובצים, כסבור שרוצים לאסוף המקנה הביתה ולא ירעו עוד, אמר להם  -  ֵה.
[ל ן ע[ד� ַהּי�[ם ָּגד+  ל לֹא־ֵע*תואם הבהמות שלכם אף על פי כן  )ב לימוד(כלומר אם שכירים אתם לא שלמתם פעולת היום,  א) ודלימ(, ֵה.

,ה  שהולך למקום אחד ורואה דבר  (גר' שכל טוב: הגון) מיכן לאדם חשוב ]פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)[ )ג לימוד( :וגו'ֵהָאֵס�ף ַהִּמְקֶנ
דקשה לרש"י דהפסוק כופל ] ח ל"שפת[ :ואל יאמר שלום עלי נפשי )ד לימוד(למנעם  )ו למחות(גר' שכל טוב: שלא כהוגן, שצריך 
[להענין, דכיון שאמר  ן ע[ד� ַהּי�[ם ָּגד+ ,ה, לא היה לו תו למיכתב ֵה.   :, דודאי כן הוא, לכך מפרש דשני ענינים הםלֹא־ֵע*ת ֵהָאֵס�ף ַהִּמְקֶנ

אֶמר ),זכט ' ויצאבר( &ֹ   ]אור החיים[סיבות שנסמנם בפירוש  ארבערביע בתפקיד  – ַוּי

ן ע[ד�  ),זכט ' ויצאבר( ]אור החיים[ אֶמר ֵה. &ֹ ב"מ לב [הוא לצד צער בעלי חיים דבר תורה  א) סיבה(טעמו אשר נעשה שופט להם, וגו'. ַוּי

העיר רחוקה היא והצאן ועוד רצה לדעת אם טעם עכבתם היא לצד שאין זמן להשקות הצאן ולרעות כי  )ב סיבה(וחש על הצאן.  ]ב
כי כבר חשב להיות רועה טט: ( ודבר זה נוגע לו לדעת דרך בא בו )ג סיבה(, )ולא נשארות בשדה לעירשרגילות לחזור בערב (טט:  בייתות הנה
וחילקו אלא כפי שכתבנו בהקדמה שבמקום היה מעט מים  :ומתשובתם ידע כי לא לסיבת ריחוק העיר הם עושים )ד סיבה(, צאן אצל לבן)

  המים במשורה שווה.

אֶמר ),זכט ' ויצאבר(  &ֹ   [מלבי"ם]שנסמנם בפירוש  רביע בתפקיד ארבע אמירות – ַוּי

אֶמר ),זכט ' ויצאבר( ]מלבי"ם[ &ֹ ר"ל הנה מה שאין הולכים לרעות יצויר או לעת ערב או בעת הצהרים שהחום גדול ואוספים הצאן . ַוּי
[ל (אמירה א) רלמקום א' שיש בו צל, נגד עת ערב אמ ן ע[ד� ַהּי�[ם ָּגד+ , ונגד עת הצהרים שהיא עת הרביצה, כמ"ש איכה תרביץ ֵה.

,ה )ב(אמירה  בצהרים, אמר  אןוא"כ  )ג(אמירה  , לֹא־ֵע*ת ֵהָאֵס�ף ַהִּמְקֶנ *ֹ ּו ַהּצ ּו ְרֽעּו )דאמירה טט: ( :ַהְׁשק.  ]העמק דבר[- ו ]חזקוני[- וב ּוְלכ.

ּו דוגמא ואין איש מאסף אותי הביתה. לֹא־ֵע*ת ֵהָאֵס�ף  ),זכט ' ויצאבר( ]חזקוני[לכו לרעות ע"פ רבה הוסיפו הסבר שי אן ּוְלכ. *ֹ ּו ַהּצ ַהְׁשק.
 ]העמק דבר[ .למה היה ליעקב לומר להם כל כך, אלא מתיירא היה שמא תלך לה רחל עם הרועים והוא היה רוצה לדבר עמה ְרֽעּו

  :רחל בסוד, על כן השיאם שילכו מזה, וכ"ה ברבה בהיותו רוצה לדבר עםויאמר וגו'. 

  

F : ח,כט אשית ויצאבר א נּוַכל �ֹ   ַוּיֹאְמרּוG ל
ְספּו� ָּכל  �ד ֲאֶׁש$ר ֵיָאֽ ים ְוָגֲֽללּו� ֶאת-ַע י ַהְּבֵא,ר-ָה�ֲעָדִר+ ֶבן ֵמַע*ל ִּפ� אן׃       ָהֶא+ ֹֽ ינּו ַהּצ   ְוִהְׁשִק*
א נּוכַ  ),חכט ' ויצאבר(] רבי יוסף בכור שור[ �ֹ F ַוּיֹאְמרּוG ל להשקות, כי האבן גדולה ואין אנו יכולין לגוללה עד שנאסף כולנו. נערים היו  ל

  ),יכט ' ויצאבר([רבינו בחיי] מסביר כי יעקב היה גבור אבל  ]רבי יוסף בכור שור[אמנם הרועים, אבל יעקב איש וגיבור היה וגללה. 
  . ו וגו'אמ לאהבתהתעוררות כטבעי שאר בני אדם אבל הכל  םשוכי לא נתוסף כח בטבעו לאהבת רחל, ולא היה לו בראייתה  להורות

F וזה נתמך בתבנית הטעמים  א נּוַכל �ֹ זרקא מונח סגול, לרבות או למעט, הכא בא למעט יכולת הרועים ולרבות גבורת יעקב  – ַוּיֹאְמרּוG ל

ים ְוָגֲֽללּו� ֶאת ),חכט ' ויצאבר( ]בחיי רבינו[שלא ע"פ טבע האדם שלפי  ֶבןהָ -ָה�ֲעָדִר+ ה אור הגנוז של - ו- ה- אותיות א ה-א-ו-ר"ת ה – ֶא+
  התורה, שם הפלאים שם הדעת קישור,

ת ָהָאֶֽרץ (בר' א,א)אלו אותיות ר"ת  יִם ְוֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖ א'ת - למקדים היינו ו'את ה'ארץ לאותיות אל"ף ה"ה כאשר אותיות ה"ה וא"ו מקדימות .  ֵא֥
, שגלל את האבן במקום רועים רבים והמים ינו בהתעוררות דלתתא שעשה לאהבת אמוגבורת יעקב אבמרמז ל(בראשית א,א),  ה'שמים

  עלו לקראתו בבאר זאת ובכל סביבות חרן מאותו רגע וכל זמן שהיית יעקב בחרן.

  

ּנּו ְמַדֵּב�ר ִעָּמ,ם  ט:,כט ויצאבראשית  ָאה ִעם       עֹוֶד* י ֹרָע*ה ִהֽ -ְוָרֵח�ל ׀ ָּב& יָה ִּכ.   וא׃ַהּצֹאן� ֲאֶׁש�ר ְלָאִב+
ָאה ִעם  וא׃-ְוָרֵח�ל ׀ ָּב& י ֹרָע*ה ִהֽ יָה ִּכ. ואוטעם  ),טכט ' ויצאבר(רמב"ן  ַהּצֹאן� ֲאֶׁש�ר ְלָאִב+ י ֹרָע*ה ִהֽ להגיד כי אין לצאן לבן רועה אחר  ִּכ.

יתרו, זולתה, כי לה לבדה מסר אביה העדר והיא לבדה רועה אותם כל הימים, לא תלך בהם לאה אחותה כלל; ולא היה ענינם כבנות 
  .(שמ' ב,טז)" ותבאנה ותדלינהותבאנה ותדלינהותבאנה ותדלינהותבאנה ותדלינהשהיו שבע בנות כולן רועות כאחת, כמו שאמר "

  יתור, כי כבר הזכיר בואה עם הצאן אשר לאביה ע"י הרועים וע"י עצם בואה.– כי רעה

  ,כי לה לבדה מסר אביה העדר והיא לבדה רועה אותם כל הימים כרמב"ןיתור לרבות לה תפקידה 

י ֹרָע*ה - מ גביליםוהטעם מ סלוק, המלה – היאותבת     גם לא לאה. כי אין לצאן לבן רועה אחר זולתה, ]רמב"ן[- כלומר  ִּכ.

   –קרי  – היאכתיב,  – הוא

וא ]רד"ק[- כ א' פשט עושה תפקיד איש, י ֹרָע*ה ִהֽ כי מנהגם היה להיות גם הנשים רועות, וכן בנות יתרו, שהיה גדול מדין, היו  -  ִּכ.
        ....ב,טז) שמ' ראהבנותיו רועות (

ָאה  ְוָרֵח�ל רביע,  מונח פסק – ְוָרֵח�ל ׀ב'    משמע שיש כאן לפחות ארבעה ענינים.  –רביע  (ללא פסק) מונחָּב&

רחל דבקה בנאמנות אל הצאן ויעקב ראה חיבור זה בדומה לראיית הקב"ה את דבקות משה רבנו אל צאן  – קריאה ללא פסק מונח רביע
  תכונת המנהיג הדואג לעמו, היא כתכונת רבקה אמו של יעקב.  נאמנות זאת היא –חותנו. ודבקות 

ה (בר' ויצא כט,יז) - א מלווה לרחל כי היא בעלת מידות רוחניות נעלות כנאמר ב-ו-לומר יעקב ראה שם המיוחד ה – מצד הפסק ְיָת+ � ָהֽ ְוָרֵחל
ה׃-ְיַפת ת ַמְרֶאֽ ַאר ִויַפ.   בהקשר ליעקב:  )י,כט(א בפסוק שאחריו -ו-ם הא שמלווה את רחל מופיע הש- ו- וכמקבילה לשם ה ֹּת*
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשפ"ב)  :כח,י ויצאבראשית  1.12

  

ב ֶאת: י,ויצא כט בראשית ה ַיֲעֹק� י ַּכֲאֶׁשר� ָרָא� Vל ַּבת- ַוְיִה ֹו ְוֶאת-ָרֵח& י ִאּמ+ ֹו -ָלָבן� ֲאִח� י ִאּמ, ן ֲאִח� אן ָלָב* .ֹ   צ
$ ֶגל ֶאת  ב ַוָּי �ׁש ַיֲעֹק& ר וַ -ַוִּיַּג י ַהְּבֵא+ � ִּפ� ְׁשְק ֶאתָהֶא�ֶבן� ֵמַעל Eי ִאּֽמֹו׃-ַּי ן ֲאִח. אן ָלָב* .ֹ   צ

[ ַוֵּיְֽבְּך: א:בראשית ויצא כט,י א ֶאת־ֹקל* ב ְלָרֵח,ל ַוִּיָּׂש. ק ַיֲעֹק*   ַוִּיַּׁש.

ְׁשְק ֶאת )י,ויצא כט 'בר( Eי ִאּֽמֹו׃- ַוַּי ן ֲאִח. אן ָלָב* .ֹ   לבן)(הנמשל ללבן כקרח הנרמז בשם יעקב מעלה ברכה מעולם האצילות אל עולם אדם קדמון  צ

ב ְלָרֵח,ל )אי,ויצא כט 'בר( ק ַיֲעֹק* אותו איות שנוי בניקוד וישק וישק. יעקב משפיע מזעיר אפין דאצילות לרחל מלכות              ַוִּיַּׁש.

[ ַוֵּיְֽבְּך:  )אי,ויצא כט 'בר( ]ריקאנטי. [דאצילות א ֶאת־ֹקל* ב ְלָרֵח,ל ַוִּיָּׂש. ק ַיֲעֹק* הרומז לחיבור , רמוז מכלל דברינו סוד הנשיקה הוא. ַוִּיַּׁש.
.(טט: במשמעות המצומצמת של חיבור זעיר אנפין, שהוא שש מידות חסד,גבורה, תפארת, נצח, הוד,  הקדוש ברוך הוא עם שכינת עוזו

ם ַהְּקַטָּנ֖ה ָרֵחֽל:  )טז,כט כתיב הכא. יסוד עם מלכות) ה )ש ח,חה"ש( וכתיב התם ְוֵׁש֥    :ָא֥חֹות ָל֙נּ֙ו ְקַטּנָ֔

בפנימיות התורה הוא חיבור קב"ה עם המלכות. אחרי בכעין הקש קטנה קטנה, לוקחים את רחל הכתובה עם הקטנה  [שיר השירים]טט: 
  אחות שבשה"ש, ובשה"ש הכוונה למלכות דאצילות. וכך רחל מייצגת את המלכות.- שבראשית ולומדים שהיא ה

ב )אי,ויצא כט 'בר( ק ַיֲעֹק* רכא טפחא בתפקיד כעין מדה כ"ג מל"ב מדות כתוב המלמד על חבירו (כאן שלפניו) וגם מרכא (סלוק) מ – ַוִּיַּׁש.
  מרחיב תיקון לתוך עולם התוהו.טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. משני התפקידים מתקבל בפנימיות התורה עולם התיקון 

ב )אי,ויצא כט 'בר( ק ַיֲעֹק* א בתפקיד כעין מדה כ"ג מל"ב מדות כתוב המלמד על חבירו (כאן שאחריו) בפנימיות (סלוק) מרכא טפח – ַוִּיַּׁש.
  התורה יעקב משפיע מזעיר אפין דאצילות לרחל מלכות דאצילות

ק )אי,ויצא כט 'בר( ]שכל טוב (בובר)[  טז),ג '(בר. אומר אני כי עיקר המלה שק לבד ומדביר אני את הנשיקה קרוב אל אופן תשוקה. ַוִּיַּׁש.

Y , כל נשיקה היא לתפלות חוץ מן ג' ואלו הן של גדולה, ושל פרקים. ואף על פי שדרשנו בסדר בראשית בענין אחר, ְוֶאל־ִאיֵׁשY֙ ְּתׁשּוָקֵת֔

ים ַוּיִַּׁשק־ֽלֹו: כז),(שמות ד ושל פרישות, לגדולה דכתיב ר ָהֱאAִה֖ הּו ְּבַה֥ ֶלY ַוּֽיְִפְּגֵׁש֛ ק ַוּיִ  (ש"א י א) לפרקים ַוּיֵ֗ ֹ֥ ֶמן ַוּיִצ Y ַהֶּׁש֛ ל ֶאת־ַּפ֥ ח ְׁשמּוֵא֜ ַּק֨
הּו. ּה (רות א יד)לפרישות  ַעל־רֹאׁ֨שֹו ַוּיִָּׁשֵק֑ ק ָעְרָּפ֙ה ַלֲחמֹוָת֔ ב  )אי,ויצא כט 'בר( ר' תנחומא מוסיף אף של קריבות, שנא', ַוִּתַּׁש֤ ק ַיֲעֹק* ַוִּיַּׁש.

[ ַוֵּיְֽבּךְ ַוִּיָּׂש.  )אי,ויצא כט 'בר(: שהיא בת דודו, ְלָרֵח,ל למה בכה שראה בני אדם שם מתלחשים זה עם זה ואומרים בא זה  :א ֶאת־ֹקל*
לחדש עלינו את הערוה, שמשעה שלקה העולם גדרו עצמן מן הערוה, ואנשי מזרח גדורים מן הכל, שהרי ריבה אחת מהלכת עם כמה 

  :רועים ולא נגעו בה, ולכך בכה על שחשדוהו חנם על הנשיקה

[ ַוֵּיְֽבְּך: )אי,ויצא כט 'בר( ]א זוטרתא (לקח טוב)פסיקת[ א ֶאת־ֹקל* למה בכה, אמר בלבו אליעזר הלך להשיא את רבקה אמי, ולקח   ַוִּיָּׂש.
יו ְּביָ֑דֹו ,י)כד ' חי"שבר( עמו ֶלY ְוָכל־֥טּוב ֲאדָֹנ֖ י ֲאדֹנָי֙ו ַוּיֵ֔ ים ִמְּגַמֵּל֤ ה גְַמִּל֜ לא צמיד: ד"א ראה אותם מלחשים זה עם ואני אין עמי לא נזם ו, ֲעָׂשָר֨

זה, לומר בא זה עלינו לחדש העריות, שגדרו עליהם האומות להיות פורשים מן העריות מימות המבול, הלא תראה שריבה אחת היתה 
כה מהלכת עם כמה עדרי צאן ולא נגעו בה, לכך בכה שחשדוהו בחנם: ד"א למה בכה, ראה שאינה נכנסת עמו בקבורה, וגם היא בו

ה ַעל־ָּבנֶ֑יהָ  יד),(ירמיה לא ומבכה, שנאמר ל ְמַבָּכ֣   :לפי שנביאה היתה, ָרֵח֖

 [מדרש חפץ]. ובהערה כתב: ... בכה להודיע שאינה נשיקה של תפלות אלא של קריבות...  [תורה שלמה לד][משנת רבי אליעזר פ"ז]

ב (כט,יב) בכה הצדיק והודיעם שהיא קרובתו שנאמר ד ַיֲעֹק^ ּוא ַוַּיֵּג� � ה+ י ָאִב�יָה י ֲאִח$ ל ִּכ�   ְלָרֵח&

[ ַוֵּיְֽבּךְ  רבי יהודה אמר [זהר ח"ב קכד:] א ֶאת־ֹקל* ב ְלָרֵח,ל ַוִּיָּׂש. ק ַיֲעֹק* אלא באתדבקותא דרוחא לא יכיל לבא , אמאי קא בכה :ַוִּיַּׁש.
  )  ]הכתב והקבלה[. (טט: לא יכל לבו לסבול את עצמת ההדבקות הרוחנית ובכה. ראה להלן פי' למסבל ובכה

ב ְלָרֵח,ל  ,]תימני כת"י אלביחאני[ילקוט -וב(המשך תו"ש לד) ...  ק ַיֲעֹק* ק  זו נשיקה של שלום ד"אַוִּיַּׁש.  ,לרוח אל ,ְלָרֵח,ל ...ַוִּיַּׁש.

] א ֶאת־ֹקל* לא למד בכל נשיקה שהיא  )ב,רים אשיר השי( ]אבן עזרא[- בו .ל חילוטזה גבריאל ולמה גבריאל על שני ַוֵּיְֽבּךְ  ,מיכאל ,ַוִּיָּׂש.
  לרחל. וישק יעקבוכן  ושקה לי וישק לו יד או בכתף או בלחי על פי מנהג המדינות כמוב "דמועם הל ,וישקהו הוא בפה כמו

  לנשיקה ביד או בכתף או בלחי. [ראב"ע]מתאים לפי' .על מורה הצירוף, ומלת למד מורה החלוקה(אות)הש (ויקרא ה,כו) [התוה"מ]

ק  )אי,ויצא כט 'בר( ]"קרד[   :קבלה נשיקתו ,בעבורה )(כט,י)-(הנאמר בכיון שראתה שעשה כל זה  - ַוִּיַּׁש.

ב )אי,ויצא כט 'בר( ק ַיֲעֹק* (סלוק) מרכא טפחא בתפקיד כעין מדה כ"ג מל"ב מדות כתוב המלמד על חבירו (כאן שלפניו) רחל  – ַוִּיַּׁש.

  קבלה נשיקתו כי עשה בעבורה.

  

 היאשעל רק . (עבודה זרה כ א) אפשר היה מעין עובדא דרבי עקיבא באשת טורנוסרופוס, שרק ובכה ושחק )אי,ויצא כט 'בר( ]אלשיך[

ק  )אי,כט(...  .. ושחק על שהיתה עתידה לינשא לו(טט: שהיופי יבלה בקבר) ובכה על ההוא שופרא דבלי בארעא. גויה לה מרוב ַוִּיַּׁש.
ועל אשר בכה רבי עקיבא בכה יעקב כי רחל היתה יפת תואר . לו והוא חיבור הנפשות בנשיקה כנודע שמחתו כי בת זוגו היתה ותנשא

  (טט: בכה על שהיופי יבלה בקבר) :ויפת מראה

למה בכה, אמר יעקב, אליעזר עבד אבא הביא בידו נזמים וצמידים, ואני אין בידי  [ב"ר ע,יב] ובמדרש:...  )אי,ויצא כט 'בר( ][רבינו בחיי
לום, לפי שרדף אליפז בן עשו אחריו במצות אביו להרגו והשיגו, ולפי שגדל אליפז בן עשו בחיקו של יצחק משך ידו, אמר לו: מה כ

  .והעני חשוב כמתאעשה לצוויו של אבא, אמר לו יעקב: טול מה שבידי, 

ים יש להם קיום מצד עצמם בלבד ואינם צריכים שכל החי, לפי שאין לו חיות מצד עצמו. והעני חשוב כמת )אי,ויצא כט 'בר( ]גור אריה[
יU ִעָּמYֽ: כה, לו) ' בהר(וי ולפיכך כתיב. לכך מצד עצמו הוא חשוב כמת, והעני אין לו חיות מצד עצמו רק מצד אחרים, לזולתם י ָאִח֖ , ְוֵח֥

ת אְוׂשֹונֵ֖  כז)(משלי טו, וזהו שאמר .שאחרים מחיים אותו ֹ֣ אם כן יש לו חיות מעצמו,  -וא שונא להיות חי מאחרים כי אחר שה :יְִחֶיֽה ַמָּתנ
  .לפי שאינו מקבל החיות מאחרים

  

ב )אי,ויצא כט 'בר( ק ַיֲעֹק*   (סלוק) מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. שמחה פורצת ומרחיבה דעת. – ַוִּיַּׁש.

 ]הכתב והקבלה[. ולפי פי' ד או בכתף או בלחי על פי מנהג המדינותיבכמגביל משמעות נשיקה לפי ראב"ע  אתנח – ְלָרֵח,ל )אי,כט(

נראה לפרש נשיקה דכאן, התחברות מחשבי והתדבקות רצוני כענין צדק ושלום נשקו (תהלים פ"ה) ...  להתחברות במחשבה בלבד, 
עקב לרחל שהתחבר עמה שטעמו ע"ד מליצה דבקות מחשבי, שהצדק יהיה מדובק ומתאחד עם השלום ולא יפרדו. וטעם וישק י

  ,אמר לה יעקב מינסבת לי אמרה לו אין ]מגילה יג ב[במחשבתו ורצונו, כדאמרינן 

[ )אי,כט( ה ַעל־ָּבנֶ֑יהָ  יד),(ירמיה לא וגם היא בוכה ומבכה, שנאמר [לקח טוב]מלת "את" תרבה את רחל לבכי כפי' – ֶאת־ֹקל* ל ְמַבָּכ֣   ,ָרֵח֖

[ )אי,כט(   בין קול בכי ובין קול שמחה. ולכל אפשרות יש הסבר במדרשים ובפירושים. מקף כבורר – ֶאת־ֹקל*
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

[ )אי,כט( א ֶאת־ֹקל* מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, רבוי בכי של שמחה על פגישת רחל, רבוי בכי  – ַוִּיָּׂש.
שוב כמת ויצטרך להיעזר בלבן להחיותו ולישא את בתו של צער על שהגיע עני לעומת עבד אברהם שהגיע עם כל טוב אדוניו. והעני ח

  מהחיות שיעניק לו לבן. רבוי בכי על שרחל לא תקבר עמו.

ראה פירש כי  [לקח טוב]סלוק מגביל, אמנם  – ַוֵּיְֽבּךְ  )אי,כט( :זו היא בכיה של שמחה ומרוב אהבה המית הלב – ַוֵּיְֽבּךְ  )אי,כט( ]רד"ק[
  בל מוצע לומר שהבכי הוא על מגבלת היופי גם בזקנה וגם בבליה בקבר., אשאינה נכנסת עמו בקבורה

  

יָה: ב:בראשית ויצא כט,י ָרץ ַוַּתֵּג.ד ְלָאִבֽ ּוא ַוָּת* ה ה, י ֶבן־ִרְבָק* ּוא ְוִכ. י ָאִב�יָה� ה+ י ֲאִח$ ל ִּכ� ב ְלָרֵח& ד ַיֲעֹק^   ַוַּיֵּג�

ב )בי,ויצא כט 'בר( ד ַיֲעֹק^ הנושא  ,ה"יד]ג"מסכת כלה רבתי פ[כעין כלל השיחה שהייתה בין יעקב ורחל, וע"פ  קדמא ואזלא בתפקיד – ַוַּיֵּג�
ל , שכך עשתה רחל ללאההעבר רצונך מפני רצון חברךהכללי הוא  ירביע מרמז לארבעה פרטים בכלל,  – ְלָרֵח& מונח בתפקיד רבוי  – ִּכ�

י ָאִב�  (למוד א בתבנית) למודים בתבנית הטעמים בכתוב שאחריו ּואֲאִח$ קטן, שני למודים שלפחות אחד מהם יוצא - מהפך פשטא זקף – יָה� ה+
(א)  [אור החיים]ע"פ  בתבנית) ב(למוד מפשט הכתוב (למוד א) אם לבן רמאי יעקב אחיו ברמאות (ב) אם לבן צדיק יעקב אחיו בצדיקות. 

  סוד איך יעקב אח ללבן.לא ירמהו בדרך רשע אלא (ב) יתחכם עליו בדרך צדק ומשפט. ויש עוד לימוד בדרך ה

ה )בי,ויצא כט 'בר( י ֶבן־ִרְבָק*  מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כל מעשי יעקב הן לכבוד אמו מורתו רבקה – ְוִכ.

ּוא )בי,כט(ובשליחותה,    רמאי כלבן. אתנח מגביל. אפשר שמרמז כי יראת הרוממות של ה' בהיותו בן יצחק ורבקה מחייבת שלא יהיה  – ה,

  שהייתה בין יעקב ורחל, ארבעה פרטים בכלל השיחה
 ,מינסבת לי אמרה ליה אין (למוד א) אחות אביה הוא אלא אמר להבן וכי אחי אביה הוא והלא  ,כי אחי אביה הוא [תורה שלמה לח]

אמר  ,רמיותאבויי סגי שרי לצדיקי לאמרה ליה ומ )ג(למוד  ,אמר לא יכלת ליה לה אחיו אנא ברמאותו )ב(למוד מיהו אבא רמאה הוא 
ר רִעם־נָבָ֥  )כז,יח 'תה( לה אין ׁש ִּתְתָּבָר֑ ֵּק֗ ּוא ט]ל[ )ד(למוד  :)יג להמג( :ִּתְתַּפָּתֽל ְוִעם־ִע֝ י ָאִב�יָה� ה+ י ֲאִח$ ני בת אביה הוא אלא ואח ןב והלא ,ִּכ�

ּוא ְוִכ.  ]מ[ ג)"הרדמ( אחים הרי הן כאחים � ה+ י ָאִב�יָה י ֲאִח$ ּואִּכ� ה ה, ּוארמאות לאם  ,י ֶבן־ִרְבָק* י ָאִב�יָה� ה+ י ֲאִח$ ן ואם לצדק כי ב ,ִּכ�
  :כמו כן אמרה לו מכל מקום כן לא יכילית ליה, מיד מסר לה סימנין (נאמר גם) [מדרש אגדה (בובר)]- . וב[ב"ר ע.] הוא רבקה

  

ב )בי,ויצא כט 'בר( ד ַיֲעֹק^ לובו  ,העבר רצונך מפני רצון חברך קדמא ואזלא בתפקיד כעין כלל – ַוַּיֵּג�   רביע מרמז לארבעה פרטים – ְלָרֵח&

  ., שכך עשתה רחל ללאה ודוד לשאולהעבר רצונך מפני רצון חברך ,ה"יד]ג"מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פ[

ל )בי,ויצא כט 'בר( דכתיב )[בבלי בבא בתרא קכג,א]-כאן גם במ(רחל ללאה,  ב ְלָרֵח& ד ַיֲעֹק^ ּוא ַוַּיֵּג� ה ה, י ֶבן־ִרְבָק* ּוא ְוִכ. י ָאִב�יָה� ה+ י ֲאִח$ ; ִּכ�

ּוא - ו י ָאִב�יָה� ה+ י ֲאִח$ ּוא אלא כיון דאמר לה, והלא בן אחות אביה הוא, ִּכ� ה ה, אמרה ליה הן , אמר לה מינסבת לי (למוד א), ֶבן־ִרְבָק*
ומי שרי לצדיקי למעבד  )ג(למוד , חיו אנא ברמאותאאמר לה א, ולא יכלת ליה, אלא אבא רמאה הוא )ב(למוד , נסובה מינסיבא לך

ים ִּתַּתָּמֽם: ,כו)יח 'תה( דכתיב, רמאותא, אמר לה הן ִמ֗ ר ָּת֝ ד ִעם־ְּגַב֥ יד ִּתְתַחָּס֑ ׁש ִּתְתַּפָּתֽל: (כז) ִעם־ָחִס֥ ֵּק֗ ר ְוִעם־ִע֝ ר ִּתְתָּבָר֑ ומה  )ד(למוד  ִעם־נָָב֥
 (לרחל)לה  (יעקב) מסר, (מכניס אותה לך בנישואין) ומעייל לה נהליך, דקשישא מינאיאית ליה אחתי , אמרה ליה, רמאותא אית ליה

כאשר יגלה שזאת אינה ( אחתי )עתה תתביש(השתא מיכספא  (רחל)סברה , לה ללאה לחופה) (מכניסכי קא מעייל  (בליל הנישואין) ,סימנין
ה ,כה)כט צא' ויבר( היינו דכתיב, הנהו סימנין )לאה(ללה  (רחל)מסרה , )רחל וא ֵלָא֑ ֶקר ְוִהּנֵה־ִה֖ ֹ֔ י ַבּב  )יעקב(מכלל דעד האידנא לא הוה , ַויְִה֣

ודוד        )[בבלי בבא בתרא קכג,א]-(עד כאן גם ב .ורחל מסרתן ללאה לא הוה ידע, דמתוך סימנין שמסר יעקב לרחל, ידע דלאה היא
, והוא ידע דסופיה למימלך, וסקת, וכל הנמשח מן הקרן מלכותו קיימתכל הנמשח מן הפך מלכותו פ, (כעין הלכה מסיני) גמירי, לשאול

  (טט: רחל בטלה רצונה מפני רצון לאה, דוד בן יהודה בן לאה בטל רצונו מפני שאול בן בנימין בן רחל) .לידחיה, אלא אמר לא אמר

יָה. )בי,ויצא כט 'בר( ]פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)[  ָרץ ַוַּתֵּג.ד ְלָאִבֽ שהרי ברבקה כתיב  ]שכל טוב (בובר)[ ( מלמד שלא היה לה אם ַוָּת*
ית ַוַּתֵּג֖ד ַהּֽנֲַערָ֔  ָרץ֙ ַוּתָ֙  )כח,כדחי"ש  'בר( ּה ְלֵב֣ , שכן דרך הנערה כל מה שיש בלבה מגדת לאמה וכאן לאביה, מלמד ):ָהֵאֶּֽלה יםַּכְּדָבִר֖  ִאָּמ֑

  :שמתה אמה

סלוק כמגביל. מוצע לומר שרבקה הגבילה במה שהגידה. והגידה בשנוי  - :ָהֵאֶּֽלה קיד שנויטפחא בתפ – יםַּכְּדָבִר֖  )כח,כדחי"ש  'בר(
  מהסדר שעבד אברהם עשה ואמרה כמו שהעבד אמר בסעודה שקודם שאל לשמה ומשפחתה ואח"כ שם הקישוטים עליה.

   שאם הייתה מספרת כסדר הדברים המשפחה הייתה סותרת את דברי עבד אברהם בסעודה.

ָרץ )בי,ויצא כט 'בר( יהָ  טפחא בתפקיד שנוי – ַוָּת* מרכא מרבה סלוק כמגביל. בסה"כ רבוי הגבלות. מוצע לומר שרחל  – .ַוַּתֵּג.ד ְלָאִבֽ
הגבילה במה שהגידה. והגידה בשנוי שלא אמרה שנשק לה ולא אמרה שהסכימה להינשא ליעקב, ולא שהזהירה את יעקב על רמאות 

  .ר לה סימנין שעל פיהם יעקב ידע האם לבן מרמה אותו בשעת הנישואיןלבן אביה, ולא הגידה שמס

  

ל: :ז,טבראשית ויצא כט ם ַהְּקַטָּנ*ה ָרֵחֽ ה ְוֵׁש. ן ְׁשֵּת�י ָבנ,[ת ֵׁש$ם ַהְּגֹדָלה� ֵלָא+   ּוְלָלָב*
ה ְיַפת: בראשית ויצא כט,יז ְיָת+ � ָהֽ ֹות ְוָרֵחל ה ַרּכ, .י ֵלָא* ה-ְוֵעיֵנ ת ַמְרֶאֽ ַאר ִויַפ.   ׃ֹּת*

.י ֵלָא*ה )כט,יז ' ויצאבר( כעין מדה כ"ב מל"ב מדות מחבירו (כאן הפסוק מידת דרישה סמיכות כעין (סלוק) מרכא טפחא, בתפקיד  – ְוֵעיֵנ

ֹות  )כט,יז ' ויצאבר( ) ]א,בבלי בבא בתרא קכג[ (ע"פ  ]רש"י[וזה כפ'הפסוק הקודם שלפניו) מלמד עליו.  ה ַרּכ, .י ֵלָא*  שהיתה סבורה –ְוֵעיֵנ
 )זטכט, ' ויצאבר(-(טט: ובשני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן,  (בהתמדה)שהיתה שומעת ובוכה שהיו הכל אומרים  בלעלות בגורלו של עשו

  :(יעקב הצדיק) לקטן ולכן תנשא)טט:(הקטנה  (טט: רחל)ו (עשו הלסטים) לגדול ולכן תנשא)טט:(הגדולה  )נאמר כי לאה 

ֹותעשו אבל בזכות שהרבתה בכיה עיניה נ וטעם אתנח בתפקיד הגבלה מלמד שהסיבה לרכות רבוי בכיה לעורר רחמים עליה ולא  ַרּכ,
  שהייתה חולנית בנטיפת דמעות. ולבן שסבר לרמות את יעקב היה השליח להצילה מעשו ולהנשא ליעקב.

ַאר ,יז)כטויצא  'בר(  לברך ברוך ם טובים (ב) יופי פנים הגורם תאר" כאן (א) בעלת תכונות ומעשי- במשמע "יפתמקף כבורר  – ְיַפת־ֹּת*
ה - רחל אמנו הייתה צנועה ולא גאה ב שככה לו בעולמו. ת ַמְרֶאֽ ַאר ִויַפ.   ְיַפת־ֹּת*

ה- ְיַפת ,יא)יב לך' בר(שרה אמנו הייתה  מראה" כאן (א) בעלת תכונות ומעשים טובים (ב) יופי פנים -במשמע "יפתמקף כבורר  – ַמְרֶא*
  שרה אמנו הייתה צנועה ואילו אבשלום התגאה ביופיו. כה לו בעולמו.לברך ברוך שכהגורם 

ה-ְיַפת ,יא)יב לך' בר( לברך ברוך מראה" (א) בעלת תכונות ומעשים טובים (ב) יופי פנים וגוף הגורם - במשמע "יפתמקף כבורר  – ַמְרֶא*
אבשלום  ִאיׁש־ָיֶפCה ,כה)שמו"ב יד( כז)-,כדב יד"שמו( ]אלשיך[(ג) יופי גוף המביא את בעל הגוף להתגאות בו. ע"פ  שככה לו בעולמו.

  התגאה ביופי גופו ושערו.
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשפ"ג) (בהשתתפות נחלת יעקב) :כח,י ויצאבראשית  1.13

ר  ,כ:כחויצא בראשית  � ֶדר ֵלאֹמ, ב ֶנ ר ַיֲעֹק*   ַוִּיַּד.
ֶרA ַהֶּזה� ֲאֶׁש�ר אָ  �ִני� ַּבֶּד$ י ּוְׁשָמַר ים ִעָּמִד& ה ֱאIִה^ ׁש:ִאם־ִיְהֶי� ֶגד ִלְלֹּבֽ ל ּוֶב. י ֶלCֶחם ֶלֱאֹכ* A ְוָנַֽתן־ִל. י ה[ֵל+   ֹנִכ�

ר (בר ויצא כח,כ) ]הדר זקנים[ � ֶדר ֵלאֹמ, ב ֶנ ר ַיֲעֹק* רמהו . ַוִּיַּד.  ֹובט֖  ,ד)קהלת ה(. לאמר לדורות שיהיו נודרין בעת צרתם דאע"ג דכתיב ֵלאֹמ,

ר ר ֲאֶׁש֣ ֹ֑ ֽ  ְוA֥א ִמֶּׁשִּתּ֖דֹור Aֽא־ִתּד  'במ(. בעת צרה מיהא יכול לידור ולשלם נדרו לאחר זמן וכן מצינו שנדרו ישראל בעת צרתם שנאמר :םְתַׁשֵּל

ל רַוּיִּדַ֨  )ב,חקת כא ֹ ' ַלֽה֖  ֶנֶ֛דר יְִׂשָרֵא֥ ן ראמַ֑ ַוּי ֹ֨ ן ִאם־נָת ם ִּתֵּת֜ י ַהּזֶה֙  ֶאת־ָהָע֤ י ְּביִָד֔ שנדר בעת צרה  וכן מצינו בדוד מלך ישראל :ֶאת־ָעֵריֶהֽם ְוַהֲֽחַרְמִּת֖
ה נּוֲהֵבאתָ֥  )יא,סו 'תה(שנאמר  ְמּתָ  ַבְּמצּוָד֑ ה ַׂש֖ ֹ֮  ,טו)סו 'תה( :ְבָמְתֵנֽינּו מּוָעָק֣ ים ֤לֹותע Y ֵמִח֣   וכו'. ומכאן סמכו לנדור בשביל החולים: ַאֲעֶלה־ָּל֭

י (בר ויצא כח,כ) ים ִעָּמִד& ה ֱאIִה^ ים  (בר ויצא כח,כ)והכי הוא אומר כן . הפשט כך הוא אין זה תנאי אלא שבועה ִאם־ִיְהֶי� ה ֱאIִה^ ִיְהֶי�
י את ֶבןְוָהאֶ֣  (בר' ויצא כח,כב)וכן ישמרני כי כאשר אשוב אעשה ִעָּמִד& ֹ֗ ְמִּתי֙  ַהּז ה ֲאֶׁשר־ַׂש֙ ית יְִהֶי֖ה ַמֵּצָב֔ ים ֵּב֣ ר ְוכֹל֙  ֱאAִה֑ י ֲאֶׁש֣ ר ִּתֶּתן־ִל֔ ּנּו ַעֵּׂש֖  ֲאַעְּׂשֶר֥

Yֽאי נדר.ולעולם לא על תנ :ָל  
ב בר ויצא כח,כ)( ר ַיֲעֹק* בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן למוד מנדר יעקב בעת צרה, התר  מרכא טפחא – ַוִּיַּד.

  לישראל  לנדור בעת צרה.

נדר, כאן  –ה בין משמע שהכתוב הוא תנאי ובין משמע שהכתוב הוא שבוע  ]הדר זקנים[מקף כבורר ע"פ  – ִאם־ִיְהֶי�ה (בר ויצא כח,כ)
  הוא נדר.

  

ן ֶאת : בראשית ויצא כט,יג ַע ָלָב� � ִכְׁשֹמ� ב ֶּבן-ַוְיִהי $ ָרץ ִלְקָראתֹו� ַוְיַחֶּבק-ֵׁש�ַמע׀ ַיֲעֹק� ֹו ַוָּי הּו ֶאל-לֹו� ַוְיַנֶּׁשק-ֲאֹחת& ֹו ַוְיִביֵא* ֹו - ל+   ֵּבית,
ת ָּכל  ן ֵא. ֶּלה׃-ַוְיַסֵּפ�ר ְלָלָב+ ים ָהֵאֽ   ַהְּדָבִר*
ן ֶאת )גכט,י ' ויצאבר( ]מדרש הגדול[ ַע ָלָב� � ִכְׁשֹמ� ב- ַוְיִהי   )י,כד "שחי 'בר( אמר בלבו אליעזר פיסול הבית היה וכתיב ביה. ֵׁש�ַמע׀ ַיֲעֹק�

ים ה גְַמִּל֜ ֶעֶבד ֲעָׂשָר֨ ח ָה֠ $ ָרץ ִלְקָראתֹו�  מיד, זה שהוא אהובו שלבית על אחת כמה וכמה, ַוּיִַּק֣ וכיון דלא חמא עמיה כלום אמר דלמא . ַוָּי
ֹו-ַוְיַנֶּׁשק. וכיון דלא אשכח כלום לֹו� -ַוְיַחֶּבקה ואינון קטירין בחרציה, מיד דינרין אית לי . אמר דלמא מרגוליין עמיה ואינון בפומיה, ל+

ת ָּכל, אמר ליה מא את סביר ממון אתית טעין לא אתית טעין אלא מלין ן ֵא. ֶּלה-ַוְיַסֵּפ�ר ְלָלָב+ ים ָהֵאֽ וכי תעלה על דעתך . ַהְּדָבִר*
 ם אלא שקדמו אליפז בדרך וביקש להרגו וליטול כל ממונו. כיון שבא להרגו אמר לו הוי יודע שיש עלינו שטר חוב,ששילחו אביו ריק

ע ִּכי־ֵג֣ר׀ יְִהֶי֣ה זְַרֲעU֗  טו,יג) ' לך(בר ַע ֵּתַד֜ ֹ֨ אלא מוטב שתיטול כל ממוני ותניחני ואני אפרע את , אם אתה הורגיני אתם פורעין את השטר, יָד
ה לב,יא) ' וישלח(בר עליו ונטל כל ממונו ושילחו ריקם. לכך נאמר וקיבל. השטר ן ַהּזֶ֔ ְרִּת֙י ֶאת־ַהּיְַרֵּד֣ י ָעַב֙ י ְבַמְקִל֗   .ִּכ֣

�  )גכט,י ' ויצאבר( בראשית רבה [תרסא בתפקיד שיעור, אומדנת לבן ממה שעבד אברהם הביא, שיעקב מביא עמו עושר גדול.  – ַוְיִהי

ויהי כשמוע לבן וגו', אמר אליעזר פסול הבית היה דכתיב ויקח העבד עשרה גמלים, זה שהוא אהובו  ]ן יג(וילנא) ויצא פרשה ע סימ
  של בית עאכ"ו,

והמשך תיב"ע מפרט זאת.  גבורתו וחסידותו של יעקבעל  [תיב"ע]ציטט את  (הרב א"ל שטיינמן זצ"ל] אילת השחר[. מבוא להסבר הבא
עַ כתב כי  ]אגרא דכלה[ צרוף  .בכלל זהששמע ישנם כל הדברים  ,מקור בתיב"ע)ללא ציון שה (של יעקב גבורותיה וחסידותיה. ןָלָב�  ִכְׁשֹמ�

  הוא כעין כלל ופרט.  ןהשערה שאחד מתפקידי תבנית הטעמים קדמא ואזלא הוא לרמז על כלל כלשהו וכאמתאים לשלושה המקורות 
  ]טז –פסוק יג תורה בראשית (פרשת ויצא) פרק כט  -תרגום המיוחס ליונתן [

א ְויַת ְסַדר ִּבְרָכָתא ִמן יַד ָאחֹוי ְוֵהיY ִאְתגְֵלי ֵליּה יְיָ (יג) ַוֲהָוה ְּכִמְׁשַמע ָלָבן יַת ְׁשַמע גְבּוְרֵּתיּה ַוֲחִסידּוֵתיּה ְדיֲַעקֹב ַּבר ַאֲחֵתיּה ֵהיY נְֵסיב יַת ְּבֵכירּותָ 
ן יַת ָּכל ַפת ֵּביָרא ּוְסֵליַקת ְלַאנְּפֹוי ּוְרַהט ִלְקָדמּוֵתיּה ְוגֵָפיף ֵליּה ּונְֵׁשיק ֵליּה ְוַאֲעֵליּה ְלֵביֵתיּה ְוָתנֵי ְלָלבָ ְּבֵבית ֵאל ְוֵהיY גַָדר יַת ַאְבנָא ְוֵהיY טָ 

  ִּפְתגַָמיָא ָהִאיֵלין:
  ]יז –כתר יונתן בראשית (פרשת ויצא) פרק כט פסוק יג [ 

ו של יעקב בן אחותו איך לקח את הבכורה ואת סדר הברכות מיד אחיו ואיך התגלה לו יי (יג) ויהי כשמוע לבן את שמע גבורותיו וחסידות
בבית אל ואיך הוריד את האבן ואיך שפעה (צפה) הבאר ועלתה לפניו וירץ לקראתו וימשש לו וינשק לו ויביאהו לביתו ויספר ללבן את כל 

  הדברים האלה:

� כִ  )טו - ג כט,י ' ויצאבר( ]אילת השחר[ ן ַוְיִהי ַע ָלָב� $ ָרץ ִלְקָראתֹו� וגו' ְׁשֹמ� עַ  מפרש מש"כ ]תרגום יב"ע[- ב. ַוָּי � ִכְׁשֹמ� גְבּוְרֵּתיּה  ששמע, ַוְיִהי
ומשמע דהתפעל קצת , את כל הדברים שעבר על יעקב שלקח את הבכורה וכו' ומפרט, את גבורתו וחסידותו של יעקבַוֲחִסידּוֵתיּה 

להלן פסוק כ"ה משמע  ]דעת זקנים[- (וב את הבכורה ולקח את הברכות ושה' נגלה עליו מיעקב, ובאמת מהיכן לבן שמע דיעקב קנה
וא"כ לא , ולפירושו יתכן ששמע גם דאליפז נטל מיעקב את כל ממונו, שגם לאה ידעה מענין מכירת הבכורה, וכנראה זה התפרסם)

  :יצא לקראתו מהטעם דפרש"י שמא יש ממון בידו

והנה בפסוק , ומה שהי' יעקב בבית לבן לא הי' נכנס באהלו עכ"דוכו'  כתב אין ליכנס בבית כותים ]ספר חסידים (אות תתשנ"ז)[- ב
ים ָׁשנָ֘ה ְּבֵביֶתU֒  מא),לאבר' ויצא ( ומש"כ להלן, וצ"ל דחוץ מפעם זו הוא לא נכנס לביתו, זה כתוב מפורש שנכנס לביתו י ֶעְׂשִר֣ צריך , זֶה־ִּל֞

  :ם זה נקרא בביתךוג, לפרש הכונה שהי' סמוך לו

  

ב ֶּבן-ֶאת ]אגרא דכלה בראשית פרשת ויצא[ ֹו-ֵׁש�ַמע׀ ַיֲעֹק� ֶסד ַעל־ְלׁשֹוָנּֽה: ,כו)משלי לא(      ֲאֹחת& ֗ ה ְוֽתֹוַרת־ֶח֝ ה ְבָחְכָמ֑ יָה ָּפְתָח֣ ישעיהו ( ִּפ֭

י ְּבָיּ֣ה ֔ה' ֖צּור עֹוָלִמֽים: )דכו, ד ִּכ֚ שם ניקוד והספירה  מבואאייזן הי"ו,  מ"יבעזרת הרב א שם]  דכלהאגרא [הסבר דבר  ִּבְט֥חּו ַבֽ֖ה' ֲעֵדי־ַע֑
. קמץ כתר, פתח חכמה, צירי בינה, סגול חסד, שוא גבורה, חולם תפארת, חיריק נצח, קובוץ הוד, שורוק יסוד, (אין שהניקוד מרמז אליה

  ניקוד מתאים נקוד ְצֶבאֹות בשנוי סדר בשם הוי"ה) מלכות

�  )גכט,י ' ויצאבר(בפסוק  עַ  ַוְיִהי ן ִכְׁשֹמ� , גבורה וחסידות בכלל זהששמע ישנם . כל הדברים (מקור בתיב"ע) וכו' גבורותיה וחסידותיה. ָלָב�

בצירי  ֵׁש�ַמע )גכט,י ' ויצאבר( היינו שהוא איש תם יושב אהלים כלול מאהל אברהם ואהל יצחק חסד וגבורה דייק לה באפשר מדכתב
ומקבל ממנה , ניקוד החכמה פתח קו ימין חכמה וזה שניקוד פתח בשמאל אינו מעכב) שמתחיל בספירתין ימקו פותחים בבד"כ (להסבר  ,ופתח
ה ,כו)משלי לא( החסד יָה ָּפְתָח֣ ה ניקוד פתח)כמו שם ה ָּפְתחָ֣ מכיל מלת ( ִּפ֭ ֶסד       ְבָחְכָמ֑ ֗ ֶסדהמשך קו ימין מחכמה אל (ְוֽתֹוַרת־ֶח֝ ֗  )סגולניקוד  ֶח֝

(שתי  ָיּ֣ה(קו שמאל גבורה ניקוד שוא )ּבְ . (בינה עובר לגבורה מרומז באותיות ֖צּור עֹוָלִמֽים )דכו,ישעיהו (צירי ניקוד הבינה , :ַעל־ְלׁשֹוָנּֽה

ומקבל ממנה מדת הגבורה קו  (מבינה)מינה  יוצאים) –(מעוררים  מתערין גבורה)=( ודינין )) אותיות ראשונות משם הוי"ה שהם מייצגות
ב ֶּבןובין , ֵׁש�ַמע׀ נכתב פסיק ביןוכו'.  ית בכורתא (תפס) יבהיך נס. שמאל ֹו-ַיֲעֹק� (קודם להגעת  להורות מה הן השמועות ששמע, ֲאֹחת&

יִם )לו,כז 'תול 'בר(הוא יעקב על שם  ,)לבן יעקב אל נִ֙י ֶז֣ה ַפֲעַמ֔ י )לו,כז 'תול ' בר(( בכורה, ַוּֽיְַעְקֵב֙ ֹו-ןּבֶ וגם שמע שהוא , ברכה )ֶאת־ְּבכָֹרִת֣  ֲאֹחת&
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(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא ר֥כאמ ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאמחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

ּה )כג,כה 'תול 'בר( שנתגלה אליו י"י כמו אחותו דנאמר אצלה אֶמר ֜ה' ָל֗ ֹ֨   .כן עלו לקראתו ב"ר פ"ס ה'][ וכמו שעלו המים לקראתה, ַוּי

מלת "את" משמעותה רבוי. מקף בורר בין מסלול למוד שמיעה של שמועות על יעקב ובין מסלול למוד על קוי ימין  – ֵׁש�ַמע׀-ֶאת
בספירות . רש"י פירש "בא אחיך בערמה" לקח הברכות בחכמה. אפשר כי הרבוי ממלת "את" מרמז שגם על תפיסת הבכורה ושמאל 

ריחוק זמן מהאירועים בנזיד עדשים אפשר לומר שעשה בערמה שהיא חכמה. מלת "את" גם עשויה לרמז לריחוק כלשהו, כאן על 
מרמזת לחכמה של יעקב, לבינה של רבקה וגבורה  של רבקה שקבלה  ֵׁש�ַמע׀מלת  שונאו. והללו עד הופעת יעקב אצל לבן ועדיין עש

ח־ִלֽי: )יג,כז 'תול 'בר(על עצמה הקללות אם תהיינה  י ְוֵלY֥ ַקֽ ע ְּבקִֹל֖ Y ְׁשַמ֥ י ַא֛ אֶמר לֹ֙ו ִאּ֔מֹו ָעַל֥י ִקְלָלְתU֖ ְּבִנ֑ ֹ֤ גבורת יעקב בתפיסת  ַוּת
  הבכורה והברכות 

ע )יג,כז 'תול 'בר(   פתח בשמאל המלה הוא חכמה מקו ימין, שוא מימין הוא גבורה מקו שמאל שני לבינה שבראש  קו שמאל. – ְׁשַמ֥

יו הֹוִׁשיֽעֹו:) ז,לד 'תה(כן מצינו  רֹוָת֗ ַע ּוִמָּכל־ָצ֝ ָרא ַו֣ה' ָׁשֵמ֑ עַ  ה' ובית דינו, ַו֣ה'זה יעקב,  ָעִנ֣י ֶז֤ה ָעִנ֣י ָק֭ ח קמץ כתר, צירי בינה, פת – ָׁשֵמ֑
ם ִהִּציָלֽם: ,יח)לד 'תה(חכמה.  רֹוָת֗ ַע ּוִמָּכל־ָצ֝ עַ  ה' ובית דינו, ַו֣ה' צדיקים, ָצֲע֣קּו ָצֲע֣קּו ַו֣ה' ָׁשֵמ֑   קמץ כתר, צירי בינה, פתח חכמה – ָׁשֵמ֑

  

ב ֶּבן-ֶאת ֹו -ֵׁש�ַמע׀ ַיֲעֹק� גבורת יעקב ועל  שהיו הרבה משמיעים ללבן על הפסקמביא מדרש על  [הרב כיטוב ספר הפרשיות] - ֲאֹחת&
ב  - שפע המים שהחל במקום עם בואו, אבל התעלם מכך עד שהודיעוהו ש ֹו-ֶּבןהוא ַיֲעֹק� כי  (ללבן), שאז אמר שהכל יכבדוהו ֲאֹחת&

  אחותו הגיע.- בזכותו בן
ב ֶּבן-ֶאת ֹו -ֵׁש�ַמע׀ ַיֲעֹק� מידה י"א  דרבי שנחלק,  מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע, הפסק כאן בתפקיד של כעין כתוב סדור - ֲאֹחת&

  , אלעזר בריה"ג

  קריאה עם פסק משמעותה התעלמות לבן מאיש בשם יעקב,

$ ָרץ ִלְקָראתֹו� . ורק אז אחותו כי כביכול בזכות לבן הגיע למקום- התכבדות לבן ביעקב בןפסק משמעותה  ללאקריאה    .ַוָּי

�  )גכט,י ' ויצאבר(   מהשמועות ששמע קודם לכן. ,גבורתו וחסידותו של יעקבתרסא בתפקיד שיעור, אומדנת לבן של  – ַוְיִהי

�  )גכט,י ' ויצאבר(   תרסא בתפקיד מחיצה שלא להכנס לבית כותים כנראה זה שיש בו עבודה זרה – ַוְיִהי

�  )גכט,י ' ויצאבר( עַ  ַוְיִהי   קדמא בתפקיד ידיעה קודם להגעת יעקב, "ויהי" שהתברר שמה שמע על יעקב אכן אמת.  – ִכְׁשֹמ�

�  )גכט,י ' ויצאבר( עַ  ַוְיִהי ן ִכְׁשֹמ� - ו ]אגרא דכלה[קדמא ואזלא כרומזת לכלל ופרטיו אחריו. מסקנה המתקבלת מחיבור פירוש  – ָלָב�
  ]אילת השחר[

ן )גכט,י ' ויצאבר( ַע ָלָב�  גְבּוְרֵּתיּהקדמא ואזלא כרומזת לכלל הדברים שע"פ תיב"ע לבן שמע קודם להגעת יעקב על יעקב  – ִכְׁשֹמ�

והפרטים   , גבורה וחסידות (של) בכלל זהששמע ישנם כל הדברים  כתב ]אגרא דכלה[- ו את גבורתו וחסידותו של יעקב,ַוֲחִסידּוֵתיּה 
ןשל הכלל  ַע ָלָב� איך לקח את הבכורה ואת סדר הברכות מיד אחיו ואיך התגלה לו נודעו ללבן לפני הגעת יעקב והם: לפי תיב"ע  ִכְׁשֹמ�

  יך הוריד את האבן ואיך שפעה (צפה) הבאר ועלתה לפניויי בבית אל וא

הּו  )גכט,י ' ויצאבר( ֹו- ֶאלַוְיִביֵא* לבן שינה מקבלת עבד אברהם ששם תכשיטים על  [באר מים חיים]טפחא בתפקיד שנוי, ע"פ  -  ֵּבית,
ילו ביעקב שהגיע ללא רכוש טיפל רבקה, לכן כיבדו לאורחים, פנוי הבית מע"ז, מקום ללין, רחצה, סעודה, מקום ואוכל לגמלים. וא

  ללא שום כבוד וגם סעודה לא הגיש לו. 

הּו ֶאל )גכט,י ' ויצאבר( ֹו-ַוְיִביֵא* ביתו מקף כבורר בין פנים הבית ובו ע"ז ובין חיצוניות הבית שאין בו ע"ז, אתנח בתפקיד - אל -  ֵּבית,
  מלקבל אורח בכבוד.הגבלה שיעקב הגביל כניסתו לחלק הבית ללא ע"ז, או שלבן הגביל עצמו 

  

(בבא בתרא קנ"ג א)  וגם כי כבר אמרו שני בנים ליצחק ושתי בנות ללבן הגדולה לגדול וכו'...  ]באר מים חיים בראשית פרשת ויצא[
ועל כן עתה כשבאתה רחל וסיפרה לו כדברים האלה אז ודאי ידע כי יעקב הוא, לפי שנזדמן לו זיווגו על הבאר ונזדמן לו הקטנה, 

ן  וזהו שאמר הכתוב. י הוא לקטן והוא יעקבבודא ַע ָלָב� � ִכְׁשֹמ� ב ֶּבן-ֶאתמכבר את ַוְיִהי ֹו -ֵׁש�ַמע׀ ַיֲעֹק� ורחל , וידע שרצונו ברחלֲאֹחת&
$ ָרץ ִלְקָראתֹו� ַוְיַחֶּבק על כן. נזדמנה לו עתה על הבאר בודאי הוא הוא עבד שבא לכאן  ]בראשית רבה ע', י"ג[ כמאמר חז"לוגו' לֹו� -ַוָּי

ֹו -לֹו� ַוְיַנֶּׁשק-ַוְיַחֶּבקהגם שבקרא נאמר וכו'.  כו' ושמא זהובים או מרגליותו . משמע שחיבק ונישק לו בעצמו ולא לשם דבר אחרל+

והיה די לומר ויחבק וינשק לו ומדאמר שני פעמים נשמע שלכל אחד היה כוונה אחרת וחיבקו , מכל מקום למדוהו מכפל לו שנאמר
  .שמו עבור מרגליות כי לבן הארמי

ֹו-לֹו� ַוְיַנֶּׁשק-ַוְיַחֶּבק )גכט,י ' ויצאבר( בראשית רבה [מקף מקף כל אחד בתפקיד בורר בין כיבוד ובין חיפוש ממון על גופו של יעקב.  -  ל+

ֹו-ַוְיַנֶּׁשק, וכיון דלא אשכח כלום (בחגורה) אמר דינרים אינון ואינון בחרציה, לֹו� -ַוְיַחֶּבק ]יג' ע, סי' (וילנא) ויצא פר ר דלמא אמ, ל+
לא אתית  (מביא טעון)א"ל יעקב מה את סבור ממון אתית טעין  ,וכיון דלא חמא כלום פי יעקב)תוך (ב מרגליות אינון ואינון בפומיה

ן מילין טעין אלא (א) שבא מתוך אונס אחיו (ב) שקנה חייו  [ר' עובדיה מברטנורא] קטן שני למודים. ע"פ- מונח זקף -   ַוְיַסֵּפ�ר ְלָלָב+

  מונח מרבה עוד זוג למודים (א) שעשה בכבוד צווי אמו רבקה (ב) בא לשאת אשה בצווי אמוטעם  ממונו לאליפז בן עשו. במסירת

ת )גכט,י ' ויצאבר( ים-ָּכל ֵא.   מקף מרמז שיעקב בורר בסיפורו מה לא לספר ללבן, כגון שאמר לרחל כי אחי אביה הוא ברמאות. – ַהְּדָבִר*

ֶּלהק של בדבריו נתמך בטעם סלו הבורר   כפירש ת דבריו לרמת התנהגות של לבן .בתפקיד הגבל ָהֵאֽ

 ' ויצאבר( ולא דיבר עמו מאיזה סיבה בא הנה ומה רצונו כי אם יעקב התחיל, לא שאל אותו כלל ]באר מים חיים בראשית פרשת ויצא[

ת ָּכל )גכט,י ן ֵא. ֶּלה׃-ַוְיַסֵּפ�ר ְלָלָב+ ים ָהֵאֽ הולך בביתו כאלם סר וזעף ואינו , נם באורח הבא לביתםכדרך כל אלו שאין רצו ַהְּדָבִר*
, מדבר עם האורח כלל שום דיבור ואינו שואלו מי הוא ומאין בא ואנה ילך עד שמוכרח האורח להתחיל לדבר אליו ולספר לו כל ענינו

ואותו הכניס בצרות עין  ,וכל זה כי מעולם לא עשה לשם שמים רק חומד ממון היה והכניס בשמחה עבד אבי אביו לפי שהיה טעון
  .ובמר נפש לפי שמצאהו ריקם כאמור

ת ָּכל )גכט,י ' ויצאבר( ים-ֵא. דעת [- מרחיב מ ]אילת השחר[- מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, ו – ַהְּדָבִר*

ו יתכן ששמע גם דאליפז להלן פסוק כ"ה משמע שגם לאה ידעה מענין מכירת הבכורה, וכנראה זה התפרסם), ולפירוש ]זקנים
  וכאשר יעקב מגיע, הוא מאשר את הפרטים. :נטל מיעקב את כל ממונו, וא"כ לא יצא לקראתו מהטעם דפרש"י שמא יש ממון בידו

ת ָּכל )גכט,י ' ויצאבר(  ים-ֵא. כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אפשר שכאן שיעקב במרכא טפחא  מתוך התפקיד של – ַהְּדָבִר*
  .בפסוק וזה מהווה כעין כלל סוגר ומתקבלת תבנית מידת כלל ופרט וכלל [תיב"ע]- פור ענינו מעין הפרטים שבהרחיב בסי


