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  גפשלח היבטים לשוניים בפרשת ב
  

   דקדוקי קריאה וטעמים בפרשת בשלח ובהפטרה ובראשון של יתרו

ב  יג יח   : במלרעַוַּיֵּס֨

ם יג יט   עליתם-: העמדה בה"א למנוע הבלעת העי"ן החטופה שלאחריה, והְוַהֲעִליֶת֧

ֲחנּו֙  יד ב בּו ְוַיֽ   1ח: הכ"ף בשוא נִנְכ֥חֹו .: וא"ו שוואית, לשון עתידְוָיֻׁש֗

ה ְּבַפְרעֹ֙ה  יד ד ן-ַוַּיֲעׂשּו  .2דגש קל בבי"ת נותר במקומו מדין "אותיות צבותות"  :ְוִאָּכְבָד֤ בטעם  :ֵכֽ

  ונהפן הקריאה הנכולהתאמן על אוסילוק (סוף פסוק) ללא הכנת טיפחא (טרחא) לפניו. על הקורא להתכונן 

ר יד ו   : האל"ף בשוא נח לא בחטף סגולַוֶּיְאסֹ֖

  
   שניעליית יד ט 

יְראּו֙  יד י   : היו"ד בחירק מלא והשוא ברי"ש הוא נע. הקורא בשוא נח מחליף למשמעות ראייהַוִּיֽ

נּו יד יב נּו . וכן בהמשך הפרשה טז ג3המ"ם בשורק ולא בחולם :ִמֻּמֵת֖   מּוֵת֤

  : געיה בתי"ו, יש לקרא בהעמדה קלה שםַּתֲחִרֽׁשּון  יד יד

  
  שלישיעליית יד טו 

אּו  יד יז   : הבי"ת שלאחר הכ"ף בדגש קלְּבִרְכּ֖בֹו : הוא"ו בשווא, וא"ו החיבור ולשון עתיד.ְוָיבֹ֖

ָהם יד כד   : הה"א בקמץ קטןַוָּי֕

 ְיַנֲהֵג֖הּו כהיד  : יו"ד בשווא נח אע"פ שהיא אחרי געיא, נו"ן בפתח ובהעמדה קלה בגלל הגעיה במקום, ַוֽ

  ֲהגהו-ינַ יש לקרא: וַ 
  

   רביעיעליית  יד כו

בּו    : וא"ו בשווא, וא"ו החיבור ולשון עתידְוָיֻׁש֤

   
פסוקים מסוימים, : לפי מנהג האשכנזים, גם בשירה וגם לפניה, יש לנגן במנגינה מיוחדת שירת היםשירת היםשירת היםשירת הים

  במלואם או באופן חלקי.
  יוצאים מכלל זה:. 4ככלל, יש לקרוא במנגינת 'שירת הים' פסוקים או חלקי פסוקים שיש בהם שם ה'

ִים  יד כב, יד כט ה ָלֶה֙ם  ְוַהַּמ֤ יִמיָנ֖ם חֹוָמ֔ ם ִמֽ   : יש לקרוא במנגינת מיוחדתּוִמְּׂשמֹאָלֽ

מֹו  טו יז מֹו֙  ְּתִבֵא֗ יוחדת את חציו הראשון למרות ששם ה' מוזכר בו, במנגינה מאין שרים   :ְוִתָּטֵע֙

ׁש... לעומתו, יש לנגן את חציו השני:   ִמְּקָד֕

ד טו יח ם ָוֶעֽ   למרות היותו קצרקוראים במנגינה מיוחדת   :֥ה' ׀ ִיְמ֖:9 ְלעָֹל֥

ירּו טו כא י ִׁש֤ ֙ה' ִּכֽ ה-ַלֽ ה ָּגָא֔   : שירת הנשיםָגֹא֣

   

                                                           

דומות". ואף על פי שהזכרנו כמה פעמים שהוא נח, מכל מקום  הבעיה היא למבטאים חי"ת ככ"ף רפויה נוצר כאן "שוא 1
רבים מתקשים לקוראו נח. כאן צריך להתאמץ לקרוא נכונה אם במבטא חי"ת גרונית כדין, אם בקריאת הכ"ף בשוא 

  נח. ושניהם כאחד ודאי טובים!
רק בבי"ת וכ"ף שהן בשווא והראשונה מביניהם מנוקדת בשווא, כלל זה מתקיים בפועל  שתי אותיות מאותו מוצא 2

  של אותיות השימוש ולא בכל הצירופים.
  .תנועה גדולה, הצורה הדקדוקית של המילה אינה מושפעת מכתיב מקראי חסר או מלא 3
אלא רק  ויושע  מיוחדת, לא כולל אתשנו מנהג אחר הרווח בירושלים והוא: לקרא את כל הפסוקים בשירה במנגינה י 4

  והמים להם ח(ו)מה הפסוקים של 2וכן את  ביי' ויאמינו'מ
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יר טו א י  יש געיא ביו"ד של ישיר ואין זה נכון, מקומה בשי"ן. משים נוספים: בקורן וחוֹמֶׁשה֩ -ָיִׁשֽ -ִּכֽ

ה ה ָּגָא֔ ה  הגימל במילה :ָגֹא֣ . הוא אחד מארבעת החריגים בשירת הים, חריג זה חוזר על עצמו 5דגושה ָּגָא֔

  בפס' כא

יעָ  טו ב ְנהּו : העי"ן בקמץ חטוף (קטן).ִּז֤   לקרא 'וארְמֶמּנּו' איןאיןאיןאין הנו"ן בשווא נח ואחריה ה"א, :ַוֲארְֹמֶמֽ

בחולם לא   הצד"י :ִבְמצֹו֖:ת יֻמו.-: סמ"ך בשווא נח, יו"ד בשורק, יש לקרא יכסְ ֻי֑מּוְיַכְס  טו ה

  !!לותּובמצ לא: 6בשורק!

י טו ו ר : האל"ף כאן וכן בהמשך פסוק יאֶנְאָּדִר֖   נח ולא בחטף סגול בשוא ֶנְאָּד֣

ִים טו ח   הטעם נסוג לנו"ן :ֶנֶ֣עְרמּו ַמ֔

ְללּו֙  טו י   7למ"ד ראשונה בשווא נע ולא בחטף :ָצֽ

ָכה  טו יא י ָּכֹמ֖    : הדגש בכ"ף בתחילת המילה הוא חריג.ִמ֥

ֵׂש    הטעם נסוג לעי"ן השי"ן בצירי והפ"א רפויה :ֶלאה ֶפֽ עֹ֥

ְלָּת -ַעם  טו יג   הזי"ן דגושה בשוא נע(קטן) העי"ן בקמץ חטוף   :ְבָעְּזE֖  דגושה.הגימ"ל   :֣זּו ָּגָא֑

  ּון-הטעם בזי"ן מלרע וכן בשאר המילים הנגמרות ב :ִיְרָּג֑זּון  טו יד

ֶבן טו טז   הכ"ף בראש התיבה השנייה דגושה באופן חריג ,8דגש: הדלי"ת בשוא נע בגלל הִיְּד֣מּו ָּכָא֑

ש טו יז ֕Gָבשווא נע : הקו"ף דגושה לתפארת הקריאהִמְּק  

  : הבי"ת השנייה אף היא דגושהְּבִרְכּ֤בֹו טו יט

ע טו כב ְצאּו-ְולֹא : במלרע.ַוַּיַּס֨   : טעם נסוג אחור למ"םָמ֥

א טו כג ּה-ָקָרֽ   הגעיא (מתג) ברי"ש ולא בקו"ף :ְׁשָמ֖

  
  חמישיטו כז עליית 

י טז ד   : על אף הקושי, נו"ן ראשונה בשווא נחִהְנִנ֨

ינּו טז ז   : תי"ו פתוחה ודגש חזק בלמ"ד להבדיל בינו לבין לשון לינהַתִּל֖

יו-ֲאֶׁשר טז ח ם ָעָל֑ ם ַמִּליִנ֖   אתנחתא-נחמו-חתא ולא טפחאאתנ-טפחא-: מרכאַאֶּת֥

 ן טז י   מיודע: העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגל המורה על ֶּבָעָנֽ

  
  ששיעליית טז יא 

ל טז יג   הטי"ת בפתח בשונה מהפסוק הבא שם היא בקמץ  :ַהַּט֔

ר טז יד ק ַּכְּכֹפ֖   : למי שאינו מבחין בין קו"ף לכ"ף בקריאתו, עליו להקפיד להפריד בין המיליםַּד֥

  ָאְכ֑לֹו האל"ף בקמץ קטן, בדומה לו גם בהמשך  :הְכָלֽ ְלָא   טז טו

  העי"ן בשווא נח: ֶהְעִּדי֙ף  טז יח

ׁש : הטעם ביו"ד מלעיל.ַוָּי֥ ֻרם טז כ   : למרות האתנח האל"ף בפתחַוִּיְבַא֑

                                                           

  במבטא רוב העדות כיום אין הבדל בין גימ"ל דגושה לרפויה. 5
  רבים וטובים נכשלים בדבר, אפילו מי שהערתי להם על כך ממשיכים לקרוא בשיבוש מכוח ההרגל!רבים וטובים נכשלים בדבר, אפילו מי שהערתי להם על כך ממשיכים לקרוא בשיבוש מכוח ההרגל!רבים וטובים נכשלים בדבר, אפילו מי שהערתי להם על כך ממשיכים לקרוא בשיבוש מכוח ההרגל!רבים וטובים נכשלים בדבר, אפילו מי שהערתי להם על כך ממשיכים לקרוא בשיבוש מכוח ההרגל! 6
יִ  7 ֶרת ְּבַמ֖ עֹוֶפ֔ ְללּ֙ו ַּכֽ ים׃ָצֽ ים יחידות:לפי חלוקת הטעמים יש כאן שתי  ם ַאִּדיִרֽ ִים ַאִּדיִרֽ ֶרת //ְּבַמ֖ עֹוֶפ֔ ֲללּ֙ו ַּכֽ ואין לעשות  ָצֽ

  וכן בקריאת שירת הים כל יום בתפילה. ,כעופרתכעופרתכעופרתכעופרת הפסק גדול יותר מאשר אחרי במיםבמיםבמיםבמים אחרי
  הקורא ִיְדמּו בשוא נח ללא דגש מחליף ללשון דמיון במקום לשון דממה. 8
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ף טז כג עֵֹד֔   9: מלרעָה֣

ְיָתה ּֽבֹו-לֹא טז כד   : טעם נסוג אחור לה"א ודגש חזק בבי"ת מדין אתי מרחיקָה֥

ְהֶיהּ֧יֹוּובַ  טז כו א ִיֽ ֹ֥ ת ל י ַׁשָּב֖ בו', -השביעי שבת; לא יהיה: צריך להישמע 'וביום ּֽבֹו-ם ַהְּׁשִביִע֛

ְהֶיה בתיבת   געיה ביו"ד הראשונה  ּֽבֹו-ִיֽ

יׁש-ַאל טז כט   : טעם מרכא נסוג אחור ליו"דֵיֵ֥צא ִא֛

  : העי"ן בשווא נחְוַטְע֖מֹו טז לא

  
  שביעיעליית יז א 

יָת ּבֹו֙  יז ה   מדין אתי מרחיק : דגש חזק בבי"תִהִּכ֤

י יז ו   בשווא נחעל אף הקושי, נו"ן ראשונה  :ִהְנִנ֣

ֶחם יז ח   : במלעילַוִּיָּל֥

ַמר  יז י   העמדה קלה באל"ף בגלל הגעיה שם :לֹו֙ -ָאֽ

  

  מפטיר  יז יד
   

  ה :ה :ה :ה :----הפטרה בשלח שופטים דהפטרה בשלח שופטים דהפטרה בשלח שופטים דהפטרה בשלח שופטים ד
   

ה ד ד   10: הפ"א בשווא נע, הקורא נח משנה משמעותׁשְֹפָט֥

ֶבת ַּתַחת ד ה ֶמר-יֹוֶׁש֨   ת-ת ת-יש להקפיד על הפרדת שלושת המילים: ת: ֹּת֝

יְסָר֙א -ֶאת ד ז'   11: הסמ"ך בשווא נעִסֽ

ֶפס ד ט   : צירוף נדיר של יתיב ואחריו תלישא קטנהִּכי֩  ֶא֚

ה ד יח ה .....סּוָר֧ ֱהָלה : במלרע.סּוָר֥ (גם לא בלמ"ד, החומשים  : טעם זקף באל"ף ולא בה"אָהֹא֔

   שהטעימו בלמ"ד זייפו!)

אט ד כא   : האל"ף נחהַּבָּל֔

ֶל9 ד כג ין ֶמֽ ת ָיִב֣ ת : טעם טפחא בתיבהְּכָנַ֑ען-ֵא֖ ין ֶמֶל9  , וכן הדבר בפסוק הבאֵא֖ ל ָיִב֣ טעם   ְּכָנַ֑ען-ַע֖

ל טפחא בתיבה   ַע֖

ָׁשה : העי"ן בשווא נח והדל"ת בנע.ְּבַצְעְּדE֙  ה ד פּו : במלעיל.ָרָע֔ ִים מלעיל.  :ָנָט֑ ְטפּו ָמֽ טעם נסוג  :ָנ֥

  אחור לנו"ן

  קמץ והרי"ש בקמץ וכן הוא בהמשך הפסוק-: האל"ף בחטףֳאָר֑חֹות וה 

ים ה ט ם ְׁשָעִר֑ ז ָלֶח֣   12הטעם בחי"ת :ָא֖

י עּוִר֙י  ה יב ה : הזוג הראשון במלרע והשני במלעיל.֥עּוִרי ֖עּוִרי ;עּוִר֤ י"ו השרוקה והשי"ן : געיה בוּֽוְׁשֵב֥

  13בשווא נע

  וא נח: שי"ן בקמץ קטן והרי"ש אחריה בשוָׁשְרָׁש֙ם  ה יד

ב-ִחְקֵקי ה טו   : על אף הקושי, הקו"ף בשוא נחֵלֽ

                                                           

  משתבש. -שון הדיבור כך נכון. האומר ֹעֶדף מלעיל גם בל 9
  ָׁשְפָטה שי"ן בקמץ חטוף ושוא נח הוא במשמע ציווי 10
  מי שקורא תי"ו רפויה כסמ"ך עלול להבליע כאן אות. 11
  מי שמטעים בלמ"ד משנה למשמע לחם לאכילה! 12
  שלנו.בתורה קדומה מסומן בחטף פתח עפ"י מחברת התיגאן וכן בהרבה חומשים  13
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ב ה טז   : ברי"ש אחרי הקו"ףִחְקֵרי־ֵלֽ

ים חסר, דגש חזק ביו"ד בחולם מלא. : אל"ף בחטף קמץ, נו"ן בחירקֳאִנּ֑יֹות ה יז יו"ד בפתח דגש חזק  :ַיִּמ֔

  במ"ם, רבים של ָים ולא של יֹום

י ל ה   : דגש חזק בוא"ו ובשווא נעְלַצְּואֵר֥

   
  :ראשון של יתרוראשון של יתרוראשון של יתרוראשון של יתרו

   

  לקרא 'נוכריאה' איןאיןאיןאין : נו"ן בקמץ חטוף, הרי"ש בחירק חסר, דגש חזק ביו"ד ותחתיה קמץ,ָנְכִרָּיֽה ג

  
   במנחת שבת שנייח ה 

ר-ֶאל ה   14הבי"ת ברביע ולא במתיגה זקף כפי שמופיע בדפוסים רבים :ַהִּמְדָּב֗

ֱהָלה ז   15טעם סו"פ באל"ף :ָהֹאֽ

ַתם ח   : במלעילְמָצָא֣

  
  במנחת שבת שלישיט  חי

  החי"ת בפתח והדלי"ת בשוא נח ודגש :ַוִּיַ֣חְּד  ט

ֶחם-ֶלֱאָכל יב   מוקפות, ויש להפריד בין המילים אע"פ שהן (קטן) : געיה בלמ"ד, כ"ף בקמץ חטוףֶל֛

  
  חלוקת הסדרים היהודית לעומת חלוקת הפרקים הנוצרית בצלאל אריאל נר"ו. הרב 

  
  

  מגליון קהל עדת יראים אושטרייך  מקרית ספרנר"ו ן הודעה מהרב יונתן נוימ

  

   
      

    

                                                           

  זקף) נסתרת ממקורות מדויקים.-המצאת רוו"ה (מתיגה 14
  !וכן בכל מקום, "תיקון" וחומש איש מצליח וסידורי איש מצליח ועבודת ה' (רבי מחולון) שיבשו 15
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ב . הרב גור אריה צור נר"ויג יח  ּסֵ ב ַוּיַ ּסֵ ב ַוּיַ ּסֵ ב ַוּיַ ּסֵ ב (בשלח, פרשה כ')במדרש רבה  ֶאת ָהָעםֶאת ָהָעםֶאת ָהָעםֶאת ָהָעם    םםםםֱאלִֹהיֱאלִֹהיֱאלִֹהיֱאלִֹהיַוּיַ ּסֵ בַוּיַ ּסֵ בַוּיַ ּסֵ בַוּיַ ּסֵ      ַוּיַ
אן ָאְמרוּ . םםםםֱאלִֹהיֱאלִֹהיֱאלִֹהיֱאלִֹהי ָרֵאל   ַרּבֹוֵתינוּ ִמּכָ ִיׂשְ ּבְ ֵסבֲאִפּלוּ ָעִני ׁשֶ יֵּ סֵ צ"ל [ 16לֹא ֹיאַכל ַעד ׁשֶ ּיָ , ]בׁשֶ

דֹוׁש בָּ  ה ָלֶהם ַהּקָ ְך ָעׂשָ ּכָ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ברּוְך הּוא, ׁשֶ ּסֵ בַוּיַ ּסֵ בַוּיַ ּסֵ בַוּיַ ּסֵ   . םםםםֱאלִֹהיֱאלִֹהיֱאלִֹהיֱאלִֹהי ַוּיַ
את הפסוק מהקשרו. אך בשימת לב בהמשך  , נראה כי המדרש הוציאלכאורה

    שתכתב בהמשך. פרשת המןאת הרקע להפרשה, נראה כי המדרש הכין 
ִיׂשְ  ֲאִפּלּו ָעִני שהרי באומרו ּבְ סֵ לֹא ֹיאַכל ַעד ָרֵאל ׁשֶ יָּ דוֹ , בׁשֶ ה ָלֶהם ַהּקָ ְך ָעׂשָ ּכָ ׁש ׁשֶ

רּוְך הּוא את כל המדבר כשולחן הרי כביכול מצייר לנו המדרש במדבר, וכוונתו  ,ּבָ
שכן כולם אצל הקב"ה כעניים, שהוא , כעני שבישראלואת כל בני ישראל  ,גבוה

  . 17המפרנסן ומבלעדיו כולם בחוסר כל
ב ובאומרו ּסֵ להוריד  רמז בזה כי עתיד הוא כמסובין ליד שולחן המדבר, ,ֶאת ָהָעם ...ַוּיַ

ל שנאמר בו  על שולחן גבוה זה את המן, ְכַבת ַהּטָ ַעל ׁשִ ס פְּ פְּ פְּ פְּ ----ַעלַעלַעלַעל    ְוִהּנֵהְוִהּנֵהְוִהּנֵהְוִהּנֵהַוּתַ ק ְמֻחְסּפָ ר ּדַ ְדּבָ ס ֵני ַהּמִ ק ְמֻחְסּפָ ר ּדַ ְדּבָ ס ֵני ַהּמִ ק ְמֻחְסּפָ ר ּדַ ְדּבָ ס ֵני ַהּמִ ק ְמֻחְסּפָ ר ּדַ ְדּבָ ֵני ַהּמִ
ֹפר ַעל ּכְ ק ּכַ ֹפר ַעלּדַ ּכְ ק ּכַ ֹפר ַעלּדַ ּכְ ק ּכַ ֹפר ַעלּדַ ּכְ ק ּכַ   .ֶרץֶרץֶרץֶרץאָ אָ אָ אָ הָ הָ הָ הָ ----ּדַ

  . של המן עם בשלח סמיכות הפרשיותאת בזה שהטעים לנו המדרש והרי 
  

ה ֶאת אריה צור נר"ו.-הרב גור ח ֹמֶׁש֛ ה ֶאתַוִּיַּק֥ ח ֹמֶׁש֛ ה ֶאתַוִּיַּק֥ ח ֹמֶׁש֛ ה ֶאתַוִּיַּק֥ ח ֹמֶׁש֛ יַע ֶאת----ַוִּיַּק֥ ַע ִהְׁשִּב֜ ף ִעּ֑מֹו ִּכ֩י ַהְׁשֵּב֨ יַע ֶאתַעְצ֥מֹות יֹוֵס֖ ַע ִהְׁשִּב֜ ף ִעּ֑מֹו ִּכ֩י ַהְׁשֵּב֨ יַע ֶאתַעְצ֥מֹות יֹוֵס֖ ַע ִהְׁשִּב֜ ף ִעּ֑מֹו ִּכ֩י ַהְׁשֵּב֨ יַע ֶאתַעְצ֥מֹות יֹוֵס֖ ַע ִהְׁשִּב֜ ף ִעּ֑מֹו ִּכ֩י ַהְׁשֵּב֨ ר ְּבֵנ֤י יִ ְּבֵנ֤י יִ ְּבֵנ֤י יִ ְּבֵנ֤י יִ ----ַעְצ֥מֹות יֹוֵס֖ ר ְׂשָרֵא֙ל ֵלאֹמ֔ ר ְׂשָרֵא֙ל ֵלאֹמ֔ ר ְׂשָרֵא֙ל ֵלאֹמ֔ ְׂשָרֵא֙ל ֵלאֹמ֔

ד ֱא: ד ִיְפקֹ֤ ד ֱא:ָּפקֹ֨ ד ִיְפקֹ֤ ד ֱא:ָּפקֹ֨ ד ִיְפקֹ֤ ד ֱא:ָּפקֹ֨ ד ִיְפקֹ֤ ם ֶאתקקקקָּפקֹ֨ ם ְוַהֲעִליֶת֧ ם ֶאתי֙ם ֶאְתֶכ֔ ם ְוַהֲעִליֶת֧ ם ֶאתי֙ם ֶאְתֶכ֔ ם ְוַהֲעִליֶת֧ ם ֶאתי֙ם ֶאְתֶכ֔ ם ְוַהֲעִליֶת֧ ם----י֙ם ֶאְתֶכ֔ י ִמֶּז֖ה ִאְּתֶכֽ םַעְצֹמַת֛ י ִמֶּז֖ה ִאְּתֶכֽ םַעְצֹמַת֛ י ִמֶּז֖ה ִאְּתֶכֽ םַעְצֹמַת֛ י ִמֶּז֖ה ִאְּתֶכֽ    ַעְצֹמַת֛

                                                           

. הוא משורש סבב 'הסבה'וגם נו קיים. מקובל ש'יסב' שכפי הנראה איס.ב לשורש י.מתאים  בֵיסֵ א"ה. ניקוד  16
. לפי זה הניקוד בָיסֵ וד הצפוי של הפעיל עתיד נסתר הוא ק. הניבָיסֹ נסתר של סבב הוא  דהניקוד הצפוי לקל עתי

בניקוד  מסובים''ובין' או 'מס טוייהוא ביטוי מוטעה. במשנה יש ב' תה מקצועיֲהָסבָ 'והביטוי  ה המקובל הוא נכון.ֲהִסבָּ 
ימקובל  ילנו לנקד לכאורה היה  אינו מוכר לנו.ה ש.ב.לשורש סהמתאים  ןְמֻסּבִ  ,כד (יחזקאל מא תמּוַסּבוֹ על משקל ן מּוַסּבִ

     ב.ָיסֵ  –לכן אני מנקד  .רבה מקומות בספרות חז"לאבל אם כן נצטרך לשבש ה .)חסרה וי"ו אחת או שתיהןבשאר מקומות 
ן גם עשירים זוכים לאכול משלח. נה שאפי' עני וכל שכן עשיריםהחידוש במש .לכאורה אין צורך בזההערה.  17

  ? וכי אין אורחים עשירים, גבוה

  שבמדרש הדיוק הוא מן הפסוק:אלא  תשובה: אכן, מהמשנה ניתן כך לומר.ידידנו נר"ו. 
ב  ּסֵ ב ַוּיַ ּסֵ ב ַוּיַ ּסֵ ב ַוּיַ ּסֵ אן . םםםםֱאלִֹקיֱאלִֹקיֱאלִֹקיֱאלִֹקיַוּיַ ָרֵאל ִמּכָ ִיׂשְ ּבְ סֵ לֹא ֹיאַכל ַעד ָאְמרוּ ַרּבֹוֵתינוּ ֲאִפּלוּ ָעִני ׁשֶ יָּ דֹוׁש  ,בׁשֶ ה ָלֶהם ַהּקָ ְך ָעׂשָ ּכָ ׁשֶ
רּוךְ  ֱאַמר: ּבָ ּנֶ סֵּ  הּוא, ׁשֶ סֵּ ַוּיַ סֵּ ַוּיַ סֵּ ַוּיַ   .םםםםֱאלִֹקיֱאלִֹקיֱאלִֹקיֱאלִֹקיב ב ב ב ַוּיַ
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יַע  ַע ִהְׁשִּב֜ יַע ִּכ֩י ַהְׁשֵּב֨ ַע ִהְׁשִּב֜ יַע ִּכ֩י ַהְׁשֵּב֨ ַע ִהְׁשִּב֜ יַע ִּכ֩י ַהְׁשֵּב֨ ַע ִהְׁשִּב֜ ף: ויחיבסוף פרשת  . והיכן מצאנו שהשביעם,ִּכ֩י ַהְׁשֵּב֨ ע יֹוֵס֔ ףַוַּיְׁשַּב֣ ע יֹוֵס֔ ףַוַּיְׁשַּב֣ ע יֹוֵס֔ ףַוַּיְׁשַּב֣ ע יֹוֵס֔ ל -ֶאת ַוַּיְׁשַּב֣ י ִיְׂשָרֵא֖ ְּבֵנ֥

ד ִיְפקֹ֤  ר ָּפקֹ֨ ם ֶאתֵלאֹמ֑ ֲעִלֶת֥ ם ְוַהֽ םולא אמר  .ִמֶּזֽהִמֶּזֽהִמֶּזֽהִמֶּזֽהי ַעְצֹמַת֖ -ד ֱא:ִהי֙ם ֶאְתֶכ֔ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ   .ִאְּתֶכֽ

ם נאמר שהשביעם ואמר[בשלח],  בפרשתנו, ובשימת לב,  םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ יַע ִּכ֩י : : : : ִאְּתֶכֽ ַע ִהְׁשִּב֜ יַע ַהְׁשֵּב֨ ַע ִהְׁשִּב֜ יַע ַהְׁשֵּב֨ ַע ִהְׁשִּב֜ יַע ַהְׁשֵּב֨ ַע ִהְׁשִּב֜  ַהְׁשֵּב֨

ד ֱא:-ֶאת ד ִיְפקֹ֤ ר ָּפקֹ֨ ם ֶאתקְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵא֙ל ֵלאֹמ֔ ם ְוַהֲעִליֶת֧ י ִמֶּז֖הַעצְ -י֙ם ֶאְתֶכ֔ ם    ֹמַת֛ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ   .ִאְּתֶכֽ

םהתורה את המילה  בסוף ויחי, תעלים מדועויש ליתן טעם  םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ   משבועתו. ִאְּתֶכֽ
באומרו בפרשת יתרו בפס' א' לענין  האבן עזרא,על פי ועל דרך הפשט יבואר  

או הוסיפה או גרעה ממקום אחד על  שכל מה שהתורה שינתהעשרת הדברות. 
על דרך ולפי זה  על הענין הקודם.שהתורה פירשה  אין זה כי אם פירושהשני, 
התפורש המילה  הפשט הִמזֶּ הִמזֶּ הִמזֶּ הבאומרו שכוונתו  ִמזֶּ הִמזֶּ הִמזֶּ הִמזֶּ כֶ     ִמזֶּ כֶ ִאּתְ כֶ ִאּתְ כֶ ִאּתְ יעקב , שלא כמו אבינו םםםםִאּתְ

האלא  שהעלינוהו לבד, הִמזֶּ הִמזֶּ הִמזֶּ םהכוונה יחד  ִמזֶּ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ   .   ִאְּתֶכֽ
להם בזה להחזירו למקום שמשם מכרוהו, ולקברו יש לומר שרמז  הרמזועל דרך 

תכם בסדר עולה א' של א. כעין אתב"ש. םכֶ ׁשְ בִּ הן אותיות  םםםםֶכֽ ֶכֽ ֶכֽ ֶכֽ ִאְּת ִאְּת ִאְּת ִאְּת . שכן בשכם
  את"כםלכן  ב"ש.הכוונה  א"תמעתה . ׁש'כם בסדר יורד תהיה תשל א ת'', ו בתהיה 

ם בש"כם.יהיה מובנו  םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ ֶכם – ִאְּתֶכֽ ׁשְ   . ּבִ
לא אמר להם בפירוש בשכם אלא רק ברמז אמר להם  מדועועדיין יש לשאול,  

ם םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ כי יוסף  על מה שמכרוהו בשכם., כדי שלא יקבלו זאת כתוכחה ויש לומר. ִאְּתֶכֽ
ועל כן רק בפרשת בשלח גילתה נזהר מאד בכבודם ומעולם לא הוכיחם ישירות. 

םלומר  התורה את כוונתו םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ םאפילו ובסוף פרשת ויחי , ִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ לא אמר, אלא  ִאְּתֶכֽ

ֹקד ִיְפֹקד הסתפק במה שאמר  ֹקד ִיְפֹקד ּפָ ֹקד ִיְפֹקד ּפָ ֹקד ִיְפֹקד ּפָ םנקרא כמו  ֶאְתֶכםֶאְתֶכםֶאְתֶכםֶאְתֶכםכן , שם ֶאְתֶכםם ֶאְתֶכםם ֶאְתֶכםם ֶאְתֶכםֱאלִֹקיֱאלִֹקיֱאלִֹקיֱאלִֹקיּפָ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ ויובן על  . ִאְּתֶכֽ

ם דרך "אל תקרי". אל תקרי םֶאְתֶכ֔ םֶאְתֶכ֔ םֶאְתֶכ֔ םאלא  ֶאְתֶכ֔ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ   .ִאְּתֶכֽ

םנרמזה כוונתו לומר ואף על פי כן,  םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ הִמֶּזֽהבמה שאמר  ִאְּתֶכֽ הִמֶּזֽ הִמֶּזֽ ם ֶאת, ִמֶּזֽ ם ֶאתְוַהֲעִלֶת֥ ם ֶאתְוַהֲעִלֶת֥ ם ֶאתְוַהֲעִלֶת֥ י ִמֶּזֽה----ְוַהֲעִלֶת֥ י ִמֶּזֽהַעְצֹמַת֖ י ִמֶּזֽהַעְצֹמַת֖ י ִמֶּזֽהַעְצֹמַת֖ , ַעְצֹמַת֖

םשהיא כנגד י"ב שבטים, כמנין ז"ה. והיינו  םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ   .ִאְּתֶכֽ

ָ יִ ׁשֶ חיו לא רמז, ועל דרך הצח ְכָמם הוּ אוּ ׂשּ ֶכם ַעל ׁשִ ְרכוֹ שכן , ִלׁשְ י י י י ַוֲאִני ָנַתתִּ ַוֲאִני ָנַתתִּ ַוֲאִני ָנַתתִּ ַוֲאִני ָנַתתִּ , , , , יעקב ּבֵ
ֶכם ַאַחדְלָך ְלָך ְלָך ְלָך  ֶכם ַאַחדׁשְ ֶכם ַאַחדׁשְ ֶכם ַאַחדׁשְ ָ את הבטחתי שתהיה נִ  י ְלךָ י ְלךָ י ְלךָ י ְלךָ י ָנַתתִּ י ָנַתתִּ י ָנַתתִּ י ָנַתתִּ נִ נִ נִ נִ ַואֲ ַואֲ ַואֲ ַואֲ וכאומרו: . (בראשית מח, כב) ַעל ַאֶחיךָ ַעל ַאֶחיךָ ַעל ַאֶחיךָ ַעל ַאֶחיךָ     ׁשְ א ׂשּ
ֶכם ַעל ֶכם, דחָ אֶ כְּ  ַאֶחיךָ  ׁשְ  בורהורידו אל הותחת אשר נשאוהו על שכמם ל  .ִלׁשְ

  . בכבוד , תחת זו יהיו נושאים אותו אל קברו בשכם על שכמםבבזיון
ִליכּו ֹאתֹו ֶאל , כנגד מה שאמר ראובן רמז רמז להם ועוד , (בראשית לז, כב) ההההַהּבֹור ַהזֶּ ַהּבֹור ַהזֶּ ַהּבֹור ַהזֶּ ַהּבֹור ַהזֶּ ַהׁשְ

כן תתקנו להעלותני מזה בור הזה, למכרני בבזיון, יתם אותי מהוכשם שהעל
וכן אומר המדרש, משכם נגנבתי, לשכם החזירוני. וזו לקברני בשכם בכבוד. 

הכוונת יוסף באומרו  הִמזֶּ הִמזֶּ הִמזֶּ   . ִמזֶּ
, ופירושו (בראשית לז, יז) ההההִמזֶּ ִמזֶּ ִמזֶּ ִמזֶּ ָנְסעּו רמז רמז להם, כשם שאמר המלאך גבריאל  ועוד
, כן תמשיכו , מן האחווהההההזֶּ זֶּ זֶּ זֶּ מִ מִ מִ מִ מן האחווה, כן יהיה תיקונכם והעליתם  נסעו

   באחווה.
באומרו  דברי אביו עלדי שלא תתעורר קנאתם בשנית כ, השביעם על הדבר ולכן

ד ַעלליוסף:  ם ַאַח֖ י ְלE֛ ְׁשֶכ֥ ִּתֽ י ָנַת֧ ד ַעלַוֲאִנ֞ ם ַאַח֖ י ְלE֛ ְׁשֶכ֥ ִּתֽ י ָנַת֧ ד ַעלַוֲאִנ֞ ם ַאַח֖ י ְלE֛ ְׁשֶכ֥ ִּתֽ י ָנַת֧ ד ַעלַוֲאִנ֞ ם ַאַח֖ י ְלE֛ ְׁשֶכ֥ ִּתֽ י ָנַת֧ יE----ַוֲאִנ֞ יEַאֶח֑ יEַאֶח֑ יEַאֶח֑    וגו ַאֶח֑

םהמלה  נוספתולכן בפרשתנו  םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ -ם ֶאתְוַהֲעִליֶת֧  , מה שלא נכתב בסוף פרשת ויחי.ִאְּתֶכֽ

י ִמֶּז֖הַעְצמֹ  ם    ַת֛ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ    תכם. ו, באחוִאְּתֶכֽ

ם, שבפרשתנו נדרשת המילה רמז רמז להם ועוד םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ . שגם עצמותיכם יעלו. ִאְּתֶכֽ
   כדי לא לפגוע בכבודם.ויוסף לא ירצה להזכירם כעצמות 

. שכל הפסוק התורהשל  תפארת לשונה, כאן התגלתה ל דרך תפארת הלשוןוע
יעַ מדבר בכפולות.  ּבִ ַע ִהׁשְ ּבֵ יעַ ַהׁשְ ּבִ ַע ִהׁשְ ּבֵ יעַ ַהׁשְ ּבִ ַע ִהׁשְ ּבֵ יעַ ַהׁשְ ּבִ ַע ִהׁשְ ּבֵ ֹקד ִיְפֹקד    ,,,,ַהׁשְ ֹקד ִיְפֹקדּפָ ֹקד ִיְפֹקדּפָ ֹקד ִיְפֹקדּפָ לבדו. על כן צרפה לו התורה  נשאר ֶאְתֶכםֶאְתֶכםֶאְתֶכםֶאְתֶכם, וּפָ
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םאת כפילו:  םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ ם. כאומרו, ִאְּתֶכֽ םֶאְתֶכ֔ םֶאְתֶכ֔ םֶאְתֶכ֔ ם ֶאְתֶכ֔ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ ָּפקֹד  ַהְׁשֵּבַע ִהְׁשִּביַע , ושתנבפרוב . וזה שכתִאְּתֶכֽ

ם    ַעְצֹמַתי ִמֶּזה-ְוַהֲעִליֶתם ֶאתֶאְתֶכם ֶאְתֶכם ֶאְתֶכם ֶאְתֶכם ים קִיְפקֹד ֱא: םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ   .ִאְּתֶכֽ

ִים ת ויחיוף פרשואכן, כך אומרת התורה בס יֶׂשם ָּבָא֖רֹון ְּבִמְצָרֽ ִיםַוִּי֥ יֶׂשם ָּבָא֖רֹון ְּבִמְצָרֽ ִיםַוִּי֥ יֶׂשם ָּבָא֖רֹון ְּבִמְצָרֽ ִיםַוִּי֥ יֶׂשם ָּבָא֖רֹון ְּבִמְצָרֽ יֶׂשם    ַוִּי֥ יֶׂשםַוִּי֥ יֶׂשםַוִּי֥ יֶׂשםַוִּי֥ בגימטרי'  ַוִּי֥

ֶכם יֶׂשםוכאילו נכתב . ּוׁשְ יֶׂשםַוִּי֥ יֶׂשםַוִּי֥ יֶׂשםַוִּי֥   .בשכ"ם ַוִּי֥

בזה זכו  ,להביאו לשכםהסכימו על הדבר, והטמינוהו במצרים על מנת ש אחיוו

םשנאמר  שבניהם אחריהם יעלו את עצמותיהם יחד עם יוסף, גם הם,  םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ םִאְּתֶכֽ   . ִאְּתֶכֽ
  

  מסכתא דויהי פרשה ה  -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח יד טז 
ָראֵ  ה לְוָיֹבאּו ְבֵני ִיׂשְ ׁשָ ּבָ ּיַ ם ּבַ תֹוְך ַהּיָ בלשון אחר.  מרון אחד ור' יהודה אובלש מרר' מאיר או ּבְ

זה שבטים על הים זה אומר אני יורד תחלה לים ו ר' מאיר אומר בלשון אחד כשעמדו
אומר אני יורד תחלה לים מתוך שהיו עומדין וצוהבין קפץ שבטו של בנימין וירד לים 

לִ תחלה שנ'  ֵרי ַנְפּתָ ֵרי ְזֻבלּון ׂשָ ֵרי ְיהּוָדה ִרְגָמָתם ׂשָ ְנָיִמן ָצִעיר ֹרֵדם ׂשָ ם ּבִ ָך עוּ  :יׁשָ ה ֱאלֶֹהיָך ֻעזֶּ ה ִצּוָ זָּ
נוּ ִהים זּו ֱאלֹ  ַעְלּתָ ּלָ אלא רד ים התחילו שרי יהודה מרגמין  רודםאל תקרי  .כט)-כח(תהלים סח,   ּפָ

ָרֵאל ור' יהודה אומר בלשון אחר .... . שרי יהודה רגמתםאותם באבנים שנ'  ְוָיֹבאּו ְבֵני ִיׂשְ
תֹוְך ַהיָּ  יקפץ נחשון בן עמינדב ונפל לים עליו הכתוב אומר ... ם ּבְ י ָבאּו ֵעִני אֱ הֹוׁשִ לִֹהים ּכִ

יֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעמָ ואומר  ַמִים ַעד ָנֶפשׁ  י ּבִ טָ  דָטַבְעּתִ ּבֶֹלת ׁשְ י ַמִים ְוׁשִ אִתי ְבַמֲעַמּקֵ ואומר  ָפְתִניּבָ
אֵ  ְאַטר ָעַלי ּבְ ְבָלֵעִני ְמצּוָלה ְוַאל ּתֶ ּבֶֹלת ַמִים ְוַאל ּתִ ְטֵפִני ׁשִ ׁשְ מיד אמר  טז)ג,  -סט ב תהלים ( פיה רַאל ּתִ

ידידי טובע בים והים סוגר ושונא רודף ואתה עומד ומרבה בתפלה אמר המקום למשה 
  . ואתה הרם את מטךלפניו רבונו של עולם ומה בידי לעשות אמר לו 

  .)ברכות סג:(אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה חזון יחזקאל. 
ם. יקרע להם את הי ראל שקודם יכנסו למים ואז ה'בקריעת ים סוף אמר משה רבנו לעם יש

קרע את הים! אמר לו משה: אין זה  הכניס אחד את רגלו, ואמר למשה: הנה כבר נכנסתי,
לא מספיק. נכנס עוד אחד עד בטנו, אמר משה: עדיין  מספיק. נכנס עוד קצת, אמר לו משה:

  הושיעני אלקים כי באו" שקפץ נחשון בן עמינדב לים וכמעט שטבע, וצעק זה עדלא די ב
כך גם בלימוד התורה, אדם מכניס את צפרנו לים התלמוד וכבר  אז נבקע הים.ו ,"מים עד נפש

תורה  הכל, אמנם צריך לדעת שבלי מסירות נפש באמת, אין דברי 18שמגיע לו חושב
  מתקיימים.

  
ה ֶאת ָידֹו ַעל הַ     .זרע שמשוןיד כא  ט ֹמׁשֶ ה ֶאת ָידֹו ַעל הַ ַוּיֵ ט ֹמׁשֶ ה ֶאת ָידֹו ַעל הַ ַוּיֵ ט ֹמׁשֶ ה ֶאת ָידֹו ַעל הַ ַוּיֵ ט ֹמׁשֶ אמרו, שלא היה רוצה הים  )ושמו"ר כא (. במדרש םםםםיָּ יָּ יָּ יָּ ַוּיֵ

ימינו על ימינו של  ה"מפניך, עד שנתן הקב להיקרע בפני משה, ואמר למשה אין אני נקרע
ולא היה  מערכות הטבע במכות מצרים,לא משה ואהרן כבר שדדו כל הוקשה ד . כ"משה ע

מפני מה עתה ביקש הים בכח הטבע למנוע מהם לעשות את כל הנפלאות הגדולות האלה, ו
מהו שאמר הים למשה 'מפניך אין אני נקרע', מהו דקדוק הלשון  למנוע ממשה לקרעו. ועוד

ול להכניע את שהיה למשה כח גד ףדא "לוי .שמשמע שדוקא מפני משה אינו נקרע ,''מפניך
 םכל המזלות מ"מ, במים לא היה יכול לשלוט. וזה מה שאמרו איצטגניני פרעה לפרעה שרואי

שמושיען של ישראל ילקה במים, והיינו שראו שאין כוחו תקיף במים, ולכך חשב השר של 
אותו, שלא יוכל משה לשלוט עליו ולשנות את טבעו. וזה  הים שיוכל למנוע ממשה מלקרוע

ממנו משום שאין כוחו רב  לו 'מפניך אין אני נקרע', היינו שאמר לו שאינו חוששמה שאמר 
   .נו על ימינו של משה ונקרע הים"ה את ימישנתן הקב עד  ,במים

  
ם ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנוֹ  זרע שמשון.יד כז  ב ַהּיָ ׁשָ ם ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנוֹ ַוּיָ ב ַהּיָ ׁשָ ם ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנוֹ ַוּיָ ב ַהּיָ ׁשָ ם ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנוֹ ַוּיָ ב ַהּיָ ׁשָ לתנאו שהתניתי  'לאיתנו': )ושמו"ר כא ( . במדרשַוּיָ

הלא הפסוק ד ,קשהו .הקב"ה עם הים שיבקע ינו דמתחילת הבריאה התנהעמו מתחילה. והי
שהתנה הקב"ה  תר היה ראוי לרמוז לאותו התנאיויומיירי לאחר ששבו המים על המצריים 

                                                           

  צוי.רהערנו כבר שזה ביטוי מתורגם מאידיש, ואינו  18
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שמתקיים  בשעת הבריאה, מיד בתחילה כשנבקע הים לפני בני ישראל, שהלא אז הוא הזמן 
  התנאי.

ביומא תליתאה אתני בימא למעבר  )פרשת ויקהל דף קצח:( ק"ויש לתרץ עפ"י מה שאמרו בזוה
 ,וישב הים לפנות בקר לאיתנוולמטבע למצראי, וכן הוה דכתיב  לישראל בגויה ביבשתא

לעבור בו ביבשה ושיטביע את המצריים, וכך היה  תרגום: ביום שלישי התנה עם הים שיתן לישראל[. לתנאו

 א) .הים, היה על שני דברים וחזינן שהתנאי שהתנה הקב"ה עם ]וישב הים לפנות בקר לאיתנושנאמר 
 ם בני ישראל, יחזור הים עלאחר שיעברו ש )ב .שיהפך הים ליבשה עבור הצלת ישראל

לאחר ששב הים לאיתנו, משום שאז  מובן דלכך נכתב רמז התנאי ז"המצריים לכלותם. ולפי
הקב"ה בשעת הבריאה בשלימות,  אי שעשהעל המצריים לכלותם, ואז נתקיים התנ שבו המים

  .ישראל עברו וניצלו, וגם שהטביע את המצריים גם שבני
  

ּיֹום ַההוּ וַ וַ וַ וַ  .בן לאשרייד ל  ע ה' ּבַ ּיֹום ַההוּ ּיֹוׁשַ ע ה' ּבַ ּיֹום ַההוּ ּיֹוׁשַ ע ה' ּבַ ּיֹום ַההוּ ּיֹוׁשַ ע ה' ּבַ    ' לכאורה מיותר.ביום ההוא. במלוא העומר הקשה ד'אאאאּיֹוׁשַ
בשעת בריאת העולם  , דתיכף'ארץהההה אתוווו שמיםהההה תאאאא'ולענ"ד נראה דתיבת "ההוא" נוטריקון 

דתנאי התנה הקב"ה עם הים שיקרע לבני "ל זועה לישראל, כאומרם היתה מוכנת זו היש
  ישראל.

  

ַבעְּבָאְכֵל�נּו ֶל� טז ג     ֶחם ָלֹׂש�
ָבע מא כטראב"ע בראשית  ָבעׂשָ ָבעׂשָ ָבעׂשָ דוֹ  ׂשָ דוֹ ּגָ דוֹ ּגָ דוֹ ּגָ . על כן יטעה האומר בתפילת ,כז)פס'(" בָרעָ ם, כמו "שֵׁ  - ללללּגָ

בָ שבת 'ובשובע כלכלתנו', כי 'שובע' שם הפועל הוא; והנכון:  ן פירש וכ ע כילכלתנו.ּוְבׂשָ
   שם הפעל. - (ויקרא כו, ה) עעעעָלׂשֹבַ ָלׂשֹבַ ָלׂשֹבַ ָלׂשֹבַ פרשת בחוקותי. ב

בָ למקובל אצלנו גם  , . ראב"ע מבחין ביניהם. כנראה כוונתוע שמות עצם מופשטיםׂשֹבַ ע וגם ׂשָ
בָ  ִביעָ השם שנגזר מפעולת  עׂשֹבַ ; ע שם העצםׂשָ ְ ענית בת בתפילה המוזכרת בטור תקעט ה.ַהׂשּ

בָ כתוב ושובע, אבל העדפתי לנקד  גליון בוא פג)(הובאה בשמים געצירת ה   התעלם מהוי"ו. לו עְוׂשָ
בָ פירש  19בדרך הקדמונים ע היא שם הפעולה אחרי ׂשֹובַ , המלה בָרעָ ע שם עצם כמו ׂשָ

ֵבעַ שאכל הוא     .עׂשֹבַ ת נקראוהפעולה הזו  ׂשָ
  

י ה' הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶארֶ     בן לאשרי.טז ו  ם ּכִ י ה' הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶארֶ ֶעֶרב ִויַדְעּתֶ ם ּכִ י ה' הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶארֶ ֶעֶרב ִויַדְעּתֶ ם ּכִ י ה' הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶארֶ ֶעֶרב ִויַדְעּתֶ ם ּכִ בֹוד הם ם ם ם ץ ִמְצָריִ ץ ִמְצָריִ ץ ִמְצָריִ ץ ִמְצָריִ ֶעֶרב ִויַדְעּתֶ בֹוד הּוֹבֶקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ּכְ בֹוד הּוֹבֶקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ּכְ בֹוד הּוֹבֶקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ּכְ   .''''ּוֹבֶקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ּכְ
: כל השם )"ק ה.מוע(ל "', יש לפרש על פי אומרם זבוקר', וראיה ל'ערבמה שייחס הידיעה ל'

זוכה ורואה בישועתו , ]כרה, ושכר עבירה נגד הפסדהש וה כנגדהיינו דמחשב הפסד מצ[ ז"אורחותיו בעוה
   "ו אפילו מי שהוא בחשכות גדולה, לא יתיאש ח  – "בערל דהכי פירושו: ""י"ז ולפ ה"של הקב

שערי טומאה, אעפ"כ ט "אף שהיו שקועים במ, "וידעתם כי ה' הוציא אתכם מארץ מצריםאלא "
ּנּו ִנדָּ "הוציאם ה', דכבר הבטיחנו  ח ִמּמֶ י ִיּדַ " מי שהוא באמת צדיק ובוקר". "יד)יד,,(שמואל ב חְלִבְלּתִ

  בעיני ה', ַזּכוּ ם טובים שלו אולי היה בהם איזה פניה ולא מעשיאת ה גמור, אבל הוא מבקר
ֵיָרֶאה ֶאל   יזכה לראות בישועת ה', כדכתיב  – "וראיתם" ל"ם דרכו, כמאמר חז"ל הנשָׁ  והוא

ִצּיוֹ    . יהי רצון שנזכה לזה תיכף, (תהלים פד, ח) ןֱאלִֹקים ּבְ
  

ת הַ . חזון יחזקאל .טז כה ּבָ י ׁשַ ה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ּכִ ת הַ ַוּיֹאֶמר ֹמׁשֶ ּבָ י ׁשַ ה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ּכִ ת הַ ַוּיֹאֶמר ֹמׁשֶ ּבָ י ׁשַ ה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ּכִ ת הַ ַוּיֹאֶמר ֹמׁשֶ ּבָ י ׁשַ ה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ּכִ דֶ     ,,,,ּיֹום ַלה'ּיֹום ַלה'ּיֹום ַלה'ּיֹום ַלה'ַוּיֹאֶמר ֹמׁשֶ ָ ׂשּ דֶ ַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו ּבַ ָ ׂשּ דֶ ַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו ּבַ ָ ׂשּ דֶ ַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו ּבַ ָ ׂשּ   .ההההַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו ּבַ
השבת, הוא  מוצאים בשדה, אבל לא את ן אתםמָ  .לא תמצאהו בשדה -השבת  - ""היום

של מעשיך כדי שתוכל להיות  אינו בא בהיסח הדעת, ששת ימים אתה צריך לחשוב חשבון
  .)שבת הקדמה לחזו"י מסכת(מקדש שביעי כראוי. 

  
ה ְמלֹא ָהֹעֶמר מָ ַקח ִצְנֶצֶנת ַקח ִצְנֶצֶנת ַקח ִצְנֶצֶנת ַקח ִצְנֶצֶנת  אבני נזר טז לג ּמָ ה ְמלֹא ָהֹעֶמר מָ ַאַחת ְוֶתן ׁשָ ּמָ ה ְמלֹא ָהֹעֶמר מָ ַאַחת ְוֶתן ׁשָ ּמָ ה ְמלֹא ָהֹעֶמר מָ ַאַחת ְוֶתן ׁשָ ּמָ    ןןןןַאַחת ְוֶתן ׁשָ

                                                           

, רש"י, וביאור ומו לעבריתרס"ג מקור ערבי ותרגאונקלוס וביאור, תרגום  :ומפרשים .חומשי תורה החמש 19
   . לשנים מקראמלץ ורן, ולכן אינו מקו לפיכנראה אגב, נוסח התורה שם לקוי ראב"ע וביאור. 



9 

 

ירמיה לישראל מפני מה אין אתם עוסקים  צנצנת המן. אמרו במכילתא כאן: בשעה שאמר
ואמר להם אבותיכם שעסקו בתורה  אמרו לו במה נתפרנס, הוציא להם צנצנת המן, בתורה,

, ולכאורה היו "כע. יפרנסכם מזה ה"נתפרנסו, אף אתם אם תעסקו בתורה הקב ראו במה
א וכתב "הרבה הגירס מה זו תשובה על עתה שאין לנו מן. ורש"י שינה יכולים להשיב לו,

  צריך ביאור. ז יובן קצת, אבל לשון המכילתא"ולפ ,"מזון ליראיו שלוחין יש לו למקום להכין
ֶמֶרת ְלֹדֹרֵתיכֶ אך באמת יש להבין מה שכתוב "  ונראה שהוא מונח במקומו לדורות. ,"םְלִמׁשְ

" ורותיכם, ואיך זה "למשמרת לדצנצנת המן משנגנז ארון נגנזה עמו )דף נב:(והא איתא ביומא 
בא ע"י עסק התורה ודרך צנצנת המן,  . אכן עיקר השפע של המזונותנגנזה ואינו במקומו והרי

תורה אין  והוא מה שאמרו אם אין. הארוןלפני  י"פירשו, "'ְוַהּנַח ֹאתֹו ִלְפֵני ה" ועל זה נאמר
ה בי גזא דרחמנא היכא דאיתיל וכ ,קמח, והיינו שצנצנת המן מונח תמיד לפני ה' לפני הארון

אחד מישראל לפי עמלו בתורה המונחת בארון, ולפי  איתיה, ועל ידו נשפע שפע המזונות לכל
 ישיג שפע פרנסתו דרך צנצנת המן ק"השתדלותו שיעסקו בניו בתוה קביעתו בתורה ולפי

ומלאכתו מתברכת,  המונח לפני ה', ונשלח ברכה במעשה ידיו וישיג פרנסתו בלא יגיעה רבה
  . יפרנסכם "מזה" דייקאה "וזה שאמרו במכילתא אם תעסקו בתורה הקב

  
  . ן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחדן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחדן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחדן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחדואהרואהרואהרואהר אל.חזון יחזק .יז יב

פשו שלא יעשו את שלום, לעומת זאת חור קינא קנאת ה' ומסר נ אהרן היה אוהב שלום ורודף
לפעמים צריך  מנהיג ישראל, צריך שתהיה לו תמיכה משתי תכונות אלו, -משה רבנו  העגל.

  '. להיות סבלן, ולפעמים צריך להיות קנאי לדבר ה
  

   
  

  הערותיכם!שלחו את אנא 
    eliyahule@gmail.com הכתובת למשלוח:

  הערות מתקבלות גם באנגלית.  
  

  הודעה מאתר "לדעת" כאן תוכלו להוריד גליונות פרשת השבוע מדי שבוע (גם גליוננו מופיע שם): 
aspx.gilyonot/info.ladaat.www://http   

  באוצר החכמה בפורום דקדוק ומסורה  ונשמרונשמרונשמרונשמרמאמרנו מופיע 
272195p195#=272p=10317&t=45&f?php.viewtopic/forums/org.otzar.forum://http  

  140390p/?il.co.dirshu.www://http=באתר דרשו   ונשמרונשמרונשמרונשמרמאמרנו מופיע 
  https://gilyonot.jewishoffice.co.ilבאתר גליונות   ונשמרונשמרונשמרונשמרמאמרנו מופיע 

  
  אם אתה מתעניין

  בהבטים הלשוניים של התורה
  (לשון המקרא, המשנה, התלמוד וכו')

  אתה מוזמן להרשם (בחנם)
  לקבלת דוא"ל בנושאים לשוניים

  org.maanelashon@infoבכתובת: 
  ּבֹוא להחכים את עצמך ואת שאר המכותבים  

 


