לוח תאריכים

מקורות

מפות

סידרה »כל כוכבי התורה«

מקורות
השליח
של
תחת עטיפה אחת

חומר נוסף
לפרקים

9-16

תלקיט מקורות :תנ“ך ,תלמוד ,מדרש ,שיחות ועוד

עם לאה ורחל 2192
נישואי יעקב ע
יוסף 2199
לידת יוס
ת
יעקוב בורח מבית לבן 2205
220
פגישת יעקב עם עשו 2205
פ
לקחה לבית שכם 2205
דינה נל
רואה חלומות 2216
יוסף ר
כירת יוסף 2216
מכיר
וטיפר 2217
ייוסף הופך לממונה על ביתו של פוטי
2217
יוסף נאסר 17
סף פותר חלומות של שר האופים ושר המשקים
יוס
2227
מיתת יצחק אבינו 2228
יוסף פותר חלומות של פרעה תשרי )ראש השנה(
סף
2229
לפי הספר »דור לדור« של אפרים וואקסמאן
יוסף נעשה משנה למלך 2229
נישטאי יוסף עם אסנת 2229
שנות שבע והכנות לשנות הרעב 2229
22
שבע ש
תחילת ע
מנשה 2233
לידת אפרים ומנש
שונה של שנות הבעב תשרי 2237
תחילת שנה ראש
יעקב ובניו יורדים מצרימה 2238
מיתת יעקב אבינו 2255

לוח
התאריכים
החשובים
פרק א

מפתח
עניינים

27

מינוי מפתיע
 27מסכת ראש השנה יא א.
סיפור עלייתו הפתאומית של יוסף מתחיל ב  1-באלול
 . 2230בראש השנה הוא מקבל מתנה מפתיעה —
פגישה דחופה עם פרעה מלך מצרים.

 28סדר הדורות
אל כיסאו של פרעה מובילות  70מדרגות העשויות כסף,
זהב ופנינים...

חלק א .שיעורים 9-10

06

הכרוניקה של המשבר

 07בראשית פרק מ"א )פרשת מקץ(
עם פירוש רש"י
שבע שנים נותרות עד פרוץ המשבר .שורה של נסיונות
לפתור את חלומו של פרעה עולה בתוהו .בכל רחבי
המדינה מבוקש אדם ,שיהיה מסוגל להביע דעה ברורה
בנוגע למידע ,שהתקבל בחלום.

33
פעילות יצירתית
 33מדרש תנחומא ,פרשת מקץ
פרעה פונה אליו אישית ומתאר לו את חלומותיו .אך
השליט אינו כן לגמרי.

34

 13בראשית פרק ל"ז )פרשת וישב(
עם פירוש רש"י

כוכבי תהילים

לפני שלוש עשרה שנה ,שוב ,בדרך מקרית לחלוטין ,הוא
מגיע למצרים.

 34תהלים פרק מ"א עם רש"י

 18בראשית פרק ל"ט )פרשת וישב(
עם פירוש רש"י
במקרה הוא נשאר כאן ,וללא ספק ידי המקרה מביאים
אל שורה של אירועים ,שבזכותה הוא נכלא ומתמנה
לתפקיד מנהל בית האסורים.

 20בראשית פרק מ' )פרשת וישב(
עם פירוש רש"י
ובמקרה מגלה יוסף כשרון נדיר לחדור לעומקן של
משמעויות החלומות.

 22היום יום :התבוננות בהשגחה העליונה
התפתחות העניינים העתידית תראה ,שמדובר ביותר
מאשר סתם שורה של צירופי מקרים.

23

מבט על העתיד
 23יהושע פרק י' עם פירוש רד"ק

פרק פ"א בתהילים נפתח בתיאור של האווירה החגיגית
של ראש השנה .זה היום שבו התקיימה הפגישה הגורלית
בין יוסף לבין פרעה.

 36מסכת סוטה לו ב.
בזמן שהייתו במצרים ,יוסף גם הוא לומד את  70השפות.

חלק ב .שיעורים 11-12

37
ברכת שלום
 39בראשית פרק מא )פרשת מקץ( עם פירוש
רש"י
כשתקופת השפע הכלכלי מסתיימת והנבואות על
המשבר הכלכלי מתחילות להתממש ,יוסף מתחיל
במדיניות הכלכלית החדשה.

 40ספר המאמרים תש"ח ע' 271-274

אחת מהן תתגשם במציאות ביום ג' בתמוז שנת אלפיים
אחת מהן תתגשם במציאות ביום ג' בתמוז שנת
אלפיים...

הקופסא השחורה .היום נמצא בתוכו חפץ ,שיש לו תכונה
מיוחדת — הוא משפיע על שכלו של אדם ,ועוזר לחשוב

 26סדר עולם רבה פרק י“א

בצורה בהירה וברורה יותר.

כל כוכבי התורה .מפתח עניינים

1

ובכן ,העלילה של המשבר המצרי
היא לא רק סיפור של הצלה מסכנה
או של צמיחה של אישיות דגולה.
הכלכלה והפוליטיקה מסתירים
בצורה מתוחכמת חתירה למטרה
אחת :להכין את התנאים למעבר
זמני של יעקב אבינו ובני משפחתו
למצרים.

44
תלמוד מספר

49

המדיניות הכלכלית החדשה

 44בבא מציעא מב א.

 49בראשית רבה צ"א ד'

אחת העצות הקלאסיות לניהול החשבון הפרטי
מתקבלות מאחד ממחברי התלמוד ,רבי יצחק.

תושב כל מדינה שסובלת מרעב יכול לבוא למצרים
לרכוש מזון .אך מותר לו לרכוש מזון אך ורק עבור
משפחתו .מכירת תבואה שנרכשה למישהו אחר אסורה
בהחלט...

 45רמב"ם ,משנה תורה ,הלכות דעות ה'-י"ב
ולא ימכור שדה ,ויקנה בית; ולא בית ,ויקנה מיטלטלין או
יעשה סחורה בדמי ביתו; אבל מוכר הוא מיטלטלין ,וקונה
שדה.

46

רמז מס' 2

 49מדרש תנחומא פרשת מקץ
 50בראשית מ"ב עם )פרשת מקץ( פירוש רש"י
כשנה לאחר פרוץ המשבר הכלכלי העולמי ,אביו יעקב
משגר למצרים משלחת המורכבת מעשרה בניו 22 .שנה
אחרי הפרידה ,יוסף יתאחד עם משפחתו.

51

 46דברים פרק כ"ח )פרשת כח תבוא(
עם פירוש רש"י

עברית בחמש דקות

לחפץ הזה תפקיד חשוב בניצחונה של ישראל במלחמת
ששת הימים .צבאות ערב חשבו שמדובר בנשק הסודי

 51קידושין עט ב.

של צה"ל .במובן מסוים ,זה אכן היה נכון.

 47ברכות ו א.
 48מנחות מד א.

2

מלבד זאת ,המילה »«ירידה«» מתארת עזיבה את ארץ
ישראל בניגוד ל«»עליה«» הגעה ארצה.

 52בראשית פרק לט פסוק א' עם מדרש רבה
פרשה פ"ו סימן ב'

כל כוכבי התורה .מפתח עניינים

 53שולחן שבת
יחד עם זאת ,המילה «»ירידה»« דומה למילה «»רדייה«».
הדמיון הזה אינו מקרי...

55

המקצוע :סופר סת"ם
 55דברים פרק לא )פרשת וילך( עם פירוש רש"י
הראשון שיצא לו לרכוש את המקצוע הנדיר של סופר
סת"ם היה משה רבנו.

 56בבא בתרא טו א.
 57רמב"ם הקדמה למשנה תורה
 58שולחן ערוך הרב ,אורח חיים חלק א לב הלכות
תפילין
בית התפילין מיוצר על פי טכנולוגיה מיוחדת מעור
בהמה...

 62שולחן ערוך הרב ,אורח חיים חלק א לב ,כוונות
בעשית תפילין
העיקר זה הכוונה של האדם שכותב את התפילין.

צבעם של ים ,שמיים וספיר.

 73במדבר פרק ט"ו )פרשת שלח( עם פירוש רש"י
 74מדרש תנחומא שלח ט"ו
למרבה האירוניה ,כעת על פני העצם המדובר לא נותרו
אפילו עקבות של צביעה בכחול.

76
נרתיק הזהב
 76שמות פרק ל"ה )פרשת ויקהל( עם פירוש רש"י
י"א בתשרי ב' תמ"ט .למחרת שובו של משה רבנו,
במדבר סיני מתחיל פרוייקט השנה — הקמת המשכן.

 78שמות פרק כ"ה )פרשת תרומה( עם פירוש
רש"י
מכולת הזהב — פירטו הראשון של המשכן .משה רבנו
מקבל הסבר מפורט על טכנולוגיית הייצור של פריט זה.

 80במדבר פרק ז' )פרשת נשא( עם פירוש רש"י
הזכות לשנע את המבנה יקר הערך שמורה בין שאר
זכויות היתר לשבט לוי לבדו ,והשינוע נעשה בדרך

 63שולחן ערוך הרב ,אורח חיים חלק א כה ,כוונות
בהנחת תפילין

מיוחדת :על הכתפיים ,אך בלי לגעת בנרתיק עצמו.

 64תניא ליקוטי אמרים

 82במדבר פרק ג' )פרשת במדבר(

חלק ג .שיעורים 13-14

66

מבוא
 68שמות פרק לג )פרשת וישלח( עם פירוש רש"י
עשרה בתשרי ב' אלפים תמ"ט .השמש הסתווית דועכת
לאיטה .משה רבנו יורד מהר סיני.

 70בבא בתרא יד א.
הוא מביא אתו שני חצאים של קוביית ספיר בגודל
חצי מטר.

 71שמות פרק ל"ד )פרשת תישא( עם פירוש רש"י
ואיבן עזרא
בעשרים ושמונה באב ב' תמ"ט הוא חוצב ממנו שני
מקבילוני ספיר.

72

עם פירוש רש"י

83
שאלות לדיון
 83שמות פרק כ"ה )פרשת תרומה(
עם פירוש רמב"ן
הכיתובים על המחצית האחת דנים בקשר שבין אדם
והשם ,ואלה שעל האחרת — על יחסים בין בני האדם...

 84ליקוטי שיחות ,כרך ל"ו ,עמ' 90-95

89
עברית ב 5-דקות
 89צהר לתיבה ,בעל הטורים
מספר  620מסמל את התורה :שמכילה  7מצוות בני נח
ו  613-מצוות לצאצאי התגלות סיני.

 90ליקוטי שיחות ,כרך כ"ט עמוד  110הערה 50

בקרוב

 93ויקרא פרק י"ט )פרשת קדשים( עם פירוש רש"י

 72מסכת מנחות מג ב.

ואהבת לרעך כמוך

הקופסא השחורה :הפעם היא מכילה עצם ,שמזוהה עם

 97תניא ,פרק ל"ב

כל כוכבי התורה .מפתח עניינים

3

98

115

פעילות יצירתית

הקופסא השחורה :חידה

 98שמות פרק ל"ב )פרשת תשא( עם פירוש רש"י

 115מנחות מב ב.

מעניין לציין ,שהכתב בעצם אינו "רשום" על אבן החן,
אף לא חקוק מעליו .הכתב "חרוט" על הלוחות מפולשות
וחודר את כל עובי הספיר.

אנו יודעים מן התלמוד ,שהוא הופק מרכיכת ים ,המכונה
במקורות בשם "חלזון" סתם.

 100ליקוטי תורה ,פרשת חוקת נ"ו ,א'

101

בגדי כהונה

 116שבת פה ב.

117

בוקר לאחרי הסערה

 101שמות פרק כ"ח )פרשת תצוה(
עם פירוש רש"י

 117שמות פרק י"ד )פרשת בשלח( עם רש"י

הביגוד המיוחד לכוהני המקדש נוצר על פי טכנולוגיות
ייחודיות ובלעדיות.

בוקר כ"א בניסן שנת ב' תמ"ח .אזור ים סוף .לפני שעות
ספורות באזור זה טובע הצבא החזק ביותר בעולם.

 107רמב"ם עבודה ,כלי המקדש והעובדים בו,
פרק ט' ,הלכה ז'

 121ספר מלכים א' פרק י' עם פירוש רד"ק

בעזרתו של שמיר על האבנים המשובצות בתוך החושן
נחרטו  17מילים 12 :שמות של בני יעקב ,וכן )בנפרד(
שמותיהם של אברהם ,יצחק ויעקב ,ובנוסף לכך שתי
המילים "שבטי ישראל".

108

תורת החי המקראית
 108סוטה מח ב.
אחד ממנגנונים ביולוגיים ייחודיים אלה היה ,ככל הנראה,
גם שמיר...

 109פרקי אבות ח' ,ו'

110

תניא מספרת

מרכבות מצרים נחשבות לאמצעי התחבורה המושלם
ביותר של זמנן .גם כעבור כחמש מאות שנה אחרי
יציאת מצרים הן מסופקות במיוחד לחצרו של שלמה
המלך.

 122שמות פרק ט"ו )פרשת בשלח( עם רש"י
אוצרות האימפריה המצרית מגיעות מעצמן לידי האנשים,
שרק לפני כשבוע יצאו מגבולותיה של מצרים.

123

ברכת שלום
 123שמות פרק כ"ה )פרשת תרומה( עם רש"י
)א'-י'(
בשנת ב' תמ"ט חמישה עשר חומרים נבחרים במיוחד
לשם ביצוע הפרויקט ,שעתיד להיקרא "משכן ה'".

125

 110קונרס ומעין ,מאמר א' פרק ג'

הקופסה השחורה:

תניא מספרת ,שאת כל ברואי העולם ניתן לחלק
לארבע קבוצות — דומם ,צומח ,חי ,מדבר.

רמז מס1 .

חלק ד .שיעורים 15-16

 125שמות פרק כ"ה )פרשת תרומה( עם רש"י
)ל"א  -מ'(

111

עברית ב 5-דקות
 114מנחות מג ב.
התכלת דומה לים ,וים דומה לרקיע ,ורקיע — לכסא
הכבוד.

4

עצם זה פוסל מחתיכה שלמה של זהב טהור במשקל של
כ  20-קילוגרם ,ויחד עם זאת התאפיין בשלל של פרטים
זעירים.

127

פרויקט "משכן"

התכנית הכלכלית של יוסף

עץ השיטה )במשמעותו המקראית
של שם זה( חי עד  800שנה.
תקופת השעבוד במצרים אורכת
פרק זמן קטן בהרבה —  210שנים
בסך הכל .בט"ו בניסן ב' אלפים
תמ"ח ,ביום יציאת מצרים ,צאצאי
יעקב חוצים את גבולות המדינה
בדרכם אל הארץ המובטחת,
כשבידיהם ארזים צעירים ,אשר
ישמשו להקמת משכן ה' במדבר.

 127שמות פרק ל"ח )פרשת פקודי( עם רש"י
תוצאות מסע גיוס הכספים עולות על כל הציפיות.

141

ל"ט טכנולוגיות

128

 141שמות פרק לה )פרשת ויקהל( עם רש"י

עץ שיטים

חרף חשיבותו העליונה של הפרויקט ,כל עבודות הייצור
נפסקות בשבת.

 128שמות פרק כ"ו )פרשת תרומה( עם רש"י

 142שמות פרק ל"א )פרשת תישא( עם רש"י

מעצי ארזים מכינים את שלדת המשכן ואת שלדת
נרתיק הזהב ,בו שמורים לוחות הספיר ,שהובאו בידי
משה.

הקמת המשכן מתקדמת במהירות שיא .העבודות החלו
בחודש תשרי ,וכבר לאחר שלושה חודשים המשכן
פוטנציאלית מוכן לשימוש.

 131שמות פרק כ"ה )פרשת תרומה( עם רש"י

 144שמות פרק ל"ג )פרשת תישא( עם רש"י

 133ליקוטי שיחות כרך ל"א פרשת תרומה

 146מדרש רבה ,פרשה נב:

נטיעותיו הראשונות אירעו בשנים המבורכות ביותר של
מגורי שושלת יעקב באימפריה המצרית.

 147שולחן ערוך הרב,
אורח חיים הלכות שבת ,שכ
דוגמא טיפוסית ליוצאים מן הכלל מסוג זה — היא צביעת
מאכלים.

139

עברית ב 5-דקות
 139ספר השיחות ה׳תנש״א כרך ב' עמ' 543-544
בדרך כלל השורש דב"ר מציין שני מונחים ,שלכאורה
קשה לתאם ביניהם — דבר במשמעות של "מילה" )כמו
"אלה הדברים אשר דבר משה וכו"( ו"דבר" במשמעות

136

נספח
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בראשית פרק מ״א
א

וַיְ ִהי ִמקֵּ ץ ְשׁנ ַָתיִ ם י ִָמים וּפַ ְרע ֹה ח ֹלֵ ם וְ ִהנֵּה ע ֹמֵ ד

ל-היְ א ֹר:
ַ
עַ

ב

ן-היְ א ֹר ע ֹֹלת ֶשׁ ַבע פָּ רוֹת יְ פוֹת ַמ ְראֶ ה
וְ ִהנֵּה ִמ ַ

וּב ִריא ֹת ָבּ ָשׂר ו ִַתּ ְרעֶ ינָה ָבּאָ חוּ:
ְ

ג

ן-היְ א ֹר
וְ ִהנֵּה ֶשׁ ַבע פָּ רוֹת אֲ חֵ רוֹת ע ֹלוֹת אַ חֲ ֵריהֶ ן ִמ ַ

יב

וְ ָשׁם ִא ָתּנוּ נַעַ ר ִע ְב ִרי עֶ בֶ ד ְל ַשׂר ַה ַטּ ָבּ ִחים

ר-לנוּ אֶ ת-חֲ ֹלמ ֹתֵ ינוּ ִאישׁ ַכּחֲ ֹלמוֹ
וַנְּ סַ פֶּ ר-לוֹ וַיִּ ְפ ָתּ ָ
פָּ ָתר:

יג

ל-כּנִּ י
ַ
ר-לנוּ כֵּ ן ָהיָה א ִֹתי הֵ ִשׁיב עַ
וַיְ ִהי ַכּאֲ ֶשׁר פָּ ַת ָ

וְ א ֹתוֹ ָת ָלה:

ָרעוֹת ַמ ְראֶ ה וְ ַדקּוֹת ָבּ ָשׂר ו ַַתּעֲ מ ְֹדנָה אֵ צֶ ל ַהפָּ רוֹת

יד

ל-שׂפַ ת ַהיְ א ֹר:
עַ ְ

ֹלתיו ַו ָיּב ֹא אֶ ל-פַּ ְרע ֹה:
וַיְ ג ַַלּח וַיְ ַחלֵּ ף ִשׂ ְמ ָ

ד

ַותּ ֹאכַ ְלנָה ַהפָּ רוֹת ָרעוֹת ַה ַמּ ְראֶ ה וְ ַדקּ ֹת ַה ָבּ ָשׂר אֵ ת

ֶשׁ ַבע ַהפָּ רוֹת יְ פ ֹת ַה ַמּ ְראֶ ה וְ ַה ְבּ ִריא ֹת וַיִּ יקַ ץ פַּ ְרע ֹה:

ה

ישׁן ַויַּחֲ ֹלם ֵשׁנִ ית וְ ִהנֵּה ֶשׁ ַבע ִשׁבֳּ ִלים ע ֹלוֹת
וַיִּ ָ

ְבּקָ נֶה אֶ ָחד ְבּ ִריאוֹת וְ ט ֹבוֹת:

ו

וּשׁדוּפ ֹת קָ ִדים צ ְֹמחוֹת
וְ ִהנֵּה ֶשׁ ַבע ִשׁבֳּ ִלים ַדּקּוֹת ְ

אַ חֲ ֵריהֶ ן:

ז

ו ִַתּ ְב ַל ְענָה ַה ִשּׁבֳּ ִלים ַה ַדּקּוֹת אֵ ת ֶשׁ ַבע ַה ִשּׁבֳּ ִלים

ַה ְבּ ִריאוֹת וְ ַה ְמּלֵ אוֹת וַיִּ יקַ ץ פַּ ְרע ֹה וְ ִהנֵּה חֲ לוֹם:

ח

ת-כּל-
ָ
וַיְ ִהי ַבבּ ֹקֶ ר ו ִַתּפָּ עֶ ם רוּחוֹ וַיִּ ְשׁ ַלח וַיִּ ְק ָרא אֶ

ן-הבּוֹר
וַיִּ ְשׁ ַלח פַּ ְרע ֹה וַיִּ ְק ָרא אֶ ת-יוֹסֵ ף וַיְ ִריצֻ הוּ ִמ ַ

טו

ַויּ ֹאמֶ ר פַּ ְרע ֹה אֶ ל-יוֹסֵ ף חֲ לוֹם ָח ַל ְמ ִתּי וּפ ֹתֵ ר אֵ ין

א ֹתוֹ וַאֲ נִ י ָשׁ ַמ ְע ִתּי עָ לֶ יָך לֵ אמ ֹר ִתּ ְשׁ ַמע חֲ לוֹם ִל ְפתּ ֹר
א ֹתוֹ:

טז

ֱֹלהים
ַויַּעַ ן יוֹסֵ ף אֶ ת-פַּ ְרע ֹה לֵ אמ ֹר ִבּ ְלעָ ָדי א ִ

ת-שׁלוֹם פַּ ְרע ֹה:
יַעֲ נֶה אֶ ְ

יז

ֹלמי ִהנְ נִ י ע ֹמֵ ד עַ ל-
וַיְ ַדבֵּ ר פַּ ְרע ֹה אֶ ל-יוֹסֵ ף ַבּחֲ ִ

ְשׂפַ ת ַהיְ א ֹר:

יח

ן-היְ א ֹר ע ֹֹלת ֶשׁ ַבע פָּ רוֹת ְבּ ִריאוֹת ָבּ ָשׂר
וְ ִהנֵּה ִמ ַ

וִ יפ ֹת תּ ֹאַ ר ו ִַתּ ְרעֶ ינָה ָבּאָ חוּ:

יה וַיְ סַ פֵּ ר פַּ ְרע ֹה ָלהֶ ם
ת-כּל-חֲ כָ מֶ ָ
ָ
ַח ְרטֻ מֵּ י ִמ ְצ ַריִ ם וְ אֶ

יט

אוֹתם ְלפַ ְרע ֹה:
ָ
אֶ ת-חֲ ֹלמוֹ וְ אֵ ין-פּוֹתֵ ר

יתי כָ הֵ נָּה
ֹא-ר ִא ִ
וְ ָרעוֹת תּ ֹאַ ר ְמא ֹד וְ ַרקּוֹת ָבּ ָשׂר ל ָ

ט

וַיְ ַדבֵּ ר ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים אֶ ת-פַּ ְרע ֹה לֵ אמ ֹר אֶ ת-חֲ ָטאַ י

אֲ נִ י ַמזְ ִכּיר ַהיּוֹם:

י

פַּ ְרע ֹה קָ ַצף עַ ל-עֲ ָב ָדיו וַיִּ תֵּ ן א ִֹתי ְבּ ִמ ְשׁ ַמר בֵּ ית ַשׂר

ַה ַטּ ָבּ ִחים א ִֹתי וְ אֵ ת ַשׂר ָהא ִֹפים:

יא

ַונּ ַַח ְל ָמה חֲ לוֹם ְבּ ַליְ ָלה אֶ ָחד אֲ נִ י וָהוּא ִאישׁ

ְכּ ִפ ְתרוֹן חֲ ֹלמוֹ ָח ָל ְמנוּ:

התכנית הכלכלית של יוסף

וְ ִהנֵּה ֶשׁ ַבע פָּ רוֹת אֲ חֵ רוֹת ע ֹלוֹת אַ חֲ ֵריהֶ ן ַדּלּוֹת

ְבּכָ ל-אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ָלר ֹעַ :

כ

ַותּ ֹאכַ ְלנָה ַהפָּ רוֹת ָה ַרקּוֹת וְ ָה ָרעוֹת אֵ ת ֶשׁ ַבע

ַהפָּ רוֹת ָה ִראשׁ ֹנוֹת ַה ְבּ ִריא ֹת:

כא

י-באוּ אֶ ל-
נוֹדע ִכּ ָ
ל-ק ְרבֶּ נָה וְ ל ֹא ַ
ו ַָתּב ֹאנָה אֶ ִ

וּמ ְראֵ יהֶ ן ַרע ַכּאֲ ֶשׁר ַבּ ְתּ ִח ָלּה ו ִָאיקָ ץ:
ִק ְרבֶּ נָה ַ

כב

ֹלמי וְ ִהנֵּה ֶשׁ ַבע ִשׁבֳּ ִלים ע ֹֹלת ְבּקָ נֶה
וָאֵ ֶרא ַבּחֲ ִ

7
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)המשך מעמ' (7
אֶ ָחד ְמלֵ א ֹת וְ ט ֹבוֹת:

כג

וְ ִהנֵּה ֶשׁ ַבע ִשׁבֳּ ִלים ְצנֻמוֹת ַדּקּוֹת ְשׁדֻ פוֹת קָ ִדים

צ ְֹמחוֹת אַ חֲ ֵריהֶ ם:

כד

ו ִַתּ ְב ַל ְע ָן ַה ִשּׁבֳּ ִלים ַה ַדּקּ ֹת אֵ ת ֶשׁ ַבע ַה ִשּׁבֳּ ִלים

ל-ה ַח ְרטֻ ִמּים וְ אֵ ין ַמגִּ יד ִלי:
ַ
ַהטּ ֹבוֹת ָוא ַֹמר אֶ

כה

ַויּ ֹאמֶ ר יוֹסֵ ף אֶ ל-פַּ ְרע ֹה חֲ לוֹם פַּ ְרע ֹה אֶ ָחד הוּא

ֱֹלהים ע ֶֹשׂה ִהגִּ יד ְלפַ ְרע ֹה:
אֵ ת אֲ ֶשׁר ָהא ִ

כו

ֶשׁ ַבע פָּ ר ֹת ַהטֹּב ֹת ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים הֵ נָּה וְ ֶשׁ ַבע

לד

ל-האָ ֶרץ וְ ִחמֵּ שׁ
ָ
יַעֲ ֶשׂה פַ ְרע ֹה וְ י ְַפקֵ ד ְפּ ִק ִדים עַ

אֶ ת-אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ֶשׁ ַבע ְשׁנֵי ַה ָשּׂ ָבע:

לה

ת-כּל-א ֹכֶ ל ַה ָשּׁנִ ים ַהטּ ֹבוֹת ַה ָבּא ֹת
ָ
וְ יִ ְק ְבּצוּ אֶ

רוּ-בר ַתּ ַחת יַד-פַּ ְרע ֹה א ֹכֶ ל בֶּ עָ ִרים
ָ
ָהאֵ לֶּ ה וְ יִ ְצ ְבּ
וְ ָשׁ ָמרוּ:

לו

וְ ָהיָה ָהא ֹכֶ ל ְל ִפקָּ דוֹן ָלאָ ֶרץ ְל ֶשׁ ַבע ְשׁנֵי ָה ָרעָ ב

ֹא-ת ָכּ ֵרת ָהאָ ֶרץ
אֲ ֶשׁר ִתּ ְהיֶי ָן ְבּאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם וְ ל ִ
ָבּ ָרעָ ב:

ַה ִשּׁבֳּ ִלים ַהטֹּב ֹת ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים הֵ נָּה חֲ לוֹם אֶ ָחד הוּא:

לז
לח ַויּ ֹאמֶ ר פַּ ְרע ֹה אֶ ל-עֲ ָב ָדיו הֲ נִ ְמ ָצא כָ זֶה ִאישׁ אֲ ֶשׁר

ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים הֵ נָּה וְ ֶשׁ ַבע ַה ִשּׁבֳּ ִלים ָה ֵרקוֹת ְשׁדֻ פוֹת

ֱֹלהים בּוֹ:
רוּח א ִ
ַ

ַהקָּ ִדים יִ ְהיוּ ֶשׁ ַבע ְשׁנֵי ָרעָ ב:

לט

כז

וְ ֶשׁ ַבע ַהפָּ רוֹת ָה ַרקּוֹת וְ ָה ָרע ֹת ָהע ֹֹלת אַ חֲ ֵריהֶ ן

כח

הוּא ַה ָדּ ָבר אֲ ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי אֶ ל-פַּ ְרע ֹה אֲ ֶשׁר

ֱֹלהים ע ֶֹשׂה הֶ ְראָ ה אֶ ת-פַּ ְרע ֹה:
ָהא ִ

כט

ִהנֵּה ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ָבּאוֹת ָשׂ ָבע גָּדוֹל ְבּכָ ל-אֶ ֶרץ

ִמ ְצ ָריִ ם:

ל

ל-ה ָשּׂ ָבע
וְ קָ מוּ ֶשׁ ַבע ְשׁנֵי ָרעָ ב אַ חֲ ֵריהֶ ן וְ נִ ְשׁ ַכּח ָכּ ַ

ת-האָ ֶרץ:
ָ
ְבּאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם וְ ִכ ָלּה ָה ָרעָ ב אֶ

לא

וְ ל ֹא-יִ וּ ַָדע ַה ָשּׂ ָבע ָבּאָ ֶרץ ִמ ְפּנֵי ָה ָרעָ ב ַההוּא

אַ חֲ ֵרי-כֵ ן ִכּי-כָ בֵ ד הוּא ְמא ֹד:

לב

וְ עַ ל ִה ָשּׁנוֹת ַהחֲ לוֹם אֶ ל-פַּ ְרע ֹה פַּ עֲ ָמיִ ם ִכּי-נָכוֹן

ֱֹלהים ַלעֲ שׂתוֹ:
וּמ ַמהֵ ר ָהא ִ
ֱֹלהים ְ
ַה ָדּ ָבר מֵ ִעם ָהא ִ

לג

ישׁיתֵ הוּ עַ ל-
וְ עַ ָתּה י ֵֵרא פַ ְרע ֹה ִאישׁ נָבוֹן וְ ָחכָ ם וִ ִ

אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:

8

וּבעֵ ינֵי ָכּל-עֲ ָב ָדיו:
יטב ַה ָדּ ָבר ְבּעֵ ינֵי פַ ְרע ֹה ְ
וַיִּ ַ

ֱֹלהים
הוֹדיעַ א ִ
ִ
ַויּ ֹאמֶ ר פַּ ְרע ֹה אֶ ל-יוֹסֵ ף אַ חֲ ֵרי

ת-כּל-ז ֹאת אֵ ין-נָבוֹן וְ ָחכָ ם ָכּמוָֹך:
ָ
אוֹתָך אֶ
ְ

מ

ל-פּיָך יִ ַשּׁק ָכּל-עַ ִמּי ַרק
יתי וְ עַ ִ
אַ ָתּה ִתּ ְהיֶה עַ ל-בֵּ ִ

ַה ִכּסֵּ א אֶ גְ ַדּל ִממֶּ ָךּ:

מא

ַויּ ֹאמֶ ר פַּ ְרע ֹה אֶ ל-יוֹסֵ ף ְראֵ ה נ ַָת ִתּי א ְֹתָך עַ ל

ָכּל-אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:

מב

ת-ט ַבּ ְעתּוֹ מֵ עַ ל יָדוֹ וַיִּ תֵּ ן א ָֹתהּ
ַ
ַויָּסַ ר פַּ ְרע ֹה אֶ

ָהב
ָשׂם ְר ִבד ַהזּ ָ
י-שׁשׁ ַויּ ֶ
עַ ל-יַד יוֹסֵ ף ַויּ ְַלבֵּ שׁ א ֹתוֹ ִבּגְ דֵ ֵ
ל-צוָּארוֹ:
ַ
עַ

מג

ַויּ ְַרכֵּ ב א ֹתוֹ ְבּ ִמ ְרכֶּ בֶ ת ַה ִמּ ְשׁנֶה אֲ ֶשׁר-לוֹ וַיִּ ְק ְראוּ

ְלפָ נָיו אַ ְב ֵרְך וְ נָתוֹן א ֹתוֹ עַ ל ָכּל-אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:

מד

וּב ְלעָ דֶ יָך
ַויּ ֹאמֶ ר פַּ ְרע ֹה אֶ ל-יוֹסֵ ף אֲ נִ י פַ ְרע ֹה ִ

ת-רגְ לוֹ ְבּכָ ל-אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
ַ
ל ֹא-י ִָרים ִאישׁ אֶ ת-יָדוֹ וְ אֶ

התכנית הכלכלית של יוסף
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בראשית פרק מ״א

)המשך מעמ' (8

מה

וַיִּ ְק ָרא פַ ְרע ֹה ֵשׁם-יוֹסֵ ף ָצ ְפנַת פַּ ְענ ֵַח וַיִּ תֶּ ן-לוֹ

נב

ֱֹלהים
י-ה ְפ ַרנִ י א ִ
וְ אֵ ת ֵשׁם ַה ֵשּׁנִ י קָ ָרא אֶ ְפ ָריִ ם ִכּ ִ

ת-פּוֹטי פֶ ַרע כּ ֹהֵ ן א ֹן ְל ִא ָשּׁה ַויֵּצֵ א יוֹסֵ ף
ִ
אֶ ת-אָ ְסנַת ַבּ

ְבּאֶ ֶרץ עָ נְ יִ י:

עַ ל-אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:

נג

מו

לשׁים ָשׁנָה ְבּעָ ְמדוֹ ִל ְפנֵי פַּ ְרע ֹה מֶ לֶ ְך-
ן-שׁ ִ
וְ יוֹסֵ ף בֶּ ְ

ִמ ְצ ָריִ ם ַויֵּצֵ א יוֹסֵ ף ִמ ִלּ ְפנֵי פַ ְרע ֹה ַויַּעֲ ב ֹר ְבּכָ ל-אֶ ֶרץ
ִמ ְצ ָריִ ם:

מז
ת-כּל-א ֹכֶ ל ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים אֲ ֶשׁר ָהיוּ ְבּאֶ ֶרץ
ָ
מח וַיִּ ְקבּ ֹץ אֶ
ו ַַתּעַ שׂ ָהאָ ֶרץ ְבּ ֶשׁ ַבע ְשׁנֵי ַה ָשּׂ ָבע ִל ְק ָמ ִצים:

ה-ה ִעיר אֲ ֶשׁר
ָ
ִמ ְצ ַריִ ם וַיִּ תֶּ ן-א ֹכֶ ל בֶּ עָ ִרים א ֹכֶ ל ְשׂדֵ
יה נ ַָתן ְבּתוֹכָ הּ:
ְס ִביב ֹתֶ ָ

מט

וַיִּ ְצבּ ֹר יוֹסֵ ף ָבּר ְכּחוֹל ַהיָּם ַה ְרבֵּ ה ְמא ֹד עַ ד

י-ח ַדל ִל ְספּ ֹר ִכּי-אֵ ין ִמ ְספָּ ר:
ִכּ ָ

נ

וּליוֹסֵ ף י ָֻלּד ְשׁנֵי ָבנִ ים ְבּטֶ ֶרם ָתּבוֹא ְשׁנַת ָה ָרעָ ב
ְ

ת-פּוֹטי פֶ ַרע כּ ֹהֵ ן אוֹן:
ִ
אֲ ֶשׁר י ְָל ָדה-לּוֹ אָ ְסנַת ַבּ

נא

ַשּׁה ִכּי-נ ַַשּׁנִ י
ת-שׁם ַה ְבּכוֹר ְמנ ֶ
ֵ
וַיִּ ְק ָרא יוֹסֵ ף אֶ

ת-כּל-עֲ ָמ ִלי וְ אֵ ת ָכּל-בֵּ ית אָ ִבי:
ָ
ֱֹלהים אֶ
א ִ

ו ִַתּ ְכלֶ ינָה ֶשׁ ַבע ְשׁנֵי ַה ָשּׂ ָבע אֲ ֶשׁר ָהיָה ְבּאֶ ֶרץ

ִמ ְצ ָריִ ם:

נד

ו ְַתּ ִחלֶּ ינָה ֶשׁ ַבע ְשׁנֵי ָה ָרעָ ב ָלבוֹא ַכּאֲ ֶשׁר אָ ַמר

וּבכָ ל-אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
ל-האֲ ָרצוֹת ְ
ָ
יוֹסֵ ף וַיְ ִהי ָרעָ ב ְבּכָ
ָהיָה ָלחֶ ם:

נה

ו ִַתּ ְרעַ ב ָכּל-אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וַיִּ ְצעַ ק ָהעָ ם אֶ ל-פַּ ְרע ֹה

ל-מ ְצ ַריִ ם ְלכוּ אֶ ל-יוֹסֵ ף
ַל ָלּחֶ ם ַויּ ֹאמֶ ר פַּ ְרע ֹה ְלכָ ִ
ֹאמר ָלכֶ ם ַתּעֲ שׂוּ:
אֲ ֶשׁר-י ַ

נו

וְ ָה ָרעָ ב ָהיָה עַ ל ָכּ ְ
ל-פּנֵי ָהאָ ֶרץ וַיִּ ְפ ַתּח יוֹסֵ ף אֶ ת-

ָכּל-אֲ ֶשׁר ָבּהֶ ם וַיִּ ְשׁבּ ֹר ְל ִמ ְצ ַריִ ם ַויֶּחֱ זַק ָה ָרעָ ב ְבּאֶ ֶרץ
ִמ ְצ ָריִ ם:

נז

ָ
וְ כָ
ל-האָ ֶרץ ָבּאוּ ִמ ְצ ַריְ ָמה ִל ְשׁבּ ֹר אֶ ל-יוֹסֵ ף ִכּי-

ל-האָ ֶרץ:
ָ
ָחזַק ָה ָרעָ ב ְבּכָ

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 9-10
עמ'  ,2עמ'  ,7עמ' 11
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)א( ויהי מקץ -
כתרגומו :מסוף ,וכל לשון קץ סוף הוא:
על היאור -
כל שאר נהרות אינם קרוים יאורים חוץ
מנילוס ,מפני שכל הארץ עשויין יאורים
יאורים בידי אדם ונילוס עולה בתוכם
ומשקה אותם ,לפי שאין גשמים יורדין
במצרים תדיר כשאר ארצות:

)ב( יפות מראה -
סימן הוא לימי שובע ,שהבריות נראות יפות
זו לזו ,שאין עין בריה צרה בחברתה:
באחו -
באגם ,מריש"ק בלע"ז ]ביצה[ ,כמו )איוב ח
יא( ישגא אחו:

)ג( ודקות בשר -

והנה נשלם חלום שלם לפניו והוצרך
לפותרים:

לפי שאין צריך לפרש מי השיב .וכן דרך כל
מקראות קצרים על מי שעליו לעשות הם
סותמים את הדבר:

)ח( ותפעם רוחו -
ומטרפא רוחה מקשקשת בתוכו כפעמון.
ובנבוכדנצר הוא אומר )דניאל ב א( ותתפעם
רוחו ,לפי שהיו שם שתי פעימות שכחת
החלום והעלמת פתרונו:
חרטמי -
הנחרים בטימי מתים ,ששואלים בעצמות.
טימי ,הן עצמות בלשון ארמי ,ובמשנה בית
שהוא מלא טמיא ,מלא עצמות:
ואין פותר אותם לפרעה -
פותרים היו אותם ,אבל לא לפרעה ,שלא
היה קולן נכנס באזניו ,ולא היה לו קורת רוח
בפתרונם ,שהיו אומרים שבע בנות אתה
מוליד ,שבע בנות אתה קובר:

טינבי"ש בלע"ז ]דקות[ ,לשון דק:

)יד( מן הבור -
מן בית הסוהר שהוא עשוי כמין גומא.
וכן כל בור שבמקרא לשון גומא הוא ,ואף
אם אין בו מים קרוי בור פוש"א בלע"ז
]חפירה[:
ויגלח -
מפני כבוד המלכות:

)טו( תשמע חלום לפתור אותו -
תאזין ותבין חלום לפתור אותו:
תשמע -
לשון הבנה והאזנה ,כמו) :להלן מב כג(
שומע יוסף) .דברים כח מט( אשר לא
תשמע לשונו .אינטינדר"א בלע"ז ]להבין[:

)יא( איש כפתרון חלומו -
)ד( ותאכלנה -

חלום הראוי לפתרון שנפתר לו ודומה לו:

סימן שתהא כל שמחת השובע נשכחת בימי
הרעב:

)יב( נער עברי עבד -

)ה( בקנה אחד -
טודי"ל בלע"ז ]גבעול[:
בריאות -
שייני"ש בלע"ז ]בריאות[:

)ו( ושדופת -
השלידי"ש בלע"ז ]מיובשות[ ושקיפן קדום,
חבוטות לשון משקוף החבוט תמיד על ידי
הדלת המכה עליו:
קדים -
רוח מזרחית שקורין ביש"א ]רוח יבשה[:

ארורים הרשעים שאין טובתם שלמה.
מזכירו בלשון בזיון:
נער -
שוטה ואין ראוי לגדולה:
עברי -
אפילו לשוננו אינו מכיר:
עבד -
וכתוב בנמוסי מצרים שאין עבד מולך ולא
לובש בגדי שרים:
איש כחלומו -
לפי החלום וקרוב לענינו:

)יג( השיב על כני -
)ז( הבריאות -
שייני"ש בלע"ז ]בריאות[:
והנה חלום -

10

מי שבידו להשיב ,והוא פרעה הנזכר למעלה,
כמו שאמר )לעיל פסוק י( פרעה קצף על
עבדיו ,הרי מקרא קצר ולא פירש מי השיב,

)טז( בלעדי -
אין החכמה משלי אלא אלוהים יענה ,יתן
עניה בפי לשלום פרעה:

)יט( דלות -
כחושות .כמו )ש"ב יג ד( מדוע אתה ככה
דל ,דאמנון:
ורקות בשר -
כל לשון רקות שבמקרא חסרי בשר ,ובלע"ז
בלושי"ש ]מחוסרות[:

)כג( צנמות -
צונמא בלשון ארמי סלע ,הרי הן כעץ בלי
לחלוח ,וקשות כסלע .ותרגומו :נצן לקין,
נצן אין בהן אלא הנץ לפי שנתרוקנו מן
הזרע:

)כו( שבע שנים ,שבע שנים -
כולן אינן אלא שבע ,ואשר נשנה החלום

התכנית הכלכלית של יוסף
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פעמים לפי שהדבר מזומן ,כמו שפירש לו
בסוף )פסוק לב( ועל השנות החלום וגו'.
בשבע שנים הטובות נאמר )פסוק כה( הגיד
לפרעה ,לפי שהיה סמוך .ובשבע שני רעב
נאמר )פסוק כח( הראה את פרעה .לפי שהיה
הדבר מופלג ורחוק ,נופל בו לשון מראה:

)ל( ונשכח כל השבע -
הוא פתרון הבליעה:

)לא( ולא יודע השבע -
הוא פתרון )פסוק כא( ולא נודע כי באו אל
קרבנה:

)לב( נכון -
מזומן:


)לט( אין נבון וחכם כמוך -
לבקש איש נבון וחכם שאמרת ,לא נמצא
כמוך:

)מ( ישק -
יתזן ,יתפרנס .כל צרכי עמי יהיו נעשים על
ידך.
כמו )לעיל טו ב( ובן משק ביתי .וכמו
)תהילים ב יב( נשקו בר ,גרנישו"ן בלע"ז
]אספקה[:
רק הכסא -
שיהיו קורין לי מלך:
כסא -
לשון של המלוכה כמו )מלכים א א לז(
ויגדל את כסאו מכסא אדוני המלך:

)מא( נתתי אתך -

כתרגומו:
ויזרזון וכן )שמות יג יח( וחמושים:

מניתי יתך ,ואף על פי כן לשון נתינה הוא.
כמו )דברים כו יט( ולתתך עליון ,בין לגדולה
בין לשפלות נופל לשון נתינה עליו .כמו
)מלאכי ב ט( נתתי אתכם נבזים ושפלים:

)לה( את כל אכל -

)מב( ויסר פרעה את טבעתו -

שם דבר הוא.
לפיכך טעמו באל"ף ונקוד בפתח קטן .ואוכל
שהוא פועל ,כגון )ויקרא ז כה( כי כל אוכל
חלב ,טעמו למטה בכף ונקוד קמץ קטן:
תחת יד פרעה  -ברשותו ובאוצרותיו:

נתינת טבעת המלך הוא אות למי שנותנה לו
להיות שני לו לגדולה:
בגדי שש -
דבר חשיבות הוא במצרים:
רבד -
ענק ,ועל שהוא רצוף בטבעות קרוי רביד.
וכן )משלי ז טז( רבדתי ערשי ,רצפתי ערשי
מרצפות.
בלשון משנה )מדות א ח( מוקף רובדין של
אבן) .יומא מג ב( על הרובד שבעזרה ,והיא
רצפה:

)לד( וחמש -

)לו( והיה האכל -
הצבור כשאר פקדון הגנוז לקיום הארץ:

)לח( הנמצא כזה -
הנשכח כדין ,אם נלך ונבקשנו הנמצא
כמוהו .הנמצא לשון תמיהה ,וכן כל ה"א
המשמשת בראש תיבה ונקודה בחטף
פתח:

התכנית הכלכלית של יוסף
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כתרגומו :דין אבא למלכא .רך בלשון ארמי
מלך .בהשותפין )בבא בתרא ד א( לא ריכא
ולא בר ריכא .ובדברי אגדה :דרש ר' יהודה:
אברך זה יוסף שהוא אב בחכמה ורך בשנים.
אמר לו רבי יוסי בן דורמסקית :עד מתי אתה
מעוות עלינו את הכתובים ,אין אברך אלא
לשון ברכים ,שהכל היו נכנסין ויוצאין תחת
ידו ,כענין שנאמר ונתון אותו וגו':

)מד( אני פרעה -
שיש יכולת בידי לגזור גזרות על מלכותי,
ואני גוזר שלא ירים איש את ידו בלעדיך,
שלא ברשותך .דבר אחר :אני פרעה
אני אהיה מלך ובלעדיך וגו' וזהו דוגמת
)פסוק מ( רק הכסא:
את ידו ואת רגלו -
כתרגומו:

)מה( צפנת פענח -
מפרש הצפונות ,ואין לפענח דמיון במקרא:
פוטי פרע -
הוא פוטיפר ,ונקרא פוטיפרע על שנסתרס
מאליו ,לפי שלקח את יוסף למשכב זכר:

)מז( ותעש הארץ -
כתרגומו ,ואין הלשון נעקר מלשון עשייה:
לקמצים -
קומץ על קומץ ,יד על יד היו אוצרים:

)מח( אכל שדה העיר אשר סביבותיה נתן
בתוכה -
שכל ארץ וארץ מעמדת פירותיה ונותנין
בתבואה מעפר המקום ומעמיד את התבואה
מלירקב:

)מג( במרכבת המשנה -

)מט( עד כי חדל לספר -

השניה למרכבתו ,המהלכת אצל שלו:
אברך -

עד כי חדל לו הסופר לספור ,והרי זה מקרא
קצר:
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מכאן שאסור לאדם לשמש מטתו בשני רעבון:

אמר להם למה לא צברתם בר ,והלא הכריז
לכם ששני הרעב באים! אמרו לו :אספנו
הרבה והרקיבה .אמר להם :אם כן ,כל אשר
יאמר לכם תעשו ,הרי גזר על התבואה
והרקיבה ,מה אם יגזור עלינו ונמות:

שבר לשון מכר ולשון קנין הוא .כאן משמש
לשון מכר) .להלן מג ב( שברו לנו מעט אוכל,
לשון קנין .ואל תאמר אינו כי אם בתבואה ,שאף
ביין וחלב מצינו )ישעיה נה א( ולכו שברו בלא
כסף ובלא מחיר יין וחלב:

)נה( ותרעב כל ארץ מצרים -

)נו( על כל פני הארץ -

שהרקיבה תבואתם שאצרו חוץ משל יוסף:
אשר יאמר לכם תעשו -
לפי שהיה יוסף אומר להם שימולו ,וכשבאו
אצל פרעה ואומרים :כך הוא אומר לנו.

מי הם פני הארץ ,אלו העשירים:
את כל אשר בהם -
כתרגומו :די בהון עיבורא:
וישבור למצרים -

)נז( וכל הארץ באו מצרימה
לשבור אל יוסף -

כי אין מספר -
לפי שאין מספר .והרי כי משמש בלשון דהא:

)נ( בטרם תבוא שנת הרעב -
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)סרסהו ופרשהו וכל הארץ באו מצרים אל
יוסף( .אם תפרשהו כסדרו היה צריך לכתוב
לשבור מן יוסף.
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בראשית פרק ל״ז
א
ן-שׁ ַבע-עֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה
ב אֵ ֶלּה תּ ְֹלדוֹת יַעֲ ק ֹב יוֹסֵ ף בֶּ ְ
גוּרי אָ ִביו ְבּאֶ ֶרץ ְכּנָעַ ן:
ֵשׁב יַעֲ ק ֹב ְבּאֶ ֶרץ ְמ ֵ
ַויּ ֶ

ת-בּנֵי
ְ
ָהיָה ר ֹעֶ ה אֶ ת-אֶ ָחיו ַבּצּ ֹאן וְ הוּא נַעַ ר אֶ
ָבא יוֹסֵ ף אֶ ת-
ת-בּנֵי זִ ְלפָּ ה נְ ֵשׁי אָ ִביו ַויּ ֵ
ְ
ִב ְל ָהה וְ אֶ
יהם:
ִדּ ָבּ ָתם ָרעָ ה אֶ ל-אֲ ִב ֶ

ג

י-בן-זְ קֻ נִ ים
ל-בּנָיו ִכּ ֶ
וְ יִ ְשׂ ָראֵ ל אָ ַהב אֶ ת-יוֹסֵ ף ִמ ָכּ ָ

הוּא לוֹ וְ עָ ָשׂה לוֹ ְכּתֹנֶת פַּ ִסּים:

ד

יהם ִמ ָכּל-אֶ ָחיו
וַיִּ ְראוּ אֶ ָחיו ִכּי-א ֹתוֹ אָ ַהב אֲ ִב ֶ

וַיִּ ְשׂנְ אוּ א ֹתוֹ וְ ל ֹא י ְָכלוּ ַדּ ְבּרוֹ ְל ָשֹׁלם:

ה

ַיּוֹספוּ עוֹד
ַויַּחֲ ֹלם יוֹסֵ ף חֲ לוֹם ַו ַיּגֵּד ְלאֶ ָחיו ו ִ

ְשׂנ ֹא א ֹתוֹ:

ו

יהם ִשׁ ְמעוּ-נָא ַהחֲ לוֹם ַהזֶּה אֲ ֶשׁר
ַויּ ֹאמֶ ר אֲ ֵל ֶ

ָח ָל ְמ ִתּי:

ז

וְ ִהנֵּה אֲ נ ְַחנוּ ְמאַ ְלּ ִמים אֲ לֻ ִמּים ְבּתוְֹך ַה ָשּׂ ֶדה

וְ ִא ְמָּך וְ אַ ֶחיָך ְל ִה ְשׁ ַתּחֲ וֹת ְלָך אָ ְר ָצה:

יא
יהם ִבּ ְשׁכֶ ם:
יב ַויּ ְֵלכוּ אֶ ָחיו ִל ְרעוֹת אֶ ת-צ ֹאן אֲ ִב ֶ
יג ַויּ ֹאמֶ ר יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ל-יוֹסֵ ף הֲ לוֹא אַ ֶחיָך ר ִֹעים
ת-ה ָדּ ָבר:
ַ
וַיְ קַ נְ אוּ-בוֹ אֶ ָחיו וְ אָ ִביו ָשׁ ַמר אֶ

יהם ַויּ ֹאמֶ ר לוֹ ִהנֵּנִ י:
ִבּ ְשׁכֶ ם ְלכָ ה וְ אֶ ְשׁ ָלחֲ ָך אֲ ֵל ֶ

יד

ת-שׁלוֹם אַ ֶחיָך
ְ
ַויּ ֹאמֶ ר לוֹ ֶלְך-נָא ְראֵ ה אֶ

ת-שׁלוֹם ַהצּ ֹאן וַהֲ ִשׁ ֵבנִ י ָדּ ָבר וַיִּ ְשׁ ָל ֵחהוּ מֵ עֵ מֶ ק
ְ
וְ אֶ
ֶח ְברוֹן ַו ָיּב ֹא ְשׁכֶ ָמה:

טו

וַיִּ ְמ ָצאֵ הוּ ִאישׁ וְ ִהנֵּה ת ֹעֶ ה ַבּ ָשּׂ ֶדה וַיִּ ְשׁאָ ֵלהוּ

ה-תּ ַבקֵּ שׁ:
ָה ִאישׁ ֵלאמ ֹר ַמ ְ

טז

ידה-נָּא ִלי
ַויּ ֹאמֶ ר אֶ ת-אַ ַחי אָ נ ִֹכי ְמ ַבקֵּ שׁ ַהגִּ ָ

אֵ יפ ֹה ֵהם ר ִֹעים:

יז

ַויּ ֹאמֶ ר ָה ִאישׁ נ ְָסעוּ ִמזֶּה ִכּי ָשׁ ַמ ְע ִתּי א ְֹמ ִרים

ֵלְך יוֹסֵ ף אַ ַחר אֶ ָחיו וַיִּ ְמ ָצאֵ ם
נ ְֵלכָ ה דּ ָֹתיְ נָה ַויּ ֶ

וְ ִהנֵּה קָ ָמה אֲ לֻ ָמּ ִתי וְ גַם-נִ ָצּ ָבה וְ ִהנֵּה ְתסֻ בֶּ ינָה

ְבּד ָֹתן:

אֲ לֻ מּ ֵֹתיכֶ ם ו ִַתּ ְשׁ ַתּחֲ וֶי ָן ַלאֲ לֻ ָמּ ִתי:

יח

ח

ם-משׁוֹל
ֹאמרוּ לוֹ אֶ ָחיו הֲ ָמֹלְך ִתּ ְמֹלְך עָ ֵלינוּ ִא ָ
ַויּ ְ

יהם
וּב ֶט ֶרם יִ ְק ַרב אֲ ֵל ֶ
וַיִּ ְראוּ א ֹתוֹ מֵ ָרח ֹק ְ

וַיִּ ְתנ ְַכּלוּ א ֹתוֹ ַלהֲ ִמיתוֹ:

ַיּוֹספוּ עוֹד ְשׂנ ֹא א ֹתוֹ עַ ל-חֲ ֹלמ ָֹתיו
ִתּ ְמשׁ ֹל ָבּנוּ ו ִ

יט

ל-דּ ָב ָריו:
ְ
וְ עַ

ַה ָלּזֶה ָבּא:

ט

ַויַּחֲ ֹלם עוֹד חֲ לוֹם אַ ֵחר וַיְ ַספֵּ ר א ֹתוֹ ְלאֶ ָחיו

כ

ֹאמרוּ ִאישׁ אֶ ל-אָ ִחיו ִהנֵּה ַבּעַ ל ַהחֲ ֹלמוֹת
ַויּ ְ

ַה ְרגֵהוּ וְ נ ְַשׁ ִלכֵ הוּ ְבּאַ ַחד ַהבּ ֹרוֹת
וְ עַ ָתּה ְלכוּ וְ נ ַ

ַויּ ֹאמֶ ר ִהנֵּה ָח ַל ְמ ִתּי חֲ לוֹם עוֹד וְ ִהנֵּה ַה ֶשּׁמֶ שׁ

וְ אָ ַמ ְרנוּ ַחיָּה ָרעָ ה אֲ כָ ָל ְתהוּ וְ נִ ְראֶ ה ַמה-יִּ ְהיוּ

ָר ַח וְ אַ ַחד עָ ָשׂר כּוֹכָ ִבים ִמ ְשׁ ַתּחֲ וִ ים ִלי:
וְ ַהיּ ֵ

חֲ ֹלמ ָֹתיו:

י

וַיְ ַספֵּ ר אֶ ל-אָ ִביו וְ אֶ ל-אֶ ָחיו וַיִּ גְ עַ ר-בּוֹ אָ ִביו ַויּ ֹאמֶ ר

לוֹ ָמה ַהחֲ לוֹם ַהזֶּה אֲ ֶשׁר ָח ָל ְמ ָתּ הֲ בוֹא נָבוֹא אֲ נִ י

התכנית הכלכלית של יוסף

כא

ַכּנּוּ
ָדם ַויּ ֹאמֶ ר ל ֹא נ ֶ
אוּבן ַויּ ִַצּ ֵלהוּ ִמיּ ָ
וַיִּ ְשׁ ַמע ְר ֵ

נָפֶ שׁ:
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בראשית פרק ל״ז

)המשך מעמ' (13

כב

כוּ-דם
ָ
ל-תּ ְשׁ ְפּ
ִ
אוּבן אַ
ַויּ ֹאמֶ ר אֲ ֵל ֶהם ְר ֵ

כט

ל-הבּוֹר וְ ִהנֵּה אֵ ין-יוֹסֵ ף ַבּבּוֹר
ַ
אוּבן אֶ
ָשׁב ְר ֵ
ַויּ ָ

ל-הבּוֹר ַהזֶּה אֲ ֶשׁר ַבּ ִמּ ְד ָבּר וְ יָד
ַ
ַה ְשׁ ִליכוּ א ֹתוֹ אֶ

ָדיו:
ת-בּג ָ
ְ
וַיִּ ְק ַרע אֶ

ָדם ַלהֲ ִשׁיבוֹ
ל-תּ ְשׁ ְלחוּ-בוֹ ְל ַמעַ ן ַה ִצּיל א ֹתוֹ ִמיּ ָ
ִ
אַ

ל

אֶ ל-אָ ִביו:

י-בא:
אֲ נִ ָ

כג

ר-בּא יוֹסֵ ף אֶ ל-אֶ ָחיו ַויּ ְַפ ִשׁיטוּ אֶ ת-
וַיְ ִהי ַכּאֲ ֶשׁ ָ

ת-כּתֹנֶת ַהפַּ ִסּים אֲ ֶשׁר עָ ָליו:
ְ
יוֹסֵ ף אֶ ת-כֻּ ָתּנְ תּוֹ אֶ

כד

וַיִּ קָּ ֻחהוּ ַויּ ְַשׁ ִלכוּ א ֹתוֹ ַהבּ ָֹרה וְ ַהבּוֹר ֵרק אֵ ין

בּוֹ ָמיִ ם:

כה

ֶלד אֵ ינֶנּוּ וַאֲ נִ י אָ נָה
ֹאמר ַהיּ ֶ
ָשׁב אֶ ל-אֶ ָחיו ַויּ ַ
ַויּ ָ

לא

ת-כּתֹנֶת יוֹסֵ ף וַיִּ ְשׁחֲ טוּ ְשׂ ִעיר ִעזִּ ים
ְ
וַיִּ ְקחוּ אֶ

ת-הכֻּ תֹּנֶת ַבּ ָדּם:
ַ
וַיִּ ְט ְבּלוּ אֶ

לב

יהם
ת-כּתֹנֶת ַהפַּ ִסּים ַויּ ִָביאוּ אֶ ל-אֲ ִב ֶ
ְ
וַיְ ַשׁ ְלּחוּ אֶ

ֹאמרוּ ז ֹאת ָמ ָצאנוּ ַה ֶכּר-נָא ַה ְכּתֹנֶת ִבּנְ ָך ִהוא ִאם-
ַויּ ְ

ֵיהם וַיִּ ְראוּ וְ ִהנֵּה
ל-ל ֶחם וַיִּ ְשׂאוּ עֵ ינ ֶ
ֶ
ַויּ ְֵשׁבוּ ֶלאֱכָ

ל ֹא:

יהם נ ְֹשׂ ִאים
אלים ָבּאָ ה ִמגִּ ְלעָ ד וּגְ ַמ ֵלּ ֶ
א ְֹר ַחת יִ ְשׁ ְמעֵ ִ

לג

הוֹריד ִמ ְצ ָריְ ָמה:
הוֹל ִכים ְל ִ
ְ
וּצ ִרי וָֹלט
נְ כ ֹאת ְ

ָטר ֹף ט ַֹרף יוֹסֵ ף:

כו

הוּדה אֶ ל-אֶ ָחיו ַמה-בֶּ ַצע ִכּי נַהֲ ר ֹג אֶ ת-
ָ
ַויּ ֹאמֶ ר יְ

ת-דּמוֹ:
ָ
אָ ִחינוּ וְ ִכ ִסּינוּ אֶ

כז

ל-תּ ִהי-בוֹ
ְ
ָדנוּ אַ
אלים וְ י ֵ
ְלכוּ וְ נִ ְמ ְכּ ֶרנּוּ ַליִּ ְשׁ ְמעֵ ִ

ִכּי-אָ ִחינוּ ְב ָשׂ ֵרנוּ הוּא וַיִּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ָחיו:

כח

ַויַּעַ ְברוּ אֲ נ ִָשׁים ִמ ְדיָנִ ים ס ֹחֲ ִרים וַיִּ ְמ ְשׁכוּ ַויַּעֲ לוּ

ירהּ ַויּ ֹאמֶ ר ְכּתֹנֶת ְבּנִ י ַחיָּה ָרעָ ה אֲ כָ ָל ְתהוּ
ַויּ ִַכּ ָ

לד

ָשׂם ַשׂק ְבּ ָמ ְתנָיו
ֹלתיו ַויּ ֶ
וַיִּ ְק ַרע יַעֲ ק ֹב ִשׂ ְמ ָ

ל-בּנוֹ י ִָמים ַר ִבּים:
ְ
וַיִּ ְתאַ בֵּ ל עַ

לה

ל-בּנ ָֹתיו ְלנַחֲ מוֹ וַיְ ָמאֵ ן
ְ
ל-בּנָיו וְ כָ
ָ
ַויָּקֻ מוּ כָ

ל-בּנִ י אָ ֵבל ְשׁא ָֹלה
ְ
ַחם ַויּ ֹאמֶ ר ִכּי-אֵ ֵרד אֶ
ְל ִה ְתנ ֵ
ַויּ ְֵב ְךּ א ֹתוֹ אָ ִביו:

אלים
ן-הבּוֹר וַיִּ ְמ ְכּרוּ אֶ ת-יוֹסֵ ף ַליִּ ְשׁ ְמעֵ ִ
אֶ ת-יוֹסֵ ף ִמ ַ

לו

ְבּעֶ ְשׂ ִרים ָכּסֶ ף ַויּ ִָביאוּ אֶ ת-יוֹסֵ ף ִמ ְצ ָריְ ָמה:

ְס ִריס פַּ ְרע ֹה ַשׂר ַה ַטּ ָבּ ִחים:

פוֹטיפַ ר
ל-מ ְצ ָריִ ם ְל ִ
ִ
וְ ַה ְמּ ָדנִ ים ָמ ְכרוּ א ֹתוֹ אֶ

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 9-10
עמ'  ,2עמ'  ,3עמ'  ,7עמ' 8
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)א( וישב יעקב וגו' -
אחר שכתב לך ישובי עשו ותולדותיו בדרך
קצרה ,שלא היו ספונים ]הגונים[ וחשובים
לפרש היאך נתיישבו וסדר מלחמותיהם איך
הורישו את החורים ,פירש לך ישובי יעקב
ותולדותיו בדרך ארוכה כל גלגולי סבתם,
לפי שהם חשובים לפני המקום להאריך בהם.
וכן אתה מוצא בעשרה דורות שמאדם ועד
נח ,פלוני הוליד פלוני ,וכשבא לנח האריך
בו .וכן בעשרה דורות שמנח ועד אברהם
קצר בהם ,ומשהגיע אצל אברהם האריך
בו .משל למרגלית שנפלה בין החול ,אדם
ממשמש בחול וכוברו בכברה עד שמוצא
את המרגלית ,ומשמצאה הוא משליך את
הצרורות מידו ונוטל המרגלית.
דבר אחר:
וישב יעקב הפשתני הזה נכנסו גמליו טעונים
פשתן ,הפחמי תמה אנה יכנס כל הפשתן
הזה ,היה פיקח אחד משיב לו ניצוץ אחד
יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו ,כך
יעקב ראה כל האלופים הכתובים למעלה,
תמה ואמר מי יכול לכבוש את כולן? מה
כתיב למטה )פסוק ב( אלה תולדות יעקב
יוסף ,דכתיב )עובדיה א יח( והיה בית יעקב
אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ,ניצוץ
יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולם(:

)ב( אלה תולדות יעקב -
אלה של תולדות יעקב ,אלה ישוביהם
וגלגוליהם עד שבאו לכלל יישוב .סבה
ראשונה יוסף בן שבע עשרה וגו' על ידי זה
נתגלגלו וירדו למצרים .זהו אחר פשוטו של
מקרא להיות ]דבר[ דבור על אופניו.
ומדרש אגדה:
דורש ,תלה הכתוב תולדות יעקב ביוסף מפני
כמה דברים ,אחת שכל עצמו של יעקב לא
עבד אצל לבן אלא ברחל ,ושהיה זיו איקונין
של יוסף דומה לו ,וכל מה שאירע ליעקב
אירע ליוסף ,זה נשטם וזה נשטם ,זה אחיו
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מבקש להרגו וזה אחיו מבקשים להרגו ,וכן
הרבה בבראשית רבה )סד ו(.
ועוד נדרש בו :וישב ביקש יעקב לישב
בשלוה ,קפץ עליו רוגזו של יוסף .צדיקים
מבקשים לישב בשלוה אומר הקב"ה לא
דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא,
אלא שמבקשים לישב בשלוה בעולם הזה:
והוא נער -
שהיה עושה מעשה נערות ,מתקן בשערו
ממשמש בעיניו ,כדי שיהיה נראה יפה:
את בני בלהה -
כלומר ורגיל אצל בני בלהה ,לפי שהיו אחיו
מבזין אותן והוא מקרבן:
את דבתם רעה -
כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה
מגיד לאביו ,שהיו אוכלין אבר מן החי,
ומזלזלין בבני השפחות לקרותן עבדים,
וחשודים על העריות .ובשלשתן לקה.
על אבר מן החי )לעיל פסוק לא( וישחטו
שעיר עזים במכירתו ,ולא אכלוהו חי .ועל
דבה שספר עליהם שקורין לאחיהם עבדים,
)תהילים קה יז( לעבד נמכר יוסף .ועל
העריות שספר עליהם) ,להלן לט ז( ותשא
אשת אדוניו וגו':
דבתם -
כל לשון דבה פרלידי"ץ בלע"ז ]רכילות[ כל
מה שהיה יכול לדבר בהם רעה היה מספר:
דבה -
לשון )שיר ז י( דובב שפתי ישנים:

)ג( בן זקונים -
שנולד לו לעת זקנתו .ואונקלוס תרגם בר
חכים הוא ליה כל מה שלמד משם ועבר
מסר לו.
דבר אחר:
שהיה זיו איקונין שלו דומה לו:
פסים -
לשון כלי מלת .כמו )אסתר א ו( כרפס
ותכלת .וכמו )שמואל ב' יג יח( כתונת

הפסים ,דתמר ואמנון.
ומדרש אגדה:
על שם צרותיו שנמכר לפוטיפר ולסוחרים
ולישמעאלים ולמדינים:

)ד( ולא יכלו דברו לשלום -
מתוך גנותם למדנו שבחם ,שלא דברו אחת
בפה ואחת בלב:
דברו -
לדבר עמו:

)ז( מאלמים אלומים -
כתרגומו :מאסרין אסרין ,עמרין .וכן
)תהילים קכו ו( נושא אלומותיו .וכמוהו
בלשון משנה )בבא מציעא כב ב( והאלומות
נוטל ומכריז:
קמה אלומתי -
נזקפה:
וגם נצבה -
לעמוד על עמדה בזקיפה:

)ח( ועל דבריו -
על דבתם רעה שהיה מביא לאביהם:

)י( ויספר אל אביו ואל אחיו -
לאחר שספר אותו לאחיו חזר וספרו לאביו
בפניהם:
ויגער בו -
לפי שהיה מטיל שנאה עליו:
הבוא נבוא -
והלא אמך כבר מתה .והוא לא היה יודע
שהדברים מגיעין לבלהה ,שגדלתו כאמו.
ורבותינו למדו מכאן  :שאין חלום בלא דברים
בטלים .ויעקב נתכוון להוציא הדבר מלב בניו
שלא יקנאוהו ,לכך אמר לו הבוא נבוא וגו' ,כשם
שאי אפשר באמך כך השאר הוא בטל:

)יא( שמר את הדבר -
היה ממתין ומצפה מתי יבא .וכן )ישעיה
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כו ב( שומר אמונים .וכן )איוב יד טז( לא
תשמור על חטאתי ,לא תמתין:

)יב( לרעות את צאן -
נקוד על את ,שלא הלכו אלא לרעות את
עצמן:

)יג( הנני -
לשון ענוה וזריזות ,נזדרז למצוות אביו ,ואף
על פי שהיה יודע באחיו ששונאין אותו:


)כ( ונראה מה יהיו חלומותיו -
אמר ר' יצחק :מקרא זה אומר דרשני ,רוח
הקודש אומרת כן.
הם אומרים נהרגהו .והכתוב מסיים ונראה
מה יהיו חלומותיו .נראה דבר מי יקום או
שלכם או שלי.
ואי אפשר שיאמרו הם ונראה מה יהיו
חלומותיו מכיוון שיהרגוהו בטלו חלומותיו:

)כא( לא נכנו נפש -
מכת נפש זו היא מיתה:

מה ממון ,כתרגומו:
וכסינו את דמו -
ונעלים את מיתתו:

)כב( למען הציל אותו -
רוח הקודש מעידה על ראובן שלא אמר
זאת אלא להציל אותו ,שיבא הוא ויעלנו
משם ,אמר אני בכור וגדול שבכולן ,לא
יתלה הסרחון אלא בי:

)כג( את כתנתו -
זה חלוק:
את כתונת הפסים -
הוא שהוסיף לו אביו יותר על אחיו:

)כד( והבור רק אין בו מים -
)טו( וימצאהו איש -
זה גבריאל ]שנאמר )דניאל ט כא( והאיש
גבריאל[:

ממשמע שנאמר והבור רק ,איני יודע שאין
בו מים ,מה תלמוד לומר אין בו מים? מים
אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו:

)יז( נסעו מזה -

)כה( ארחת -

הסיעו עצמן מן האחוה:
נלכה דתינה -
לבקש לך נכלי דתות שימיתוך בהם .ולפי
פשוטו שם מקום הוא ,ואין מקרא יוצא מדי
פשוטו:

כתרגומו :שיירת ,על שם הולכי ארח:
וגמליהם נושאים וגו' -
למה פרסם הכתוב את משאם? להודיע מתן
שכרן של צדיקים ,שאין דרכן של ערביים
לשאת אלא נפט ועטרן שריחן רע ,ולזה
נזדמנו בשמים שלא יוזק מריח רע:
נכאת -
כל כנוסי בשמים הרבה קרוי נכאת וכן )מ"ב
כ יג( ויראם את כל בית נכתה ,מרקחת

)יח( ויתנכלו -
נתמלאו נכלים וערמומיות:
אתו -
כמו אתו ,עמו ,כלומר אליו:
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בשמיו ,ואונקלוס תרגמו :לשון שעוה:
וצרי -
שרף הנוטף מעצי הקטף ,והוא )שמות ל לד(
נטף ,הנמנה עם סמני הקטורת:
ולט -
לוטס שמו בלשון משנה )שביעית ז ו(.
ורבותינו פירשוהו :לשון שרש עשב ושמו
אשטורוזי"א ]ספלול[ במסכת נידה )ח א(:

)כו( מה בצע -

)יד( מעמק חברון -
והלא חברון בהר ,שנאמר )במדבר יג
כב( ויעלו בנגב ויבא עד חברון ,אלא
מעצה עמוקה של ]אותו[ צדיק הקבור
בחברון ,לקיים מה שנאמר לאברהם
בין הבתרים )לעיל טו יג( כי גר יהיה
זרעך:
ויבא שכמה -
מקום מוכן לפורענות ,שם קלקלו השבטים,
שם ענו את דינה ,שם נחלקה מלכות בית
דוד ,שנאמר )מ"א ב' י א( וילך רחבעם
שכמה וגו':
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)כז( וישמעו -
וקבילו מניה .וכל שמיעה שהיא קבלת
דברים כגון זה וכגון:
)לעיל כח ז( וישמע יעקב אל אביו) .שמות
כד ז( נעשה ונשמע ,מתרגם נקבל .וכל
שהוא שמיעת האוזן ,כגון) :בראשית ג ח(
וישמעו את קול ה' אלוהים מתהלך בגן).שם
כז ה( ורבקה שומעת) .שם לה כב( וישמע
ישראל) .שמות טז יב( שמעתי את תלונות.
כולן מתרגם ושמעו ,ושמעת ,ושמע ,שמיע
קדמי:

)כח( ויעברו אנשים מדינים -
זו היא שיירא אחרת ,והודיעך הכתוב
שנמכר פעמים הרבה:
וימשכו -
בני יעקב את יוסף מן הבור וימכרוהו
לישמעאלים ,והישמעאלים למדיינים,
והמדיינים למצרים:

)כט( וישב ראובן -
ובמכירתו לא היה שם ,שהגיע יומו לילך
ולשמש את אביו .דבר אחר :עסוק היה
בשקו ובתעניתו על שבלבל יצועי אביו:
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)ל( אנה אני בא -
אנה אברח מצערו של אבא:

)לא( שעיר עזים -
דמו דומה לשל אדם:

)לב( הכתנת -
זה שמה ,וכשהיא דבוקה לתיבה אחרת
כגון) :פסוק לא( כתנת יוסף).פסוק ג( כתנת
פסים) .ויקרא טז ד( כתנת בד ,נקוד כתנת:

)לג( ויאמר כתנת בני -
היא זו:חיה רעה אכלתהו  -נצנצה בו רוח
הקדש ,סופו שתתגרה בו אשת פוטיפר.
ולמה לא גלה לו הקב"ה? לפי שהחרימו
וקללו את כל מי שיגלה ,ושתפו להקב"ה
עימהם ,אבל יצחק היה יודע שהוא חי ,אמר:
היאך אגלה והקב"ה אינו רוצה לגלות לו:

)לד( ימים רבים -

התכנית הכלכלית של יוסף
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עשרים ושתים שנה משפירש ממנו עד
שירד יעקב למצרים ,שנאמר )פסוק ב( יוסף
בן שבע עשרה שנה וגו' ובן שלשים שנה
היה בעמדו לפני פרעה ,ושבע שני השובע
ושנתים הרעב כשבא יעקב למצרים הרי
עשרים ושתים שנה ,כנגד עשרים ושתים
שנה שלא קיים יעקב כבוד אב ואם .עשרים
שנה שהיה בבית לבן ,ושתי שנים בדרך
בשובו מבית לבן ,שנה וחצי בסכות וששה
חדשים בבית אל וזהו שאמר ללבן לעיל )לא
מא( זה לי עשרים שנה בביתך ,לי הן ,עלי
הן ,וסופי ללקות כנגדן:

)לה( וכל בנתיו -
רבי יהודה אומר :אחיות תאומות נולדו עם
כל שבט ושבט ונשאום .רבי נחמיה אומר:
כנעניות היו ,אלא מהו וכל בנותיו ,כלותיו?
שאין אדם נמנע מלקרוא לחתנו בנו ולכלתו
בתו:
וימאן להתנחם -

אין אדם יכול לקבל תנחומין על החי וסבור
שמת ,שעל המת נגזרה גזירה שישתכח מן
הלב ולא על החי:
ארד אל בני -
כמו על בני ,והרבה אל משמשין בלשון על.
)ש"ב כא א( אל שאול ואל בית הדמים.
)ש"א ד כא( אל הלקח ארון האלוהים ואל
מות חמיה ואישה:
אבל שאולה -
כפשוטו לשון קבר הוא ,באבלי אקבר ,ולא
אתנחם כל ימי .ומדרשו :גיהינום ,סימן זה
היה מסור בידי מפי הגבורה אם לא ימות
אחד מבני בחיי מובטח אני שאיני רואה
גיהינום:
ויבך אתו אביו -
יצחק היה בוכה מפני צרתו של יעקב ,אבל
לא היה מתאבל ,שהיה יודע שהוא חי:

)לו( הטבחים -
שוחטי בהמות המלך.
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בראשית פרק ל״ט
א

פּוֹטיפַ ר ְס ִריס
ִ
הוּרד ִמ ְצ ָריְ ָמה וַיִּ ְקנֵהוּ
ַ
וְ יוֹסֵ ף

יב

ו ִַתּ ְת ְפּ ֵשׂהוּ ְבּ ִבגְ דוֹ לֵ אמ ֹר ִשׁ ְכ ָבה ִע ִמּי ַויַּעֲ ז ֹב ִבּגְ דוֹ

אלים
פַּ ְרע ֹה ַשׂר ַה ַטּ ָבּ ִחים ִאישׁ ִמ ְצ ִרי ִמיַּד ַהיִּ ְשׁ ְמעֵ ִ

חוּצה:
ְבּי ָָדהּ ַו ָיּנָס ַויֵּצֵ א ַה ָ

הוֹרדֻ הוּ ָשׁ ָמּה:
ִ
אֲ ֶשׁר

יג
יתהּ ַותּ ֹאמֶ ר ָלהֶ ם לֵ אמ ֹר ְראוּ
יד ו ִַתּ ְק ָרא ְלאַ נְ ֵשׁי בֵ ָ

ב

יח וַיְ ִהי ְבּבֵ ית
וַיְ ִהי יְ הוָֹה אֶ ת-יוֹסֵ ף וַיְ ִהי ִאישׁ ַמ ְצ ִל ַ

אֲ דֹנָיו ַה ִמּ ְצ ִרי:

ג

ַויּ ְַרא אֲ דֹנָיו ִכּי יְ הוָֹה ִאתּוֹ וְ כ ֹל אֲ ֶשׁר-הוּא ע ֶֹשׂה

יח ְבּיָדוֹ:
יְ הוָֹה ַמ ְצ ִל ַ

ד

וַיִּ ְמ ָצא יוֹסֵ ף חֵ ן ְבּעֵ ינָיו וַיְ ָשׁ ֶרת א ֹתוֹ ַויּ ְַפ ִקדֵ הוּ עַ ל-

בֵּ יתוֹ וְ כָ ל-יֶשׁ-לוֹ נ ַָתן ְבּיָדוֹ:

ה

וַיְ ִהי מֵ אָ ז ִה ְפ ִקיד א ֹתוֹ ְבּבֵ יתוֹ וְ עַ ל ָכּל-אֲ ֶשׁר יֶשׁ-

חוּצה:
אוֹתהּ ִכּי-עָ זַב ִבּגְ דוֹ ְבּי ָָדהּ ַו ָיּנָס ַה ָ
וַיְ ִהי ִכּ ְר ָ

הֵ ִביא ָלנוּ ִאישׁ ִע ְב ִרי ְל ַצחֶ ק ָבּנוּ ָבּא אֵ ַלי ִל ְשׁ ַכּב ִע ִמּי
וָאֶ ְק ָרא ְבּקוֹל גָּדוֹל:

טו

קוֹלי וָאֶ ְק ָרא ַויַּעֲ ז ֹב
ִ
וַיְ ִהי ְכ ָשׁ ְמעוֹ ִכּי-הֲ ִרימ ִֹתי

חוּצה:
ִבּגְ דוֹ אֶ ְצ ִלי ַו ָיּנָס ַויֵּצֵ א ַה ָ

טז
יז ו ְַתּ ַדבֵּ ר אֵ ָליו ַכּ ְדּ ָב ִרים ָהאֵ לֶּ ה לֵ אמ ֹר ָבּא אֵ ַלי
ו ַַתּנַּח ִבּגְ דוֹ אֶ ְצ ָלהּ עַ ד-בּוֹא אֲ דֹנָיו אֶ ל-בֵּ יתוֹ:

לוֹ וַיְ ָב ֶרְך יְ הוָֹה אֶ ת-בֵּ ית ַה ִמּ ְצ ִרי ִבּגְ ַלל יוֹסֵ ף וַיְ ִהי

את ָלּנוּ ְל ַצחֶ ק ִבּי:
ָהעֶ בֶ ד ָה ִע ְב ִרי אֲ ֶשׁר-הֵ בֵ ָ

וּב ָשּׂדֶ ה:
ִבּ ְר ַכּת יְ הוָֹה ְבּכָ ל-אֲ ֶשׁר יֶשׁ-לוֹ ַבּ ַבּיִ ת ַ

יח

ו

אוּמה
ַויַּעֲ ז ֹב ָכּל-אֲ ֶשׁר-לוֹ ְבּיַד-יוֹסֵ ף וְ ל ֹא-י ַָדע ִאתּוֹ ְמ ָ

קוֹלי וָאֶ ְק ָרא ַויַּעֲ ז ֹב ִבּגְ דוֹ אֶ ְצ ִלי
ִ
ימי
וַיְ ִהי ַכּהֲ ִר ִ

חוּצה:
ַו ָיּנָס ַה ָ

ם-הלֶּ חֶ ם אֲ ֶשׁר-הוּא אוֹכֵ ל וַיְ ִהי יוֹסֵ ף יְ פֵ ה-ת ֹאַ ר
ִכּי ִא ַ

יט

וִ יפֵ ה ַמ ְראֶ ה:

אֵ ָליו לֵ אמ ֹר ַכּ ְדּ ָב ִרים ָהאֵ לֶּ ה עָ ָשׂה ִלי עַ ְבדֶּ ָך וַיִּ ַחר

ז

וַיְ ִהי אַ ַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָהאֵ לֶּ ה ו ִַתּ ָשּׂא אֵ ֶשׁת-אֲ דֹנָיו אֶ ת-

ֶיה אֶ ל-יוֹסֵ ף ַותּ ֹאמֶ ר ִשׁ ְכ ָבה ִע ִמּי:
עֵ ינ ָ

ח

וַיְ ָמאֵ ן ַויּ ֹאמֶ ר אֶ ל-אֵ ֶשׁת אֲ דֹנָיו הֵ ן אֲ ד ֹנִ י ל ֹא-י ַָדע

ה-בּ ָבּיִ ת וְ כ ֹל אֲ ֶשׁר-יֶשׁ-לוֹ נ ַָתן ְבּי ִָדי:
ִא ִתּי ַמ ַ

ט

ֹא-ח ַשְׂך ִממֶּ נִּ י
אֵ ינֶנּוּ גָדוֹל ַבּ ַבּיִ ת ַהזֶּה ִממֶּ נִּ י וְ ל ָ

ת-דּ ְב ֵרי ִא ְשׁתּוֹ אֲ ֶשׁר ִדּ ְבּ ָרה
וַיְ ִהי ִכ ְשׁמ ֹעַ אֲ דֹנָיו אֶ ִ

אַ פּוֹ:

כ

וַיִּ קַּ ח אֲ דֹנֵי יוֹסֵ ף א ֹתוֹ וַיִּ ְתּנֵהוּ אֶ ל-בֵּ ית ַהסּ ַֹהר

סוּרים וַיְ ִהי-
ירי[ ַהמֶּ לֶ ְך אֲ ִ
ורי( ]אֲ ִס ֵ
ְמקוֹם אֲ ֶשׁר)-אֲ ִס ֵ
ָשׁם ְבּבֵ ית ַהסּ ַֹהר:

כא

וַיְ ִהי יְ הוָֹה אֶ ת-יוֹסֵ ף ַויֵּט אֵ ָליו ָחסֶ ד וַיִּ תֵּ ן ִחנּוֹ

ֱשׂה
א ְשׁתּוֹ וְ אֵ יְך אֶ ע ֶם-אוֹתְך ַבּאֲ ֶשׁר אַ ְתּ ִ
ָ
אוּמה ִכּי ִא
ְמ ָ

ית-הסּ ַֹהר:
ַ
ְבּעֵ ינֵי ַשׂר בֵּ

אֹלהים:
ִ
אתי לֵ
ָה ָרעָ ה ַהגְּ ד ָֹלה ַהזּ ֹאת וְ ָח ָט ִ

כב

י

יה
ֹא-שׁ ַמע אֵ לֶ ָ
וַיְ ִהי ְכּ ַד ְבּ ָרהּ אֶ ל-יוֹסֵ ף יוֹם יוֹם וְ ל ָ

ִל ְשׁ ַכּב אֶ ְצ ָלהּ ִל ְהיוֹת ִע ָמּהּ:

יא

אכתּוֹ
וַיְ ִהי ְכּ ַהיּוֹם ַהזֶּה ַו ָיּב ֹא ַה ַבּיְ ָתה ַלעֲ שׂוֹת ְמ ַל ְ

וְ אֵ ין ִאישׁ מֵ אַ נְ ֵשׁי ַה ַבּיִ ת ָשׁם ַבּ ָבּיִ ת:
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ית-הסּ ַֹהר ְבּיַד-יוֹסֵ ף אֵ ת ָכּל-
ַ
וַיִּ תֵּ ן ַשׂר בֵּ

ירם אֲ ֶשׁר ְבּבֵ ית ַהסּ ַֹהר וְ אֵ ת ָכּל-אֲ ֶשׁר ע ִֹשׂים ָשׁם
ָהאֲ ִס ִ
הוּא ָהיָה ע ֶֹשׂה:

כג

אוּמה ְבּיָדוֹ
ל-מ ָ
ת-כּ ְ
ָ
ית-הסּ ַֹהר ר ֹאֶ ה אֶ
ַ
אֵ ין ַשׂר בֵּ

יח:
ַבּאֲ ֶשׁר יְ הוָֹה ִאתּוֹ וַאֲ ֶשׁר-הוּא ע ֶֹשׂה יְ הוָֹה ַמ ְצ ִל ַ
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הכרוניקה של המשבר

ХРОНИКА КРИЗИСА


כל מקום שנאמר אחר סמוך:

)א( ויוסף הורד -

עברי -
מעבר הנהר ,מבני עבר:

חוזר לענין ראשון ,אלא שהפסיק בו כדי
לסמוך ירידתו של יהודה למכירתו של
יוסף לומר לך שבשבילו הורידוהו מגדולתו.
ועוד ,כדי לסמוך מעשה אשתו של פוטיפר
למעשה תמר ,לומר לך מה זו לשם שמים
אף זו לשם שמים ,שראתה באצטרולוגין
שלה שעתידה להעמיד בנים ממנו ואינה
יודעת אם ממנה אם מבתה:

אפילו בלא תשמיש:
להיות עמה -
לעולם הבא:

לצחק בי העבד העברי אשר הבאת לנו:

)ג( כי ה' אתו -

)יא( ויהי כהיום הזה -

)יט( ויהי כשמוע אדוניו וגו' -

שם שמים שגור בפיו:

כלומר ויהי כאשר הגיע יום מיוחד ,יום
צחוק ,יום איד שלהם שהלכו כולם לבית
עבודה זרה ,אמרה אין לי יום הגון להזקק
ליוסף כהיום הזה .אמרה להם חולה אני
ואיני יכולה לילך:
לעשות מלאכתו -
רב ושמואל ,חד אמר :מלאכתו ממש .וחד
אמר :לעשות צרכיו עמה .אלא שנראית לו
דמות דיוקנו של אביו וכו' ,כדאיתא במסכת
סוטה )דף לו ב(:

בשעת תשמיש אמרה לו כן ,וזהו שאמרה
כדברים האלה עשה לי עבדך ,ענייני תשמיש
כאלה:

)ד( וכל יש לו -
הרי לשון קצר ,חסר אשר:

)ו  -ז( ולא ידע אתו מאומה -
לא היה נותן לבו לכלום:
כי אם הלחם -
היא אשתו ,אלא שדבר בלשון נקיה:
ויהי יוסף יפה תואר -
כיון שראה עצמו מושל ,התחיל אוכל
ושותה ומסלסל בשערו ,אמר הקב"ה אביך
מתאבל ואתה מסלסל בשערך ,אני מגרה
בך את הדוב ,מיד ותשא אשת אדוניו וגו' -

)ט( וחטאתי לאלוהים -
בני נח נצטוו על העריות:

)י( לשכב אצלה -

)טז( אדוניו -
של יוסף:

)יז( בא אלי -

)כא( ויט אליו חסד -
שיהא מקובל לכל רואיו .לשון כלה נאה
וחסודה שבמשנה )כתובות יז א(:

)כב( הוא היה עושה -
כתרגומו :במימריה הוה מתעביד:

)יד( ראו הביא לנו -
הרי זה לשון קצרה ,הביא לנו ולא פירש מי
הביאו ,ועל בעלה אומרת כן:

)כג( באשר ה' אתו -
בשביל שה' אתו.

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 9-10
עמ'  ,2עמ' 8
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הכרוניקה של המשבר

בראשית פרק מ
א

וַיְ ִהי אַ ַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָהאֵ לֶּ ה ָח ְטאוּ ַמ ְשׁקֵ ה מֶ לֶ ְך-

ִמ ְצ ַריִ ם וְ ָהא ֹפֶ ה ַלאֲ דֹנֵיהֶ ם ְלמֶ לֶ ְך ִמ ְצ ָריִ ם:

ב

וַיִּ ְקצ ֹף פַּ ְרע ֹה עַ ל ְשׁנֵי סָ ִריסָ יו עַ ל ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים

אוֹפים:
וְ עַ ל ַשׂר ָה ִ

ג

וַיִּ תֵּ ן א ָֹתם ְבּ ִמ ְשׁ ַמר בֵּ ית ַשׂר ַה ַטּ ָבּ ִחים אֶ ל-בֵּ ית

ַהסּ ַֹהר ְמקוֹם אֲ ֶשׁר יוֹסֵ ף אָ סוּר ָשׁם:

ד

וַיִּ ְפק ֹד ַשׂר ַה ַטּ ָבּ ִחים אֶ ת-יוֹסֵ ף ִא ָתּם וַיְ ָשׁ ֶרת א ָֹתם

וַיִּ ְהיוּ י ִָמים ְבּ ִמ ְשׁ ָמר:

ה

ַויּ ַַח ְלמוּ חֲ לוֹם ְשׁנֵיהֶ ם ִאישׁ חֲ ֹלמוֹ ְבּ ַליְ ָלה אֶ ָחד

ִאישׁ ְכּ ִפ ְתרוֹן חֲ ֹלמוֹ ַה ַמּ ְשׁקֶ ה וְ ָהא ֹפֶ ה אֲ ֶשׁר ְלמֶ לֶ ְך
סוּרים ְבּבֵ ית ַהסּ ַֹהר:
ִמ ְצ ַריִ ם אֲ ֶשׁר אֲ ִ

ל-כּנֶָּך וְ נ ַָת ָתּ כוֹס-פַּ ְרע ֹה ְבּיָדוֹ ַכּ ִמּ ְשׁפָּ ט
ַ
יבָך עַ
וַהֲ ִשׁ ְ
ית ַמ ְשׁקֵ הוּ:
ָה ִראשׁוֹן אֲ ֶשׁר ָהיִ ָ

יד

ִכּי ִאם-זְ כַ ְר ַתּנִ י ִא ְתָּך ַכּאֲ ֶשׁר יִ ַ
ית-נָּא
יטב ָלְך וְ עָ ִשׂ ָ

ן-ה ַבּיִ ת
אתנִ י ִמ ַ
ִע ָמּ ִדי ָחסֶ ד וְ ִהזְ ַכּ ְר ַתּנִ י אֶ ל-פַּ ְרע ֹה וְ הוֹצֵ ַ
ַהזֶּה:

טו

יתי
ִכּיֻ -גנּ ֹב ֻגּנּ ְַב ִתּי מֵ אֶ ֶרץ ָה ִע ְב ִרים וְ גַם-פּ ֹה ל ֹא-עָ ִשׂ ִ

י-שׂמוּ א ִֹתי ַבּבּוֹר:
אוּמה ִכּ ָ
ְמ ָ

טז

ר-הא ִֹפים ִכּי טוֹב פָּ ָתר ַויּ ֹאמֶ ר אֶ ל-יוֹסֵ ף
ַויּ ְַרא ַשׂ ָ

ֹאשׁי:
לשׁה סַ לֵּ י ח ִֹרי עַ ל-ר ִ
לוֹמי וְ ִהנֵּה ְשׁ ָ
אַ ף-אֲ נִ י ַבּחֲ ִ

יז

ַ
וּב ַסּל ָהעֶ ְליוֹן ִמכּ ֹל ַמאֲ כַ ל פַּ ְרע ֹה ַמעֲ ֵשׂה א ֹפֶ ה

ֹאשׁי:
ן-ה ַסּל מֵ עַ ל ר ִ
וְ ָהעוֹף א ֹכֵ ל א ָֹתם ִמ ַ

ו
ת-ס ִריסֵ י פַ ְרע ֹה אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ ְב ִמ ְשׁ ַמר בֵּ ית
ז וַיִּ ְשׁאַ ל אֶ ְ

יח

אֲ דֹנָיו לֵ אמ ֹר ַמדּוּעַ ְפּנֵיכֶ ם ָר ִעים ַהיּוֹם:

לשׁת י ִָמים הֵ ם:
ְשׁ ֶ

ַו ָיּב ֹא אֲ לֵ יהֶ ם יוֹסֵ ף ַבּבּ ֹקֶ ר ַויּ ְַרא א ָֹתם וְ ִהנָּם ז ֹעֲ ִפים:

ח

ֹאמרוּ אֵ ָליו חֲ לוֹם ָח ַל ְמנוּ וּפ ֹתֵ ר אֵ ין א ֹתוֹ ַויּ ֹאמֶ ר
ַויּ ְ

אֹלהים ִפּ ְתר ֹנִ ים סַ ְפּרוּ-נָא ִלי:
ִ
אֲ לֵ הֶ ם יוֹסֵ ף הֲ לוֹא לֵ

ט

ר-ה ַמּ ְשׁ ִקים אֶ ת-חֲ ֹלמוֹ ְליוֹסֵ ף ַויּ ֹאמֶ ר לוֹ
וַיְ סַ פֵּ ר ַשׂ ַ

לוֹמי וְ ִהנֵּה-גֶפֶ ן ְלפָ נָי:
ַבּחֲ ִ

י

לשׁה ָשׂ ִריגִ ם וְ ִהוא ְכפ ַֹר ַחת עָ ְל ָתה נִ ָצּהּ
וּבגֶּפֶ ן ְשׁ ָ
ַ

יה עֲ נ ִָבים:
ִה ְב ִשׁילוּ אַ ְשׁ ְכֹּלתֶ ָ

יא

ת-העֲ נ ִָבים וָאֶ ְשׂ ַחט
ָ
וְ כוֹס פַּ ְרע ֹה ְבּי ִָדי וָאֶ קַּ ח אֶ

ל-כּף פַּ ְרע ֹה:
ַ
ת-הכּוֹס עַ
ַ
א ָֹתם אֶ ל-כּוֹס פַּ ְרע ֹה וָאֶ תֵּ ן אֶ

יב

לשׁת ַה ָשּׂ ִרגִ ים
ַויּ ֹאמֶ ר לוֹ יוֹסֵ ף זֶה ִפּ ְתר ֹנוֹ ְשׁ ֶ

לשׁת י ִָמים הֵ ם:
ְשׁ ֶ

יג

ֹאשָׁך
לשׁת י ִָמים יִ ָשּׂא פַ ְרע ֹה אֶ ת-ר ֶ
ְבּעוֹד ְשׁ ֶ
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יט

לשׁת ַה ַסּ ִלּים
ַויַּעַ ן יוֹסֵ ף ַויּ ֹאמֶ ר זֶה ִפּ ְתר ֹנוֹ ְשׁ ֶ

ֹאשָׁך
לשׁת י ִָמים יִ ָשּׂא פַ ְרע ֹה אֶ ת-ר ְ
ְבּעוֹד ְשׁ ֶ

ת-בּ ָשׂ ְרָך
אוֹתָך עַ ל-עֵ ץ וְ אָ כַ ל ָהעוֹף אֶ ְ
ְ
מֵ עָ לֶ יָך וְ ָת ָלה
מֵ עָ לֶ יָך:

כ

ישׁי יוֹם הֻ לֶּ דֶ ת אֶ ת-פַּ ְרע ֹה ַויַּעַ שׂ
וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ

ִמ ְשׁתֶּ ה ְלכָ ל-עֲ ָב ָדיו וַיִּ ָשּׂא אֶ ת-ר ֹאשׁ ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים
וְ אֶ ת-ר ֹאשׁ ַשׂר ָהא ִֹפים ְבּתוְֹך עֲ ָב ָדיו:

כא

ַ
ת-שׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים עַ
ַ
ָשׁב אֶ
ַויּ ֶ
ל-מ ְשׁקֵ הוּ וַיִּ תֵּ ן ַהכּוֹס

ל-כּף פַּ ְרע ֹה:
ַ
עַ

כב
ר-ה ַמּ ְשׁ ִקים אֶ ת-יוֹסֵ ף וַיִּ ְשׁ ָכּחֵ הוּ:
כג וְ ל ֹא-זָכַ ר ַשׂ ַ

וְ אֵ ת ַשׂר ָהא ִֹפים ָתּ ָלה ַכּאֲ ֶשׁר פָּ ַתר ָלהֶ ם יוֹסֵ ף:
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הכרוניקה של המשבר

ХРОНИКА КРИЗИСА


)א( אחר הדברים האלה -

)י( שריגים -

לפי שהרגילה אותה ארורה את הצדיק בפי
כולם לדבר בו ולגנותו ,הביא להם הקב"ה
סורחנם של אלו שיפנו אליהם ולא אליו,
ועוד שתבוא הרווחה לצדיק על ידיהם:
חטאו -
זה נמצא זבוב בפיילי פוטירין שלו ,וזה
נמצא צרור בגלוסקין שלו:
והאופה -
את פת המלך ואין לשון אפייה אלא בפת,
ובלע"ז פיסטו"ר ]אופה[:

זמורות ארוכות שקורין וידי"ץ בלע"ז ]ענף
גפן[:
והיא כפרחת -
דומה לפורחת .והיא כפורחת נדמה לי
בחלומי כאלו היא פורחת ,ואחר הפרח
עלתה נצה ונעשה סמדר ,אישפני"ר בלע"ז
]להנץ[ ואחר כך הבשילו ,והיא כד אפרחת
אפיקת לבלבין ,עד כאן תרגום של פורחת.
נץ גדול מפרח .כדכתיב )ישעיה יח ה( ובוסר
גומל יהיה נצה .וכתיב )במדבר יז כג( ויוצא
פרח ,והדר ויצץ ציץ:

)ד( ויפקד שר הטבחים את יוסף -
להיות אתם:
ויהיו ימים במשמר -
שנים עשר חדש:

)ה( ויחלמו חלום שניהם -
ויחלמו שניהם חלום ,זה פשוטו .ומדרשו:
כל אחד חלם חלום שניהם ,שחלם את
חלומו ופתרון חברו ,וזו שנאמר )פסוק טז(
וירא שר האופים כי טוב פתר:
איש כפתרון חלומו -
כל אחד חלם חלום הדומה לפתרון העתיד
לבא עליהם:

)יא( ואשחט -
כתרגומו :ועצרית ,והרבה יש בלשון משנה:

)יב( שלשת ימים הם -
סימן הם לך לשלשת ימים .ויש מדרשי
אגדה הרבה:

)יג( ישא פרעה את ראשך -
לשון חשבון ,כשיפקוד שאר עבדיו לשרת
לפניו בסעודה ימנה אותך עימהם:
כנך -
בסיס שלך ומושבך:

)יד( כי אם זכרתני אתך -
)ו( זעפים -
עצבים כמו )מ"א כ מג( סר וזעף) ,מיכה ז
ט( זעף ה' אשא:

]אשר אם זכרתני אתך[ מאחר שייטב לך
]כפתרוני[:
ועשית נא עמדי חסד -

אין נא אלא לשון בקשה:

)טז( סלי חורי -
סלים של נצרים קלופים עשוים חורין חורין,
ובמקומנו יש הרבה ,ודרך מוכרי פת כסנין
שקורין אובלידי"ש ]רקיקים[ לתתם באותן
סלים:

)כ( יום הלדת את פרעה -
יום לידתו ,וקורין לו יום גינוסיא .ולשון
הולדת ,לפי שאין הולד נולד אלא על ידי
אחרים שהחיה מילדת את האשה ,ועל כן
החיה נקראת מילדת .וכן )יחזקאל טז ד(
ומולדותיך ביום הולדת אותך .וכן )ויקרא יג
נה( אחרי הוכבס את הנגע ,שכיבוסו על ידי
אחרים:
וישא את ראש וגו' -
מנאם עם שאר עבדיו ,שהיה מונה
המשרתים שישרתו לו בסעודתו ,וזכר את
אלו בתוכם ,כמו )במדבר א ב( שאו את
ראש ,לשון מנין:

)כג( ולא זכר שר המשקים -
בו ביום:
וישכחהו -
לאחר מכן .מפני שתלה בו יוסף בטחונו
לזכרו ,הוזקק להיות אסור עוד שתי שנים,
שנאמר )תהילים מ ה( אשרי הגבר אשר
שם ה' מבטחו ולא פנה אל רהבים ,ולא
בטח על מצרים הקרוים )ישעיה ל ז( רהב.

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 9-10
עמ' 2

התכנית הכלכלית של יוסף

21

מקורות נוספים

מקורות



ХРОНИКА КРИЗИСА

הכרוניקה של המשבר

היום יום :התבוננות בהשגחה העליונה
ליום א' חשון
במנחה  -וכן בשני וחמישי דשבוע הבא עלינו לטובה  -קורין לישראל מפסוק וירא ה' אל אברם
גו'.
כ"ק אאמו"ר ]הרש"ב[ אמר לאחד על יחידות :מאז שאמר הקב"ה לאברהם אבינו ע"ה "לך לך
מארצך גו'" וכתיב "ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה"  -הותחל סוד הבירורים וע"פ גזירת ההשגחה
העליונה האדם הולך למסעיו במקום אשר הניצוצות הצריכים להתברר על ידו מחכים לגאולתם.
הצדיקים שהם בעלי ראיה רואים באיזה מקום הבירורים שלהם מחכים להם והולכים שמה בעצמם.
ועמא דבר ]פשוטי העם שבחוץ[ ,הנה עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות ]הקב"ה[ מסבב כמה
עילות וסיבות שיבואו למקום ההוא ,שם הוטלה עליהם העבודה בעבודת הבירורים.
ליום כ"ה חשון
ההשגחה העליונה מביאה כל אחד למקום מגוריו בגלל חיזוק היהדות והרבצת התורה .כשחורשים
וזורעים  -צומח.
ליום כ"ח חשון
ענין ההשגחה פרטית הוא ,דלא זו בלבד דכל פרטי תנועות הנבראים למיניהם הם בהשגחה פרטית,
והיא היא חיות הנברא וקיומו ,אלא עוד זאת דתנועת פרטית של נברא יש לה יחס כללי לכללות
כוונת הבריאה  ...דבצירוף ואיחוד כל הפעולות הפרטיות  ...נשלמה כוונה העליונה בסוד הבריאה
כולה.
ויתבונן האדם :ומה אם תנועת עשב באה בהשגחה פרטית ונוגעת להשלמת כוונת הבריאה ,מין
המדבר בכלל וישראל עם קרובו בפרט על אחת כמה וכמה.

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 9-10
עמ' 2
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מבט על העתיד

יהושע פרק י
א

י-לכַ ד
רוּשׁ ִ ַלםִ ,כּ ָ
ָ
וַיְ ִהי ִכ ְשׁמ ֹעַ אֲ ד ֹנִ י-צֶ דֶ ק מֶ לֶ ְך יְ

הוֹשׁעַ
ֻ
יְ

ת-העַ י
ָ
אֶ

הּ-כּאֲ ֶשׁר
ימ ַ
ַויַּחֲ ִר ָ

יריחוֹ
ִל ִ

עָ ָשׂה

ח

ירא מֵ הֶ םִ ,כּי ְבי ְָדָך
ל-תּ ָ
הוֹשׁעַ אַ ִ
ֻ
ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָה אֶ ל-יְ

נְ ַת ִתּים :ל ֹא-יַעֲ מ ֹד ִאישׁ מֵ הֶ םְ ,בּפָ נֶיָך .ט

ַו ָיּב ֹא אֲ לֵ יהֶ ם

וּל ַמ ְל ָכּהּ; וְ ִכי ִה ְשׁ ִלימוּ י ְֹשׁבֵ י
וּל ַמ ְל ָכּהּ ,כֵּ ן-עָ ָשׂה ָלעַ י ְ
ְ

ל-ה ַלּיְ ָלה ,עָ ָלה ִמ ַ
הוֹשׁעַ ִ ,פּ ְתא ֹםָ :כּ ַ
ֻ
יְ
ן-הגִּ ְלגָּל .י וַיְ הֻ מֵּ ם

יראוּ ְמא ֹד-
וַיִּ ְ

דוֹלה ְבּגִ ְבעוֹן;
ָ
יְ הוָה ִל ְפנֵי יִ ְשׂ ָראֵ לַ ,ויַּכֵּ ם ַמ ָכּה-גְ

גִ ְבעוֹן ,אֶ ת-יִ ְשׂ ָראֵ ל ,וַיִּ ְהיוְּ ,בּ ִק ְר ָבּם.

ב

דוֹלה גִּ ְבעוֹןְ ,כּאַ ַחת עָ ֵרי ַה ַמּ ְמ ָלכָ ה; וְ ִכי
ָ
ִכּי ִעיר גְּ
יה גִּ בּ ִֹרים.
ָשׁ ָ
ן-העַ י ,וְ כָ ל-אֲ נ ֶ
דוֹלה ִמ ָ
ָ
ִהיא גְ

ג

וַיִּ ְשׁ ַלח

ל-הוֹהם מֶ לֶ ְך-חֶ ְברוֹן
ָ
רוּשׁ ִ ַלם ,אֶ
ָ
אֲ ד ֹנִ י-צֶ דֶ ק מֶ לֶ ְך יְ
ְך-ל ִכישׁ וְ אֶ ל-
ָ
ל-פּ ְראָ ם מֶ לֶ ְך-י ְַרמוּת וְ אֶ ל-י ִָפיעַ מֶ לֶ
וְ אֶ ִ
ְדּ ִביר מֶ לֶ ְך-עֶ גְ לוֹן-לֵ אמ ֹר.

ד

עֲ לוּ-אֵ ַלי וְ ִעזְ רֻ נִ י ,וְ נַכֶּ ה

ת-בּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל.
הוֹשׁעַ  ,וְ אֶ ְ
ֻ
ימה אֶ ת-יְ
י-ה ְשׁ ִל ָ
אֶ ת-גִּ ְבעוֹןִ :כּ ִ

ה

רוּשׁ ִ ַלם
ָ
ַויֵּאָ ְספוּ ַויַּעֲ לוּ חֲ מֵ ֶשׁת ַמ ְלכֵ י ָה ֱאמ ִֹרי ,מֶ לֶ ְך יְ

ְך-ל ִכישׁ מֶ לֶ ְך-עֶ גְ לוֹן-
ָ
מֶ לֶ ְך-חֶ ְברוֹן מֶ לֶ ְך-י ְַרמוּת מֶ לֶ
יה.
ל-מחֲ נֵיהֶ ם; ַויַּחֲ נוּ ,עַ ל-גִּ ְבעוֹן ,וַיִּ ָלּחֲ מוּ ,עָ לֶ ָ
ַ
הֵ ם ,וְ כָ

וַיִּ ְר ְדּפֵ ם ,דֶּ ֶרְך ַמעֲ לֵ ה בֵ ית-חוֹר ֹןַ ,ויַּכֵּ ם עַ ד-עֲ זֵקָ ה,

ד-מקֵּ ָדה .יא
ַ
וְ עַ

מוֹרד
וַיְ ִהי ְבּנֻסָ ם ִמ ְפּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ,הֵ ם ְבּ ַ

בֵּ ית-חוֹר ֹן וַיהוָה ִה ְשׁ ִליְך עֲ לֵ יהֶ ם אֲ ָבנִ ים גְּ ד ֹלוֹת ִמן-
ַה ָשּׁ ַמיִ ם עַ ד-עֲ זֵקָ הַ -ויָּמֻ תוַּ :ר ִבּים ,אֲ ֶשׁר-מֵ תוּ ְבּאַ ְבנֵי

ַה ָבּ ָרד ,מֵ אֲ ֶשׁר ָה ְרגוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ,בֶּ ָח ֶרב} .ס{
הוֹשׁעַ ַ ,ליהוָהְ ,בּיוֹם תֵּ ת יְ הוָה
ֻ
יב אָ ז יְ ַדבֵּ ר יְ

אֶ ת-

ָה ֱאמ ִֹריִ ,ל ְפנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל; ַויּ ֹאמֶ ר ְלעֵ ינֵי יִ ְשׂ ָראֵ לֶ ,שׁמֶ שׁ
ְבּגִ ְבעוֹן דּוֹם ,וְ י ֵָר ַחְ ,בּעֵ מֶ ק אַ יָּלוֹן.

יג

וַיִּ דּ ֹם ַה ֶשּׁמֶ שׁ

ל-ה ַמּחֲ נֶה ַהגִּ ְלגּ ָָלה
ַ
הוֹשׁעַ אֶ
ֻ
ו וַיִּ ְשׁ ְלחוּ אַ נְ ֵשׁי גִ ְבעוֹן אֶ ל-יְ

תוּבה ,עַ ל-
ֹא-היא ְכ ָ
וְ י ֵָר ַח עָ ָמד ,עַ ד-יִ קּ ֹם גּוֹי א ֹיְ ָביו-הֲ ל ִ

לֵ אמ ֹר ,אַ ל-תֶּ ֶרף יָדֶ יָך מֵ עֲ ָבדֶ יָך :עֲ לֵ ה אֵ לֵ ינוּ ְמהֵ ָרה,

סֵ פֶ ר ַהיּ ָ
ָשׁר; ַויַּעֲ מ ֹד ַה ֶשּׁמֶ שׁ ַבּחֲ ִצי ַה ָשּׁ ַמיִ ם ,וְ ל ֹא-אָ ץ

ל-מ ְלכֵ י
נוּ-כּי נִ ְק ְבּצוּ אֵ לֵ ינוָּ ,כּ ַ
הוֹשׁיעָ ה ָלּנוּ וְ עָ זְ ֵר ִ
וְ ִ

ָלבוֹא ְכּיוֹם ָתּ ִמים .יד

ָה ֱאמ ִֹרי י ְֹשׁבֵ י ָה ָהר.

ז

ן-הגִּ ְלגָּל ,הוּא
הוֹשׁעַ ִמ ַ
ֻ
ַויַּעַ ל יְ

בּוֹרי הֶ ָחיִ ל} .פ{
ֵ
וְ כָ ל-עַ ם ַה ִמּ ְל ָח ָמה ִעמּוֹ ,וְ כ ֹל ,גִּ

וְ ל ֹא ָהיָה ַכּיּוֹם ַההוּאְ ,לפָ נָיו

וְ אַ חֲ ָריוִ ,ל ְשׁמ ֹעַ יְ הוָהְ ,בּקוֹל ִאישִׁ :כּי יְ הוָה ,נִ ְל ָחם

ְליִ ְשׂ ָראֵ ל} .ס{

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 9-10
עמ' 7
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מבט על העתיד

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

רד׳׳ק
מנהג הלשון לכתוב במקומו וי"ו ,שלא
להוסיף ולחבר דבר אל דבר ,כמו :ויהי ביום
השלישי וישא אברהם את עיניו ,ואלה בני
צבעון ואיה וענה ,ותשב תמר ,נרדם ורכב
וסוס והדומים להם .וכבר כתבנו בספר
מכלל אשר חברנו ,כי יש לפרשם לתוספת
עם חסרון מעט לפי עניין כל אחד מהם ,לפי
דרך המקרא .ומלת ויהי ,תמצא בהתחלת
הדברים ואף בראשית הספרים כמו זה.
וכן ויהי אחרי מות יהושע .ויהי איש אחד
מן הרמתים ,ויהי בשלשים שנה ,ויהי בימי
שפוט השופטים,
ויהי בימי אחשורוש ,וכן ווין אחרים בראשי
הספרים .ואם נאמר כי הטעם להדביק ספר
אל ספר וענין זה אל הקודם לא יספיק הטעם
בכלן.

שתמצא בו ,או בהצלחה אחת שתזדמן אליו,
לפיכך המלה בלשון רבים לעולם ,ורבוי מלת
אחרי כמו רבוי מלת לפני כי האחורים כנגד
הפנים אלא שהפנים לא ימצאו בלשון יחיד
לעולם ,לפי שהרואה אותם והפונה אליהם
ימצאו בעיניו רבים לעולם ולא יוכל לראות
אבר אחד אשר בפנים מבלי חברו ,כי אברי
הפנים שנים שנים גבות העינים והעינים
ואפים ולחיים ושנים ושפתים ,ולא כן העורף
שהוא אחר הפנים שהוא אחד כנגד הפנים
וכאשר ימצא בלשון יחיד ,לפי שהוא אחד
וכאשר ימצא בלשון רבים ,לפי שהוא אחר
הפנים שהם רבים וכן כל צורת האדם לפניו
מפותחות באיברים ולאחריו גוף שוה ולפני
ואחרי יאמרו על גוף האדם וממנו נשאלים
לשאר הדברים ,כמו :ויחן את פני העיר,
מאחרי העיר ,והחונים לפני המשכן ,ואחרי
המשכן יחנו והדומים להם.

כי הוי"ו הזאת היא כפ"ה רפה בלשון
ישמעאל ,ודקדוק מלת יהי פירשתיה בספר
מכלל בחלק הדקדוק ממנו ,כי בהיות המלה
בהפסק אמרו יהי תהי בסגול האות הנוספת,
וחירק הה"א וכן יחי תחי והוא בהפוך
התנועות ,מן יפן יקן ,מפני שרצו להסתיר
היו"ד כמשפטם להסתיר אותיות אהו"י,
וכן מלת יהי תהי יחי תחי ,שהקלו תחלה
המלה עוד והפכו בה התנועות ונקדו שו"א
ה"א יהיה ,והחי"ת יחיה תחת אות הנוספת
בחיר"ק ,האות הנוספת ביהיה יחיה תחת
הה"א והחי"ת.

ויאמר לפני ואחרי על קדימת הזמן ועל
התאחרו ,כי הפנים נקראים גם כן קדם
ואחוריהם אחור ,כמו שנאמר :אחור וקדם
צרתני ולכן נקראו הפנים קדם לפי שהם
תחלת ההכרה באדם וההבדלה בו ,לפיכך
שמו קדימת הזמן והתאחרו בשימוש לפני
ואחרי לפני בא יום ה' אחרי ואחרי הדברים
האלה והדומים להם ,וממנו אחרי מות משה
ואינו רוצה לומר אחרי מות משה מיד אלא
אחר זמן ,כמו שנפרש בפסוק מקצה שלשת
ימים.

לבני ישראל ,כמו :יביאו את תרומת ה',
ותראהו את הילד.

אחרי -

עבד ה' -

]א ,ג[ כל מקום אשר תדרוך וגו' -

לשון רבים בשקל אשרי ,אלא שמלת אשרי
רבים לעולם לא ימצא יחיד ולא כן מלת
אחרי ,כי ימצא יחיד אחר הדברים האלה
וזולתו ורבוי מלת אשרי לפי שענינו טובות
רבות ,כי לא יאושר האדם בטובה אחת

מי ששם כל כחו וכוונתו וכל השגחותיו
בשם יתברך ואף בהתעסקו בענייני העולם
מתכוין לעבודת האל יתברך ,הוא יקרא
עבד ה' ,כמו :אברהם עבדי ,דוד עבדי ,עבדי
הנביאים ,שהם כמו העבד לאדון.

כיון שתעברו את הירדן :כל מקום אשר
תדרוך בו לכם יהיה ,כלומר אני אתן לכם
כח כדי שתכבשו הכל ואחר כך זכר קצת
הגבולים .ובדרש כל מקום אשר תדרוך
וגו' – לרבות חוצה לארץ.

]א ,א[ ויהי אחרי מות משה עבד ה' -

ואמרו המפרשים:
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בן נון -
בחירק כמו בסגול .ואמר :בכל מקום ִבן נון
בחירק ולא יאמר באחד מהם בסגול כמו
שהוא מנהג ברוב' לפי שהן נדבקות שתי
המלות לעולם' מפני שהם מלות זעירות
ונדבקות ובהדבקם תקל הקריאה בחירק
ולא כן בסגול .

משרת משה -
והוא היה במקום משה לצאת ולבוא לפני
ישראל ואחר שמת משה צוהו הקב"ה
לעבור הירדן עם ישראל.

לאמר -
לפי שנשתמשו במלת אמור עם הלמ"ד יותר
משאר אותיות השמוש הסתירו האל"ף עם
הלמד ,מה שלא עשו כן עם השאר שאמרו
באמור להם עם ה' וגו' ויהי באמור יהושע
בהנעת האל"ף ופירוש לאמר  -לאמר
לישראל ,שהקדוש ב"ה צוהו לעבור את
הירדן ,כי הבטיחם :בכל מקום אשר תדרוך
כף רגליכם בו וגו'.

]א ,ב[ קום עבור -
קום עניין זירוז .וכן :קום משחהו ,קומו
ועברו ,קום התהלך.

להם וגו' -

התכנית הכלכלית של יוסף

תנ״ך

מקורות
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)המשך מעמ' (24

רד׳׳ק

]א ,ד[ מהמדבר –

]א ,ח[ לא ימוש -

הוא מדבר סין שהוא גבול נגב.

נחלקו רבותינו ז"ל בזה הפסוק :יש אומרים:
שהוא מצווה לכל ימי האדם ואפילו ידע
כל התורה כלה .ויש אומרים :שהוא ברכה
והנראה כי הייתה מצווה ליהושע וכן לכל
אדם ,עד שידע התורה ואחר כך ילמוד
החכמות:

והלבנון הזה -
הוא מקום ידוע בארץ ישראל.

ואמר :הזה -
אף על פי שהוא מעבר הירדן ,לפי שהיה
נראה משם להם .וכן אמר משה :ההר הטוב
הזה והלבנון או אמר הזה על הידיעה ,כמו:
זה סיני ,זה עני ,לויתן זה.

ופירש :והגית בו יומם ולילה –
אחר שאמר לא ימוש הוא כפל דבר לחזק,
או פירוש והגית ,הגיון הלב ,כמו והגיון לבי
לפניך ה'.

כל ארץ החתים -
כי באותה הפאה היה יושב החתי.

ופירש יומם ולילה –

מבוא השמש הים הגדול -

לפירוש הראשון נראה שיהגה בו ביום
ובלילה ,כל עת שימצא פנאי מעסקי
מחיתו.

הוא מערב ארץ ישראל ,כמו שאמר בתורה:
עד הים האחרון.
ומה שאמר :הגדול ,כנגד שאר הימים
שבארץ ישראל שהם קטנים ,כמו ים המלח,
ים כנרת.

חסר יו"ד הרבים ,מן המכתב והדומים לו
כתבנו בספר מכלל בחלק הדקדוק ממנו.

]א ,ז[ אל תסור ממנו -

ואמר תצליח –

שב אל משה .ופירושו :מדרכו הטובה ,או
פירושו ממנו  -מספר התורה ,ואף על פי
שלא זכר הספר הנה זכר התורה ובמסרה
סבירין ממנה.

שהוא פועל יוצא ואף על פי שאין ההצלחה
ביד האדם ,לפי שבשמרו מצוות ה' ובשכרם
תבוא לו ההצלחה ,הרי הוא כאילו מצליח
דרכו ,או יהיה תצליח  -פועל עומד ויהיה
את דרכיך ,כמו :בדרכיך.

התכנית הכלכלית של יוסף

] א,ט[ הלא צויתיך -
מלת זרוז .וכן :הלא שמעת בתי ,הלא
שלחתיך והדומים להם.

כי עמך ה' אלוהיך -
כמו ואל משה אמר עלה אל ה' ,ואת יפתח
ואת שמואל.

]א ,י-יא[ הכינו לכם צדה -
פירוש :מיני מאכלים זולתי הלחם ,כי עדיין
היה יורד להם המן בכל מקום שהיו נוסעים
עד ממחרת הפסח ,ולפי מה שאמרו חז"ל
בו ביום שמת משה פסק המן ,אמרו הם
גם כן :כי בז' באדר שמת משה לקטו מן
שהסתפקו בו עד ט"ז בניסן.

תצליח את דרכך -

תשכיל -
פירוש תצליח .וכן תרגם יונתן :בדיל
דתצלח .וכן תרגם אנקלוס :למען תשכיל -
בדיל דתצלח.

לענין ההצלחה.

בעוד שלשת ימים -
כתרגומו :בסוף תלתא יומין.

]א ,יג[ זכור -
מקור.

]א ,יד[ נשיכם טפכם -
חסר וי"ו השימוש ,כמו :שמש ירח ,ראובן
שמעון ,והדומים להם.

ואז תשכיל -
זה תרגם יונתן :תכשט .לפי שהוא קרוב
לתצליח ,שלא לכפול את הלשון והוא קרוב

חמושים -
כמו :חלוצים.
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מבט על העתיד

סדר עולם רבה פרק י“א
)יהושע ד ,ט(" :והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש )הזה( הראשון" ונטלו להם מחוץ י"ב אבנים
והניחום תחת מצב רגלי כהנים ונטלו להם עוד מן הירדן י"ב אבנים והניחום בגלגל בקצה מזרח
ירחו.
כיון שעלו מן הירדן באו להן אל הר גריזים ואל הר עיבל שבשמרון שבצד שכם שאצל אלוני מורה
שנאמר )דברים יא ,ל(" :הלא המה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש וגו'" אמרו ישראל ברכות
וקללות והסדירום על הסדר כמו שצוה אותם לאמר )יהושע ד ,ג(" :שאו לכם מזה מתוך הירדן
ממצב רגלי הכהנים הכין שתים עשרה אבנים והעברתם אותם עמכם וגו'" ואת י"ב האבנים האלה
אשר לקחו מן הירדן הקים יהושע בגלגל וסדום בסיד וכתבו עליהן התורה בשבעים לשונות שנאמר
)דברים כז" :(,וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת באר היטב" וזבחו שלמים ואכלו שם
שנאמר "וזבחת שלמים ואכלת שם וגו'" באותה שעה נתחייבו ישראל בחלה ובערלה ְוּב ָח ָדשׁ.
]ﬠ ֵשׂה לְ ָך ַח ְרבוֹת ֻצ ִרים וְ שׁוּב מֹל ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵשׁנִ ית[".
הוֹשׁ ַﬠ ֲ
"בּ ֵﬠת ַה ִהיא ָא ַמר ה' ֶאל יְ ֻ
)יהושע ה ,ב(ָ :
בי"א בניסן )שם ,ג( "וַ יַּ ַﬠשׂ לוֹ ַח ְרבוֹת ֻצ ִרים וַ יָּ ָמל ֶאת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל גִּ ְב ַﬠת ָה ֲﬠ ָרלוֹת" .בי"ד בניסן
שחטו בני ישראל את פסחיהן שנאמר )שם ,י( "ויחנו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפסח וגו'".
בט"ז בניסן הקריבו בני ישראל את העומר שנאמר )שם ,יא( "ויאכלו מעבור הארץ וגו'".
אחר הפסח בכ"ב בניסן )יהושע ו ג(" :וסבותם את העיר וגו'") .יהושע ו טו(" :ויהי ביום השביעי
וגו'" .רבי יוסי אומר יום השבת היתה מלחמה של יריחו .ושל עי ושל גבעון היו בתוך ג' חדשים.
בג' בתמוז )יהושע י יב(" :ויאמר לעיני כל ישראל שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון") .שם ,יג(
"וידום השמש וגו'" רבי יוסי אומר יום התקופה היה למדנו שר"ח ניסן של אותה שנה הוא היה יום
התקופה.
"בּן ַא ְר ָבּ ִﬠים ָשׁנָ ה ָאנ ִֹכי ִבּ ְשׁ ַ
כלב אמר ליהושע )יהושע יד ,ז(ֶ :
ֹלח )אותי( מ ֶֹשׁה וְ גוֹ'") ,שם ,י( "וְ ַﬠ ָתּה
וּשׁמוֹנִ ים ָשׁנָ ה" הא למדנו ששבע שנים היו מכבשין ,ומנין ששבע שנים היו
ִהנֵּ ה ָאנ ִֹכי ַהיּוֹם ֶבּן ָח ֵמשׁ ְ
מחלקין ,עד שלא התחילו למנות למעשרות ולשמיטין וליובלות ,ששמנה מאות וחמשים שנה עשו
ישראל על הארץ משנכנסו לה עד שיצאו ממנה ,שהן שבעה עשר יובלות שלמין ,וכן הוא אומר
לוּתנוּ ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה וְ גוֹ'" ,אימתי נאמר לו בתחלת היובל,
"בּ ֶﬠ ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָ ה לְ גָ ֵ
)יחזקאל מ ,א(ְ :
ואם שבעה עשר יובלות שלמין הן ,היאך הן יתרים י"ד שנה ,אמור מעתה ארבעה עשר שנה שעשו
ישראל בגלגל ,הן שבע שכבשו ,ושבע שחילקו.
ואחר כך )יהושע יח ,א(" :וַ יִּ ָקּ ֲהלוּ ָכּל ֲﬠ ַדת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִשֹׁלה וְ גוֹ'" .באותה שעה התחילו למנות
למעשרות ולשמיטין וליובלות) ,שם כב" (,אז יקרא יהושע לראובני ולגדי וגו' ,ויאמר אליהם וגו',
וגם כי שלחם יהושע אל אהליהם ויברכם" ,בחזרתן בנו מזבח גדול למראה .יהושע עשה עמהם
שמטה ראשונה ,שניה לא הספיק לגומרה עד שמת .בית הבחירה שבשילה היה בנוי בנין של אבנים
מלמטן ויריעות מלמעלן ,ועשו בו ישראל שלש מאות וששים ותשע שנה ,וחרב.

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 9-10
עמ' 7

26

התכנית הכלכלית של יוסף

תלמוד

מקורות



בטקסט השיעור :חוברת מרצה מס'  ,9-10עמ' 11

מינוי מפתיע
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בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 9-10
עמ' 11-12
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פעילות יצירתית

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

מדרש תנחומא ,פרשת מקץ
סימן ג
והנה מן היאור עולות שבע ,כיון שחלם שלח וקרא לכל החרטומים ורוח הקדש צווחת איה
אפוא חכמיך )ישעיה יט( ,כיון שלא ידעו בא שר המשקים ואמר את חטאי אני מזכיר היום
פרעה קצף על עבדיו וגו' ,ושם אתנו נער עברי עבד וגו' ארורים הרשעים שאפילו הטובה
שעושים מתכוונים לרעה שאמר שר המשקים נער שאינו בר דעת ,עברי עבד לשון גנאי שכך
כתיב בספריו של פרעה שלא ימלוך עליהם עבד ,כיון ששמע פרעה וישלח ויקרא אל יוסף,
אריב"ל מתוך צרה רוחה מתוך אפילה אורה מתוך נבולן של צדיקים רוממותן ,וכן הוא אומר
)משלי ל'( אם נבלת בהתנשא אם זמות יד לפה ,חנניה מישאל ועזריה מתוך נבולן רוממותן
שנא' )דניאל ג'( באדין גבריא אלך כפיתו בסרבליהון פטשיהון וכרבלתהון ולבושיהון ורמיו
לגוא אתון נורא יקידתא ,ונתרוממו שנאמר )שם( באדין מלכא הצלח לשדרך מישך ועבד
נגו במדינת בבל ,ודניאל הושלך לגוב אריותא ונתרומם שנאמר )שם ו'( ודניאל דנה הצלח
במלכות דריוש ובמלכות כורש פרסאה ,מרדכי כתיב וילבש שק ואפר )אסתר ב( ונתרומם
דכתיב ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות.
ויוסף ענו בכבל רגלו ברזל באה נפשו )תהלים קה( ונתרומם שנאמר ויוסף הוא השליט על
הארץ ,אמר ליה פרעה חלום חלמתי אמר יוסף בלעדי אלהים יענה וגו' תלה הגדולה בבעליה,
אמר הקב"ה אתה לא רצית להתגדל בעצמך חייך שעל ידי כך תעלה לגדולה ולמלוכה ,אמר
פרעה חלום חלמתי כשבא לומר לו את החלום בקש לבודקו והיה מהפך לו את החלום אמר
ליה והנה מן היאור עולות שבע פרות אמר ליה יוסף לא כך ראית אלא יפות מראה ובריאות
בשר ,אמר ליה הנה שבע פרות דלות ורעות ,א"ל לא כך ראית אלא רעות מראה ודקות בשר,
א"ל הנה שבע שבלים מלאות וטובות ,א"ל לא כך ראית אלא בריאות וטובות ,א"ל והנה שבע
שבלים צנומות דקות ,א"ל לא כך ראית אלא דקות שדופות קדים ,התחיל פרעה תמה בעצמו,
א"ל אחרי היית כשחלמתי שנאמר אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת ,הוא שאביו מברכו
בן פורת יוסף )בראשית מט( אל תקרא בן פורת אלא בן הפרות יוסף השיב פרעה אתה תהיה
על ביתי ,וחכמים אומרים תחת אבותיך יהיו בניך )תהלים מה( את מוצא כל מה שהגיע ליעקב
הגיע ליוסף יעקב נולד מהול ויוסף כן שנאמר אלה תולדות יעקב יוסף ,זה נקרא בני בכורי
ישראל וזה הבכורה ליוסף ,זה גלה לחרן וזה למצרים ,זה נתרומם בחלום שנאמר ויחלום והנה
סולם )בראשית כא( וזה ופרעה חולם ,רשב"ג אומר יוסף משלו נתנו לו ,הפה שלא נשק
לעבירה על פיך ישק כל עמי וכו' כדאי' לעיל:

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 9-10
עמ' 11-12

התכנית הכלכלית של יוסף
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כוכבי תהילים

תהלים פרק פ״א
א ַל ְמנ ֵַ֫צּ ַח עַ ל ַהגִּ ִתּית ְלאָ סָ ף׃

ידה ָבְּך יִ ְשׂ ָראֵ ל ִאם ִתּ ְשׁ ַמע ִלי׃
ט ְשׁ ַמע עַ ִמּי וְ אָ ִ ֨ע ָ

אֹלהים עוּ ֨ ֵזּנוּ ָה ִ ֫ריעוּ לֵ אֹלהֵ י יַעֲ ק ֹב׃
ִ
ב ַה ְר ִנ֫ינוּ לֵ

י ל ֹא יִ ְהיֶה ְבָך אֵ ל זָר וְ ל ֹא ִת ְשׁ ַתּחֲ וֶה ְלאֵ ל נֵכָ ר׃

וּתנוּ ת ֹף ִכּנּוֹר נ ִָעים ִעם ָנ֫בֶ ל׃
ג ְשׂאוּ זִ ְמ ָרה ְ

ֱֹלהיָך ַה ַמּעַ ְלָך מֵ ֶ֫א ֶרץ
יא אָ נ ִֹכי יְ ה ָוׁה א ֶ֫

ד ִתּ ְקעוּ ַב ֫ח ֹדֶ שׁ שׁוֹפָ ר ַבּ ֶ֫כּסֶ ה ְליוֹם ַח ֵגּ֫נוּ׃

ִמ ְצ ָ֫ריִ ם ַה ְרחֶ ב ִ ֫פּיָך וַאֲ ַמ ְל ֵ֫אהוּ׃

ה ִכּי ח ֹק ְליִ ְשׂ ָראֵ ל הוּא ִמ ְשׁפָּ ט לֵ אֹלהֵ י יַעֲ ק ֹב׃

קוֹלי וְ יִ ְשׂ ָראֵ ל ל ֹא ָ֨א ָבה ִלי׃
יב וְ ל ֹא ָשׁ ַמע עַ ִמּי ְל ִ

ו עֵ דוּת ִבּיהוֹסֵ ף ָשׂמוֹ ְבּצֵ אתוֹ עַ ל ֶ֫א ֶרץ ִמ ְצ ָ֫ריִ ם

יג וָאֲ ַשׁ ְלּ ֨ ֵחהוּ ִבּ ְשׁ ִרירוּת ִל ָבּם י ְֵלכוּ ְבּמוֹעֲ צוֹתֵ יהֶ ם׃

ְשׂפַ ת ל ֹא י ַָ֫ד ְע ִתּי אֶ ְשׁ ָמע׃

יד לוּ עַ ִמּי שׁ ֨ ֵֹמעַ ִלי יִ ְשׂ ָראֵ ל ִבּ ְד ָרכַ י יְ ַה ֨ ֵלּכוּ׃

וֹתי ִמסֵּ בֶ ל ִשׁ ְכמוֹ ַכּפָּ יו ִמדּוּד ַתּעֲ ֫ב ְֹרנָה׃
יר ִ
ז הֲ ִס ֫

טו ִכּ ְמעַ ט אוֹיְ בֵ יהֶ ם אַ ְכ ִנ֨יעַ וְ עַ ל ָצ ֵריהֶ ם אָ ִשׁיב י ִָדי׃

את וָאֲ ַח ְלּ ֶ֫צ ָךּ אֶ עֶ נְ ָך ְבּ ֵ֫סתֶ ר
ח ַבּ ָצּ ָרה קָ ָ֫ר ָ

עוֹלם׃
יהי ִע ָתּם ְל ָ
טז ְמ ַשׂנְ אֵ י יְ הוָֹה יְ כַ חֲ שׁוּ לוֹ וִ ִ

יבה ֶ֫ס ָלה׃
ַ֫רעַ ם אֶ ְב ָחנְ ָך עַ ל מֵ י ְמ ִר ָ

יע ָךּ׃
וּמצּוּר ְדּ ַבשׁ אַ ְשׂ ִבּ ֨ ֶ
ילהוּ מֵ ֨ ֵחלֶ ב ִח ָטּה ִ
יז ַויַּאֲ ִכ ֨ ֵ

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 9-10
עמ' 13


]א[ על הגתית -
כלי שיר הבא מגת :

]ב[ הריעו.
בר''ה :

]ה[ כי חק -

]ג[ כנור נעים עם נבל -

הוא לישראל מאת הקב''ה לתקוע באותו
היום והוא יום המשפט להקב''ה :

ר' חייא בר אבא אומר הוא נבל הוא כנור,
ורבי שמעון אומר נימין )ויתידות( יתירות
שבין זה לזה למה נקרא שמו נבל שהוא
מנבל כל מיני זמר :

]ד[ בחדש -

34

בחדוש הלבנה :
בכסה -
יום מועד קבוע לכך וכן )משלי ז'( ליום
הכסא יבוא ביתו למועד הקבוע :

]ו[ עדות ביהוסף שמו -
בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים:
שפת לא ידעתי אשמע -
מפורש במס' סוטה שלמדו גבריאל שבעים
לשון :

]ז[ מדוד -
מעבודת עבדות לבשל קדירות כדרך שאר
העבדים ,מדוד קדירה כמו )ש''א ב'( והכה
בכיור או בדוד :

]ח[ בצרה קראת -
לי כלכם קראתם מצרת עבודת סבלות
מצרים ואחלץ אתכם :
אענך בסתר רעם -
אתה קראתני בסתר ביני ובינך ואני
עניתיך בקול רעם הודעתי גבורות ונוראות
בפרהסיא:
אבחנך על מי מריבה סלה -
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כוכבי תהילים

)המשך מעמ' (34



ואע''פ שגלוי ובחון לפני שאתם עתידים
להמרותי במי מריבה ,כך שנויה במכילתא:

]יג[ בשרירות לבם -

]ט[ שמע עמי -

במראית לבם כמו )לעיל ה'( למען שוררי :

אחרי שכל זאת עשיתי לך כדאי אתה
לשמוע לי :

]יד[ לו עמי שומע לי -

אשיב מכתי מעליכם לתת אותה עליהם ואז:

]יא[ הרחב פיך -

התכנית הכלכלית של יוסף

]טז[ משנאי ה' יכחשו לו ויהי עתם -
פורענות' לעול' :

עדיין אם היו רוצין לשוב לי ולשמוע אלי :
לשאול ממני כל תאות לבך :
ואמלאהו -
ככל אשר תשאל אמלא :

ЗВЕЗДЫ ТЕhИЛИМ

]טו[ כמעט אויביהם אכניע -
בשעה מועטת הייתי מכניע אויביהם :
אשיב ידי -

]יז[ ויאכילהו -
לישראל:
ומצור -
השביעם דבש כשהלכו בדרכיו כענין
שנאמר )דברים ל''ב( ויניקהו דבש מסלע :
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בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 9-10
עמ' 15

36

התכנית הכלכלית של יוסף

שיעורים

11-12

התכנית הכלכלית
של יוסף

מפתח
עניינים

49
המדיניות הכלכלית החדשה
 49בראשית רבה צ"א ד'
תושב כל מדינה שסובלת מרעב יכול לבוא למצרים
לרכוש מזון .אך מותר לו לרכוש מזון אך ורק עבור
משפחתו .מכירת תבואה שנרכשה למישהו אחר אסורה
בהחלט...

 49מדרש תנחומא פרשת מקץ
 50בראשית מ"ב עם )פרשת מקץ( פירוש רש"י

חלק ב .שיעורים 11-12

37

ברכת שלום

כשנה לאחר פרוץ המשבר הכלכלי העולמי ,אביו יעקב
משגר למצרים משלחת המורכבת מעשרה בניו 22 .שנה
אחרי הפרידה ,יוסף יתאחד עם משפחתו.

51

 39בראשית פרק מא )פרשת מקץ( עם פירוש
רש"י

עברית בחמש דקות

כשתקופת השפע הכלכלי מסתיימת והנבואות על
המשבר הכלכלי מתחילות להתממש ,יוסף מתחיל

 51קידושין עט ב.

במדיניות הכלכלית החדשה.

 40ספר המאמרים תש"ח ע' 271-274
הקופסא השחורה .היום נמצא בתוכו חפץ ,שיש לו תכונה
מיוחדת — הוא משפיע על שכלו של אדם ,ועוזר לחשוב
בצורה בהירה וברורה יותר.

מלבד זאת ,המילה »«ירידה«» מתארת עזיבה את ארץ
ישראל בניגוד ל«»עליה«» הגעה ארצה.

 52בראשית פרק לט פסוק א' עם מדרש רבה
פרשה פ"ו סימן ב'
 53שולחן שבת
יחד עם זאת ,המילה «»ירידה»« דומה למילה «»רדייה«».

44

הדמיון הזה אינו מקרי...

תלמוד מספר

55

 44בבא מציעא מב א.

המקצוע :סופר סת"ם

אחת העצות הקלאסיות לניהול החשבון הפרטי
מתקבלות מאחד ממחברי התלמוד ,רבי יצחק.

 55דברים פרק לא )פרשת וילך( עם פירוש רש"י

 45רמב"ם ,משנה תורה ,הלכות דעות ה'-י"ב
ולא ימכור שדה ,ויקנה בית; ולא בית ,ויקנה מיטלטלין או
יעשה סחורה בדמי ביתו; אבל מוכר הוא מיטלטלין ,וקונה
שדה.

46

רמז מס' 2
 46דברים פרק כ"ח )פרשת כח תבוא( עם פירוש
רש"י
לחפץ הזה תפקיד חשוב בניצחונה של ישראל במלחמת
ששת הימים .צבאות ערב חשבו שמדובר בנשק הסודי
של צה"ל .במובן מסוים ,זה אכן היה נכון.

 47ברכות ו א.
 48מנחות מד א.

38

הראשון שיצא לו לרכוש את המקצוע הנדיר של סופר
סת"ם היה משה רבנו.

 56בבא בתרא טו א.
 57רמב"ם הקדמה למשנה תורה
 58שולחן ערוך הרב ,אורח חיים חלק א לב הלכות
תפילין
בית התפילין מיוצר על פי טכנולוגיה מיוחדת מעור
בהמה...

 62שולחן ערוך הרב ,אורח חיים חלק א לב ,כוונות
בעשית תפילין
העיקר זה הכוונה של האדם שכותב את התפילין.

 63שולחן ערוך הרב ,אורח חיים חלק א כה ,כוונות
בהנחת תפילין
 64תניא ליקוטי אמרים
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ПРИВЕТСТВИЕ

ברכת שלום

בראשית פרק מ״א
נג ו ִַתּ ְכלֶ ינָה ֶשׁ ַבע ְשׁנֵי ַה ָשּׂ ָבע אֲ ֶשׁר ָהיָה ְבּאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:

נד

ו ְַתּ ִחלֶּ ינָה ֶשׁ ַבע ְשׁנֵי ָה ָרעָ ב ָלבוֹא ַכּאֲ ֶשׁר אָ ַמר

וּבכָ ל-אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
ל-האֲ ָרצוֹת ְ
ָ
יוֹסֵ ף וַיְ ִהי ָרעָ ב ְבּכָ

ָהיָה ָלחֶ ם :נה

ו ִַתּ ְרעַ ב ָכּל-אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וַיִּ ְצעַ ק ָהעָ ם

ל-מ ְצ ַריִ ם ְלכוּ
אֶ ל-פַּ ְרע ֹה ַל ָלּחֶ ם ַויּ ֹאמֶ ר פַּ ְרע ֹה ְלכָ ִ

ֹאמר ָלכֶ ם ַתּעֲ שׂוּ :נו
אֶ ל-יוֹסֵ ף אֲ ֶשׁר-י ַ

וְ ָה ָרעָ ב ָהיָה עַ ל

ת-כּל-אֲ ֶשׁר ָבּהֶ ם וַיִּ ְשׁבּ ֹר
ָ
ל-פּנֵי ָהאָ ֶרץ וַיִּ ְפ ַתּח יוֹסֵ ף אֶ
ָכּ ְ

ְל ִמ ְצ ַריִ ם ַויֶּחֱ זַק ָה ָרעָ ב ְבּאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם :נז

ל-האָ ֶרץ
ָ
וְ כָ

י-חזַק ָה ָרעָ ב ְבּכָ ל-
ָבּאוּ ִמ ְצ ַריְ ָמה ִל ְשׁבּ ֹר אֶ ל-יוֹסֵ ף ִכּ ָ
ָהאָ ֶרץ:


אם יגזור עלינו ונמות:

)נה( ותרעב כל ארץ מצרים -
שהרקיבה תבואתם שאצרו חוץ משל יוסף:
אשר יאמר לכם תעשו -
לפי שהיה יוסף אומר להם שימולו ,וכשבאו
אצל פרעה ואומרים :כך הוא אומר לנו.
אמר להם למה לא צברתם בר ,והלא הכריז
לכם ששני הרעב באים! אמרו לו :אספנו
הרבה והרקיבה.
אמר להם :אם כן ,כל אשר יאמר לכם
תעשו ,הרי גזר על התבואה והרקיבה ,מה

בתבואה ,שאף ביין וחלב מצינו )ישעיה
נה א( ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין

)נו( על כל פני הארץ -
מי הם פני הארץ ,אלו העשירים:
את כל אשר בהם -
כתרגומו :די בהון עיבורא:
וישבור למצרים -
שבר לשון מכר ולשון קנין הוא .כאן משמש
לשון מכר) .להלן מג ב( שברו לנו מעט
אוכל ,לשון קנין .ואל תאמר אינו כי אם

וחלב:

)נז( וכל הארץ באו מצרימה לשבור אל
יוסף -
)סרסהו ופרשהו וכל הארץ באו מצרים אל
יוסף( .אם תפרשהו כסדרו היה צריך לכתוב
לשבור מן יוסף.

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 11-12
עמ' 4

התכנית הכלכלית של יוסף

39

מקורות נוספים

מקורות
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ברכת שלום
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בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 11-12
עמ' 5
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תלמוד מספר

ТАЛМУД РАССКАЗЫВАЕТ

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 11-12
עמ' 5
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תלמוד מספר

ТАЛМУД РАССКАЗЫВАЕТ

משנה תורה לרמב"ם
ספר מדע הלכות דעות פרק ה' הלכה י"ב
ואסור לו לאדם להפקיר או להקדיש כל נכסיו ויטריח על הבריות .ולא
ימכור שדה ויקנה בית ולא בית ויקנה מטלטלין או יעשה סחורה בדמי ביתו.
אבל מוכר הוא מטלטלין וקונה שדה .כללו של דבר ישים מגמתו להצליח
נכסיו ולהחליף הכלה בקיים .ולא תהיה כוונתו ליהנות מעט לפי שעה או
ליהנות מעט ויפסיד הרבה:

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 11-12
עמ' 5

התכנית הכלכלית של יוסף
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ПОДСКАЗКА № 2

רמז מס׳ 2

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 11-12
עמ' 7

דברים פרק כ״ח
א

ם-שׁמוֹעַ ִתּ ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְ הוָֹה אֱֹלהֶ יָך ִל ְשׁמ ֹר
וְ ָהיָה ִא ָ

ת-מ ְצוֹת יְ הוָֹה אֱֹלהֶ יָך וְ ָה ַל ְכ ָתּ ִבּ ְד ָרכָ יו:
ִת ְשׁמ ֹר אֶ ִ

וֹתיו אֲ ֶשׁר אָ נ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם וּנְ ָתנְ ָך
ל-מ ְצ ָ
ת-כּ ִ
ָ
ַלעֲ שׂוֹת אֶ

י

יְ הוָֹה אֱֹלהֶ יָך עֶ ְליוֹן עַ ל ָכּל-גּוֹיֵי ָהאָ ֶרץ:

וְ י ְָראוּ ִממֶּ ָךּ:

ב

ל-ה ְבּ ָרכוֹת ָהאֵ לֶּ ה וְ ִה ִשּׂיגָֻך ִכּי
וּבאוּ עָ לֶ יָך ָכּ ַ
ָ

ִת ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְ הוָֹה אֱֹלהֶ יָך:

ג
וּפ ִרי ְבהֶ ְמתֶּ ָך
וּפ ִרי אַ ְד ָמ ְתָך ְ
י-ב ְטנְ ָך ְ
ד ָבּרוְּך ְפּ ִר ִ
וּברוְּך אַ ָתּה ַבּ ָשּׂדֶ ה:
ָבּרוְּך אַ ָתּה ָבּ ִעיר ָ

ְשׁגַר אֲ ָלפֶ יָך וְ עַ ְשׁ ְתּרוֹת צ ֹאנֶָך:

ה
וּברוְּך אַ ָתּה ְבּצֵ אתֶ ָך:
ו ָבּרוְּך אַ ָתּה ְבּב ֹאֶ ָך ָ
ז יִ תֵּ ן יְ הוָֹה אֶ ת-א ֹיְ בֶ יָך ַהקָּ ִמים עָ לֶ יָך נִ גּ ִָפים ְלפָ נֶיָך
וּמ ְשׁאַ ְרתֶּ ָך:
ָבּרוְּך ַטנְ אֲ ָך ִ

וּב ִשׁ ְבעָ ה ְד ָר ִכים יָנוּסוּ
ְבּדֶ ֶרְך אֶ ָחד י ְֵצאוּ אֵ לֶ יָך ְ

וּבכ ֹל ִמ ְשׁ ַלח
ת-ה ְבּ ָרכָ ה ַבּאֲ סָ מֶ יָך ְ
ַ
יְ ַצו יְ הוָֹה ִא ְתָּך אֶ

יָדֶ ָך וּבֵ ַר ְכָך ָבּאָ ֶרץ אֲ ֶשׁר-יְ הוָֹה אֱֹלהֶ יָך נ ֹתֵ ן ָלְך:

ט

יא

וּב ְפ ִרי
טוֹבה ִבּ ְפ ִרי ִב ְטנְ ָך ִ
הוֹת ְרָך יְ הוָֹה ְל ָ
וְ ִ

וּב ְפ ִרי אַ ְד ָמתֶ ָך עַ ל ָהאֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע
ְבהֶ ְמ ְתָּך ִ
יְ הוָֹה ַלאֲ ב ֹתֶ יָך ָלתֶ ת ָלְך:

יב

ת-ה ָשּׁ ַמיִ ם
ַ
ת-אוֹצרוֹ ַהטּוֹב אֶ
ָ
יִ ְפ ַתּח יְ הוָֹה ְלָך אֶ

ל-מעֲ ֵשׂה יָדֶ ָך
וּל ָב ֵרְך אֵ ת ָכּ ַ
ָלתֵ ת ְמ ַטר-אַ ְר ְצָך ְבּ ִעתּוֹ ְ
ית גּוֹיִ ם ַר ִבּים וְ אַ ָתּה ל ֹא ִת ְלוֶה:
וְ ִה ְלוִ ָ

יג

ית ַרק ְל ַמ ְע ָלה
וּנְ ָתנְ ָך יְ הוָֹה ְלר ֹאשׁ וְ ל ֹא ְל ָזנָב וְ ָהיִ ָ

ל-מ ְצוֹת יְ הוָֹה אֱֹלהֶ יָך
י-ת ְשׁ ַמע אֶ ִ
וְ ל ֹא ִת ְהיֶה ְל ָמ ָטּה ִכּ ִ
אֲ ֶשׁר אָ נ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ִל ְשׁמ ֹר וְ ַלעֲ שׂוֹת:

ְלפָ נֶיָך:

ח

וְ ָראוּ ָכּל-עַ מֵּ י ָהאָ ֶרץ ִכּי ֵשׁם יְ הוָֹה נִ ְק ָרא עָ לֶ יָך

ע-לְך ִכּי
ימָך יְ הוָֹה לוֹ ְלעַ ם קָ דוֹשׁ ַכּאֲ ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ָ
יְ ִק ְ

יד

ל-ה ְדּ ָב ִרים אֲ ֶשׁר אָ נ ִֹכי ְמ ַצוֶּה
וְ ל ֹא ָתסוּר ִמ ָכּ ַ

ֱֹלהים
וּשׂמ ֹאול ָללֶ כֶ ת אַ חֲ ֵרי א ִ
אֶ ְתכֶ ם ַהיּוֹם י ִָמין ְ
אֲ חֵ ִרים ְלעָ ְב ָדם:


)ד( שגר אלפיך -

ומשארתך -
דבר יבש שנשאר בכלי ואינו זב:

ולדות בקרך שהבהמה משגרת ממעיה:
ועשתרות צאנך -
כתרגומו .ורבותינו אמרו :למה נקרא שמם עשתרות? שמעשירות
את בעליהן ומחזיקות אותם כעשתרות הללו שהן סלעים חזקים:

שתהא יציאתך מן העולם בלא חטא כביאתך לעולם:

)ה( ברוך טנאך -

)ז( ובשבעה דרכים ינוסו לפניך -

פירותיך .דבר אחר :טנאך דבר לח שאתה מסנן בסלים:

כן דרך הנבהלים לברוח מתפזרין לכל צד:
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התכנית הכלכלית של יוסף

תלמוד

מקורות



רמז מס׳ 2

ПОДСКАЗКА № 2

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס'  11-12עמ' 7

התכנית הכלכלית של יוסף

47

מקורות נוספים

מקורות



רמז מס׳ 2

ПОДСКАЗКА № 2

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 11-12
עמ' 7

48

התכנית הכלכלית של יוסף

מדרש

מקורות



בטקסט השיעור :חוברת מרצה מס'  ,11-12עמ' 9-10

המדיניות הכלכלית החדשה

ֶשׁ-שׁבֶ ר
ַויּ ְַרא יַעֲ ק ֹב ִכּי י ֶ
ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם ַויּ ֹאמֶ ר יַעֲ ק ֹב ְל ָבנָיו ָל ָמּה ִתּ ְת ָראוּ:

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ויכירם ויתנכר אליהם ,וידבר אתם וגו'

בראשית מ"ב -א'א
מלמד ,שנעשה לכם כנכרי ,נטל הגביע והקיש בו .אמר להן :אני
רואה בגביע שלי כי מרגלים אתם! אמרו לו :כנים אנחנו ,אלא כך
ציונו אבא ,אל תכנסו בשער אחד .אמר להן :בשוק של זונות מה
מדרש תנחומא פרשת מקץ
טיבכם ,לא הייתם מתיראין מן העין היכן צוואת אביכם?! אמרו
לו :אבידה נאבדה לנו והיינו מבקשין אותה שם .אמר להן :איזה
ויאמר יעקב לבניו למה תתראו
אבידה? אני רואה בגביע ,ששניים מכם החריבו כרך גדול של שכם.
אמר יעקב לבניו :אתם גיבורין ,אתם נאים ,אל תכנסו בשער אחד אמרו לו :ומי הן? הקיש בגביע ,אמר להן :שמעון ולוי שמם .מיד
נזדעזעו ואמרו לו :שנים עשר עבדיך אחים אנחנו .אמר להן :והיכן
ואל תעמדו במקום אחד ,שלא ישלוט בכם עין רע.
השנים? אמרו לו :הקטן את אבינו היום והאחד איננו.
אמר להן :את אחיכם הקטן הביאו אלי ויאמנו דבריכם .לקח את
הנה שמעתי כי יש שבר במצרים רדו שמה
שמעון ואסר אותו לעיניהם ,ואמר להן :זה יהא חבוש עד שתביאו
אחיכם ויאמנו דבריכם ,וכיון שהלכו הוציא אותו והאכילהו והשקהו.
מיד ,ויצו יוסף וימלאו את הכלים בר וגו' .הלכו אצל אביהם וספרו
מהו רדו? שראה שירדו שמה וישתעבדו במצרים כמנין רד"ו.
לו את כל המאורע .השיב אביהם ואמר להם :היכן שמעון? אמרו
לו :אותו האיש אדוני הארץ תפשו ,בשביל שנביא אחינו הקטן.
רדו שמה
אמר להן :אותי שכלתם ,יוסף איננו ושמעון וגו' .ויאמר ראובן אל
אביו לאמר :את שני בני תמית וגו' .א"ל :שוטה ,וכי בניך אינן בני?!
אמר להן יהודה :הניחו לו לזקן הזה ,עד שתכלה הפת ,שנאמר :ויהי
שכל הלוקח תבואה מן השוק ירידה היא לו.
כאשר כלו לאכול וגו' .א"ל יהודה :אבא ,אם ילך בנימין עמנו ,ספק
נתפס ספק אינו נתפס ,ואם לא ילך עמנו כולנו מתים ,מוטב תניח
וירדו אחי יוסף וגו'
את הספק ותיטול את הודאי ,אנכי אערבנו מידי תבקשנו ,מיד שלחו
עימהם ואמר להם :קחו מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה
היה לו לכתוב בני ישראל ,אלא שבתחילה לא נהגו בו אחווה וגו' ,לכך כתיב :וירא יעקב כי יש שבר במצרים:
ומכרוהו ,ולבסוף היו מתחרטין ואומרים :מתי נרד למצרים ונחזיר
את אחינו לאבינו ,וכשאמר להם אביהם לירד למצרים נתנו כולם
דעה אחת להחזירו.
ל-האָ ֶרץ הוּא ַה ַמּ ְשׁ ִבּיר ְלכָ ל-עַ ם
ָ
וְ יוֹסֵ ף הוּא ַה ַשּׁ ִלּיט עַ
אמר רבי יהודה בר סימון :אף יוסף יודע היה שאחיו יורדין למצרים
ָהאָ ֶרץ ַו ָיּב ֹאוּ אֲ חֵ י יוֹסֵ ף וַיִּ ְשׁ ַתּחֲ ווּ-לוֹ אַ פַּ יִ ם אָ ְר ָצה:
לשבר אכל .מה עשה? הושיב שומרים על כל הפתחים ,ואמר להן:
ראו כל מי שיכנס לשבור אוכל ,כתבו שמו ושם אביו ולערב הביאו בראשית מ"ב-ו
לי פתקכם ,עשו כך ,כיון שבאו בני יעקב כל אחד ואחד נכנס בשער
שלו ,וכתבו את שמותם ושל אביהם .לערב הביאו פתקם לפני יוסף,
זה קורא ראובן בן יעקב ,ואחד קורא שמעון בן יעקב ,ואחד לוי,
וכן השוערים כל אחד ואחד את שלו ,מיד אמר להן יוסף :סתמו בראשית רבה צ"א ד'
את האוצרות ופתחו אוצר אחד ,ונתן שמותם לבעל האוצר ,ואמר
לו :ראה כשיבואו אנשים אלו לידך תפוש אותם ושגר אותם לפני.
ויוסף הוא השליט וגו' שלש גזירות גזר שלא יכנס עבד למצרים ושלא
עברו שלושה ימים ולא באו ,מיד נטל יוסף שבעים גיבורים מבית
המלך ושגר בשבילם לבקר אותם בשוק ,הלכו מצאו אותם בשוק יכנס אדם בשני חמורים ושלא יוליכו חמרים תבואה ממקום למקום
של זונות .ומה טיבן בשוק של זונות? אלא אמרו :יוסף אחינו יפה שלא יכנס אדם עד שלא יכתוב שמו ושם אביו ושם זקינו והוה תמן
תואר ויפה מראה ,שמא הוא בקובה של זונות ,מיד תפשו אותם מנשה קאים מקבל פתקין אמרין נעול ונחמי אי אשכחן יתיה טעון לן
והביאום לפני יוסף.
במדיו דמכסא הא טב ואם לאו בצפרא נחמי מה נעבוד:
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המדיניות הכלכלית החדשה

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

בראשית פרק מ״ב
א

ֶשׁ-שׁבֶ ר ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם ַויּ ֹאמֶ ר יַעֲ ק ֹב
ַויּ ְַרא יַעֲ ק ֹב ִכּי י ֶ

ְל ָבנָיו ָל ָמּה ִתּ ְת ָראוּ :ב

ַויּ ֹאמֶ ר ִהנֵּה ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִכּי יֶשׁ-

רוּ-לנוּ ִמ ָשּׁם וְ נִ ְחיֶה וְ ל ֹא
ָ
דוּ-שׁ ָמּה וְ ִשׁ ְב
ָ
ֶשׁבֶ ר ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם ְר
נָמוּת :ג ַויּ ְֵרדוּ אֲ חֵ י-יוֹסֵ ף עֲ ָשׂ ָרה ִל ְשׁבּ ֹר ָבּר ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם:

ד

ֹא-שׁ ַלח יַעֲ ק ֹב אֶ ת-אֶ ָחיו ִכּי
ת-בּנְ י ִָמין אֲ ִחי יוֹסֵ ף ל ָ
וְ אֶ ִ

אָ ַמר פֶּ ן-יִ ְק ָראֶ נּוּ אָ סוֹן:

ה

ַו ָיּב ֹאוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ִל ְשׁבּ ֹר

י-היָה ָה ָרעָ ב ְבּאֶ ֶרץ ְכּנָעַ ן:
ְבּתוְֹך ַה ָבּ ִאים ִכּ ָ

ו

וְ יוֹסֵ ף

ל-האָ ֶרץ הוּא ַה ַמּ ְשׁ ִבּיר ְלכָ ל-עַ ם ָהאָ ֶרץ
ָ
הוּא ַה ַשּׁ ִלּיט עַ
ַו ָיּב ֹאוּ אֲ חֵ י יוֹסֵ ף וַיִּ ְשׁ ַתּחֲ ווּ-לוֹ אַ פַּ יִ ם אָ ְר ָצה:

ז

ַויּ ְַרא

יוֹסֵ ף אֶ ת-אֶ ָחיו ַויּ ִַכּ ֵרם וַיִּ ְתנַכֵּ ר אֲ לֵ יהֶ ם וַיְ ַדבֵּ ר ִא ָתּם
ֹאמרוּ מֵ אֶ ֶרץ
קָ שׁוֹת ַויּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם מֵ אַ יִ ן ָבּאתֶ ם ַויּ ְ
ְכּנַעַ ן ִל ְשׁ ָבּר-א ֹכֶ ל:

ח

ַויַּכֵּ ר יוֹסֵ ף אֶ ת-אֶ ָחיו וְ הֵ ם ל ֹא

ִה ִכּרֻ הוּ:

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 11-12
עמ' 11


)א( וירא יעקב כי יש שבר במצרים -

שנשתעבדו למצרים ,כמנין רד"ו:

ומהיכן ראה ,והלא לא ראה אלא שמע,
שנאמר )להלן מב ב( הנה שמעתי וגו' ,ומהו
וירא? ראה באספקלריא של קדש שעדיין
יש לו שבר במצרים .ולא הייתה נבואה
ממש להודיעו בפירוש שזה יוסף:
למה תתראו -
למה תראו עצמכם בפני בני ישמעאל ובני
עשו כאלו אתם שבעים ,שבאותה שעה
עדיין היה להם תבואה.
]ולי נראה פשוטו למה תתראו ,למה יהיו
הכל מסתכלין בכם ומתמיהים בכם שאין
אתם מבקשים לכם אוכל בטרם שיכלה מה
שבידכם[ .ומפי אחרים שמעתי שהוא לשון
כחישה ,למה תהיו כחושים ברעב .ודומה לו
)משלי יא כה( ומרוה גם הוא יורה:

)ג( וירדו אחי יוסף -

ובבית לא יקראנו אסון?! אמר רבי אליעזר
בן יעקב :מכאן שהשטן מקטרג בשעת
הסכנה:

)ב( רדו שמה -

)ה( בתוך הבאים -

ולא אמר לכו ,רמז למאתים ועשר שנים

מטמינין עצמן שלא יכירום ,לפי שצוה להם

50

ולא כתב בני יעקב ,מלמד שהיו מתחרטים
במכירתו ונתנו לבם להתנהג עמו באחוה
ולפדותו בכל ממון שיפסקו עליהם:
עשרה -
מה תלמוד לומר ,והלא כתיב )פסוק ד(
ואת בנימין אחי יוסף לא שלח? אלא לענין
האחוה היו חלוקין לעשרה ,שלא הייתה
אהבת כולם ושנאת כולם שוה לו ,אבל
לענין לשבור בר כולם לב אחד להם:

אביהם שלא יתראו כולם בפתח אחד אלא
שיכנס כל אחד בפתחו ,כדי שלא תשלוט
בהם עין הרע שכולם נאים וכולם גיבורים:

)ו( וישתחוו לו אפים -
נשתטחו לו על פניהם ,וכן כל השתחואה
פשוט ידים ורגלים הוא:

)ז( ויתנכר אליהם -
נעשה להם כנכרי בדברים ,לדבר קשות:

)ח( ויכר יוסף וגו' -
)ד( פן יקראנו אסון -

לפי שהניחם חתומי זקן:
והם לא הכרהו -
שיצא מאצלם בלא חתימת זקן ,ועכשיו בא
בחתימת זקן .ומדרש אגדה:ויכר יוסף את
אחיו כשנמסרו בידו הכיר שהם אחיו ורחם
עליהם ,והם לא הכירוהו כשנפל בידם לנהוג
בו אחוה:

התכנית הכלכלית של יוסף

תלמוד
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עברית בחמש דקות

ИВРИТ ЗА 5 МИНУТ

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 11-12
עמ' 13

התכנית הכלכלית של יוסף

51



מדרש

מקורות

עברית בחמש דקות

ИВРИТ ЗА 5 МИНУТ

פּוֹטיפַ ר ְס ִריס פַּ ְרע ֹה ַשׂר ַה ַטּ ָבּ ִחים ִאישׁ
ִ
הוּרד ִמ ְצ ָריְ ָמה וַיִּ ְקנֵהוּ
ַ
וְ יוֹסֵ ף
הוֹרדֻ הוּ ָשׁ ָמּה:
ִ
אלים אֲ ֶשׁר
ִמ ְצ ִרי ִמיַּד ַהיִּ ְשׁ ְמעֵ ִ
בראשית ל"ט-א

מדרש רבה פרשה פ"ו סימן ב'
ירידה ורדייה

הוּרד ִמ ְצ ָריְ ָמה -
ַ
וְ יוֹסֵ ף

השכינה ירדה עם יוסף ,דבר אחר :ויוסף הורד מצרימה ויוסף הוא השליט ,ויוסף הורד
מצרימה .שלט בהון ,היך מה דאת אמר) :שם( וירד מים עד ים .כבש בהון ,היך מה
דאת אמר) :מלכים א ה( כי הוא רודה בכל עבר הנהר.
נסחין נחת עליהון ,היך מה דאת אמר) :שופטים יד(וירדהו אל כפיו ,הוריד לאבינו
יעקב למצרים.
ר' ברכיה בשם ר' יהודה בר סימון אמר :לפרה שהיו מושכין אותה למקולין ולא היתה
נמשכת .מה עשו לה? משכו את בנה לפניה והיתה מהלכת אחריו על כרחה ,שלא
בטובתה .כך היה יעקב אבינו ראוי לירד למצרים בשלושלאות ובקולרין .אמר הקב"ה:
בני בכורי! ואני מורידו בבזיון?! ואם ליתן בלבו של פרעה איני מורידו פומבי?! אלא,
הריני מושך את בנו לפניו והוא יורד אחריו על כרחו ,שלא בטובתו והוריד את השכינה
למצרים עמו .ר' פנחס בשם ר' סימון אמר :מנן לן שירדה השכינה עמו? מדכתיב :ויהי
ה' את יוסף.
מצרימה

תני בשם ר' נחמיה:כל דבר שצריך למ"ד בתחלתו ניתן בו ה"א בסופו ,סדומה שעירה
מצרימה .איתיביה :והא כתיב) :תהלים ט( ישובו רשעים לשאולה? אמר רבי אבא בר
זבדא :לביטי התחתונה שבשאול.

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 11-12
עמ' 14
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עברית בחמש דקות

התכנית הכלכלית של יוסף
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עברית בחמש דקות

ИВРИТ ЗА 5 МИНУТ

התכנית הכלכלית של יוסף

תנ״ך

מקורות



ПРОФЕССИЯ: СОФЕР

המקצוע :סופר סת׳׳ם

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 11-12
עמ' 16

דברים פרק ל״א
טו

ַויּ ֵָרא יְ הוָֹה ָבּא ֹהֶ ל ְבּעַ מּוּד עָ נָן ַויַּעֲ מ ֹד עַ מּוּד הֶ עָ נָן

עַ ל-פֶּ ַתח ָהא ֹהֶ ל:

טז

ֱֹלהים
וּד ַבשׁ וְ אָ כַ ל וְ ָשׂ ַבע וְ ָד ֵשׁן וּפָ נָה אֶ ל-א ִ
ז ַָבת ָח ָלב ְ

ל-משׁה ִהנְּ ָך שׁ ֹכֵ ב ִעם-אֲ ב ֹתֶ יָך וְ קָ ם
ֶ
ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָֹה אֶ

ר-האָ ֶרץ אֲ ֶשׁר הוּא
ָ
ָהעָ ם ַהזֶּה וְ ָזנָה אַ חֲ ֵרי אֱֹלהֵ י נֵכַ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי
ת-בּ ִר ִ
א-שׁ ָמּה ְבּ ִק ְרבּוֹ וַעֲ ז ַָבנִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ְ
ָב ָ
ִאתּוֹ:

יז

יּוֹם-ההוּא וַעֲ ז ְַב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי
ַ
וְ ָח ָרה אַ ִפּי בוֹ ַב

וּמ ָצאֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ ָצרוֹת וְ אָ ַמר
מֵ הֶ ם וְ ָהיָה לֶ ֱאכ ֹל ְ
ֱֹלהי ְבּ ִק ְר ִבּי ְמ ָצאוּנִ י
ַבּיּוֹם ַההוּא הֲ ל ֹא עַ ל ִכּי-אֵ ין א ַ
ָה ָרעוֹת ָהאֵ לֶּ ה:

יח

וְ אָ נ ִֹכי ַה ְסתֵּ ר אַ ְס ִתּיר פָּ נַי ַבּיּוֹם ַההוּא עַ ל ָכּל-

יתי:
ת-בּ ִר ִ
אֲ ֵח ִרים וַעֲ ָבדוּם וְ נִ אֲ צוּנִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ְ

כא

י-ת ְמצֶ א ָן א ֹתוֹ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ ָצרוֹת וְ עָ נְ ָתה
וְ ָהיָה ִכּ ִ

ירה ַהזּ ֹאת ְלפָ נָיו ְלעֵ ד ִכּי ל ֹא ִת ָשּׁכַ ח ִמ ִפּי ז ְַרעוֹ ִכּי
ַה ִשּׁ ָ
י ַָד ְע ִתּי אֶ ת-יִ ְצרוֹ אֲ ֶשׁר הוּא ע ֶֹשׂה ַהיּוֹם ְבּטֶ ֶרם אֲ ִביאֶ נּוּ
ל-האָ ֶרץ אֲ ֶשׁר נִ ְשׁ ָבּ ְע ִתּי:
ָ
אֶ

כב

ירה ַהזּ ֹאת ַבּיּוֹם ַההוּא
ת-ה ִשּׁ ָ
ַ
משׁה אֶ
ֶ
וַיִּ ְכתּ ֹב

ת-בּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל:
וַיְ ַל ְמּ ָדהּ אֶ ְ

כג

הוֹשׁעַ ִבּן-נוּן ַויּ ֹאמֶ ר חֲ זַק ֶוא ֱָמץ ִכּי אַ ָתּה
ֻ
וַיְ ַצו אֶ ת-יְ

ל-האָ ֶרץ אֲ ֶשׁר-נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ָלהֶ ם
ָ
ת-בּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ
ָתּ ִביא אֶ ְ

ֱֹלהים אֲ חֵ ִרים:
ָה ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה ִכּי פָ נָה אֶ ל-א ִ

יט

כ

ָ
ִכּי-אֲ ִביאֶ נּוּ אֶ
ל-האֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁר-נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ַלאֲ ב ָֹתיו

ירה ַהזּ ֹאת וְ ַל ְמּ ָדהּ אֶ ת-
ת-ה ִשּׁ ָ
ַ
וְ עַ ָתּה ִכּ ְתבוּ ָלכֶ ם אֶ

וְ אָ נ ִֹכי אֶ ְהיֶה ִע ָמְּך:

ירה
ֶה-לּי ַה ִשּׁ ָ
ימהּ ְבּ ִפיהֶ ם ְל ַמעַ ן ִתּ ְהי ִ
ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל ִשׂ ָ

כד

ַהזּ ֹאת ְלעֵ ד ִבּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל:

ַהזּ ֹאת עַ ל-סֵ פֶ ר עַ ד תֻּ ָמּם:

תּוֹרה-
ת-דּ ְב ֵרי ַה ָ
משׁה ִל ְכתּ ֹב אֶ ִ
ֶ
וַיְ ִהי ְכּכַ לּוֹת


)טז( נכר הארץ -

)לקמן לב ,א( האזינו השמים עד )לב ,מג(
וכפר אדמתו עמו:

)יז( והסתרתי פני -

)כ( ונאצוני -

כמו שאיני רואה בצרתם:

והכעיסוני .וכן כל נאוץ לשון כעס:

)כג( )פסוק יד( ויצו את יהושע בן נון -

)יט( את השירה הזאת -

)כא( וענתה השירה הזאת לפניו לעד -

מוסב למעלה כלפי שכינה ,כמו שמפורש
)פסוק כא( אל הארץ אשר נשבעתי להם.

גויי הארץ:

התכנית הכלכלית של יוסף

שהתריתי בו בתוכה על כל המוצאות אותן :כי
לא תשכח מפי זרעו  -הרי זו הבטחה לישראל,
שאין תורה משתכחת מזרעם לגמרי:
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בטקסט השיעור :חוברת מרצה מס'  ,11-12עמ' 16

המקצוע :סופר סת׳׳ם

ПРОФЕССИЯ: СОФЕР

התכנית הכלכלית של יוסף

מקורות נוספים

מקורות



המקצוע :סופר סת׳׳ם

ПРОФЕССИЯ: СОФЕР

רמב"ם
הקדמה למשנה תורה
א כל המצוות שניתנו לו למשה בסיניי-בפירושן ניתנו ,שנאמר "ואתנה לך
את לוחות האבן ,והתורה והמצוה" )שמות כד,יב(" :תורה" ,זו תורה שבכתב;
ו"מצוה" ,זה פירושה .וציוונו לעשות התורה ,על פי המצוה .ומצוה זו ,היא
הנקראת תורה שבעל פה.
ב כל התורה-כתבה משה רבנו קודם שימות ,בכתב ידו .ונתן ספר לכל
שבט ושבט; וספר אחד-נתנהו בארון לעד ,שנאמר "לקוח ,את ספר התורה
הזה ,ושמתם אותו ,מצד ארון ברית ה' אלוהיכם; והיה שם בך ,לעד" )דברים
לא,כו(.
ג והמצוה ,שהיא פירוש התורה-לא כתבה; אלא ציווה בה לזקנים וליהושוע
ולשאר כל ישראל ,שנאמר "את כל הדבר ,אשר אנוכי מצווה אתכם-אותו
תשמרו ,לעשות ) "...דברים יג,א( .ומפני זה נקראת תורה שבעל פה.
ד אף על פי שלא נכתבה תורה שבעל פה ,לימדה משה רבנו כולה בבית
דינו לשבעים זקנים; ואלעזר ופינחס ויהושוע ,שלושתן קיבלו ממשה .וליהושוע
שהוא תלמידו של משה רבנו ,מסר תורה שבעל פה וציווהו עליה; וכן יהושוע,
כל ימי חייו לימד על פה.

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 11-12
עמ' 16

התכנית הכלכלית של יוסף
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בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 11-12
עמ' 17

הלכות
תפילין
שולחן ערוך הרב ,אורח חיים חלק א ,לב
א מצות תפילין שיכתוב ד' פרשיות שהוזכרו בהן
מצותןא שהן קדש לי כל בכורב עד למועדה מימים
ימימהג והיה כי יביאךד עד כי בחוזק יד הוציאנו ה'
ממצריםה ופרשת שמעו עד ובשעריךז ופרשת והיה
אם שמועח עד על הארץט וצריך לכתבן כסדר שהן
כתובות בתורהי לכתוב תחלה פרשת קדש ואח"כ
והיה כי יביאך ואח"כ שמע ואח"כ והיה אם שמוע
ואם שינה סדרן פסולין )התפילין הנעשים מפרשיות
אלו אבל הפרשיות עצמן יש להן תקנה שהמוקדמת
בתורה שכתבה באחרונה הרי יכול לכתוב עוד
א מכילתא פרשת בא סוף פרשה יח.
רא"ש הלכות תפילין סדר תקון תפילין
וכתיבתן .טור ושו"ע סעיף א.
ב שמות יג ,א.
ג שם יג ,י.
ד שם יג ,יא.
ה שם יג ,יז.
ו דברים ו ,ד.

ט שם יא ,כא.

יג תקון תפילין ע' סז .ברוך שאמר ע'
קפו בשם רבינו יהודה ב"ר ברזילי.
רמ"א סעיף א וט"ז ס"ק א .וראה גם
לקמן סעיף עט.

ז שם ו ,ט.

י

יד

ח שם יא ,יג.

מכילתא שם .רא"ש הלכות תפילין
סי' ה .טור סי' לד .רמ"א סעיף א.

ראה לעיל סי' כה סי"ב.

טו

יא עי' עבודת הגרשוני סי' ס .אלי' רבה
ס"ק א .באר היטב ס"ק ב.

אלי' זוטא ס"ק א .עטרת זקנים ס"ק
א .וכן הוא ברא"ש ובטור .עיין ב"ח.
וראה לקמן סימן מב סעיף א.

יב מכילתא שם .רא"ש שם.

טז ראה לעיל סי' כה סי"ד וש"נ.

ד הלכה למשה מסיני שאין התפילין נכתבין אלא
בדיוכד ויש מי שהורהכה שאין הסת"ם נכתבין אלא
בדיו שיוכל להמחק כמו שכתוב בפרשת סוטהכו וכתב
ומחה כתב שיוכל למחות ולמדין גזירה שוהכז כתיבה
כתיבה מפרשת סוטה לסת"ם לפיכך אין מטילין
קנקנתום לתוך הדיו מפני שרישומו ניכר מאד ואינו
נמחק לגמרי וטוב לחוש לדבריו לכתחלהכח לעשות
הדיו מעשן עצים או שמנים שרוים במי עפציםכט וכיוצא
בהם שאם תמחקנה יהא נמחקל וכל העשנים יפים
לדיולא ושל שמן זית מן המובחר ואם כתב סת"ם במי
לג
עפציםלב וקנקנתום שהוא עומד ואינו נמחק כשרים
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פרשיות המאוחרות לה ולצרפן אליהיא וכן המאוחרות
שכתבן בראשונה יכול לצרפן לפרשה מוקדמת
מתפילין אחרות שנפסלו בהן פרשיות המאוחרות
יג
ואם אי אפשר לו לצרפן צריכים גניזהיב( ויש אומרים
שראוי להקדים ג"כ פרשיות של יד לשל ראש מפני
טו
שמוקדמת בפסוקיד אך אם לא הקדים לא פסול )וי"א
שלכתחלה ראוי להקדים פרשיות של ראש לשל יד
מפני שקדושת של ראש חמורה משל ידטז וכן נכון ע"פ
הקבלהיז(:

לד

שהעיקר שאין למדין כתיבה כתיבה מפרשת סוטה
וכן נוהגין עכשיו אפילו לכתחלהלה א"כ מה מיעטה
הלכה שנאמרה למשה מסינילו שיהיו כותבים בדיו
למעט שאר מיני צבעונים כגון האדום והירוק וכיוצא
בהם שאם כתב בסת"ם אפילו אות אחת בשאר מיני
לח
צבעונים או בזהב הרי אלו פסוליםלז וצריכים גניזה
אלא כל הכתב צריך שיהיה שחורלט ואם זרק עפרות
זהב על האותיותמ מעביר הזהב וישאר כתב התחתון
וכשר אבל אם זרק את הזהב על אות אחת מהאזכרה
אין לו תקנה וצריכה גניזה לפי שאסור להעביר הזהב
מפני שהוא כמוחק את השם:

יוסףף
הכלכלית של יוס
התכנית הכלכללית
התכנית
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כד ירושלמי מגילה פ"א ה"ט .רמב"ם
הל' תפילין פ"א ה"ג.
כה ברמב"ם בפי' המשנה פ"ב דסוטה
מ"ד ,כר' ישמעאל עירובין יג ,א.

שו"ע יו"ד סי' רעא סעיף ו.

לה מ"א ס"ק ב.

ל רמב"ם שם.

לו רמב"ם שם ה"ה.

לא

לז

שבת כג ,א.

שבת קג ,ב .רמב"ם שם .וראה גם
לקמן סי' שלד סי"ב.

כז תוס' עירובין שם ד"ה חוץ.

לב רמב"ם שם .רמב"ם בפירוש המש
ניות שם.

לח שבת שם .ב"י.

כח רמ"א סעיף ג.

לג עי' שו"ת צ"צ חאו"ח סי' טו אות ד.

לט ראה שו"ע סעיף ג.

כט רמב"ם הלכות תפילין פ"א ה"ד.

לד כרבי מאיר ורבי יעקב עירובין שם.

מ שו"ע ולבוש סעיף ג.

כו במדבר ה ,כג.

ז יש אומריםנח שצריך לכתוב בימין ואם כתב בשמאל
פסולנט לפי שאין דרך כתיבה בכךס וכתיבה כלאחר
יד היאסא שהרי הכותב בשבת ביד שמאל פטורסב ואין
סברא שיכתוב אדם סת"ם בשבת ויפטרסג ואפילו אם
שולט בשתי ידיוסד צריך לכתוב לכתחלה בימין ואם
כתב בשמאל כשרסה ואטר יכתוב בימין שלו שהיא
שמאל של כל אדםסו ואם כתב בשמאלו שהוא ימין

נח ספר התרומה סימן רה .סמ"ג עשין
כב .רא"ש הלכות תפילין סדר תקון
תפילין .טור ושו"ע סעיף ה.

של כל אדם פסולסז ומכל מקום אם אי אפשר למצוא
תפילין אחרים שנכתבו בימין יש להכשיר הנכתבים
בשמאלסח בין באטר בין בשמאל של כל אדם מאחר
ע
שלא הוזכר פסול זה בתלמודסט אבל אם כתב בפיו
שתפס הקולמוס בשפתיו וכתב בו פסולים אפילו אי
אפשר למצוא אחרים שבודאי אין דרך כתיבה כלל
בפהעא:

סא ספר התרומה שם.

סו ספר התרומה שם .טור ושו"ע שם.

סב שבת שם .רמב"ם הלכות שבת פרק
יא הי"ד.

סז מ"א ס"ק ה.
סח שו"ע שם.

נט ספר התרומה שם .הובא בהגהות
מיימוניות הלכות תפילין פ"ב אות
א .ובהגהות מיימוניות דפוס קושטא
)הובא בב"י( בשם סמ"ק .שו"ע שם.

סג ספר התרומה שם.

סט

סד ספר התרומה שם .ארחות חיים
הלכות תפילין סי' כה .שו"ע סעיף ה.

ע מהרמ"ע מפאנו בתשובה סי' לח.
מ"א ס"ק ה.

ס שבת קג ,א.

סה מ"א ס"ק ד.

עא ראה חקרי הלכות ח"ה לו ,ב.

ט הלכה למשה מסיניצ שאין תפילין נכתבות אלא על
הקלף ולא על הדוכסוסטוס ולא על הגויל ואם שינה
פסול ואין כותבין על הקלף אלא במקום בשר ואם
צא
כתב במקום שער פסול .מהו קלף ומהו דוכסוסטוס
העור בשעת עיבודו שהוא נקרא גויל היו חולקין
אותו לשנים והחלק החיצון שהוא לצד השער נקרא
קלףצב שנקלף מחלק הפנימי הדבוק לבשר הנקרא
דוכסוסטוס כי דוך הוא מקום בלשון ארמי וסוסטוס
צ ברייתא שבת עט ,ב .רמב"ם הלכות
תפילין פ"א ה"ח .טור ושו"ע סעיף ז.
צא ר"ן שבת שם בשם בעל הערוך ערך
דוכסוסטוס .שו"ע סעיף ז.

יוסףף
הכלכליתת ששלל יוס
התכניתת הכלכלי
התכני

ראה לבוש סעיף ה.

הוא בשר בלשון יון ומה שאמרו שכותבין על הקלף
במקום בשר הוא במקום היותר קרוב לבשר דהיינו
במקום חיבורו כשהוא דבוק לדוכסוסטוס וגוילים שלנו
שאין חולקים אותם יש להם דין קלף וכותבין עליהם
תפילין בצד שכלפי הבשר כי מה שמגררים מהעור
קליפתו העליונה שבמקום שער אינו אלא כדי מה
שצריך לתקנו ולהחליקוצג ואפילו אם היו חולקין אותו
לשנים היה צריך לגרר ממנו כ"כ ומצד הבשר גוררין
ממנו הרבה עד שאין נשאר אלא הקלף בלבד:

צב רש"י שבת שם ד"ה דוכסוסטוס
)ראה מרדכי שם רמז שעב( .תוס' שם
ד"ה קלף .רא"ש הלכות ס"ת סי' ה.
ספר יראים סי' שצט ואור זרוע ח"א

סי' תקמ בשם רב האי גאון .ר"ן שם.
שו"ע שם .וראה ספר התרומה סי'
קצד .סמ"ג עשין כה.
צג שו"ע שם.
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י הקלף צריך להיות מעור המעובד בעפציםצד או
בסידצה וכיוצא בו מדברים המכווצים את העור ומחזיקין
אותוצו שאל"כ הרי הוא נקרא דיפתראצז ואינו נקרא
ספר בלשון עבריצח ופסול לכתוב עליו ספר תורה
שנקרא ספר בכמה מקומות בתורהצט וה"ה לכתוב
עליו תפיליןק או מזוזות )שנלמדים בגזירה שוה כתיבה
כתיבה מספר תורהקא שבמזוזה נאמר כתיבה בפירוש
צד מגילה יט ,א .שו"ע סעיף ח.

ותפילין הוקשו למזוזהקב שנאמרקג וקשרתם וכתבתם
שמפני זה צריך גם בספר תורה ותפילין כתיבה
תמהקד ממה שנאמר במזוזה וכתבתםקה ולמדין הימנה
לתפילין בהיקש ולספר תורה בגזירה שוה( וצריך
ליזהר שיהא העור מונח בסיד עד שיפול השער מעליו
מאליוקו ואם מוציאו קודם לכן לא יכתוב עליו מפני
שלא נתעבד כל צרכו ודיפתרא הוא:

צט ספר התרומה סי' קצג .רא"ש
הלכות ספר תורה שם.

עיטור שם .אור זרוע ח"א סוף סי'
תקלד.

ק ספר התרומה סוף סי' קצה.

קג דברים ו ,ח-ט.

צז גיטין כב ,א .מגילה שם .שבת עט,
א.

קא ספר התרומה שם .אור זרוע ח"א
סוף סי' תקנה .וראה מנחות לד ,א
לפי' התוס' שם ד"ה נאמר .יראים סי'
ת .עיטור הלכות תפילין ח"א.

קד תוספות גיטין כ ,ב ד"ה לא צריכא.

צח משנה פ"ב דסוטה יז ,א.

קב קידושין לד ,א .אור זרוע שם .וראה

צה תוספות שם ד"ה דיפתרא .רא"ש
הלכות ס"ת סי' ד .שו"ע שם.
צו רמב"ם הלכות תפילין פ"א ה"ו.
שו"ע יו"ד סי' רעא סעיף ב.

יד צריך שיהיה הקלף מעור בהמה או חיה או עוף
הטהוריםקלג ואפילו מנבלות וטריפות שלהן אבל לא
מעור בהמה חיה ועוף הטמאין שנאמרקלד למען תהיה
תורת ה' בפיך מן המותר בפיךקלה ולא מעור הדג אפילו

קלג ברייתא שבת קח ,א .ומימרא דרב
הונא שם .רמב"ם הלכות תפילין פ"א
ה"י .טור ושו"ע סעיף יב.
קלד שמות יג ,ט.

קה ראה מנחות לד ,א.
קו ברוך שאמר )תקון תפילין( ע' לב.
הובא במ"א ס"ק ט.

קלז

הוא טהורקלו מפני שזוהמתו רבה וכן כל אזכרה
אפילו שלא בסת"ם אין כותבין אותו ע"ג עור בהמה
טמאה וכיוצא בהקלח:

קלה ראה גם לקמן סנ"ו .סס"ח .סס"ט.
סע"ב .סי' לג ס"ג .וראה העו"ב תשלג
ע' .45
קלו רב נחמן בר יצחק שם .רמב"ם שם.
טור ושו"ע שם.

נה טוטפות שאמרה תורה בתפילין של ראשתמא קבלו
חכמיםתמב שהן ד' בתים של עורתמג לד' פרשיות כל
פרשה בבית בפני עצמו ולפרשיות של תפילין של יד
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קלז ירושלמי סוטה פ"ב ה"ד .תוספות
סוטה יז ,ב סוף ד"ה לא צריכא .מ"א
ס"ק יד.
קלח ראה חקרי הלכות ח"ה לח ,ב.

בית אחד של עור שנאמרתמד והיה לך לאותתמה אות
אחד אמרתי ולא יותר:

תמא שמות יג ,טז .דברים ו ,ח; יא ,יח.

תמג ברייתא מנחות לד ,ב.

תמב משנה פי"א דסנהדרין )פרק אלו הן
הנחנקין( מ"ג.

תמד שמות יג ,ט.

תמה ברייתא שם .וראה גם לעיל סעיף
ג .לקמן סעיף עב.

יוסףף
של יוס
הכלכלית של
התכנית הכלכללית
התכנית
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נו ועור הבתיםתמו בין של יד בין של ראש צריך להיות
מבהמה חיה ועוף הטהורים אפילו מנבילות וטריפות
שלהן רק שהוא מן המותר בפיךתמז ורשאי לעשות
תמט
הבתים מקלףתמח שגם הוא נקרא עור ויש מי שאומר
שאין לעשות בתים מקלף אלא א"כ שישים הקלף במי
קליפת עצים )שקורין בלשון אשכנז למ"אתנ( שמעבדין
בהם עורות וטוב לחוש לדבריו לכתחלהתנא ורשאי
לעשות מעור שלילתנב שגם היא נקראת עור לענין זה

אע"פ שהיא כבשר לענין טומאהתנג וכן הרצועות יכול
לעשותן מקלף ועור שלילתנד ויש אומריםתנה שעור
שליל הוא יותר הגון למצוה כי לא נעבדה בו עבירה
תנו
שלא היה בו תשמיש של זכר ונקבה ויש מי שאומר
שאחר עור שליל יותר הגון עור עוף ואח"כ עור
החיה ואח"כ עור הבהמה הכשרה ואח"כ עור נבילה
וטריפהתנז:

תמו שבת כח ,ב .קח ,א .ספר התרומה
סי' רד .טור ושו"ע סעיף לז.

תמט הקדמה לתיקון תפילין .מ"א ס"ק נ
בשם ברוך שאמר.

תמז שבת כח ,ב .ב"י )וט"ז ס"ק כז(.
לבוש סעיף לז )וט"ז ס"ק כח( .וראה
גם לעיל סעיף יד )לגבי הקלף( וש"נ.

תנ בתקון תפילין ובמ"א שם :לוו"א.

תמח ספר התרומה סי' רז .סמ"ג עשין
כב .טור )ועי' ב"ח(.

תעא רב פפא שם .ורש"י שם ד"ה
ובאלכסונן .שו"ע שם.
תעב מ"א ס"ק נג.
תעג תוספות שם ד"ה תפילין מרובעות.
ספר התרומה סי' רט .וסוף הל' תפילין
ד"ה תניא תפילין מרובעות.
תעד ספר התרומה שם .תוספות שם

תנד רמ"א סעיף לז .וראה מרדכי ריש
הלכות תפילין.
תנה ספר התרומה שם .סמ"ג שם.
תנו רמ"ע סי' לז .מ"א ס"ק נ.

תנב ספר התרומה שם .סמ"ג שם .טור.

תנז ראה חקרי הלכות ח"ה ע' מט.

אין להקפיד אם הוא יותר מארכו ורחבותעט ואם היו
מרובעים ואחר כך נתקלקל ריבוען באחד ממקומות
אלותפ צריך לתקנן ואם לא תקנן פסולין כיון שריבוען
היא הלכה למשה מסיני ושל ראש יהיה כל הד' בתים
יחד מרובעיןתפא ולא כל אחד בפני עצמו ולכתחלה
יעשה כל הד' בתים שויןתפב שלא יהא אחד רחב
מחבירו:

ד"ה תיתורא.

ס' התרומה סי' רט .סמ"ג עשין כב.
רמב"ם שם .רמ"א סל"ט .וראה אג"ק
חי"ד ע' תקי וש"נ.

תעה לקמן סעיף סו.
תעו רב פפא שם.
תעז ספר התרומה שם .רמב"ם הל'
תפילין פ"ג ה"ב .רא"ש הלכות תפילין
סי' ט .וראה גם לקמן סע"ז.

תפ תשובת מהר"ם דפוס פראג סי' סח.
מובא בב"י בשם תשובה אשכנזית
)מהרי"ל( .שו"ע סעיף לט.

תעח ראה חקרי הלכות ח"ה נב ,ב.

תפא ספר התרומה סי' רט.

תעט ספר התרומה סוף הל' תפילין
ד"ה תניא תפילין מרובעות .סימני

תפב תיקון תפילין .ברוך שאמר אות קט.
רמ"א שם .וראה גם לעיל סט"ו.

ס עור הבתים מצוה לעשותן שחורתפג כמו הרצועות
ואע"פ שברצועות הוא הלכה למשה מסיניתפד ולא
תפג רא"ש הל' תפילין סי' ח .רמב"ם
פ"ג הי"ד .טור ושו"ע ס"מ.

תנג חולין קכב ,א.

תנא מ"א שם .וראה הגהות ברוך שאמר
אות א.

נט תפילין בין של יד בין של ראש הלכה למשה מסיני
שתהיינה מרובעותתע ריבוע מכוון שארכו כרחבו בענין
תעא
שאלכסונו יהיה עודף על ארכו ב' חומשי ארכו
בקירובתעב וריבוע זה צריך להיות מכוון בהן בין במקום
מושבןתעג שהיא התיתוראתעד שצריכה להיות מרובעת
כמו שיתבארתעה בין בתפרן שתהא התפירהתעו מרובעת
ממש ארכה כרחבה בין בגוף הבתיםתעז שיהיה הבית
מרובע ארכו כרחבו )בכל משך גבהותעח( אבל על גבהו
תע ברייתא מנחות לה ,א .מרדכי
הלכות תפילין .שו"ע סעיף לט.

ПРОФЕССИЯ: СОФЕР

סי' לג ס"ד.
תפה רא"ש שם.

בתיםתפה מכל מקום מצות תפילין הוא שיהיה הכל
שחורתפו:
תפו "משום נוי מצוה" כמבואר לקמן
שם.

תפד מנחות לה ,א .רמב"ם שם .לקמן

יוסףף
הכלכליתת ששלל יוס
התכניתת הכלכלי
התכני
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המקצוע :סופר סת׳׳ם

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 11-12
עמ' 18

כוונות
בעשית
תפילין
שולחן ערוך הרב ,אורח חיים חלק א ,לב
יא וצריך שיהא מעובד לשמוקז כגון בספר תורה לשם
ספר תורה ובתפילין לשם תפיליןקח ובמזוזה לשם
מזוזה והמעובד לשם ספר תורה כשר גם לתפילין
ומזוזהקט שהרי קדושת ספר תורה חמורה מקדושת
קז גיטין נד ,ב .ספר התרומה סי' קצ.
הגהות מרדכי סוף הלכות תפילין
בשם רבינו שמשון .שו"ע סעיף ח .ספר
יראים סי' ת .וראה לקמן סל"א.
קח טור.
קט ב"י.

קי תשובת רב יהודאי גאון בשבלי
הלקט ענין תפילין )אוצה"ג ברכות
חלק התשובות סי' פז וש"נ(.
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קיג רא"ש הלכות ספר תורה סי' ג.
וראה ספר התרומה סי' קצב .וראה

קיא ולענין כתיבת גט ראה לקמן סי' מב
ס"ו.

גם לעיל סי' יא ס"ג לענין ציצית וש"נ.

קיב ראה חקרי הלכות ח"ה לז ,א.

לקמן סעיף לא לענין כתיבה.

נז עור הבתיםתנח צריך שיהא מעובד לשמו כמו קלף
הפרשיותתנט וי"אתס שאינו דומה לקלף הפרשיות
שהפרשיות הן עיקר הקדושהתסא אבל הבתים הן
טפלין ומשמשים להם וא"צ עיבוד לשמו ויש לסמוך

תנח ברייתא סנהדרין מח ,ב כרשב"ג.
תוס' שם ד"ה אע"ג .ספר התרומה סי'
רז .רא"ש הלכות תפילין סי' ג .טור
בשם רב כהן צדק .וראה לקמן סי' לג
ס"ה בענין השחרת הבתים והרצועות.

תפיליןקי ומזוזה והרי זה כאילו נתעבד גם לתפילין
ומזוזהקיא שיש בכלל מאתים מנהקיב אבל המעובד
לשם מזוזה פסול לתפילין כי קדושת התפילין גדול
מקדושת המזוזה וטוב שיוציא בשפתיוקיג לשם ספר
תורה או לשם תפילין ולא די במחשבה:

על דבריהםתסב כשאי אפשר בענין אחר כדי שלא
להתבטל ממצות תפילין ויכול ג"כ לברך עליהןתסג עד
שימצא אחרים:

תנט דלעיל סעיף י"א.

להמ"א ]שם[.

תס רש"י סנהדרין שם ד"ה אע"ג ]עי'
מ"א ס"ק נא[ .רמב"ם הל' תפילין פ"ג
הט"ו ומכשיר גם בשאינו מעובד כלל
אבל אין להקל אלא בצירוף דעת רש"י

תסא עי' מ"א סי' מב ס"ק ו.
תסב ב"י .שו"ע סעיף לז.
תסג מ"א ס"ק נא.

התכנית הכלכלית של יוסף

מקורות נוספים

מקורות



ПРОФЕССИЯ: СОФЕР

המקצוע :סופר סת׳׳ם

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 11-12
עמ' 18

כוונות
בהנחת
תפילין
שולחן ערוך הרב ,אורח חיים חלק א ,כה
יא יכוין בהנחת התפיליןמא שצונו הקב"ה לכתוב ד'
מג
פרשיות אלומב שיש בהם יחוד שמו ויציאת מצרים
ולהניחן על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד המוח
כדי שנזכור נסים ונפלאות שעשה עמנו שהם מורים

מא טור .שו"ע סעיף ה .וראה אהלי שם
ח"ו ע' קפח.
מב כדלקמן רס"י לב .וראה שיחת י'
שבט תשכ"ח סעיף ה .לקו"ש חי"ז ע'

התכנית הכלכלית של יוסף

על יחודו ואשר לו הכח והממשלה לעשות בעליונים
ובתחתונים כרצונו וישעבד להקב"המד הנשמה שהיא
במוחמה וגם תאות ומחשבות לבו לעבודתו יתברך וע"י
הנחת תפילין יזכור את הבורא יתברך וימעיט הנאותיו:

 188בשוה"ג.
מג וכ"ה בסדור ד"ה אחר שלבש עיי"ש.
וראה העו"ב תשפב ע' .70

מד תלמידי רבינו יונה ברכות יד ,ב )ד"ה
הרוצה( .שו"ע שם .וראה העו"ב רטז
ע' כ .רכ ע' יב.
מה

ראה תניא פ"ט.

63

מקורות נוספים

מקורות
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כוונות
בהנחת
תפילין

ПРОФЕССИЯ: СОФЕР

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 11-12
עמ' 18

ליקוטי אמרים ,פרק מא
ברם צריך להיות לזכרון תמיד ראשית העבודה
ועיקרה ושרשה .והוא כי אף שהיראה היא שרש
לסור מרע והאהבה לועשה טוב .אעפ"כ לא די לעורר
האהבה לבדה לועשה טוב ולפחות צריך לעורר
תחלה היראה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל
שלא למרוד בממ"ה הקב"ה כנ"ל שתהא בהתגלות
לבו או מוחו עכ"פ דהיינו להתבונן במחשבתו עכ"פ
גדולת א"ס ב"ה ומלכותו אשר היא מלכות כל עולמים
עליונים ותחתונים ואיהו ממלא כל עלמין וסובב כל
עלמין וכמ"ש הלא את השמים ואת הארץ אני מלא
ומניח העליונים ותחתונים ומייחד מלכותו על עמו
ישראל בכלל ועליו בפרט כי חייב אדם לומר בשבילי
נברא העולם והוא גם הוא מקבל עליו מלכותו להיות
מלך עליו ולעבדו ולעשות רצונו בכל מיני עבודת עבד.
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט
עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי .ועל כן צריך
לעבוד לפניו באימה וביראה כעומד לפני המלך
ויעמיק במחשבה זו ויאריך בה כפי יכולת השגת
מוחו ומחשבתו וכפי הפנאי שלו לפני עסק התורה
או המצוה כמו לפני לבישת טלית ותפילין וגם יתבונן
איך שאור אין סוף ב"ה הסובב כל עלמין וממלא כל
עלמין הוא רצון העליון הוא מלובש באותיו' וחכמת
התורה או בציצית ותפילין אלו ובקריאתו או בלבישתו
הוא ממשיך אורו ית' עליו דהיינו על חלק אלוה
ממעל שבתוך גופו ליכלל וליבטל באורו יתברך ודרך
פרט בתפילין ליבטל וליכלל בחי' חכמתו ובינתו
שבנפשו האלהית בבחי' חכמתו ובינתו של א"ס ב"ה
המלובשות דרך פרט בפ' קדש והיה כי יביאך דהיינו
שלא להשתמש בחכמתו ובינתו שבנפשו בלתי לה'
לבדו וכן ליבטל ולכלול בחי' הדעת שבנפשו הכולל
חו"ג שהן יראה ואהבה שבלבו בבחי' דעת העליון
הכולל חו"ג המלובש בפ' שמע והיה אם שמוע והיינו
כמ"ש בש"ע לשעבד הלב והמוח כו' ובעטיפת ציצית
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יכוין כמ"ש בזהר להמשיך עליו מלכותו ית' אשר היא
מלכות כל עולמים וכו' לייחדה עלינו מצוה זו והוא
כענין שום תשים עליך מלך ואזי אף אם בכל זאת לא
תפול עליו אימה ופחד בהתגלות לבו מ"מ מאחר
שמקבל עליו מלכות שמים וממשיך עליו יראתו ית'
בהתגלות מחשבתו ורצונו שבמוחו וקבלה זו היא
אמיתית בלי שום ספק שהרי היא טבע נפשות כל
ישראל שלא למרוד במלך הקדוש ית' הרי התורה
שלומד או המצוה שעושה מחמת קבלה זו ומחמת
המשכת היראה שבמוחו נקראות בשם עבודה שלימה
ככל עבודת העבד לאדונו ומלכו משא"כ אם לומד
ומקיים המצוה באהבה לבדה כדי לדבקה בו על
ידי תורתו ומצותיו אינה נקראת בשם עבודת העבד
והתורה אמרה ועבדתם את ה' אלהיכם וגו' ואותו
תעבודו וגו' וכמ"ש בזהר ]פ' בהר[ כהאי תורא דיהבין
עליה עול בקדמיתא בגין לאפקא מיניה טב לעלמא כו'
הכי נמי אצטריך לב"נ לקבלא עליה עול מלכות שמים
בקדמיתא כו' ואי האי לא אשתכח גביה לא שריא ביה
קדוש' כו' ]ובר"מ שם ד' קי"א ע"ב[ שכל אדם צ"ל
בשתי בחי' ומדרגות והן בחי' עבד ובחי' בן ואף דיש
בן שהוא ג"כ עבד הרי אי אפשר לבא למדרגה זו בלי
קדימת היראה עילאה כידוע ליודעים:
והנה אף מי שגם במוחו ובמחשבתו אינו מרגיש
שום יראה ובושה מפני פחיתות ערך נפשו ממקור
חוצבה ממדרגות תחתונו' די"ס דעשיה אעפ"כ מאחר
שמתכוין בעבודתו כדי לעבוד את המלך הרי זו עבודה
גמורה כי היראה והעבודה נחשבות לשתי מצות במנין
תרי"ג ואינן מעכבות זו את זו .ועוד שבאמת מקיים
גם מצות יראה במה שממשיך היראה במחשבתו כי
בשעה ורגע זו עכ"פ מורא שמים עליו עכ"פ כמורא
בשר ודם הדיוט לפחות שאינו מלך המביט עליו
שנמנע בעבורו מלעשות דבר שאינו הגון בעיניו שזו
נק' יראה כמו שאמר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו יהי

של יוסף
הכלכלית של
התכנית הכלכלית
התכננית
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רצון שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם כו'
תדעו כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדם
כו' רק שיראה זו נקראת יראה תתאה ויראת חטא
שקודמת לחכמתו ויראה עילאה הוא ירא בושת כו'
דאית יראה ואית יראה כו' אבל בלי יראה כלל לא
פרחא לעילא באהבה לבדה כמו שהעוף אינו יכול
לפרוח בכנף אחד דדחילו ורחימו הן תרין גדפין ]כמ"ש
בתיקונים[ וכן היראה לבדה היא כנף אחד ולא פרחא
בה לעילא אף שנק' עבודת עבד וצריך להיות ג"כ בחי'
בן לעורר האהבה הטבעית עכ"פ המסותרת בלבו
שתהא בהתגלות מוחו עכ"פ לזכור אהבתו לה' אחד
במחשבתו וברצונו לדבקה בו ית' וזאת תהיה כוונתו
בעסק התורה או המצוה הזו לדבקה בו נפשו האלהית
והחיונית ולבושיהן כנ"ל.
אך אמנם אמרו רז"ל לעולם אל יוציא אדם עצמו
מן הכלל לכן יתכוין ליחד ולדבקה בו ית' מקור נפשו
האלהית ומקור נפשות כל ישראל שהוא רוח פיו ית'
הנק' בשם שכינה על שם ששוכנת ומתלבשת תוך כל
עלמין להחיותן ולקיימן והיא היא המשפעת בו כח
הדבור הזה שמדבר בדברי תורה או כח המעשה הזה
לעשות מצוה זו ויחוד זה הוא ע"י המשכת אור א"ס
ב"ה למטה ע"י עסק התורה והמצות שהוא מלובש
בהן ויתכוין להמשיך אורו ית' על מקור נפשו ונפשות
כל ישראל לייחדן וכמ"ש לקמן פי' יחוד זה באריכות
ע"ש .וזהו פי' לשם יחוד קב"ה ושכינתיה בשם כל
ישראל:
הגהה) .וגם על ידי זה יתמתקו גם כן הגבורות בחסדים
ממילא בהתכללות המדות ויחודם על ידי גילוי רצון העליון
ב"ה המתגלה למעלה באתערותא דלתתא הוא גילויו למטה
בעסק התורה והמצוה שהן רצונו ית' וכמ"ש באדרא רבא
ובמשנת חסידים מסכת א"א פ"ד שתרי"ג מצות התורה נמשכות
מחיוורתא דא"א שהוא רצון העליון מקור החסדים(:

ואף שלהיות כוונה זו אמיתית בלבו שיהיה לבו
חפץ באמת יחוד העליון הזה צריך להיות בלבו
אהבה רבה לה' לבדו לעשות נחת רוח לפניו לבד
ולא לרוות נפשו הצמאה לה' אלא כברא דאשתדל
בתר אבוי ואמי' דרחים לון יתיר מגרמיה ונפשיה כו'
]כמ"ש לעיל בשם רעיא מהימנא[ .מ"מ יש לכל אדם
להרגיל עצמו בכוונה זו כי אף שאינה באמת לאמיתו
לגמרי בלבו שיחפוץ בזה בכל לבו מ"מ מעט מזער
חפץ לבו בזה באמת מפני אהבה הטבעית שבלב כל
ישראל לעשות כל מה שהוא רצון העליון ב"ה ויחוד
זה הוא רצונו האמיתי והיינו יחוד העליון שבאצילות
הנעשה באתערותא דלתתא ע"י יחוד נפש האלהית
והתכללותה באור ה' המלובש בתורה ומצות שעוסקת
בהן והיו לאחדי' ממש כמש"ל כי עי"ז מתיחדים ג"כ

יוסףף
הכלכליתת ששלל יוס
נית הכלכלי
התכנית
התכנ

ПРОФЕССИЯ: СОФЕР

מקור התורה והמצות שהוא הקב"ה עם מקור נפשו
האלהית הנקרא בשם שכינה שהן בחי' ממלא כל
עלמין ובחי' סובב כל עלמין כמ"ש במ"א באריכות.
אבל יחוד נפשו והתכללותה באור ה' להיות לאחדים
בזה חפץ כל אדם מישראל באמת לאמיתו לגמרי
בכל לב ובכל נפש מאהבה הטבעית המסותרת בלב
כל ישראל לדבקה בה' ולא ליפרד ולהיות נכרת
ונבדל ח"ו מיחודו ואחדותו ית' בשום אופן אפי'
במסירת נפש ממש ועסק התורה ומצות והתפלה
הוא ג"כ ענין מסירת נפש ממש כמו בצאתה מן הגוף
במלאת שבעים שנה שאינה מהרהרת בצרכי הגוף
אלא מחשבתה מיוחדת ומלובשת באותיות התורה
והתפלה שהן דבר ה' ומחשבתו ית' והיו לאחדים ממש
שזהו כל עסק הנשמות בג"ע כדאיתא בגמרא ובזהר
אלא ששם מתענגים בהשגתם והתכללותם באור ה'
וזהו שתקנו בתחלת ברכות השחר קודם התפלה
אלהי נשמה וכו' ואתה נפחתה כו' ואתה עתיד ליטלה
ממני כו' כלומ' מאחר שאתה נפחתה בי ואתה עתיד
ליטלה ממני לכן מעתה אני מוסרה ומחזירה לך
לייחדה באחדותך וכמ"ש אליך ה' נפשי אשא והיינו
על ידי התקשרות מחשבתי במחשבתך ודיבורי
בדיבורך באותיות התורה והתפלה ובפרט באמירה
לה' לנכח כמו ברוך אתה וכה"ג והנה בהכנה זו של
מסירת נפשו לה' יתחיל ברכות השחר ברוך אתה
כו' וכן בהכנה זו יתחיל ללמוד שיעור קבוע מיד אחר
התפלה וכן באמצע היום קודם שיתחיל ללמוד צריכה
הכנה זו לפחות כנודע שעיקר ההכנה לשמה לעכב
הוא בתחל' הלימוד בבינונים וכמו בגט וס"ת שצריכים
לשמה לעכב ודיו שיאמר בתחלת הכתיבה הריני
כותב לשם קדושת ס"ת או לשמו ולשמה כו' וכשלומד
שעות הרבה רצופות יש לו להתבונן בהכנה זו הנ"ל
בכל שעה ושעה עכ"פ כי בכל שעה ושעה היא
המשכה אחרת מעולמות עליונים להחיות התחתונים
והמשכת החיות שבשעה שלפניה חוזרת למקורה
]בסוד רצוא ושוב שבס' יצירה[ עם כל התורה ומעשים
טובים של התחתונים כי בכל שעה שולט צירוף אחד
מי"ב צירופי שם הוי"ה ב"ה בי"ב שעות היום וצירופי
שם אדנ"י בלילה כנודע.
והנה כל כוונתו במסירת נפשו לה' ע"י התורה
והתפלה להעלות ניצוץ אלהות שבתוכה למקורו
תהא רק כדי לעשות נחת רוח לפניו ית' כמשל שמחת
המלך בבוא אליו בנו יחידו בצאתו מן השביה ובית
האסורים כנ"ל .והנה כוונה זו היא אמיתית באמת
לאמיתו לגמרי בכל נפש מישראל בכל עת ובכל שעה
מאהבה הטבעית שהיא ירושה לנו מאבותינו .רק
שצריך לקבוע עתים להתבונן בגדולת ה' להשיג דחילו
ורחימו שכליים וכולי האי ואולי וכו' כנ"ל:
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מפתח
עניינים
מכולת הזהב — פירטו הראשון של המשכן .משה רבנו מקבל
הסבר מפורט על טכנולוגיית הייצור של פריט זה.

חלק ג .שיעורים 13-14

66
מבוא

למרבה האירוניה ,כעת על פני העצם המדובר לא נותרו
אפילו עקבות של צביעה בכחול.

76

נרתיק הזהב

 68בראשית פרק לג )פרשת וישלח( עם פירוש
רש"י

 76שמות פרק ל"ה )פרשת ויקהל( עם פירוש רש"י

עשרה בתשרי ב' אלפים תמ"ט .השמש הסתווית דועכת
לאיטה .משה רבנו יורד מהר סיני.

י"א בתשרי ב' תמ"ט .למחרת שובו של משה רבנו,
במדבר סיני מתחיל פרוייקט השנה — הקמת המשכן.

 70בבא בתרא יד א.

 78שמות פרק כ"ה )פרשת תרומה( עם פירוש
רש"י

הוא מביא אתו שני חצאים של קוביית ספיר בגודל
חצי מטר.

 71שמות פרק ל"ד )פרשת תישא( עם פירוש רש"י
ואיבן עזרא
בעשרים ושמונה באב ב' תמ"ט הוא חוצב ממנו שני
מקבילוני ספיר.

72
בקרוב
 72מסכת מנחות מג ב.
הקופסא השחורה :הפעם היא מכילה עצם ,שמזוהה עם
צבעם של ים ,שמיים וספיר.

 73במדבר פרק ט"ו )פרשת שלח( עם פירוש רש"י
 74מדרש תנחומא שלח ט"ו
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מכולת הזהב — פירטו הראשון של המשכן .משה רבנו
מקבל הסבר מפורט על טכנולוגיית הייצור של פריט זה.

 80במדבר פרק ז' )פרשת נשא( עם פירוש רש"י
הזכות לשנע את המבנה יקר הערך שמורה בין שאר
זכויות היתר לשבט לוי לבדו ,והשינוע נעשה בדרך
מיוחדת :על הכתפיים ,אך בלי לגעת בנרתיק עצמו.

 82במדבר פרק ג' )פרשת במדבר( עם פירוש
רש"י

83

שאלות לדיון

 83שמות פרק כ"ה )פרשת תרומה( עם פירוש
רמב"ן
הכיתובים על המחצית האחת דנים בקשר שבין אדם
והשם ,ואלה שעל האחרת — על יחסים בין בני האדם...
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כורי מחצב הספירים הידועים ביותר נמצאים בהודו,
בסרי לנקה ,בויטנאם ,בסין ובמדגסקר .אבנים אלה
התגלו גם במכרה סודי בחצי האי סיני ,שהיה ידוע
אך ורק למשה רבנו .הוא מגלה אותו לאחר עלייתו
הראשונה להר סיני.

 84ליקוטי שיחות ,כרך ל"ו ,עמ' 90-95

הביגוד המיוחד לכוהני המקדש נוצר על פי טכנולוגיות
ייחודיות ובלעדיות.

89

 107רמב"ם עבודה ,כלי המקדש והעובדים בו,
פרק ט' ,הלכה ז'

עברית ב 5-דקות
 89צהר לתיבה ,בעל הטורים
מספר  620מסמל את התורה :שמכילה  7מצוות בני נח
ו  613-מצוות לצאצאי התגלות סיני.

 90ליקוטי שיחות ,כרך כ"ט עמוד  110הערה 50
 93ויקרא פרק י"ט )פרשת קדשים( עם פירוש רש"י
ואהבת לרעך כמוך

 97תניא ,פרק ל"ב

98
פעילות יצירתית

בעזרתו של שמיר על האבנים המשובצות בתוך החושן
נחרטו  17מילים 12 :שמות של בני יעקב ,וכן )בנפרד(
שמותיהם של אברהם ,יצחק ויעקב ,ובנוסף לכך שתי
המילים "שבטי ישראל".

108

תורת החי המקראית
 108סוטה מח ב.
אחד ממנגנונים ביולוגיים ייחודיים אלה היה ,ככל הנראה,
גם שמיר...

 109פרקי אבות ח' ,ו'

 98שמות פרק ל"ב )פרשת תשא( עם פירוש רש"י

110

מעניין לציין ,שהכתב בעצם אינו "רשום" על אבן החן,
אף לא חקוק מעליו .הכתב "חרוט" על הלוחות מפולשות
וחודר את כל עובי הספיר.

 110קונרס ומעין ,מאמר א' פרק ג'

 100ליקוטי שיחות ,פרשת חוקת נ"ו ,א'

תניא מספרת
תניא מספרת ,שאת כל ברואי העולם ניתן לחלק
לארבע קבוצות — דומם ,צומח ,חי ,מדבר.

101

בגדי כהונה

 101שמות פרק כ"ח )פרשת תצוה( עם פירוש רש"י
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תנ״ך



מקורות

ВСТ УПЛЕНИЕ

הקדמה

שמות פרק ל״ג
א

וַיְ ַדבֵּ ר יְ הוָה אֶ ל-מ ֶֹשׁה ,לֵ ְך עֲ לֵ ה ִמזֶּה  -אַ ָתּה

חוֹרב.
ֵ
עֶ ְדיָם ,מֵ ַהר

ז

ת-הא ֹהֶ ל וְ נ ָָטה-
ָ
וּמ ֶֹשׁה יִ קַּ ח אֶ

ל-האָ ֶרץ ,אֲ ֶשׁר
ָ
ית מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם :אֶ
וְ ָהעָ ם ,אֲ ֶשׁר הֶ ע ֱִל ָ

ן-ה ַמּחֲ נֶה ,וְ קָ ָרא לוֹ ,א ֹהֶ ל
לוֹ ִמחוּץ ַל ַמּחֲ נֶהַ ,ה ְרחֵ ק ִמ ַ

וּליַעֲ ק ֹב לֵ אמ ֹרְ ,לז ְַרעֲ ָך,
נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְלאַ ְב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ְ

ל-מ ַבקֵּ שׁ יְ הוָה ,יֵצֵ א אֶ ל-א ֹהֶ ל מוֹעֵ ד,
מוֹעֵ ד; וְ ָהיָהָ ,כּ ְ

וְ ָשׁ ַל ְח ִתּי ְלפָ נֶיָךַ ,מ ְלאָ ְך; וְ ג ֵַר ְשׁ ִתּי ,אֶ ת-

ל-הא ֹהֶ ל,
ָ
אֲ ֶשׁר ִמחוּץ ַל ַמּחֲ נֶה .ח וְ ָהיָהְ ,כּצֵ את מ ֶֹשׁה אֶ

בוּסי.
ַה ְכּנַעֲ נִ י ָה ֱאמ ִֹרי ,וְ ַה ִח ִתּי וְ ַה ְפּ ִרזִּ יַ ,ה ִחוִּ י וְ ַהיְ ִ

ל-העָ ם ,וְ נִ ְצּבוּ ִאישׁ פֶּ ַתח אָ הֳ לוֹ; וְ ִה ִבּיטוּ אַ חֲ ֵרי
יָקוּמוּ ָכּ ָ

וּד ָבשִׁ :כּי ל ֹא אֶ עֱלֶ ה ְבּ ִק ְר ְבָּך,
אֶ ל-אֶ ֶרץ ז ַָבת ָח ָלבְ ,

מ ֶֹשׁה ,עַ ד-בּ ֹאוֹ ָהא ֹהֱ ָלה .ט וְ ָהיָהְ ,כּב ֹא מ ֶֹשׁה ָהא ֹהֱ ָלה,

ם-ק ֵשׁה-ע ֶֹרף אַ ָתּה  -פֶּ ן-אֲ כֶ ְלָךַ ,בּ ָדּ ֶרְך .ד וַיִּ ְשׁ ַמע
ִכּי עַ ְ

י ֵֵרד עַ מּוּד הֶ עָ נָן ,וְ עָ ַמד פֶּ ַתח ָהא ֹהֶ ל; וְ ִדבֶּ רִ ,עם-מ ֶֹשׁה.

ֹא-שׁתוּ ִאישׁ
ת-ה ָדּ ָבר ָה ָרע ַהזֶּה  -וַיִּ ְתאַ ָבּלוּ; וְ ל ָ
ַ
ָהעָ ם ,אֶ

י

אֶ ְתּ ֶננָּה.

ג

ב

עֶ ְדיוֹ ,עָ ָליו.

ה

ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָה אֶ ל-מ ֶֹשׁהֱ ,אמ ֹר אֶ ל-

ל-העָ ם אֶ ת-עַ מּוּד הֶ עָ נָן ,ע ֹמֵ ד פֶּ ַתח ָהא ֹהֶ ל;
ָ
וְ ָראָ ה כָ

ל-העָ ם וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ ווִּ ,אישׁ פֶּ ַתח אָ הֳ לוֹ.
וְ קָ ם ָכּ ָ

יא

וְ ִדבֶּ ר

ם-ק ֵשׁה-ע ֶֹרף ֶ -רגַע אֶ ָחד אֶ עֱלֶ ה
ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל אַ תֶּ ם עַ ְ

יְ הוָה אֶ ל-מ ֶֹשׁה פָּ נִ ים אֶ ל-פָּ נִ יםַ ,כּאֲ ֶשׁר יְ ַדבֵּ ר ִאישׁ אֶ ל-

הוֹרד עֶ ְדיְ ָך מֵ עָ לֶ יָך,
ֵ
יתיָך; וְ עַ ָתּה,
ְב ִק ְר ְבָּך ,וְ ִכ ִלּ ִ

הוֹשׁעַ ִבּן-נוּן נַעַ ר,
ֻ
וּמ ָשׁ ְרתוֹ יְ
ל-ה ַמּחֲ נֶהְ ,
ַ
ֵרעֵ הוּ; וְ ָשׁב ,אֶ

ה-לְּך.
ֱשׂ ָ
וְ אֵ ְדעָ הָ ,מה אֶ ע ֶ

ו

וַיִּ ְתנ ְַצּלוּ ְבנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת-

ל ֹא י ִָמישׁ ִמתּוְֹך ָהא ֹהֶ ל.


)א( לך עלה מזה -
ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות ,לכך
נאמר עלה.
דבר אחר :כלפי שאמר לו בשעת הכעס
)שמות לב ז( לך רד ,אמר לו בשעת רצון
לך עלה:
אתה והעם -
כאן לא נאמר ועמך:

כי לא אעלה בקרבך -
לכך אני אומר לך ושלחתי לפניך מלאך:
כי עם קשה ערף אתה -
וכששכינתי בקרבכם ואתם ממרים בי מרבה
אני עליכם זעם:
אכלך -
לשון כליון:

)ד( הדבר הרע -

ערפכם ,אזעום עליכם רגע אחד ,שהוא
שיעור זעמו ,שנאמר )ישעיה כו כ( חבי
כמעט רגע עד יעבור זעם ,ואכלה אתכם,
לפיכך טוב לכם שאשלח מלאך:
ועתה -
פורענות זו תלקו מיד ,שתורידו עדיכם
מעליכם:
ואדעה מה אעשה לך -
בפקודת שאר העון .אני יודע מה שבלבי
לעשות לך:

שש אומות הן ,והגרגשי עמד ופנה מפניהם
מאליו:

שאין השכינה שורה ומהלכת עמם:
איש עדיו -
כתרים שניתנו להם בחורב ,כשאמרו נעשה
ונשמע:

את העדי שהיה בידם מהר חורב:

)ג( אל ארץ זבת חלב ודבש -

)ה( רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך -

)ז( ומשה -

אני אומר לך להעלותם:

אם אעלה בקרבך ,ואתם ממרים בי בקשיות

מאותו עון והלאה:

)ב( וגרשתי את הכנעני וגו' -
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)המשך מעמ' (68
יקח את האהל -
לשון הווה הוא ,לוקח אהלו ונוטהו מחוץ
למחנה ,אמר מנודה לרב ,מנודה לתלמיד:
הרחק -
אלפים אמה ,כענין שנאמר )יהושע ג ד(
אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפים אמה
במדה:
וקרא לו -
והיה קורא לו אהל מועד ,הוא בית ועד
למבקשי תורה:
כל מבקש ה' -
מכאן למבקש פני זקן כמקבל פני השכינה:
יצא אל אהל מועד -
כמו יוצא .דבר אחר :והיה כל מבקש ה' -
אפילו מלאכי השרת כשהיו שואלים מקום
שכינה ,חבריהם אומרים להם הרי הוא
באהלו של משה:

)ח( והיה -
לשון הווה:
כצאת משה מן המחנה -
ללכת אל האהל:
יקומו כל העם -
עומדים מפניו ואין יושבין עד שנתכסה
מהם:
והביטו אחרי משה -
לשבח ,אשרי ילוד אשה שכך מובטח,
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שהשכינה תכנס אחריו לפתח אהלו:

)ט( ודבר עם משה -
כמו ומדבר עם משה .תרגומו :ומתמלל עם
משה שהוא כבוד שכינה .כמו )במדבר ז
פט( וישמע את הקול מדבר אליו ,ואינו קורא
מדבר אליו .כשהוא קורא מדבר פתרונו
הקול מדבר בינו לבין עצמו ,וההדיוט שומע
מאליו ,וכשהוא קורא מדבר משמע שהמלך
מדבר עם ההדיוט:

)י( והשתחוו -
לשכינה:

)יא( ודבר ה' אל משה פנים אל פנים -
ומתמלל עם משה:
ושב אל המחנה -
לאחר שנדבר עמו ,היה משה שב אל המחנה
ומלמד לזקנים מה שלמד .והדבר הזה נהג
משה מיום הכפורים עד שהוקם המשכן ולא
יותר ,שהרי בשבעה עשר בתמוז נשתברו
הלוחות ,ובשמונה עשר שרף את העגל ודן
את החוטאים ,ובתשעה עשר עלה ,שנאמר
)שמות לב ל( ויהי ממחרת ויאמר משה
אל העם וגו' ,עשה שם ארבעים יום ובקש
רחמים ,שנאמר )דברים ט יח( ואתנפל לפני
ה' וגו' ,ובראש חדש אלול נאמר לו )שמות

לד ב( ועלית בבקר אל הר סיני ,לקבל לוחות
האחרונות ,ועשה שם ארבעים יום ,שנאמר
בהם )דברים י י( ואנכי עמדתי בהר כימים
הראשונים וגו' ,מה הראשונים ברצון אף
האחרונים ברצון .אמור מעתה אמצעיים
היו בכעס.
בעשרה בתשרי נתרצה הקב"ה לישראל
בשמחה ובלב שלם ,ואמר לו למשה
סלחתי כדברך ,ומסר לו לוחות אחרונות.
וירד והתחיל לצוותם על מלאכת המשכן
ועשאוהו עד אחד בניסן ,ומשהוקם לא
נדבר עמו עוד אלא מאהל מועד:
ושב אל המחנה -
תרגומו :ותב למשריתא .לפי שהוא לשון
הווה ,וכן כל הענין.
וראה כל העם -
וחזן.
ונצבו -
וקיימין.
והביטו -
ומסתכלין.
והשתחוו -
וסגדין .ומדרשו:ודבר ה' אל משה שישוב
אל המחנה ,אמר לו אני בכעס ואתה בכעס,
אם כן מי יקרבם:
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שמות פרק ל״ד
א

ל-לָך ְשׁנֵי-לֻ ח ֹת אֲ ָבנִ ים
ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָה אֶ ל-מ ֶֹשׁהְ ,פּסָ ְ

ת-ה ְדּ ָב ִרים ,אֲ ֶשׁר
ַ
ל-הלֻּ ח ֹת ,אֶ
ַ
ָכּ ִראשׁ ֹנִ ים; וְ כָ ַת ְב ִתּי ,עַ
ל-הלֻּ ח ֹת ָה ִראשׁ ֹנִ ים אֲ ֶשׁר ִשׁ ַבּ ְר ָתּ .ב ו ְֶהיֵה נָכוֹן,
ַ
ָהיוּ עַ
ל-הר ִסינַי ,וְ נִ ַצּ ְב ָתּ ִלי ָשׁם עַ ל-
ַ
ית ַבבּ ֹקֶ ר אֶ
ַלבּ ֹקֶ ר; וְ עָ ִל ָ
ַם-אישׁ אַ ל-י ֵָרא
ר ֹאשׁ ָה ָהר .ג וְ ִאישׁ ל ֹא-יַעֲ לֶ ה ִע ָמְּך ,וְ ג ִ

ַם-הצּ ֹאן וְ ַה ָבּקָ ר אַ ל-יִ ְרעוּ ,אֶ ל-מוּל ָה ָהר
ל-ה ָהר; גּ ַ
ָ
ְבּכָ
ַההוּא.

ד

וַיִּ ְפס ֹל ְשׁנֵי-לֻ ח ֹת אֲ ָבנִ ים ָכּ ִראשׁ ֹנִ יםַ ,ויּ ְַשׁכֵּ ם

ל-הר ִסינַיַ ,כּאֲ ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה,
ַ
מ ֶֹשׁה ַבבּ ֹקֶ ר ַויַּעַ ל אֶ
א ֹתוֹ; וַיִּ קַּ ח ְבּיָדוְֹ ,שׁנֵי לֻ ח ֹת אֲ ָבנִ ים.


הראהו מחצב סנפירינון מתוך אהלו ,ואמר
לו הפסולת יהיה שלך ,ומשם נתעשר משה
הרבה:
פסל לך -
אתה שברת הראשונות ,אתה פסל לך
אחרות.
משל למלך שהלך למדינת הים והניח ארוסתו
עם השפחות ,מתוך קלקול השפחות יצא
עליה שם רע ,עמד שושבינה וקרע כתובתה.

אמר :אם יאמר המלך להורגה אומר לו
עדיין אינה אשתך .בדק המלך ומצא ,שלא
היה הקלקול אלא מן השפחות ,נתרצה לה.
אמר לו שושבינה :כתוב לה כתובה אחרת,
שנקרעה הראשונה .אמר לו המלך :אתה
קרעת אותה ,אתה קנה לך נייר אחר ,ואני
אכתוב לה בכתב ידי.
כן המלך זה הקדוש ברוך הוא ,השפחות
אלו ערב רב ,והשושבין זה משה ,ארוסתו
של הקדוש ברוך הוא אלו ישראל ,לכך

]לד ,א[

היו שניהם.

)א( פסל לך -

נאמר פסל לך:

)ב( נכון -
מזומן:

)ג( ואיש לא יעלה עמך -
הראשונות על ידי שהיו בתשואות וקולות
וקהלה ,שלטה בהן עין רעה ,אין לך מדה
יפה מן הצניעות:

איבן עזרא
ויאמר ,פסל לך -
כמו :לך לך .ואתה קח לך
וטעם כראשונים –
כמדתם.
אמר הגאון  :כי השניים נכבדים מהראשונים,
כי השניים נתנו ביום קדש וביום הכפורים
ולא כן הראשונים .כי הם ירדו ביום י"ז
בתמוז וביום חול .ויש עם השניים זכר
שלוש בריתות ובשניים כתוב ולמען ייטב
לך .והראשונים נשתברו ואלה כדברי חלום
לא מעלין ולא מורידין ,כי מכתב אלוהים

התכנית הכלכלית של יוסף

ועוד :כי הראשונים הם:
מעשה
והשניים
אלהים.

מעשה
משה.

הר סיני וירד עמהם .גם עלה ועמד שם
הפעם הראשונה.
בכל ההר -
אע"פ שיהיה רחוק ממקום הכבוד.

]לד ,ב[

]לד ,ד[

והיה נכון לבוקר ועלית -
זאת היא הפעם השלישית ,שבכל
פעם ישב ארבעים יום וארבעים לילה.

ויפסול -
מנהג הלשון לדבר ככה לאמר :ויקח בידו
שני לוחות אבנים .ולא אמר ויקח בידו שני
הלוחות .כמו :וה' המטיר על סדום ועל
עמורה גפרית ואש מאת ה' .ולא אמר:
מאתו וככה בפסוק אחד בני ישראל חמש
פעמים .והנה הוא דרך צחות.

]לד ,ג[
ואיש -
בעבור שעלה אהרן ובניו עמו אחר מעמד
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במדבר פרק ט״ו
לז

ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָה ,אֶ ל-מ ֶֹשׁה לֵּ אמ ֹר.

לח

ַדּבֵּ ר אֶ ל-

ְל ַב ְבכֶ ם ,וְ אַ חֲ ֵרי עֵ ינֵיכֶ ם ,אֲ ֶשׁר-אַ תֶּ ם ז ֹנִ ים ,אַ חֲ ֵריהֶ ם.

יצת עַ ל-
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ,וְ אָ ַמ ְר ָתּ אֲ לֵ הֶ ם ,וְ עָ שׂוּ ָלהֶ ם ִצ ִ

מ

יצת ַה ָכּנָףְ ,פּ ִתיל
ל-צ ִ
ַכּנְ פֵ י ִבגְ דֵ יהֶ םְ ,לדֹר ָֹתם; וְ נ ְָתנוּ עַ ִ

ְקד ִֹשׁים ,לֵ אֹלהֵ יכֶ ם.

וּר ִאיתֶ ם א ֹתוֹ וּזְ כַ ְרתֶּ ם
יצתְ ,
ְתּכֵ לֶ ת .לט וְ ָהיָה ָלכֶ םְ ,ל ִצ ִ

אֹלהים:
ִ
אתי אֶ ְתכֶ ם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םִ ,ל ְהיוֹת ָלכֶ ם ,לֵ
הוֹצֵ ִ

ֹא-תתוּרוּ אַ חֲ ֵרי
ל-מ ְצו ֹת יְ הוָה ,וַעֲ ִשׂיתֶ ם א ָֹתם; וְ ל ָ
ת-כּ ִ
ָ
אֶ

אֲ נִ י ,יְ הוָה אֱֹלהֵ יכֶ ם.

ל-מ ְצו ָֹתי; וִ ְהיִ יתֶ ם
ת-כּ ִ
ָ
ְל ַמעַ ן ִתּזְ ְכּרוּ ,וַעֲ ִשׂיתֶ ם אֶ

מא

אֲ נִ י יְ הוָה אֱֹלהֵ יכֶ ם ,אֲ ֶשׁר


)לח( ועשו להם ציצת -
על שם הפתילים התלויים בה .כמו )יחזקאל
ח ,ג( ויקחני בציצית ראשי.
דבר אחר :ציצית -
על שם וראיתם אותו ,כמו )שה"ש ב ,ט(
מציץ מן החרכים:
תכלת -
צבע ירוק של חלזון:

)לט( וזכרתם את כל מצוות ה' -
שמניין גימטרייה של ציצית שש מאות,
ושמונה חוטים וחמשה קשרים הרי תרי"ג:
ולא תתורו אחרי לבבכם -
כמו )לעיל יג כה( מתור הארץ .הלב
והעיניים הם מרגלים לגוף ומסרסרים לו את
העבירות.
העין רואה .והלב חומד .והגוף עושה את
העבירות:

)מא( אני ה' -
נאמן לשלם שכר:

התכנית הכלכלית של יוסף

אלוהיכם -
נאמן ליפרע:
אשר הוצאתי אתכם -
על מנת כן פדיתי אתכם שתקבלו עליכם
גזרותיי:
אני ה' אלוהיכם -
עוד למה נאמר? כדי שלא יאמרו ישראל
מפני מה אמר המקום ,לא שנעשה ונטול
שכר ,אנו לא עושים ולא נוטלים שכר ,על
כורחכם אני מלככם .וכן הוא אומר )יחז־
קאל כ ,לג( אם לא ביד חזקה וגו' אמלוך
עליכם.
דבר אחר :למה נאמר יציאת מצרים? אני
הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור
לשאינה של בכור .אני הוא עתיד להבחין
ולהיפרע מן התולה קלא אילן בבגדו ואומר
תכלת הוא.
ומיסודו של רבי משה הדרשן העתקתי :למה
נסמכה פרשת מקושש לפרשת עבודה זרה?
לומר שהמחלל את השבת כעובד עבודה
זרה ,שאף היא שקולה ככל המצות .וכן הוא
אומר בעזרא )נחמי' ט ,יג  -טו( ועל הר סיני

ירדת ותתן לעמך תורה ומצוות ואת שבת
קדשך הודעת להם .ואף פרשת ציצית לכך
נסמכה לאלו לפי שאף היא שקולה כנגד כל
המצות ,שנאמר ועשיתם את כל מצותי:
על כנפי בגדיהם -
כנגד )שמות יט ,ד( ואשא אתכם על כנפי
נשרים .על ארבע כנפות ולא בעלת שלוש
ולא בעלת חמש ,כנגד ארבע לשונות של
גאולה שנאמר במצרים )שמות ו ,ו  -ז(:
והוצאתי
והצלתי
וגאלתי
ולקחתי:
פתיל תכלת -
על שם שכול בכורות .רגומו של שכול:
תכלא.
ומכתם הייתה בלילה וכן צבע התכלת דומה
לצבע רקיע המשחיר לעת ערב.
ושמונה חוטים שבה ,כנגד שמונה ימים
ששהו ישראל משיצאו ממצרים עד שאמרו
שירה על הים.
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מדרש תנחומא שלח ט״ו
ויאמר ה' אל משה לאמר ,דבר אל בני ישראל
ואמרת אליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם.
זה שאמר הכתוב :אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה )תה' צז יא( ,ה' חפץ למען צדקו )ישע' מב כא(.
זרע להם הקדוש ברוך הוא את התורה ואת המצות לישראל ,כדי להנחילם חיי העולם הבא .ולא הניח דבר
בעולם ,שלא נתן בו מצווה לישראל.
יצא לחרוש) ,שנאמר( :לא תחרוש בשור ובחמור )דבר' כב י(.
לזרוע ,לא תזרע כרמך כלאים )שם שם ט(.
לקצור ,כי תקצור קצירך בשדה )שם כד יט(.
בדישה ,לא תחסום שור בדישו )שם כה ד(.
בעיסה ,ראשית עריסותיכם.
שחט ,ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה )שם יח ג(.
קן צפור ,שלח תשלח )שם כב ז(.
חיה ועוף ,ושפך את דמו וכסהו בעפר )ויק' יז יג(.
נטע ,וערלתם ערלתו )שם יט כג(.
קבר מת ,לא תתגודדו )דב' יד א(.
מגלח שער ראש ,לא תקיפו פאת ראשכם )ויקר' יט כז(.
בנה בית ,ועשית מעקה )דב' כב ח(,
)במזוזה( וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך )שם ו ט(.
נתכסה בטלית ,ועשו להם ציצית .ועשו להם ,תעשה ולא מן העשוי ,שלא יוציא נימין מן הטלית
ויעשה מהן ציצית ,אלא מצווה להביא לבן ותכלת ויעשה.
אימתי?
כשיהיה תכלת .ועכשיו אין לנו אלא לבן ,שהתכלת נגנז ,מצווה בלבן.
על כנפי ,ולא באמצע ,אלא על כנף.
פתיל ,והוא צריך לפתלן.
אמר רבי מאיר:
מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים?
שהתכלת דומה לים ,וים דומה לרקיע ,והרקיע דומה לכסא הכבוד .ומתוך שהוא רואה אותו ,זוכר את קונו,
שנאמר :ויראו את אלהי ישראל )שמו' כד י(.
והיה לכם לציצית
שתהא נראית.
וכמה שיעורה?
בית שמאי אומרים :ארבע אצבעות.
ובית הלל אומרים :שלש.
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בקרוב...

АНОНС

וכמה הן חוטין?
בית שמאי אומרים :ארבעה.
ובית הלל אומרים :שלשה.
וראיתם אותו
פרט לכסות לילה.
אתה אומר ,פרט לכסות לילה ,או אינו אלא פרט לסומין?
הרי הוא חוזר ואומר :למען תזכרו ,הרי נתן ראיה ,ונתן זכירה .זכירה ,למי שאינו רואה .וראיה ,למי שהוא
רואה.
וראיתם אותו
אותו ולא אותה .שאם עשית כן ,כאילו כסא הכבוד אתה רואה ,שהוא דומה לתכלת.
וראיתם וזכרתם
המראה מביא לידי זיכרון ,וזיכרון מביא לידי מעשה ,שנאמר :למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי.
למה?
כי לא דבר רק הוא מכם.
משל למה הדבר דומה?
לבעל הבית שהיה שוקל ארנוניות ,וכותב אנפריות .אמר ליה אביו :בני ,הוי זהיר באנפריות ,שחייך נתון בהן.
כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל :כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם )דבר' לב מז(.
ולא תתורו אחרי לבבכם
הלב והעיניים הן סרסורין לגוף ,שהן מזנים את הגוף .לכך נאמר :למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי.
משל לאחד שהיה מושלך לתוך המים ,הושיט לו הקברניט את החבל .אמר לו :תפוש החבל הזה בידך ואל
תניחהו ,שאם תניחהו אין לך חיים .אף כאן אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל :כל זמן שאתם מדובקין
במצות ,נאמר עליכם :ואתם הדבקים בה' אלהיכם ,חיים כלכם היום )שם ד ד( .וכן הוא אומר :החזק במוסר
אל תרף ,נצרה כי היא חייך )מש' ד יג(.
והייתם קדשים
בזמן שאתם עושים את המצות ,אתם מקודשים ואימתכם מוטלת על האומות .פירשתם מן המצות ועשיתם
העברות ,מיד מחוללין אתם.
אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל :בעולם הזה ,על ידי יצר הרע ,אתם פורשין מן המצות .לעתיד לבא ,אני
עוקרו מכם ,שנאמר :והסירתי את לב האבן מבשרכם ,ונתתי לכם לב בשר ,ואת רוחי אתן בקרבכם ,ועשיתי
את אשר בחקי תלכו ואת משפטי תשמרו וגו' )יחזקאל לו כו-כז(:

יוסףף
לית ששלל יוס
הכלכלית
נית הכללכל
התכנית
התכנ
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נרתיק הזהב

שמות פרק ל״ה
א

ת-כּל-עֲ ַדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ לַ -ויּ ֹאמֶ ר
ָ
ַויּ ְַקהֵ ל מ ֶֹשׁה ,אֶ

אֲ לֵ הֶ ם:
א ָֹתם.

ב

ִמלֻּ ִאים:

ָלאֵ פוֹד ,וְ ַלח ֶֹשׁן.

י

וְ כָ ל-חֲ כַ ם-לֵ בָ ,בּכֶ ם,

ר-צוָּה יְ הוָהַ ,לעֲ שׂ ֹת
אֵ לֶּ הַ ,ה ְדּ ָב ִרים ,אֲ ֶשׁ ִ

ת-ה ִמּ ְשׁ ָכּן-
ַ
ָיב ֹאוּ וְ יַעֲ שׂוּ ,אֵ ת ָכּל-אֲ ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה .יא אֶ

יעי
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ֵשׁ ֶשׁת י ִָמים ,תֵּ עָ ֶשׂה ְמ ָלאכָ הַ ,

ת-ק ָר ָשׁיו,
וְ אֶ ְ

ל-הע ֶֹשׂה בוֹ
יִ ְהיֶה ָלכֶ ם ק ֹדֶ שׁ ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹןַ ,ליהוָה; ָכּ ָ

יוּמת .ג
ְמ ָלאכָ הָ ,
ְבּיוֹםַ ,ה ַשּׁ ָבּת} .פ{
ל-כּל-עֲ ַדת
ָ
ד ַויּ ֹאמֶ ר מ ֶֹשׁה ,אֶ

ֹא-ת ַבעֲ רוּ אֵ שְׁ ,בּכ ֹל מ ְֹשׁב ֹתֵ יכֶ ם,
ל ְ

אֶ ת-אָ הֳ לוֹ,

ת-מ ְכסֵ הוּ;
וְ אֶ ִ

ת-ק ָרסָ יו,
אֶ ְ

יחו ,אֶ ת-עַ מֻּ ָדיו וְ אֶ ת-אֲ ָדנָיו.
ת-בּ ִר ָ
אֶ ְ

יב

ת-האָ ר ֹן
ָ
אֶ

ת-ה ַכּפּ ֶֹרת; וְ אֵ ת ,פָּ ר ֹכֶ ת ַה ָמּסָ ְך.
ַ
ת-בּ ָדּיו ,אֶ
ַ
וְ אֶ

יג

אֶ ת-

ת-כּל-כֵּ ָליו; וְ אֵ ת ,לֶ חֶ ם ַהפָּ נִ ים.
ָ
ת-בּ ָדּיו ,וְ אֶ
ַ
ַה ֻשּׁ ְל ָחן וְ אֶ
ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל לֵ אמ ֹר:
ְקחוּ מֵ ִא ְתּכֶ ם

ת-בּ ָדּיו ,וְ אֵ ת
ַ
ת-מזְ ַבּח ַה ְקּט ֶֹרת ,וְ אֶ
ֶשׁמֶ ן ַה ָמּאוֹר .טו וְ אֶ ִ

רוּמת
רוּמהַ ,ליהוָה ,כּ ֹל נְ ִדיב ִלבּוֹ ,יְ ִביאֶ ָה אֵ ת ְתּ ַ
ְתּ ָ

ת-מסַ ְך ַהפֶּ ַתח,
ָ
ֶשׁמֶ ן ַה ִמּ ְשׁ ָחה ,וְ אֵ ת ְקט ֶֹרת ַה ַסּ ִמּים; וְ אֶ

ר-צוָּה יְ הוָה לֵ אמ ֹר.
זֶה ַה ָדּ ָבר ,אֲ ֶשׁ ִ

ה

יד

יה; וְ אֵ ת,
יה ,וְ אֶ תֵ -נר ֹתֶ ָ
ת-מנ ַֹרת ַה ָמּאוֹר וְ אֶ ת-כֵּ לֶ ָ
וְ אֶ ְ

תוֹלעַ ת
וּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְרגּ ָָמן וְ ַ
יְ הוָה :ז ָָהב וָכֶ סֶ ף ,וּנְ ח ֶֹשׁת .ו ְ

ְלפֶ ַתח ַה ִמּ ְשׁ ָכּן.

ָשׁנִ י ,וְ ֵשׁשׁ וְ ִעזִּ ים .ז
וּב ָשׂ ִמים ְל ֶשׁמֶ ן
ְתּ ָח ִשׁים ,וַעֲ צֵ י ִשׁ ִטּים .ח וְ ֶשׁמֶ ןַ ,ל ָמּאוֹר; ְ
ַה ִמּ ְשׁ ָחה ,וְ ִל ְקט ֶֹרת ַה ַסּ ִמּים .ט וְ אַ ְבנֵי-שׁ ַֹהם-וְ אַ ְבנֵי,

ת-ה ִכּיּ ֹר,
ַ
ת-כּל-כֵּ ָליו; אֶ
ָ
ת-בּ ָדּיו ,וְ אֶ
ַ
ַהנְּ ח ֶֹשׁת אֲ ֶשׁר-לוֹ ,אֶ

ילם ְמאָ ָדּ ִמים וְ עֹר ֹת
וְ עֹר ֹת אֵ ִ

טז

ת-מ ְכ ַבּר
אֵ ת ִמזְ ַבּח ָהע ָֹלה ,וְ אֶ ִ

ַ
וְ אֶ
ֶיה;
ת-כּנּוֹ .יז אֵ ת קַ ְלעֵ י הֶ ָחצֵ ר ,אֶ ת-עַ מֻּ ָדיו וְ אֶ ת-אֲ ָדנ ָ
וְ אֵ תָ ,מסַ ְך ַשׁעַ ר הֶ ָחצֵ ר.


)א( ויקהל משה -

)ד( זה הדבר אשר ציווה ה' -

)יב( ואת פרכת המסך -

למחרת יום הכפורים כשירד מן ההר .והוא
לשון הפעיל ,שאינו אוסף אנשים בידים,
אלא הן נאספים על פי דבורו .ותרגומו:
ואכנש:

לי לאמר לכם:

פרוכת המחיצה .כל דבר המגין ,בין מלמעלה
בין מכנגד ,קרוי מסך וסכך.
וכן )איוב א י( שכת בעדו) .הושע ב ח( הנני
שך את דרכך:

)ב( ששת ימים -
הקדים להם אזהרת שבת לצווי מלאכת
המשכן ,לומר שאינה דוחה את השבת:

)ג( לא תבערו אש -
יש מרבותינו אומרים :הבערה ללאו יצאת,
ויש אומרים לחלק יצאת:
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)ה( נדיב לבו -
על שם שלבו נדבו קרוי נדיב לב .כבר פירשתי
נדבת המשכן ומלאכתו במקום צואתן:

)יג( לחם הפנים -
)יא( את המשכן -
יריעות התחתונות הנראות בתוכו קרויים
משכן:
את אהלו -
הוא אהל יריעות עזים העשוי לגג:
ואת מכסהו -
מכסה עורות האילים והתחשים:

כבר פירשתי )שמות כה כח( על שם שהיו
לו פנים לכאן ולכאן ,שהוא עשוי כמין תיבה
פרוצה:

)יד( ואת כליה -
מלקחים ומחתות :נרתיה  -לוציי"ש בלעז
]מנורות[ בזיכים שהשמן והפתילות נתונין בהן:
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נרתיק הזהב

)המשך מעמ' (76


וילון שלפני המזרח שלא היו שם לא קרשים
ולא יריעות:

ואת שמן המאור -
אף הוא צריך חכמי לב ,שהוא משונה משאר
שמנים .כמו שמפורש במנחות )דף פו א(:
מגרגרו בראש הזית ,והוא כתית וזך:

)יז( את עמודיו ואת אדניה -

)טו( מסך הפתח -

הרי חצר קרוי כאן לשון זכר ולשון נקבה,
וכן דברים הרבה:

התכנית הכלכלית של יוסף
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ואת מסך שער החצר -
וילון פרוש לצד המזרח עשרים אמה
אמצעיות של רוחב החצר ,שהיה חמישים
רחב ,וסתומין הימנו לצד צפון חמש עשרה
אמה וכן לדרום ,שנאמר )שמות כז יד(
וחמש עשרה אמה קלעים לכתף:
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נרתיק הזהב

שמות פרק כ״ה
י

וְ עָ שׂוּ אֲ רוֹן ,עֲ צֵ י ִשׁ ִטּים :אַ ָמּ ַתיִ ם וָחֵ ִצי אָ ְרכּוֹ ,וְ אַ ָמּה

וָחֵ ִצי ָר ְחבּוֹ ,וְ אַ ָמּה וָחֵ ִצי ,ק ָֹמתוֹ.

יא

ית א ֹתוֹ ז ָָהב
וְ ִצ ִפּ ָ

וְ אַ ָמּה וָחֵ ִצי ָר ְח ָבּהּ.

יח

ית ְשׁנַיִ ם ְכּרֻ ִבים ,ז ָָהב;
וְ עָ ִשׂ ָ

ִמ ְק ָשׁה ַתּעֲ ֶשׂה א ָֹתםִ ,מ ְשּׁנֵי ְקצוֹת ַה ַכּפּ ֶֹרת.

יט

וַעֲ ֵשׂה

ית עָ ָליו זֵר ז ָָהב,
וּמחוּץ ְתּ ַצפֶּ נּוּ; וְ עָ ִשׂ ָ
ָטהוֹרִ ,מ ַבּיִ ת ִ

וּכרוּב-אֶ ָחד ִמקָּ ָצהִ ,מזֶּה;
ְכּרוּב אֶ ָחד ִמקָּ ָצהִ ,מזֶּהְ ,

וְ י ַָצ ְק ָתּ לּוֹ ,אַ ְר ַבּע ַט ְבּע ֹת ז ָָהב ,וְ נ ַָת ָתּה,

צוֹתיו.
ל-שׁנֵי ְק ָ
ת-ה ְכּרֻ ִבים ,עַ ְ
ַ
ן-ה ַכּפּ ֶֹרת ַתּעֲ שׂוּ אֶ
ִמ ַ

סָ ִביב.

יב

ל-צ ְלעוֹ ָהאֶ ָחת,
ַ
וּשׁתֵּ י ַט ָבּע ֹת ,עַ
עַ ל אַ ְר ַבּע פַּ עֲ מ ָֹתיו; ְ
ל-צ ְלעוֹ ַה ֵשּׁנִ ית.
ַ
וּשׁתֵּ י ַט ָבּע ֹת ,עַ
ְ
ית א ָֹתם ,ז ָָהב.
ִשׁ ִטּים; וְ ִצ ִפּ ָ

יד

יג

ית ַבדֵּ י ,עֲ צֵ י
וְ עָ ִשׂ ָ

ת-ה ַבּ ִדּים
ַ
את אֶ
וְ הֵ בֵ ָ

ת-האָ ר ֹןָ ,בּהֶ ם.
ָ
ַבּ ַטּ ָבּע ֹת ,עַ ל ַצ ְלע ֹת ָהאָ ר ֹןָ ,ל ֵשׂאת אֶ

טו
ל-האָ ר ֹן-אֵ תָ ,העֵ דֻ ת ,אֲ ֶשׁר אֶ תֵּ ן ,אֵ לֶ יָך.
ָ
טז וְ נ ַָת ָתּ ,אֶ
ית כַ פּ ֶֹרת ,ז ָָהב ָטהוֹר :אַ ָמּ ַתיִ ם וָחֵ ִצי אָ ְר ָכּהּ,
יז וְ עָ ִשׂ ָ

ְבּ ַט ְבּע ֹתָ ,האָ ר ֹן ,יִ ְהיוַּ ,ה ַבּ ִדּים :ל ֹא יָסֻ רוִּ ,ממֶּ נּוּ.

כ

וְ ָהיוּ ַה ְכּרֻ ִבים פּ ְֹר ֵשׂי ְכנָפַ יִ ם ְל ַמ ְע ָלה ,ס ְֹכ ִכים

וּפנֵיהֶ םִ ,אישׁ אֶ ל-אָ ִחיו; אֶ ל-
ל-ה ַכּפּ ֶֹרתְ ,
ַ
ְבּכַ נְ פֵ יהֶ ם עַ
ַה ַכּפּ ֶֹרת-יִ ְהיוְּ ,פּנֵי ַה ְכּרֻ ִבים.

כא

ת-ה ַכּפּ ֶֹרת
ַ
וְ נ ַָת ָתּ אֶ

ת-העֵ דֻ ת,
ָ
ֹן-תּתֵּ ן אֶ
ל-האָ ר ִ
ָ
ל-האָ ר ֹןִ ,מ ְל ָמ ְע ָלה; וְ אֶ
ָ
עַ
אֲ ֶשׁר אֶ תֵּ ן אֵ לֶ יָך.

כב

וְ נוֹעַ ְד ִתּי ְלָךָ ,שׁם ,וְ ִד ַבּ ְר ִתּי

ִא ְתָּך מֵ עַ ל ַה ַכּפּ ֶֹרת ִמבֵּ ין ְשׁנֵי ַה ְכּרֻ ִבים ,אֲ ֶשׁר עַ ל-אֲ רוֹן
ל-בּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל.
אוֹתָך ,אֶ ְ
ְ
ָהעֵ דֻ ת-אֵ ת ָכּל-אֲ ֶשׁר אֲ ַצוֶּה


)י( ועשו ארון -

שהוא ,והוא סימן לכתר תורה:

כמין ארונות שעושים בלא רגלים ,עשויים
כמין ארגז שקורין אישקרי"ן בלעז ]ארגז[
יושב על שוליו:

)יב( יצקת -

)יא( מבית ומבחוץ תצפנו -
שלושה ארונות עשה בצלאל ,שתים של
זהב ואחד של עץ ,וארבע כתלים ושולים
לכל אחד ופתוחים מלמעלה ,נתן של עץ
בתוך של זהב ושל זהב בתוך של עץ,
וחפה שפתו העליונה בזהב ,נמצא מצופה
מבית ומחוץ:
זר זהב -
כמין כתר מקיף לו סביב למעלה משפתו,
שעשה הארון החיצון גבוה מן הפנימי עד
שעלה למול עובי הכפורת ולמעלה הימנו
משהו ,וכשהכפורת שוכב על עובי הכתלים,
עולה הזר למעלה מכל עובי הכפורת כל
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לשון התכה כתרגומו:
פעמתיו -
כתרגומו:זויתיה.
ובזויות העליונות סמוך לכפרת היו נתונות
שתים מכאן ושתים מכאן לרחבו של ארון,
והבדים נתונים בהם ,וארכו של ארון מפסיק
בין הבדים ,אמתים וחצי בין בד לבד ,שיהיו
שני בני אדם ,הנושאים את הארון ,מהלכין
ביניהם ,וכן מפורש במנחות בפרק שתי
הלחם )צח ב(:
ושתי טבעות על צלעו האחת -
הן הן הארבע טבעות שבתחלת המקרא,
ופירש לך היכן היו.
והוי"ו זו יתירה היא ופתרונו כמו שתי טבעות,
ויש לך לישבה כן ושתיים מן הטבעות האלו

על צלעו האחת:
צלעו -
צדו:

)יג( בדי -
מוטות:

)טו( לא יסרו ממנו -
לעולם:

)טז( ונתת אל הארן -
כמו בארון:
העדות -
התורה שהיא לעדות ביני וביניכם ,שצויתי
אתכם מצוות הכתובות בה:

)יז( כפרת -
כסוי על הארון שהיה פתוח מלמעלה ומניחו
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)המשך מעמ' (78
עליו כמין דף:
אמתים וחצי ארכה -
כארכו של ארון ,ורחבה כרחבו של ארון,
ומונחת על עובי הכתלים ארבעתם ,ואף על
פי שלא נתן שיעור לעוביה .פירשו רבותינו:
שהיה עוביה טפח:

)יח( כרבים -
דמות פרצוף תינוק להם:
מקשה תעשה אותם -
שלא תעשם בפני עצמם ותחברם בראשי
הכפרת לאחר עשייתם כמעשה צורפים,
שקורין שולדי"ץ ]מולחמים[ אלא הטל זהב
הרבה בתחלת עשיית הכפרת והכה בפטיש
ובקורנס באמצע ,וראשין בולטין למעלה
וצייר הכרובים בבליטת קצותיו:
מקשה -
בטידי"ץ בלעז ]עשוי בהכאה[ .כמו )דניאל
ה ו( דא לדא נקשן:
קצות הכפורת -
ראשי הכפרת:

התכנית הכלכלית של יוסף
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)יט( ועשה כרוב אחד מקצה -
שלא תאמר שנים כרובים לכל קצה וקצה,
לכך הוצרך לפרש כרוב אחד מקצה מזה:
מן הכפרת -
עצמה תעשו את הכרובים .זהו פירושו של
מקשה תעשה אותם ,שלא תעשם בפני
עצמם ותחברם לכפרת:

)כ( פרשי כנפים -
שלא תעשה כנפיהם שוכבים ,אלא פרושים
וגבוהים למעלה אצל ראשיהם ,שיהא עשרה
טפחים בחלל בין הכנפים לכפרת ,כדאיתא
בסוכה )דף ה ב(:

)כא( ואל הארן תתן את העדות -
לא ידעתי למה נכפל ,שהרי כבר נאמר
)פסוק טז( ונתת אל הארון את העדות .ויש
לומר שבא ללמד ,שבעודו ארון לבדו בלא
כפרת ,יתן תחלה העדות לתוכו ,ואחר כך
יתן את הכפרת עליו.
וכן מצינו כשהקים את המשכן נאמר
)שמות מ כ( ויתן את העדות אל הארון,

ואחר כך ויתן את הכפורת על הארון
מלמעלה:

)כב( ונועדתי -
כשאקבע מועד לך לדבר עמך ,אותו מקום
אקבע למועד שאבא שם לדבר אליך:
ודברתי אתך מעל הכפורת -
ובמקום אחר הוא אומר )ויקרא א א(
וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר ,זה
המשכן מחוץ לפרכת ,נמצאו שני כתובים
מכחישים זה את זה ,בא הכתוב השלישי
והכריע ביניהם )במדבר ז פט( ובבא משה
אל אהל מועד וישמע את הקול מדבר
אליו מעל הכפרת וגו'.
משה היה נכנס למשכן וכיון שבא בתוך
הפתח ,קול יורד מן השמים לבין הכרובים,
ומשם יוצא ונשמע למשה באהל מועד:
ואת כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל
 הרי וי"ו זו יתירה וטפלה ,וכמוהו הרבהבמקרא ,וכה תפתר ואת אשר אדבר עמך
שם ,את כל אשר אצוה אותך אל בני
ישראל הוא:
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נרתיק הזהב

במדבר פרק ז
א

ת-ה ִמּ ְשׁ ָכּן ,וַיִּ ְמ ַשׁח
ַ
וַיְ ִהי ְבּיוֹם ַכּלּוֹת מ ֶֹשׁה ְל ָה ִקים אֶ

ת-ה ִמּזְ בֵּ ַח ,וְ אֶ ת-
ַ
ת-כּל-כֵּ ָליו ,וְ אֶ
ָ
א ֹתוֹ וַיְ קַ דֵּ שׁ א ֹתוֹ וְ אֶ

ב

ָכּל-כֵּ ָליו; וַיִּ ְמ ָשׁחֵ ם ,וַיְ קַ דֵּ שׁ א ָֹתם.

ַויּ ְַק ִריבוּ נְ ִשׂיאֵ י

אשׁי בֵּ ית אֲ ב ָֹתם :הֵ ם נְ ִשׂיאֵ י ַה ַמּטּ ֹת ,הֵ ם
יִ ְשׂ ָראֵ לָ ,ר ֵ
ל-ה ְפּקֻ ִדים.
ַ
ָהע ְֹמ ִדים עַ

ג

ַויּ ִָביאוּ אֶ ת-קָ ְר ָבּנָם ִל ְפנֵי

ל-ה ְלוִ יִּ ם.
ַ
אוֹתם ,אֶ
ָ
ת-ה ָבּקָ ר; וַיִּ תֵּ ן
ַ
ָהעֲ גָֹלת וְ אֶ

ז

אֵ ת

ְשׁתֵּ י ָהעֲ גָלוֹת ,וְ אֵ ת אַ ְר ַבּעַ ת ַה ָבּקָ ר-נ ַָתןִ ,ל ְבנֵי ג ְֵרשׁוֹן:
ְכּ ִפי ,עֲ ב ָֹד ָתם.

ח

וְ אֵ ת אַ ְר ַבּע ָהעֲ גָֹלת ,וְ אֵ ת ְשׁמֹנַת

ית ָמר,
ַה ָבּקָ ר-נ ַָתןִ ,ל ְבנֵי ְמ ָר ִריְ :כּ ִפי ,עֲ ב ָֹד ָתםְ ,בּיַד ִא ָ
בֶּ ן-אַ הֲ ר ֹן ַהכּ ֹהֵ ן.

ט

וְ ִל ְבנֵי ְק ָהת ,ל ֹא נ ָָתןִ :כּי-עֲ ב ַֹדת

י

ל-שׁנֵי
וּשׁנֵי עָ ָשׂר ָבּקָ ר-עֲ ג ָָלה עַ ְ
יְ הוָהֵ ,שׁשׁ-עֶ גְ ֹלת ָצב ְ

ַהקּ ֹדֶ שׁ עֲ לֵ הֶ םַ ,בּ ָכּתֵ ף יִ ָשּׂאוּ.

ָ
ַהנְּ ִשׂ ִאים ,וְ שׁוֹר ְלאֶ ָחד; ַויּ ְַק ִריבוּ
אוֹתםִ ,ל ְפנֵי ַה ִמּ ְשׁ ָכּן.

יאם
חֲ נ ַֻכּת ַה ִמּזְ בֵּ ַחְ ,בּיוֹםִ ,ה ָמּ ַשׁח א ֹתוֹ; ַויּ ְַק ִריבוּ ַהנְּ ִשׂ ִ

ד

ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָה ,אֶ ל-מ ֶֹשׁה לֵּ אמ ֹר.

ה

קַ ח ,מֵ ִא ָתּם,

אוֹתם
ָ
וְ ָהיוַּ ,לעֲ ב ֹד אֶ ת-עֲ ב ַֹדת א ֹהֶ ל מוֹעֵ ד; וְ נ ַָת ָתּה
ל-ה ְלוִ יִּ םִ ,אישׁ ְכּ ִפי עֲ ב ָֹדתוֹ.
ַ
אֶ

ו

וַיִּ קַּ ח מ ֶֹשׁה ,אֶ ת-

ַויּ ְַק ִריבוּ ַהנְּ ִשׂ ִאים ,אֵ ת

יא

אֶ ת-קָ ְר ָבּנָםִ ,ל ְפנֵי ַה ִמּזְ בֵּ ַח.

ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָה ,אֶ ל-

מ ֶֹשׁה :נ ִָשׂיא אֶ ָחד ַליּוֹם ,נ ִָשׂיא אֶ ָחד ַליּוֹם ,י ְַק ִריבוּ
אֶ ת-קָ ְר ָבּנָםַ ,לחֲ נ ַֻכּת ַה ִמּזְ בֵּ ַח.


)א( ויהי ביום כלות משה -
כלת כתיב ,יום הקמת המשכן היו ישראל
ככלה הנכנסת לחופה:
כלות משה -
בצלאל ואהליאב וכל חכם לב עשו את
המשכן ,ותלאו הכתוב במשה ,לפי שמסר
נפשו עליו לראות תבנית כל דבר ודבר כמו
שהראהו בהר להורות לעושי המלאכה,
ולא טעה בתבנית אחת וכן מצינו בדוד
לפי שמסר נפשו על בנין בית המקדש,
שנאמר זכור ה' לדוד את כל ענותו אשר
נשבע לה' וגו' )תהילים קלב ,א  -ב( ,לפיכך
נקרא על שמו ,שנאמר ראה ביתך דוד
)מלכים א' יב ,טז(:
ביום כלות משה להקים -
ולא נאמר ביום הקים מלמד שכל שבעת
ימי המילואים היה משה מעמידו ומפרקו
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ובאותו היום העמידו ולא פרקו ,לכך נאמר
ביום כלות משה להקים ,אותו היום כלו
הקמותיו וראש חדש ניסן היה ,בשני נשרפה
הפרה ,בשלישי הזו הזיה ראשונה ,ובשביעי
גלחו:

ויקריבו אותם לפני המשכן -
שלא קבל משה מידם עד שנאמר לו מפי
המקום.
אמר רבי נתן :מה ראו הנשיאים להתנדב
כאן בתחילה ,ובמלאכת המשכן לא התנדבו

)ב( הם נשיאי המטת -

תחילה? אלא כך אמרו הנשיאים יתנדבו

שהיו שוטרים עליהם במצרים והיו מוכים
עליהם ,שנאמר )שמות ה ,יד( ויכו שוטרי
בני ישראל וגו':
הם העומדים על הפקודים -
שעמדו עם משה ואהרן כשמנו את ישראל,
שנאמר )במדבר א ,ד( ואתכם יהיו וגו':

צבור מה שיתנדבו ,ומה שמחסרין אנו

)ג( שש עגלת צב -
אין צב אלא מחופים וכן )ישעיה סו ,כ(
בצבים ובפרדים ,עגלות מכוסות קרויות
צבים:

משלימין ,כיון שראו שהשלימו צבור את
הכל ,שנאמר )שמות לו ,ז( והמלאכה הייתה
דים ,אמרו מעתה מה לנו לעשות? הביאו
את אבני השוהם והמילואים לאפוד ולחשן,
לכך התנדבו כאן תחילה:

)ז( כפי עבודתם -
שהיה משא בני גרשון קל משל מררי ,שהיו
נושאים הקרשים והעמודים והאדנים:
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)המשך מעמ' (80
)ט( כי עבדת הקדש עליהם -
משא דבר הקדושה הארון והשולחן וגו',
לפיכך בכתף יישאו:

)י( ויקריבו הנשאים את חנכת המזבח -
לאחר שהתנדבו העגלות והבקר לשאת

התכנית הכלכלית של יוסף
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המשכן ,נשאם לבם להתנדב קורבנות
המזבח לחנכו:
ויקריבו הנשיאים את קורבנם לפני
המזבח -
כי לא קבל משה מידם עד שנאמר לו מפי
הגבורה:

)יא( יקריבו את קורבנם לחנוכת
המזבח -
ועדיין לא היה יודע משה האיך יקריבו ,אם
כסדר תולדותם ,אם כסדר המסעות ,עד
שנאמר לו מפי הקב"ה יקריבו למסעות,
איש יומו:
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במדבר פרק ג׳
כז

וּמ ְשׁפַּ ַחת ַהיִּ ְצ ָה ִרי,
וְ ִל ְק ָהתִ ,מ ְשׁפַּ ַחת ַהעַ ְמ ָר ִמי ִ

וּמ ְשׁפַּ ַחת ָהעָ זִּ יאֵ ִלי; אֵ לֶּ ה הֵ ם,
וּמ ְשׁפַּ ַחת ַהחֶ ְבר ֹנִ יִ ,
ִ
ִמ ְשׁ ְפּח ֹת ַה ְקּ ָה ִתי.

כח

ְבּ ִמ ְספַּ רָ ,כּל-זָכָ רִ ,מבֶּ ן-ח ֹדֶ שׁ,

ה-שׁמֹנַת אֲ ָל ִפים וְ ֵשׁשׁ מֵ אוֹת ,שׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְשׁמֶ ֶרת
ו ָָמ ְע ָל ְ
ַהקּ ֹדֶ שׁ .כט ִמ ְשׁ ְפּח ֹת ְבּנ ְ
ֵי-ק ָהת ,יַחֲ נוּ ,עַ ל י ֶֶרְך ַה ִמּ ְשׁ ָכּן,
ימנָה.
תֵּ ָ

ל

וּנְ ִשׂיא בֵ ית-אָ בְ ,ל ִמ ְשׁ ְפּח ֹת ַה ְקּ ָה ִתי,

יצפָ ן ,בֶּ ן-עֻ זִּ יאֵ ל.
א ֱִל ָ

לא

וּמ ְשׁ ַמ ְר ָתּםָ ,האָ ר ֹן וְ ַה ֻשּׁ ְל ָחן
ִ

וּכלֵ י ַהקּ ֹדֶ שׁ ,אֲ ֶשׁר יְ ָשׁ ְרתוּ ָבּהֶ ם;
וְ ַה ְמּנ ָֹרה וְ ַה ִמּזְ ְבּח ֹתְ ,
וְ ַה ָמּסָ ְך-וְ כ ֹל ,עֲ ב ָֹדתוֹ .לב וּנְ ִשׂיא נְ ִשׂיאֵ י ַהלֵּ וִ י ,אֶ ְלעָ זָר
בֶּ ן-אַ הֲ ר ֹן ַהכּ ֹהֵ ןְ ,פּקֻ ַדּת ,שׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְשׁמֶ ֶרת ַהקּ ֹדֶ שׁ.

לג

ִל ְמ ָר ִר ִ
מּוּשׁי; אֵ לֶּ ה
וּמ ְשׁפַּ ַחת ַה ִ
י-מ ְשׁפַּ ַחת ַה ַמּ ְח ִליִ ,

הֵ םִ ,מ ְשׁ ְפּח ֹת ְמ ָר ִרי.

לד

וּפקֻ דֵ יהֶ ם ְבּ ִמ ְספַּ ר ָכּל-
ְ

אתיִ ם.
וּמ ָ
ה-שׁ ֶשׁת אֲ ָל ִפיםָ ,
זָכָ רִ ,מבֶּ ן-ח ֹדֶ שׁ ו ָָמ ְע ָל ֵ

לה

יחיִ ל;
צוּריאֵ ל בֶּ ן-אֲ ִב ָ
ִ
וּנְ ִשׂיא בֵ ית-אָ ב ְל ִמ ְשׁ ְפּח ֹת ְמ ָר ִרי,

לו

עַ ל י ֶֶרְך ַה ִמּ ְשׁ ָכּן יַחֲ נוָּ ,צפֹנָה.

וּפקֻ ַדּת ִמ ְשׁמֶ ֶרת,
ְ

יחיו וְ עַ מֻּ ָדיו וַאֲ ָדנָיו;
וּב ִר ָ
ְבּנֵי ְמ ָר ִרי-קַ ְר ֵשׁי ַה ִמּ ְשׁ ָכּןְ ,
וְ כָ ל-כֵּ ָליו-וְ כ ֹל ,עֲ ב ָֹדתוֹ.

לז

וְ עַ מֻּ דֵ י הֶ ָחצֵ ר סָ ִביב,

ית ֵריהֶ ם.
וְ אַ ְדנֵיהֶ ם; וִ יתֵ ד ָֹתם ,וּמֵ ְ

לח

וְ ַהח ֹנִ ים ִל ְפנֵי

ַה ִמּ ְשׁ ָכּן קֵ ְד ָמה ִל ְפנֵי א ֹהֶ ל-מוֹעֵ ד ִמזְ ָר ָחה מ ֶֹשׁה וְ אַ הֲ ר ֹן
וּבנָיו ,שׁ ְֹמ ִרים ִמ ְשׁמֶ ֶרת ַה ִמּ ְק ָדּשְׁ ,ל ִמ ְשׁמֶ ֶרתְ ,בּנֵי
ָ
יוּמת.
יִ ְשׂ ָראֵ ל; וְ ַהזָּר ַהקָּ ֵרבָ ,

לט

ל-פּקוּדֵ י ַה ְלוִ יִּ ם
ָכּ ְ

ָה-ל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם:
ל-פּי יְ הו ְ
אֲ ֶשׁר פָּ קַ ד מ ֶֹשׁה וְ אַ הֲ ר ֹן ,עַ ִ
ָכּל-זָכָ ר ִמבֶּ ן-ח ֹדֶ שׁ ו ַָמ ְע ָלהְ ,שׁנַיִ ם וְ עֶ ְשׂ ִרים אָ לֶ ף.


)כט( משפחת בני קהת יחנו וגו' תימנה -

פקודת כולם:

וסמוכין להם דגל ראובן החונים תימנה,
אוי לרשע ואוי לשכנו ,לכך לקו מהם דתן
ואבירם ומאתים וחמישים איש עם קרח
ועדתו ,שנמשכו עימהם במחלוקתם:

)לח( משה ואהרן ובניו -

)לא( והמסך -
היא הפרכת ,שאף היא קרויה פרכת
המסך:

וסמוכין להם דגל מחנה יהודה ,והחונים עליו
יששכר וזבולון ,טוב לצדיק טוב לשכנו ,לפי
שהיו שכניו של משה שהיה עוסק בתורה,
נעשו גדולים בתורה ,שנאמר )תהילים ס,
ט( יהודה מחוקקי ,ומבני יששכר יודעי
בינה וגו' )דה"י א' יב לג( מאתים ראשי
סנהדראות ,ומזבולון מושכים בשבט סופר
)שופטים ה יד(:

)לב( ונשיא נשיאי הלווי -
ממונה על כולם .ועל מה היא נשיאותו?
פקודת שומרי משמרת הקודש ,על ידו היה
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)לט( אשר פקד משה ואהרן -
נקוד על ואהרן ,לומר שלא היה במניין

הלווים:
שנים ועשרים אלף -
ובפרטן אתה מוצא שלוש מאות יתרים:
בני גרשון שבעת אלפים וחמש מאות.
בני קהת שמונת אלפים ושש מאות.
בני מררי ששת אלפים ומאתים.
]הרי שנים ועשרים אלף ושלש מאות[.
ולמה לא כללן עם השאר ויפדו את הבכורות,
ולא יהיו זקוקים השלשה ושבעים ומאתים
בכורות העודפים על המניין לפדיון? אמרו
רבותינו במסכת בכורות )בכורות ה א(:
אותן שלוש מאות לווים בכורות היו ודים
שיפקיעו עצמם מן הפדיון:

התכנית הכלכלית של יוסף

תנ״ך

מקורות
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שמות פרק כ״ה
יב

וְ י ַָצ ְק ָתּ לּוֹ אַ ְר ַבּע ַט ְבּע ֹת ז ָָהב וְ נ ַָת ָתּה עַ ל אַ ְר ַבּע

יד

ת-ה ַבּ ִדּים ַבּ ַטּ ָבּע ֹת עַ ל ַצ ְלע ֹת ָהאָ ר ֹן
ַ
את אֶ
וְ הֵ בֵ ָ

וּשׁתֵּ י ַט ָבּע ֹת
ל-צ ְלעוֹ ָהאֶ ָחת ְ
ַ
וּשׁתֵּ י ַט ָבּע ֹת עַ
פַּ עֲ מ ָֹתיו ְ

ת-האָ ר ֹן ָבּהֶ ם:
ָ
ָל ֵשׂאת אֶ

ל-צ ְלעוֹ ַה ֵשּׁנִ ית:
ַ
עַ

טו
ל-האָ ר ֹן אֵ ת ָהעֵ דֻ ת אֲ ֶשׁר אֶ תֵּ ן אֵ לֶ יָך:
ָ
טז וְ נ ַָת ָתּ אֶ

יג

ְבּ ַט ְבּע ֹת ָהאָ ר ֹן יִ ְהיוּ ַה ַבּ ִדּים ל ֹא יָסֻ רוּ ִממֶּ נּוּ:

ית א ָֹתם ז ָָהב:
ית ַבדֵּ י עֲ צֵ י ִשׁ ִטּים וְ ִצ ִפּ ָ
וְ עָ ִשׂ ָ

רמב׳׳ן
)יב( :ארבע פעמותיו -
כתרגומו :ארבע זויתיה.
ובזויות העליונות סמוך לכפורת היו נתונין.
ושתי טבעות על צלעו האחת ,הן הן ארבע
טבעות שבתחילת המקרא ,ופירוש הכתוב
ושתים מן הטבעות האלו על צלעו האחת.
כך פירש רש"י .ויפה פירש.
אבל לא ידעתי למה אמר שבזויות
העליונות סמוך לכפורת היו הטבעות,
שהכובד היה יתר מאד ,ועוד כי דרך הכבוד
הוא שיהיה הארון נשא וגבוה למעלה על
כתפות הכהנים?
ור"א אמר :חיפשתי בכל המקרא ולא
מצאתי "פעם" שיהא זווית ,רק רגל ,מה
יפו פעמיך )שה"ש ז ב( ,רגלי עני פעמי

קרן היהלומים של משה

דלים )ישעיה כו ו( ,על כן הוצרכתי לפרש
כי רגלים היו לארון .ופירש כי הם שמונה
טבעות ,ד' תחתונות לשאת אותו בהם,
והעליונות היו ליופי.
ואין דבריו נכונים כלל .אבל אם כדבריו
שהפעם רגל ,יצווה הכתוב שיהיו הטבעות
בזויות התחתונות אשר הארון יושב בהן,
ויקרא הצדדים התחתונים רגלים .כי
לשון הקדש יתפוש כל הצורות לדמות
האדם ,ויאמר לכל דבר לעליונו ראש ולצד
התחתון רגל:
וזה באמת כך הוא ,שבזויות התחתונות
היו הטבעות ,והארון נשא למעלה ,כמו
שפירשתי למעלה .אבל לפי דעתי אין
פעם רגל ,אבל הוא שם הפסיעה ,מה יפו
פעמיך )שה"ש ז ב( ,פסיעותיך ,כעניין

שנאמר בתלמוד )ע"ז יח א( :כמה נאות
פסיעותיה של ריבה זו ,וכן מדוע אחרו
פעמי מרכבותיו )שופטים ה כח( .ואמר
הכתוב בכאן "פעמותיו" לפסיעות הכוהנים
הנושאים אותו ,רמז שני דברים ,שיהיו
הטבעות בזויות למטה ממש סמוכים
למושב הארון ,ושיהיה כל ארכו של ארון
מפסיק בין שתי הטבעות ,כי הארון ארכו
למזרח ,והטבעות שנים בצפון אחד בראש
המזרחי ואחד במערבי ,ושנים בדרום,
ופעמי הכוהנים הולכים בין טבעת לטבעת,
ולפניהם .ובמשנת המשכן שנו ארבע
טבעות של זהב היו קבועות בו ,שתים
בצפונו ושתים בדרומו ,שבהם היו נותנין
את הבדים ולא היו זזים משם לעולם וכו'
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ליקוטי
שיחות,
כרך ל"ו,
עמ' 90-95

כיבוד הורים
]שיחה ב[
א .כתב הרמב"ן בפירושו עה"ת 1ד"-עשרת הדב
רות חמשה בכבוד הבורא וחמשה לטובת האדם ,כי
כבד את אביך כבוד האל כי לכבוד הבורא צוה לכבד
האב המשתתף ביצירה 2ונשאר חמשה לאדם בצרכו
וטובתו" .ומובן מדבריו ,שכיבוד אב ואם הוא גם בכלל
דברים שבין אדם למקום ,שלכן מקומו בעשה"ד הוא
בחמשת הדברות הראשונות שכולם ענינים שבין אדם
למקום ,3לפי שזהו )"כבוד האל"( העיקר 4משא"כ כבוד
האב והאם.
ובחינוך בשרשי המצוה דכיבוד אב ואם 5כ' "שראוי לו
לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה ולא
יהי' נבל ומתנכר וכפוי טובה שזו מדה רעה ומאוסה
בתכלית לפני אלקים ואנשים ,ושיתן אל לבו כי האב
והאם הם סיבת היותו בעולם ועל כן באמת ראוי
לו לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל כי הם
הביאוהו לעולם ,גם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו,
וכשיקבל זאת המדה בנפשו יעלה ממנה להכיר טובת
האל ברוך הוא שהוא סיבתו וסיבת כל אבותיו עד
אדה"ר ושהוציאו לאויר העולם וסיפק צרכו כל ימיו
והעמידו על מתכונתו ושלימות אבריו ,ונתן בו נפש
יודעת ומושכלת שלולי הנפש שחננו האל יהי' כסוס
כפרד אין הבין ,ויערוך במחשבתו כמה וכמה ראוי לו
להזהר בעבודתו ית"ש".6
ולהעיר שלפי דברי החינוך מבואר )רק( שיש שייכות
בין כיבוד או"א לכבוד האל ,7כי ע"י קביעת הכרת
הטובה של אביו שהולידו ,יעלה ממנה להכיר טובות
האל ברוך הוא ;8אבל
מלשון הרמב"ן אולי משמע ,שכיבוד אב עצמו הוא
בעיקר כבוד הקב"ה" ,כי לכבוד הבורא צוה לכבד
האב המשתתף ביצירה" ,שמטעם זה מצות כיבוד אב
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ואם בעיקרה אינה מה"חמשה לאדם" 9אלא מחמשת
הדברות הראשונות המדברים "בכבוד הבורא".10
ב .ויש לומר הביאור בזה :בחינוך שם הלשון ש"האב
והאם הם סיבת היותו בעולם . .גם יגעו בו כמה יגיעות
בקטנותו" ,ובראב"ע" 11הבן לא יצא לעולם רק על יד
אבותיו והם גמלוהו וטפחוהו ורבוהו והשקוהו והאכי
לוהו והלבישוהו" .אבל ברמב"ן מדייק שהאב "מש
תתף ביצירתו" ,ותו לא .ובפשטות מקורו ממרז"ל" 12ג'
שותפין הן באדם כו' בזמן שאדם מכבד את אביו ואת
אמו אמר הקב"ה מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם
וכבדוני".13
ויש לומר ,דזה שהענין דכיבוד אב ואם הוא גופא "כבוד
האל" הוא רק מפני ש"משתתף )עם הקב"ה( ביצירתו".
דזה שהורים עושים הכל בשביל הבן" ,גמלוהו וטפ
חוהו כו'" ,אין זה בגדר "שותפות" להקב"ה ,כי אע"פ
שהאמת היא שהוא ית' "זן את העולם כולו" ,מ"מ,
כיון שפעולות אלו הם דברים שבטבע ,שהאדם עושה
)כאילו( בכח עצמו ,אין זה נק' "שותפות" עם מעשה
הקב"ה; משא"כ יצירת הולד ,שאין זה בכח האדם
לבדו להביא את הולד לעולם אלא אך ורק בצירוף
"שותפות" גלוי' דהקב"ה ,ש"נותן 14בו רוח ונשמה
כו'".15
ואולי י"ל ,דגם חלק האב והאם )הגוף( תלוי באופן גלוי
בהקב"ה ,16וכידוע ,17שכח ההולדה שבנבראים אינו
בהם מצד עצמם אלא הוא כח הא"ס והבליגבול של
הקב"ה .כי נבראים מצ"ע הרי הם מצד גדרם במדה וג
בול ואין שייך שיהי' בהם מצ"ע כח ההולדה שהוא כח
בלי גבול ,להוליד עד א"ס )וגם עצם ההולדה הוא ענין
של חידוש ,כעין יש מאין( ,ואינו אלא מצד כח הא"ס
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של הקב"ה שקבע בגוף האדם בכח המפליא לעשות.
ועד"ז הוא בפשטות בבעלי חיים )וראה לקמן סעיף ה(.
]ולהעיר  18שיש כמה בני אדם )אנשים ונשים( שהם
בריאים ושלמים בתכלית הבריאות ,ועד שאין שום
חסרון כלל באברי גופם ,ומ"מ אינם מולידים ,לפי שע
נין ההולדה אינו ענין טבעי לבד ,אלא תלוי בהמשכת
כח הא"ס להיות ההולדה ,וכמ"ש" 19זכר ונקבה ברא
אותם ויברך אותם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו
גו'" ,דאף כשהם שלימים בטבע גופם שיוכלו להוליד,
מ"מ צריכים הם לברכה שיהיו פרים ורבים ,וברכה זו
הוא כח הא"ס שנמשך באדם כדי שיוכל להוליד.[20
וכיון שכל ענין יצירת הולד לא יתכן אלא בשותפות
גלוי' דהקב"ה ,לכן ,כאשר מכבדים את האב מצד ענין
זה שהוא "משתתף ביצירתו" ,ה"ז גם "כבוד האל".
וזוהי גם נקודת הביאור בדברי הרמב"ן דכיבוד אב
ואם הוא "כבוד ה אל" ,שמדבריו משמע )כנ"ל ס"א(
שבעיקרו הוא ענין של "בין אדם למקום" )שלכן בא
בחמשת הדברות הראשונות(.
ג .ויובן יותר בהקדים דברי הגמ'" :21בשעה שאמר
הקב"ה אנכי ולא יהי' לך אמרו אומות העולם לכבוד
עצמו הוא דורש ,כיון שאמר כבד את אביך ואת אמך
חזרו והודו למאמרות הראשונות" )ובפרש"י "כ"ש
שחייב אדם בכבודו שאף הוא שותף בבריאתו כאביו
ואמו ,וחייו ומותו מסורין בידו"(.
22
ובפי' דברי הגמ' כתב החיד"א ע"פ מ"ש הרמב"ם
ריש הל' עבודה זרה "בימי אנוש טעו בני האדם
טעות גדולה ונבערה עצת חכמי אותו הדור . .וזו
היתה טעותם אמרו הואיל והאלקים ברא כוכבים אלו
וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם במרום וחלק להם
כבוד והם שמשים המשמשים לפניו ראויין הן לשבחם
ולפארם ולחלוק להם כבוד כו' התחילו לבנות לכו
כבים היכלות ולהקריב להן קרבנות כו' ולהשתחוות
למולם וזוהי עיקר ע"ז" — ועד"ז בנדו"ד ,ש"אוה"ע היו
סוברים כמ"ש הרמב"ם דהשי"ת חלק כבוד לכוכבים
וגלגלים ונתנם במרום וזה מעשה שעשה וממנו ילמדו
לכבדם ולהשתחוות להם ,ואח"כ ששמעו אנכי ולא
יהי' לך אמרו לכבוד עצמו הוא דורש שנתקנא ח"ו ואין
רוצה שיכבדו לשום א' ולא אתי דיבור ומבטל מעשה,
וכששמעו כבד את אביך והשוה כבודם לכבודו כביכול,
מינה ידעו דח"ו לא נתקנא דהרי ציוה לכבד או"א בתו
קף הכבוד והשוה כבוד או"א לכבודו ,23ומוכרח דנתן
למזלות וכוכבים וכו' במרום להאיר לעולם השפל אבל
לא לעובדם ולהשתחוות להם וחזרו והודו למאמרות
דייקא דאף שהוא דיבור אינו סותר המעשה ח"ו".24
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והנה ע"ד ביאור הנ"ל כתב גם אדמו"ר הצ"צ ,25ומוסיף
שם ביאור טעם החילוק בין כל הכוכבים והמזלות
26
וצבא השמים בכלל כו' ,שאין ראוי לחלוק להם כבוד
— אף שהם שמשים המשמשים לפניו ית' ונתנם במרום
להנהיג את העולם — לאב ואם שנצטווינו לחלוק להם
כבוד ,ועד שנקראים שותפים להקב"ה )"ג' שותפים
באדם כו'"(:
כל הכוכבים כו' לא רק שאין להם שליטה וממשלה
ח"ו מצד עצמם ,אלא גם זה שעל ידם מנהיג הקב"ה
את העולם ומשפיע לעולם ,הרי אין להם שום בחירה
כלל להשפיע או לא להשפיע ,או להשפיע כך או כך,
כי הקב"ה הוא לבדו המשפיע על ידם ,כגרזן ביד החו
צב בו — 27ולכן אין ראוי לחלוק להם שום כבוד;
משא"כ או"א שנחשבים שותפים להקב"ה בבריאת
האדם ,אף שבאמת גם חלקם הוא מהקב"ה שהוא
המהוה ומחי' גם את האו"א )כי כמו הארץ שתוציא
צמחה ע"י הכח שניתן לה מהקב"ה במאמר תדשא
הארץ דשא ,28כן הוא הזרעת האדם ואשתו ע"י מאמר
פרו ורבו( — עכ"ז נקראים שותפים להקב"ה בבריאת
האדם ,כי הם בעלי בחירה ובידם להזדווג או לא להז
דווג ,ולכן חייבים בכבודם.
ד .ולהעיר ,הרי ענין העבודה זרה דדור אנוש )שחשבו
שהכוכבים כו' יש להם בחירה אם לפעול ולהשפיע
בכחו של הקב"ה( אינו רק טעות בלבד ,שטעו בה
בנת הדברים וכו' ,אלא עצם סברא זו היא בסתירה
לעיקרי האמונה ,וכמ"ש הרמב"ם בי"ג עיקרים שלו:29
"יסוד החמישי שהוא ית' הוא הראוי לעבדו ולגדלו
ולהודיעו 30גדולתו ולעשות מצוותיו ושלא יעשו כזה
למי שהוא תחתיו במציאות מן המלאכים והכוכבים
והגלגלים והיסודות ומה שהורכב מהם לפי שכולם
מוטבעים ועל פעולתם אין משפט ולא בחירה אלא לו
לבדו הש"י וכן אין ראוי לעבדם כדי להיותם אמצעים
לקרבם אליו אלא אליו בלבד יכוונו המחשבות ויני
חו כל מה שזולתו וזהו היסוד החמישי שהזהיר על
עבודה זרה".
ומ"מ אין זו סתירה למ"ש הצ"צ דכיבוד או"א הוא
לפי שהם בעלי בחירה ,כי אין הפירוש בזה שלהיותם
בעלי בחירה יש להם שליטה ח"ו בהנהגת העולם,
ובידם להוליד או לא להוליד )וכן להטיב או להרע(
שלא ברצון הקב"ה ח"ו ,אלא הוא רק ע"ד "חמרא
למרי' טיבותא לשקי'" ,31דאף שה"שקי'" אינו משפיע
ונותן כלום משלו כ"א של "מרי'" )בעל החמרא( ,וגם
זה גופא שמשקה החמרא הוא בשליחותו של בעל
החמרא ,מ"מ ,כיון שאינו מוכרח בזה ומעשהו הוא
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בבחירתו החפשית ,לכן מגיעה לו הכרת טובה עבור
זה .32וכן בעניננו ,דכיון שהם בחרו להיות שלוחי השם
להוליד בן זה ולגדלו ולטפחו כו' ,לכן מגיע להם שכר
וכבוד עבור בחירה זו.
ויש לעיין בדברי הרמב"ן הנ"ל שה
ענין דכיבוד אב ואם הוא )לא הכרת טובה על בחירתם
אלא( לפי שהאב "משתתף ביצירתו".
ה .והנה בענין כח ההולדה מבאר רבינו הזקן ,33דכיון
שהוא כח של א"ס )וכנ"ל ס"ב( ,לכן ישנו רק בנשמות
ולא במלאכים ,כי רק בנשמות ישראל ישנה הארת
א"ס ב"ה) 34להיותן "חלק אלקה ממעל ממש" ,35ועד
דישראל וקוב"ה כולא חד ,(36ולכן יש בהם כח הא"ס
שבהולדה ,משא"כ במלאכים כו' .והא דמצינו כח
ההולדה גם בשאר נבראים ,ואפילו בבעלי חיים ,היינו
לפי "שניזונות מצומח שנצמח מהארץ" ,37שבארץ "יש
ג"כ כח ההולדה" מצד כח הא"ס שבעפר הארץ )דנעוץ
תחילתן בסופן דוקא.(38
]ואולי יש לומר )בנוגע לכח המוליד שבאוה"ע( ,ע"פ
המבואר במ"א 39שיש כמה ענינים בגוף האדם שסי
בתם היא כדי שיהי' בהתאם לנשמתם שהיא חלק
אלקה ממעל ממש )כמו ציור הגוף שהראש למע
40
לה ,שזהו לפי ש"אדם אתם" ,ע"ש אדמה לעליון (,
ואעפ"כ מצינו ענינים אלה גם בגופי אוה"ע שאין בהם
נשמה קדושה ,ומבואר בזה שזהו כדי שיהי' ענין
הבחירה בישראל ,כי ענין הבחירה יתכן רק בין שני
דברים שווים ,ולכן צ"ל השתוות בין גופי ישראל וגופי
אוה"ע 41שרק אז שייך ענין הבחירה בישראל דוקא.
ועד"ז יש לומר גם לענין כח ההולדה שישנו באוה"ע[.
ויש חילוק עיקרי בין כח ההולדה בישראל לכח זה
בשאר נבראים:
בשאר נבראים שאין בהם נשמה קדושה ,הרי כח
ההולדה ,שהוא כח א"ס שלמעלה מהבריאה ,הוי
דבר נוסף על עצם מציאותם ,דאף שהקב"ה קבע
כח זה בטבע גופם הרי זה ע"ד כח מקיף שלמעלה
ממציאותם; משא"כ בישראל שמצד מעלת נשמתם
יש בהם הארת א"ס ,הרי כח זה הוא באופן שמתייחד
עמהם ,והוא חלק מעצם מציאותם.
ויש לומר ,שזהו עומק כוונת הרמב"ן ד"כבד את אביך
כבוד האל כי לכבוד הבורא צוה לכבד האב המשתתף
ביצירה" ,דיש לפרש כוונתו ,כי יצירת הוולד )ע"י כח
ההולדה( הרי היא רק בכח הא"ס שבהורים ,שנמ
צא בהם רק מפני שהקב"ה קבע כח של א"ס בטבע
האדם ,וא"כ אין זה כבוד האב והאם מצד עצמם,42
אלא רק כבוד האל ,כח הא"ס שבהם.43
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וזהו גם ההכרח שמצד ענין זה שבכיבוד או"א ,שהם
משתתפים עם הקב"ה ביצירתו ,ה"ז בעיקר מצוה שבין
אדם למקום )"כבוד האל"( ,ולא הענין של בין אדם לח
בירו :אם הכבוד המתחייב מיצירת הבן הוא למציאות
האב והאם מצד עצמם ,בגלל שהם בעלי בחירה
ובבחירתם ורצונם הביאו אותו לאויר העולם ,הנה אז
ה"ז בסתירה לאמונה אמיתית באחדות השם ,שאין
עוד שליטה מלבד הקב"ה בהנהגת הבריאה — אלא
ענין הכבוד כאן הוא רק מצד כח הא"ס של הקב"ה
שבא ונמשך באופן של א"ס ובל"ג בהולדה שע"י או"א.
דכיון שכח הא"ס מאיר ומתייחד עמהם ,לכן ,שייך
לומר ,שהכיבוד שמכבדים את האב ואם )מצד כח
הא"ס שבהם ,שעל ידו נוצרו( הוא "כבוד האל" ,גדר
"בין אדם למקום".
ו .ומכל הנ"ל נמצא ,שבכבוד אב ואם יש שני גדרים
וענינים:44
א( מצוה שכלית ,והוא ענין שבין אדם לחבירו )אם מצד
ענין של הכרת הטוב על כל מה שהשפיעו אביו ואמו
אליו וגידולו וחינוכו ,או גדר של פריעת חוב כדאיתא
בירושלמי,(45
ב( גדר של בין אדם למקום ,דכיון שהאב "משתתף
ביצירתו" הרי כיבוד או"א הוא "כבוד האל".
ויש לומר ,שזה גופא הטעם שבעשה"ד נאמרה מצות
כיבוד או"א בחמשת הדברות הראשונות שהם דב
רים שבין אדם למקום ,כי עיקר החידוש דמצות כיבוד
או"א הוא רק בישראל ,והוא ענין זה שבכיבוד אב מפני
שהוא "משתתף ביצירתו" ,משא"כ באוה"ע שייך רק
הענין הא' דכיבוד 46או"א) 47מצוה שכלית בין אדם
לחבירו.(48
דאצל ב"נ ,כיון שכח ההולדה שהוא כח הא"ס שלמ
עלה מהבריאה הוי דבר נוסף על עצם מציאותם ,לכן,
חלק האו"א ביצירת הולד וחלק הקב"ה הם כמו שני
דברים נפרדים ,ובמילא ,הכיבוד שלהם מצד זה שהם
בחרו להיות "שלוחים" שעל ידם יוצר הקב"ה ולד זה
— אינו פרט ב"כבוד האל" ,וגם הוא רק גדר בין אדם
לחבירו;
ורק בישראל שייך לומר ,שהענין דכיבוד או"א מצד
ענין זה שהם משתתפים ביצירתו הוא בעיקר גדר דבין
אדם למקום ,כיון שכח הא"ס היוצר את הולד נמצא
בהאב ואם גופא ,וא"כ מה שמכבד אותם הוא הוא
"כבוד האל".
)משיחת ש"פ בראשית )התועדות ב'( תנש"א(

קרן היהלומים של משה

שיחות

מקורות



ВОПРОС Д ЛЯ ОБСУЖ ДЕНИЯ

שאלות לדיון

 1פרשתנו כ ,יג.
 2וכ"כ בפסוק שלפנ"ז )יב( ,נעתק בהערה  .4ובראב"ע
שבהערה הבאה.
 3ועד"ז הוא בראב"ע פרשתנו )כ ,א( בהקדמה לעשרת
הדברות :בדבור החמישי כתוב השם כי האבות משתפים
עמו ביצירתו ואם לא יכבדם כאילו אינו מכבד השם )ואולי
דברי הרמב"ן כאן הוא מדברי הראב"ע הנ"ל שם( .ובכמה
מקומות דחמשת הדברות הראשונות הן בין אדם למקום —
ראה אברבנאל שם בסופו .של"ה במס' שבועות )קצ ,ריש
ע"ב( .ועוד.
 4צע"ק ממ"ש בפסוק שלפנ"ז "הנה השלים כל מה שאנו
חייבין בדברי הבורא בעצמו ובכבודו וחזר לצוות אותנו
בעניני הנבראים והתחיל מן האב שהוא לתולדותיו כענין
בורא משתתף ביצירה כי השם אבינו הראשון והמוליד אבינו
האחרון ולכן אמר במשנה תורה )ראה ואתחנן ה ,טז( כאשר
צויתיך בכבודי כן אנכי מצוך בכבוד המשתתף עמי ביצי
רתך" .ולהעיר מאברבנאל כאן )ד"ה כבד בתחלתו( :וכבר
יראה ממנו שהוא מהדברים שבין אדם לחבירו וכן הוא דעת
הרמב"ן כי הוא בכבוד ההורים שהם היותר אהובים מכל
שאר החברים .וראה לקמן סעיף הו.
 5מצוה לג .וראה גם כלי יקר פרשתנו עה"פ )כ ,יב(.
 6ראה גם תוס' )הדר זקנים( עה"פ.
 7וראה אברבנאל באופן אחר :יסוד המצוה הזאת הוא
כדי שתהי' קבלת ההורים חשובה בעיני האדם ויאמין בה
ויסמוך עלי' כו' ולהיות כח הדבור הזה להאמין בקבלת
הראשונים שהוא עיקר כולל בתורה ולא יצוייר מציאותו
בלתו לכן הי' הדבור הזה מכלל הדבורים הה' האלקיים
אשר בלוח האחד ,ולא הי' מהדבורים האנושיים שהיו בלוח
השני.
 8ולהעיר שהאב יכול למחול על כבודו )קידושין לב ,א(.
ובשו"ת הרשב"א ח"א סי"ח דזה שהאב שמחל על כבודו
כבודו מחול הוא הטעם שאין מברכין על כבוד או"א לפי
שאפשר למיעקרא לעשה .וראה מנ"ח )מצוה לג( שחקר אי
הוי ממצות שבין אדם למקום או בין אדם לחבירו )ונפק"מ
דאם הוי דין בין אדם לחבירו אין יוהכ"פ מכפר וצריך גם
לרצות כו'( .וראה רמב"ם פיהמ"ש פאה פ"א מ"א.
 9ראה חזקוני פרשתנו עה"פ בפי' השני :חמש דברות הרא
שונות העובר עליהם אינו רע רק לשמים לפיכך הזכיר שמו
בכולם שהרי לשמו הם קבועות.
 10ולהעיר מהתחלת דברי הרמב"ן שם ,שמבאר שגם
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ה"חמשה לאדם" שייכים לדברות הראשונות ,שהטעם
ד"לא תרצח" הוא דכיון ש"צוויתיך להודות שאני בורא
את הכל בלב ובמעשה .אם כן השמר פן תחבל מעשי ידי
ותשפוך דם האדם אשר בראתי לכבודי ולהודות לי בכל
אלה" )ועד"ז בשאר הדברות( ,הרי שעוד דברות קשורים עם
כבוד ה' ,ומ"מ נקראים "חמשה לאדם" .ואולי י"ל כי זהו רק
שעל ידם נמנעת פגיעה גם בכבוד השם אבל בעיקרם הרי
הם דברים שבין אדם לחבירו.
ולהעיר ממחז"ל בנוגע לעשו שהידר בכבוד אביו )תיב"ע
וישלח לב ,יב .ב"ר פפ"ב ,יד .דב"ר א ,טו .זח"א קמו ,ב.
ועוד( — .וראה לקמן סעיף ו ובהערות שם.
 11נסמן בהערה .3
 12קידושין ל ,סע"ב.
 13ראה תפארת ישראל להמהר"ל פל"ו ורפמ"א.
 14נדה לא ,א.
 15וראה גם ב' הענינים בראב"ע שם" ,החיוב הוא בשקול
הדעת" ,ו"בעבור כי השם נפח בו נשמה על ידי האבות
שתקנו הגוף צוה שיכבד אבותיו כי מי שיכבדם הוא מכבד
את השם" .ע"ש.
 16וראה אלשיך עה"ת פרשתנו עה"פ בסופו.
 17ראה לקו"ת שה"ש לט ,ד ואילך .המשך שמח תשמח
ע' ) 7סה"מ תרנ"ז ע' קעט( ואילך.
 18ראה שמח תשמח שם .ד"ה ואתם הדבקים תרפ"ו )סה"מ
תרפ"ו ע' רכוז( פ"ד.
 19בראשית א ,כזכח.
 20ולהעיר מהצומח .ובפרט "עץ פרי עושה פרי" העושה פרי
"למינהו" )בראשית שם ,יאיב( .וראה לקמן סעיף ה.
 21קידושין לא ,א.
 22פתח עינים קידושין שם .וראה מפרשי הע"י שם.
 23קידושין ל ,ב .וש"נ .ובתוד"ה כבד )שם לא ,רע"א( מירו
שלמי "שהקפיד הקב"ה על כיבוד אב ואם יותר מכבודו".
 24וראה המקנה קידושין שם .פנים יפות פרשתנו עה"פ
)הובא באוה"ת שבהערה הבאה(.
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שאלות לדיון

 25אוה"ת פרשתנו )כרך ח( ע' ג'ג ואילך .ועד"ז בסה"מ
תרנ"ח ע' קיח .וראה באו"א קצת או"ת להה"מ פרשתנו
)לד ,א בהוצאת קה"ת( ,ולקו"א סקכ"ג )בהוצאה הנ"ל(.
 26בהבא לקמן ראה גם אוה"ת נח )כרך ג( תרנח ,א ואילך.
סה"מ מלוקט ח"א ע' נד ואילך .וש"נ.
 27ע"ד ל' הכתוב — ישעי' י ,טו.
 28בראשית א ,יא.

 40של"ה כ ,ב .ובכ"מ.
 41ראה תניא פמ"ט.
 42להעיר מזהר פרשתנו )צ ,א .וכן זח"ג רעז ,ב( כבד את
אביך דא קוב"ה ואת אמך דא כנסת ישראל.
 43ועפ"ז מובן בפשיטות דברי רב יוסף )קידושין לא ,ב ,הובא
בתפארת ישראל להמהר"ל שם( כי הוה שמע קל כרעא
דאמי' אמר איקום מקמי שכינה דאתיא.

 29סנהדרין פרק חלק.
44

 30כ"ה לפנינו .ובתרגום קאפח "ולפרסם" )ושם כו"כ שינויים
בל' הרמב"ם(.
 31ב"ק צב ,ב .וראה סהמ"צ להצ"צ מצות מילה )ו ,א
ואילך(.
 32וראה לקו"ש ח"ז ע'  14ובהערה .22
 33לקו"ת שה"ש שם .ביאוה"ז ה ,ד ואילך.
 34ראה לקו"ת שם ,דשרש נש"י מפנימיות החכמה ,ואוא"ס
מלובש בחכמה דוקא .וראה גם תניא פי"חיט.
 35תניא רפ"ב.
 36ראה זח"ג עג ,א.
 37לקו"ת שם מ ,א.
 38ראה אגה"ק סו"ס כ.
 39ד"ה נ"ח תרנ"ו.
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ראה לעיל הערה  .8וראה ס' חסידים סי' קנב ותקעג.
ברית עולם להחיד"א שם .ובכ"מ.
 45פאה פ"א ה"א.
 46ראה לקו"ש ח"ה )ע'  160 ,154–5ואילך( ,שאף שכיבוד
אב ואם אינו מכלל ז' מצות ב"נ )כדאיתא בסנהדרין נו ,ב.
וראה קידושין לא ,א .נזיר סא ,א( ,ה"ז בכלל ישובו של
עולם ,ע"ש באורך.
 47ראה הקדמת ר"ן גאון לברכות )נדפסה בש"ס ווילנא שם(:
כל המצוות שהן תלויין בסברא ובאובנתא דלבא כבר הכל
מתחייבים בהם מן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ
עליו ועל זרעו אחריו לדורי דורים .ובהגהת רעק"א ליו"ד
סרמ"א סעיף ט בשם פורת יוסף ש"בנימוסיהם" מקיימים
כבוד או"א .וראה שו"ת בנימין זאב סי' קסט .ועוד.
 48וגם בזה מעלה בישראל ,שאצלם גם קיום מצות כיבוד
אב ואם כדבר שבין אדם לחבירו הוא מצד ציווי הקב"ה
בתורתו )ככל מצוות דמשפטים( — ראה מדרש תלפיות
בתחלתו .ערוך השולחן יו"ד סר"מ ס"ב וד'.
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מעניין לציין ,שהכתב בעצם אינו "רשום" על אבן החן,
אף לא חקוק מעליו .הכתב "חרוט" על הלוחות מפול־
שות וחודר את כל עובי הספיר.
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עברית ב 5-דקות

ויקרא פרק י״ט
א
ל-כּל-עֲ ַדת ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ אָ ַמ ְר ָתּ אֲ לֵ הֶ ם
ָ
ב ַדּבֵּ ר אֶ

ָשׂ ִכיר ִא ְתָּך עַ ד-בּ ֹקֶ ר:

דשׁים ִתּ ְהיוּ ִכּי קָ דוֹשׁ אֲ נִ י יְ הוָֹה אֱֹלהֵ יכֶ ם:
ְק ִ

יד

ל-משׁה לֵּ אמ ֹר:
ֶ
וַיְ ַדבֵּ ר יְ הוָֹה אֶ

ג

ת-שׁ ְבּת ַֹתי ִתּ ְשׁמ ֹרוּ אֲ נִ י
ַ
יראוּ וְ אֶ
ִאישׁ ִאמּוֹ וְ אָ ִביו ִתּ ָ

יְ הוָֹה אֱֹלהֵ יכֶ ם:

ד

ילם וֵאֹלהֵ י ַמסֵּ כָ ה ל ֹא ַתעֲ שׂוּ
ל-הא ֱִל ִ
ָ
ל-תּ ְפנוּ אֶ
אַ ִ

ָלכֶ ם אֲ נִ י יְ הוָֹה אֱֹלהֵ יכֶ ם:

יג

ֹא-ת ִלין ְפּעֻ ַלּת
ת-רעֲ ָך וְ ל ֹא ִתגְ ז ֹל ל ָ
ֵ
ֹא-תעֲ שׁ ֹק אֶ
ל ַ

ֹא-תקַ לֵּ ל חֵ ֵרשׁ וְ ִל ְפנֵי ִעוֵּר ל ֹא ִתתֵּ ן ִמ ְכשׁ ֹל
ל ְ

את מֵּ אֱֹלהֶ יָך אֲ נִ י יְ הוָֹה:
וְ י ֵָר ָ

טו

ֵי-דל וְ ל ֹא
ֹא-ת ָשּׂא ְפנ ָ
ֹא-תעֲ שׂוּ עָ וֶל ַבּ ִמּ ְשׁפָּ ט ל ִ
ל ַ

תֶ ְה ַדּר ְפּנֵי גָדוֹל ְבּצֶ דֶ ק ִתּ ְשׁפּ ֹט עֲ ִמיתֶ ָך:

טז

ל-דּם ֵרעֶ ָך
ַ
ל ֹא-תֵ לֵ ְך ָר ִכיל ְבּעַ מֶּ יָך ל ֹא ַתעֲ מ ֹד עַ

ה
נּוֹתר עַ ד-יוֹם
וּמ ָמּחֳ ָרת וְ ַה ָ
ו ְבּיוֹם זִ ְבחֲ כֶ ם יֵאָ כֵ ל ִ

יז

ישׁי ָבּאֵ שׁ יִ ָשּׂ ֵרף:
ַה ְשּׁ ִל ִ

ֹא-ת ָשּׂא עָ ָליו חֵ ְטא:
עֲ ִמיתֶ ָך וְ ל ִ

וְ ִכי ִתזְ ְבּחוּ ז ֶַבח ְשׁ ָל ִמים ַליהוָֹה ִל ְרצ ֹנְ כֶ ם ִתּזְ ָבּחֻ הוּ:

ז

ישׁי ִפּגּוּל הוּא ל ֹא
וְ ִאם הֵ אָ כ ֹל יֵאָ כֵ ל ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ

י ֵָרצֶ ה:

ח

וְ א ְֹכ ָליו עֲ וֹנוֹ יִ ָשּׂא ִכּי-אֶ ת-ק ֹדֶ שׁ יְ הוָֹה ִחלֵּ ל וְ נִ ְכ ְר ָתה

יה:
ַהנֶּפֶ שׁ ַה ִהוא מֵ עַ מֶּ ָ

ט

ת-ק ִציר אַ ְר ְצכֶ ם ל ֹא ְתכַ לֶּ ה ְפּאַ ת
וּבקֻ ְצ ְרכֶ ם אֶ ְ
ְ

ירָך ל ֹא ְת ַלקֵּ ט:
ָשׂ ְדָך ִל ְקצ ֹר וְ לֶ קֶ ט ְק ִצ ְ

י

וְ כַ ְר ְמָך ל ֹא ְתעוֹלֵ ל וּפֶ ֶרט ַכּ ְר ְמָך ל ֹא ְת ַלקֵּ ט לֶ עָ נִ י

וְ ַלגֵּר ַתּעֲ ז ֹב א ָֹתם אֲ נִ י יְ הוָֹה אֱֹלהֵ יכֶ ם:

יא

ֹא-ת ַשׁ ְקּרוּ ִאישׁ
ֹא-תכַ חֲ שׁוּ וְ ל ְ
ל ֹא ִתּגְ נ ֹבוּ וְ ל ְ

ַבּעֲ ִמיתוֹ:

יב

ת-שׁם
ֵ
ֹא-ת ָשּׁ ְבעוּ ִב ְשׁ ִמי ַל ָשּׁקֶ ר וְ ִח ַלּ ְל ָתּ אֶ
וְ ל ִ

אֱֹלהֶ יָך אֲ נִ י יְ הוָֹה:
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אֲ נִ י יְ הוָֹה:
יח אֶ ת-
תּוֹכ ַ
ִ
ֹא-ת ְשׂנָא אֶ ת-אָ ִחיָך ִבּ ְל ָבבֶ ָך הוֹכֵ ַח
ל ִ

יח

ת-בּנֵי עַ מֶּ ָך וְ אָ ַה ְב ָתּ ְל ֵרעֲ ָך
ֹא-תטּ ֹר אֶ ְ
ֹא-תקּ ֹם וְ ל ִ
ל ִ

ָכּמוָֹך אֲ נִ י יְ הוָֹה:

יט

ֹא-ת ְר ִבּיעַ ִכּ ְלאַ יִ ם
אֶ ת-חֻ קּ ַֹתי ִתּ ְשׁמ ֹרוּ ְבּהֶ ְמ ְתָּך ל ַ

ֹא-תזְ ַרע ִכּ ְלאָ יִ ם וּבֶ גֶד ִכּ ְלאַ יִ ם ַשׁעַ ְטנֵז ל ֹא
ָשׂ ְדָך ל ִ
יַעֲ לֶ ה עָ לֶ יָך:

כ

ת-א ָשּׁה ִשׁ ְכ ַבת-ז ֶַרע וְ ִהוא ִשׁ ְפ ָחה
וְ ִאישׁ ִכּי-יִ ְשׁ ַכּב אֶ ִ

נֶחֱ ֶרפֶ ת ְל ִאישׁ וְ ָה ְפדֵּ ה ל ֹא נִ ְפ ָדּ ָתה אוֹ חֻ ְפ ָשׁה ל ֹא נִ ַתּן-
יוּמתוּ ִכּי-ל ֹא חֻ פָּ ָשׁה:
ָלהּ ִבּקּ ֶֹרת ִתּ ְהיֶה ל ֹא ְ

כא

וְ הֵ ִביא אֶ ת-אֲ ָשׁמוֹ ַליהוָֹה אֶ ל-פֶּ ַתח א ֹהֶ ל מוֹעֵ ד

אֵ יל אָ ָשׁם:

כב

וְ ִכפֶּ ר עָ ָליו ַהכּ ֹהֵ ן ְבּאֵ יל ָהאָ ָשׁם ִל ְפנֵי יְ הוָֹה עַ ל-

ַח ָטּאתוֹ אֲ ֶשׁר ָח ָטא וְ נִ ְס ַלח לוֹ מֵ ַח ָטּאתוֹ אֲ ֶשׁר ָח ָטא:
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ב( דבר אל כל עדת בני ישראל -
מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל ,מפני
שרוב גופי תורה תלויין בה:
קדשים תהיו -
הוו פרושים מן העריות ומן העבירה,
שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה אתה
מוצא קדושה .אשה זונה וחללה וגו' אני ה'
מקדשכם) ,ויקרא כא ז  -ח( .ולא יחלל זרעו
אני ה' מקדשו )ויקרא כא טו( .קדושים יהיו
אשה זונה וחללה וגו' )ויקרא כא ו  -ז(:

)ג( איש אמו ואביו תיראו -
כל אחד מכם תיראו אביו ואמו ,זהו פשוטו.
ומדרשו :אין לי אלא איש .אשה מנין?
כשהוא אומר תיראו ,הרי כאן שנים.
אם כן למה נאמר איש?
שהאיש סיפק בידו לעשות ,אבל אשה רשות
אחרים עליה:
אמו ואביו תיראו -
כאן הקדים אם לאב ,לפי שגלוי לפניו שהבן
ירא את אביו יותר מאמו ,ובכבוד הקדים
אב לאם ,לפי שגלוי לפניו שהבן מכבד את
אמו יותר מאביו ,מפני שמשדלתו בדברים:
ואת שבתתי תשמרו -
סמך שמירת שבת למורא אב.
לומר אף על פי שהזהרתיך על מורא אב,
אם יאמר לך חלל את השבת אל תשמע לו.
וכן בשאר כל המצות:
אני ה' אלוהיכם -
אתה ואביך חייבים בכבודי ,לפיכך לא
תשמע לו לבטל את דברי .איזהו מורא? לא
ישב במקומו .ולא ידבר במקומו.ולא יסתור
את דבריו .ואיזהו כבוד? מאכיל ומשקה.
מלביש ומנעיל .מכניס ומוציא:

)ד( אל תפנו אל האלילם -
לעבדם .אלילים  -לשון אל ,כלא הוא
חשוב:
ואלוהי מסכה -
תחילתן אלילים הם ,ואם אתה פונה
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אחריהם ,סופך לעשותן אלוהות :לא תעשו
לכם  -לא עשו לאחרים ולא אחרים לכם.
ואם תאמר לא תעשו לעצמכם אבל אחרים
עושין לכם? הרי כבר נאמר )שמות כ ג( לא
יהיה לך ,לא שלך ולא של אחרים:

)ה( וכי תזבחו וגו' -
לא נאמרה פרשה זו אלא ללמד שלא תהא
זביחתן אלא על מנת להיאכל בתוך הזמן
הזה ,שאם לקבוע להם זמן אכילה ,הרי כבר
נאמר )ויקרא ז טז( ואם נדר או נדבה זבח
קרבנו וגו':
לרצנכם תזבחהו -
תחילת זביחתו תהא על מנת נחת רוח שיהא
לכם לרצון ,שאם תחשבו עליו מחשבת
פסול לא ירצה עליכם לפני:
לרצנכם -
אפיימנ"ט ]פיוס[ .זהו לפי פשוטו .ורבותינו
למדו )חולין יג א( :מכאן למתעסק בקדשים
שפסול ,שצריך שיתכוון לשחוט:

)ו( ביום זבחכם יאכל -
כשתזבחוהו ,תשחטוהו על מנת לאוכלו
בזמן שקבעתי לכם כבר:

)ז( ואם האכל יאכל וגו' -
אם אינו עניין לחוץ לזמנו ,שהרי כבר נאמר
)ויקרא ז יח( ואם האכל יאכל מבשר זבח
שלמיו וגו' ,תנהו עניין לחוץ למקומו .יכול
יהיו חייבין כרת על אכילתו? תלמוד לומר
)שם( :והנפש האוכלת ממנו עונה תשא,
ממנו ולא מחברו ,יצא הנשחט במחשבת
חוץ למקומו:
פגול -
מתועב ,כמו )ישעיה סה ד( ומרק פגולים
כליהם:

הכתוב .וזהו בנותר גמור מדבר .ובמסכת
כריתות )ה א( למדוהו מגזירה שווה:

)ט( לא תכלה פאת שדך -
שיניח פאה בסוף שדהו:
ולקט קצירך -
שבלים הנושרים בשעת קצירה אחת או
שתים ,אבל שלוש אינן לקט:

)י( לא תעולל -
לא תיטול עוללות שבה והן ניכרות .איזהו
עוללות? כל שאין לה לא כתף ולא נטף:
ופרט כרמך -
גרגרי ענבים הנושרים בשעת בצירה:
אני ה' אלוהיכם -
דיין להיפרע ואיני גובה מכם אלא נפשות,
שנאמר )משלי כב  -כג( אל תיגזל דל וגו' כי
ה' יריב ריבם וגו':

)יא( לא תגנבו -
אזהרה לגונב ממון ,אבל לא תגנוב )שמות
כ יג( שבעשרת הדברות ,אזהרה לגונב
נפשות.
דבר הלמד מענינו ,דבר שחייבין עליו מיתת
בית דין:
ולא תכחשו -
לפי שנאמר )ויקרא ה כב( וכחש בה ,משלם
קרן וחומש .למדנו עונש .אזהרה מנין?
תלמוד לומר :ולא תכחשו:
ולא תשקרו -
לפי שנאמר )שם( ונשבע על שקר ,ישלם
קרן וחומש .למדנו עונש .אזהרה מנין?
תלמוד לומר :ולא תשקרו:
לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו ולא
תשבעו -
אם גנבת ,סופך לכחש ,סופך לשקר ,סופך
להישבע לשקר:

)ח( ואכליו עונו ישא -
בנותר גמור הכתוב מדבר ואינו ענוש כרת
על הנשחט חוץ למקומו שכבר מיעטו

)יב( ולא תשבעו בשמי -
למה נאמר? לפי שנאמר )שמות כ ז( לא
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תשא את שם ה' אלוהיך לשווא ,יכול לא
יהא חייב אלא על שם המיוחד ,מנין לרבות
כל הכינויין? תלמוד לומר :ולא תשבעו
בשמי לשקר ,כל שם שיש לי:

)יג( לא תעשק -
זה הכובש שכר שכיר:
לא תלין -
לשון נקבה מוסב על הפעולה:
עד בקר -
בשכיר יום הכתוב מדבר ,שיציאתו
מששקעה החמה ,לפיכך זמן גבוי שכרו כל
הלילה.
ובמקום אחר הוא אומר )דברים כד טו(
ולא תבוא עליו השמש ,מדבר בשכיר לילה,
שהשלמת פעולתו משיעלה עמוד השחר,
לפיכך זמן גבוי שכרו כל היום ,לפי שנתנה
תורה זמן לבעל הבית עונה לבקש מעות:

ИВРИТ ЗА 5 МИНУТ


)טו( לא תעשו עול במשפט -
מלמד שהדיין המקלקל את הדין קרוי עול,
שנאוי ומשוקץ ,חרם ותועבה .שהעול קרוי
תועבה ,שנאמר )דברים כה טז( כי תועבת
ה' וגו' כל עושה עול ,והתועבה קרויה שקץ
וחרם ,שנאמר )שם ז כו( ולא תביא תועבה
אל ביתך והיית חרם כמוהו שקץ תשקצנו
וגו':
לא תשא פני דל -
שלא תאמר עני הוא זה והעשיר חייב לפרנסו,
אזכנו בדין ,ונמצא מתפרנס בנקיות:
ולא תהדר פני גדול -
שלא תאמר עשיר הוא זה בן גדולים הוא
זה ,היאך אביישנו ואראה בבושתו ,עונש יש
בדבר ,לכך נאמר ולא תהדר פני גדול:
בצדק תשפט עמיתך -
כמשמעו .דבר אחר :הוי דן את חברך לכף
זכות:

וכן רוכל הסוחר ומרגל אחר כל סחורה ,וכל
המוכר בשמים להתקשט בהם הנשים ,על
שם שמחזר תמיד בעיירות נקרא רוכל ,לשון
רוגל.
ותרגומו :לא תיכול קורצין .כמו )דניאל ג ח(
ואכלו קרציהון די יהודיא .אכל ביה קורצא
בי מלכא )ברכות נח א(.
נראה בעיני שהיה משפטם לאכול בבית
המקבל דבריהם שום הלעטה ,והוא גמר
חיזוק ,שדבריו מקוימים ויעמידם על האמת,
ואותה הלעטה נקראת אכילת קורצין ,לשון
קורץ בעיניו )משלי ו יג( ,שכן דרך כל הולכי
רכיל לקרוץ בעיניהם ולרמוז דברי רכילותן,
שלא יבינו שאר השומעים:
לא תעמד על דם רעך -
לראות במיתתו ואתה יכול להצילו ,כגון
טובע בנהר ,וחיה או לסטים באים עליו:
אני ה' -
נאמן לשלם שכר ,ונאמן להיפרע:

)טז( לא תלך רכיל -
)יד( לא תקלל חרש -
אין לי אלא חרש .מנין לרבות כל אדם?
תלמוד לומר )שמות כב כז( :בעמך לא
תאר.
אם כן למה נאמר חרש? מה חרש מיוחד
שהוא בחיים אף כל שהוא בחיים ,יצא המת
שאינו בחיים:
ולפני עור לא תתן מכשל -
לפני הסומא בדבר לא תיתן עצה שאינה
הוגנת לו ,אל תאמר מכור שדך וקח לך
חמור ,ואתה עוקף עליו ונוטלה הימנו:
ויראת מאלוהיך -
לפי שהדבר הזה אינו מסור לבריות לידע אם
דעתו של זה לטובה או לרעה ,ויכול להשמט
ולומר לטובה נתכוונתי ,לפיכך נאמר בו
ויראת מאלוהיך המכיר מחשבותיך.
וכן כל דבר המסור ללבו של אדם העושהו
ואין שאר הבריות מכירות בו ,נאמר בו
ויראת מאלוהיך:

קרן היהלומים של משה

אני אומר על שם שכל משלחי מדנים
ומספרי לשון הרע הולכים בבתי רעיהם
לרגל מה יראו רע או מה ישמעו רע לספר
בשוק ,נקראים הולכי רכיל ,הולכי רגילה
אשפיימנ"ט בלע"ז ]ריגול[ .וראיה לדברי:
שלא מצינו רכילות שאין כתוב בלשון הליכה
לא תלך רכיל .הולכי רכיל נחושת וברזל
)ירמיה ו כח( .ושאר לשון הרע אין כתוב בו
הליכה :מלשני בסתר רעהו )תהילים קא ה(.
לשון רמיה )שם קכ ב( .לשון מדברת גדולות
)שם יב ד(.
לכך אני אומר שלשון רכיל לשון הולך ומרגל,
שהכ"ף נחלפת בגימ"ל .שכל האותיות
שמוצאיהם ממקום אחד מתחלפות זו בזו:
בי"ת ,בפ"א ובוי"ו ,גימ"ל ,בכ"ף וקו"ף ,נו"ן,
בלמ"ד ,ורי"ש וזי"ן ,בצד"י.
וכן )ש"ב יט כח( וירגל בעבדך ,רגל ותרמה
לומר עלי רעה .וכן )תהילים טו ג( לא רגל
על לשונו.

)יז( ולא תשא עליו חטא -
לא תלבין את פניו ברבים:

)יח( לא תקם -
אמר לו :השאילני מגלך .אמר לו :לאו.
למחר אמר לו :השאילני קרדומך .אמר לו:
איני משאילך כדרך שלא השאלתני .זו היא
נקימה .ואיזו היא נטירה? אמר לו :השאילני
קרדומך .אמר לו :לאו.
למחר אמר לו :השאילני מגלך .אמר לו:
הא לך ואיני כמותך ,שלא השאלתני .זו היא
נטירה ,שנוטר האיבה בלבו אף על פי שאינו
נוקם:
ואהבת לרעך כמוך -
אמר רבי עקיבא :זה כלל גדול בתורה:

)יט( את חקתי תשמרו -
ואלו הן בהמתך לא תרביע כלאים וגו',
חוקים אלו גזרות מלך שאין טעם לדבר:
ובגד כלאים -
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למה נאמר? לפי שנאמר לא תלבש שעטנז

)כ( נחרפת לאיש -

ורבותינו למדו מכאן :שמי שהוא במלקות

צמר ופשתים יחדו )דברים כב יא( .יכול לא

מיועדת ומיוחדת לאיש ,ואיני יודע לו דמיון
במקרא .ובשפחה כנענית שחציה שפחה
וחציה בת חורין המאורסת לעבד עברי
שמותר בשפחה ,הכתוב מדבר:
והפדה לא נפדתה -
פדויה ואינה פדויה וסתם פדיון בכסף:
או חפשה -
בשטר:
בקרת תהיה -
היא לוקה ולא הוא ,יש על בית דין לבקר
את הדבר שלא לחייבו מיתה ,כי לא חפשה,
ואין קידושיה קידושין גמורין.

יהא בקריאה ,שהדיינים המלקין קורין על

ילבש גיזי צמר ואניצי פשתן? תלמוד לומר:
בגד .מנין לרבות הלבדים? תלמוד לומר:
שעטנז ,דבר שהוא שוע טווי ונוז.
ואומר אני :נוז לשון דבר הנמלל ושזור זה
עם זה לחברו ,מישטי"ר בלע"ז ]לערבב[,
כמו )מועד קטן יב ב( חזיין לנאזי דאית
בהון ,שאנו מפרשין לשון כמוש פלישטר"א
]כמוש[ .ולשון שעטנז פירש מנחם מחברת
צמר ופשתים:

96

הלוקה )דברים כח נח  -נט( אם לא תשמור
לעשות וגו' והפלא ה' את מכותך וגו':
כי לא חפשה -
לפיכך אין חייב עליה מיתה ,שאין קידושיה
קידושין .הא אם חופשה? קידושיה קידושין
וחייב מיתה:

)כב( ונסלח לו מחטאתו אשר חטא -
לרבות את המזיד כשוגג:
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ואהבת לרעך כמוך
תניא ,פרק ל"ב

והנה ע"י קיום הדברי' הנ"ל להיות גופו נבזה ונמאס בעיניו רק שמחתו תהיה
שמחת הנפש לבדה הרי זו דרך ישרה וקלה לבא לידי קיום מצות ואהבת לרעך
כמוך לכל נפש מישראל למגדול ועד קטן .כי מאחר שגופו נמאס ומתועב אצלו
והנפש והרוח מי יודע גדולתן ומעלתן בשרשן ומקורן באלקי' חיים .בשגם
שכולן מתאימות ואב א' לכולנה ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש
נפשם בה' אחד רק שהגופים מחולקי' .ולכן העושי' גופם עיקר ונפשם טפלה
אי אפשר להיות אהבה ואחוה אמיתית ביניהם אלא התלויה בדבר לבדה .וז"ש
הלל הזקן על קיום מצוה זו זהו כל התורה כולה ואידך פירושא הוא כו' .כי יסוד
ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלו' הנפש על הגוף מעלה מעלה עד עיקרא
ושרשא דכל עלמין וגם להמשיך אור א"ס ב"ה בכנסת ישראל כמ"ש לקמן
דהיינו במקור נשמות כל ישראל למהוי אחד באחד דוקא ולא כשיש פירוד ח"ו
בנשמות דקב"ה לא שריא באתר פגים וכמ"ש ברכנו אבינו כולנו כאחד באור
פניך וכמ"ש במ"א באריכות:
ומ"ש בגמ' שמי שרואה בחבירו שחטא מצוה לשנאותו וגם לומר לרבו
שישנאהו .היינו בחבירו בתורה ומצות וכבר קיים בו מצות הוכח תוכיח את
עמיתך עם שאתך בתורה ובמצות ואעפ"כ לא שב מחטאו כמ"ש בס' חרדים
אבל מי שאינו חבירו ואינו מקורב אצלו הנה ע"ז אמר הלל הזקן הוי מתלמידיו
של אהרן אוהב שלום וכו' אוהב את הבריות ומקרבן לתורה .לומר שאף
הרחוקים מתורת ה' ועבודתו ולכן נקראי' בשם בריות בעלמא צריך למשכן
בחבלי עבותו' אהבה וכולי האי ואולי יוכל לקרבן לתורה ועבודת ה' והן לא
לא הפסיד שכר מצות אהבת ריעים וגם המקורבים אליו והוכיחם ולא שבו
מעונותיהם שמצוה לשנאותם מצוה לאהבם ג"כ ושתיהן הן אמת שנאה מצד
הרע שבהם ואהבה מצד בחי' הטוב הגנוז שבהם שהוא ניצוץ אלקות שבתוכם
המחיה נפשם האלקית וגם לעורר רחמים בלבו עליה כי היא בבחי' גלות בתוך
הרע מס"א הגובר עליה ברשעי' והרחמנות מבטלת השנאה ומעוררת האהבה
כנודע ממ"ש ליעקב אשר פדה את אברהם ]ולא אמר דה"עה תכלית שנאה
שנאתים וגו' אלא על המינים והאפיקורסים שאין להם חלק באלהי ישראל
כדאיתא בגמרא ר"פ ט"ז דשבת[:

משה
של משה
היהלומים של
קרןן היהלומים
קר
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ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

פעילות יצירתית

שמות פרק ל״ב
א

ן-ה ָהר וַיִּ קָּ הֵ ל
משׁה ָל ֶרדֶ ת ִמ ָ
י-בשׁשׁ ֶ
ֵ
ַויּ ְַרא ָהעָ ם ִכּ

אוֹתָך ְלגוֹי גָּדוֹל:
ְ

ֱֹלהים
ה-לנוּ א ִ
ֹאמרוּ אֵ ָליו קוּם עֲ ֵשׂ ָ
ָהעָ ם עַ ל-אַ הֲ ר ֹן ַויּ ְ

יא

משׁה ָה ִאישׁ אֲ ֶשׁר הֶ ע ֱָלנוּ
אֲ ֶשׁר י ְֵלכוּ ְלפָ נֵינוּ ִכּי-זֶה ֶ

את מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
יְ הוָֹה יֶחֱ ֶרה אַ ְפָּך ְבּעַ מֶּ ָך אֲ ֶשׁר הוֹצֵ ָ

ה-היָה לוֹ:
ָ
מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ל ֹא י ַָד ְענוּ מֶ

וּביָד חֲ זָקָ ה:
ְבּכ ַֹח גָּדוֹל ְ

ב

ָהב אֲ ֶשׁר ְבּאָ זְ נֵי
ַויּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם אַ הֲ ר ֹן פרקוּ נִ זְ מֵ י ַהזּ ָ

וּבנ ֹתֵ יכֶ ם וְ ָה ִביאוּ אֵ ָלי:
נְ ֵשׁיכֶ ם ְבּנֵיכֶ ם ְ

ג

ָהב אֲ ֶשׁר ְבּאָ זְ נֵיהֶ ם
ל-העָ ם אֶ ת-נִ זְ מֵ י ַהזּ ָ
וַיִּ ְתפרקוּ ָכּ ָ

ַויּ ִָביאוּ אֶ ל-אַ הֲ ר ֹן:

ד

וַיִּ קַּ ח ִמיּ ָָדם ַויּ ַָצר א ֹתוֹ ַבּחֶ ֶרט ַויַּעֲ ֵשׂהוּ עֵ גֶל ַמסֵּ כָ ה

יב

ֱֹלהיו ַויּ ֹאמֶ ר ָל ָמה
ת-פּנֵי יְ הוָֹה א ָ
משׁה אֶ ְ
וַיְ ַחל ֶ

ָל ָמּה י ְ
הוֹציאָ ם
ִ
ֹאמרוּ ִמ ְצ ַריִ ם לֵ אמ ֹר ְבּ ָרעָ ה

ֹלּתם מֵ עַ ל ְפּנֵי ָהאֲ ָד ָמה שׁוּב
וּלכַ ָ
ַלהֲ ר ֹג א ָֹתם בֶּ ָה ִרים ְ
ל-ה ָרעָ ה ְלעַ מֶּ ָך:
ָ
מֵ חֲ רוֹן אַ פֶּ ָך וְ ִהנָּחֵ ם עַ

יג

זְ כ ֹר ְלאַ ְב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ְ
וּליִ ְשׂ ָראֵ ל עֲ ָבדֶ יָך אֲ ֶשׁר

נִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ָלהֶ ם ָבְּך ו ְַתּ ַדבֵּ ר אֲ לֵ הֶ ם אַ ְרבֶּ ה אֶ ת-ז ְַרעֲ כֶ ם

ֹאמרוּ אֵ לֶּ ה אֱֹלהֶ יָך יִ ְשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר הֶ עֱלוָּך מֵ אֶ ֶרץ
ַויּ ְ

ְכּ ְ
ל-האָ ֶרץ ַהזּ ֹאת אֲ ֶשׁר אָ ַמ ְר ִתּי אֶ תֵּ ן
ָ
כוֹכבֵ י ַה ָשּׁ ָמיִ ם וְ כָ

ִמ ְצ ָריִ ם:

ְלז ְַרעֲ כֶ ם וְ נָחֲ לוּ ְלע ָֹלם:

ה

ֹאמר
ַויּ ְַרא אַ הֲ ר ֹן וַיִּ בֶ ן ִמזְ בֵּ ַח ְלפָ נָיו וַיִּ ְק ָרא אַ הֲ ר ֹן ַויּ ַ

ַחג ַליהוָֹה ָמ ָחר:

ו

ֵשׁב
ַויּ ְַשׁ ִכּימוּ ִמ ָמּחֳ ָרת ַויַּעֲ לוּ ע ֹֹלת ַויַּגִּ שׁוּ ְשׁ ָל ִמים ַויּ ֶ

ָהעָ ם לֶ ֱאכ ֹל וְ ָשׁתוֹ ַויָּקֻ מוּ ְל ַצחֵ ק:

ז

ְך-רד ִכּי ִשׁחֵ ת עַ ְמָּך אֲ ֶשׁר
ֵ
ל-משׁה לֶ
ֶ
וַיְ ַדבֵּ ר יְ הוָֹה אֶ

ית מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
הֶ עֱלֵ ָ

ח

יתם עָ שׂוּ ָלהֶ ם עֵ גֶל
ן-הדֶּ ֶרְך אֲ ֶשׁר ִצוִּ ִ
סָ רוּ ַמהֵ ר ִמ ַ

יד
וּשׁנֵי לֻ ח ֹת ָהעֵ דֻ ת ְבּיָדוֹ
ן-ה ָהר ְ
משׁה ִמ ָ
טו וַיִּ פֶ ן ַויּ ֵֶרד ֶ

ל-ה ָרעָ ה אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ַלעֲ שׂוֹת ְלעַ מּוֹ:
ָ
וַיִּ נָּחֶ ם יְ הוָֹה עַ

וּמזֶּה הֵ ם ְכּתֻ ִבים:
לֻ ח ֹת ְכּתֻ ִבים ִמ ְשּׁנֵי עֶ ְב ֵריהֶ ם ִמזֶּה ִ

טז

ֱֹלהים הֵ ָמּה וְ ַה ִמּ ְכ ָתּב ִמ ְכ ַתּב
וְ ַהלֻּ ח ֹת ַמעֲ ֵשׂה א ִ

ל-הלֻּ ח ֹת:
ַ
ֱֹלהים הוּא ָחרוּת עַ
א ִ

יז

הוֹשׁעַ אֶ ת-קוֹל ָהעָ ם ְבּ ֵרע ֹה ַויּ ֹאמֶ ר אֶ ל-
ֻ
וַיִּ ְשׁ ַמע יְ

משׁה קוֹל ִמ ְל ָח ָמה ַבּ ַמּחֲ נֶה:
ֶ

ֹאמרוּ אֵ לֶּ ה אֱֹלהֶ יָך
ַמסֵּ כָ ה וַיִּ ְשׁ ַתּחֲ ווּ-לוֹ וַיִּ זְ ְבּחוּ-לוֹ ַויּ ְ

יח

יִ ְשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר הֶ עֱלוָּך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:

לוּשׁה קוֹל עַ נּוֹת אָ נ ִֹכי שׁ ֹמֵ עַ :
ָ
חֲ

ט

ָ
יתי אֶ
ל-משׁה ָר ִא ִ
ֶ
ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָֹה אֶ
ת-העָ ם ַהזֶּה וְ ִהנֵּה

ם-ק ֵשׁה-ע ֶֹרף הוּא:
עַ ְ

י

ֱשׂה
יחה ִלּי וְ יִ ַחר-אַ ִפּי ָבהֶ ם וַאֲ כַ לֵּ ם וְ אֶ ע ֶ
וְ עַ ָתּה ַהנִּ ָ
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יט

בוּרה וְ אֵ ין קוֹל עֲ נוֹת
ָ
ַויּ ֹאמֶ ר אֵ ין קוֹל עֲ נוֹת גְּ

ת-העֵ גֶל
ָ
ל-ה ַמּחֲ נֶה ַויּ ְַרא אֶ
ַ
וַיְ ִהי ַכּאֲ ֶשׁר קָ ַרב אֶ

ת-הלֻּ ח ֹת
ַ
משׁה ַויּ ְַשׁלֵ ְך ִמיּ ָָדו אֶ
וּמח ֹֹלת וַיִּ ַחר-אַ ף ֶ
ְ
וַיְ ַשׁבֵּ ר א ָֹתם ַתּ ַחת ָה ָהר:
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)ז( וידבר -
לשון קושי הוא .כמו )בראשית מב ז( וידבר
אתם קשות:
לך רד -
רד מגדולתך ,לא נתתי לך גדולה אלא
בשבילם .באותה שעה נתנדה משה מפי
בית דין של מעלה:
שחת עמך -
שחת העם לא נאמר אלא עמך ,ערב רב
שקבלת מעצמך וגיירתם ולא נמלכת בי,
ואמרת טוב שידבקו גרים בשכינה ,הם
שחתו והשחיתו:

)ט( קשה ערף -
מחזרין קשי ערפם לנגד מוכיחיהם ,וממאנים
לשמוע:

)י( הניחה לי –
עדיין לא שמענו ,שהתפלל משה עליהם,
והוא אומר הניחה לי ,אלא כאן פתח לו
פתח והודיעו ,שהדבר תלוי בו ,שאם יתפלל
עליהם לא יכלם:

)יא( למה ה' יחרה אפך -
כלום מתקנא אלא חכם בחכם ,גבור
בגבור:

)יב( והנחם -
התעשת מחשבה אחרת להטיב להם:

קרן היהלומים של משה

על הרעה -
אשר חשבת להם:

היו האותיות נקראות ,ומעשה נסים היה:

)יג( זכר לאברהם -

)טז( מעשה אלוהים המה -

אם עברו על עשרת הדברות ,אברהם
אביהם נתנסה בעשרה ניסיונות ועדיין לא
קבל שכרו ,תנהו לו ,ויצאו עשרה בעשרה:
לאברהם ליצחק ולישראל -
אם לשרפה הם ,זכור לאברהם שמסר עצמו
לישרף עליך באור כשדים.
אם להריגה ,זכור ליצחק שפשט צוארו
לעקידה .אם לגלות ,זכור ליעקב שגלה
לחרן.
ואם אינן נצולין בזכותן ,מה אתה אומר לי
)פסוק י( ואעשה אותך לגוי גדול?!
אם כסא של שלוש רגלים אינו עומד לפניך
בשעת כעסך ,קל וחומר לכסא של רגל
אחת!
אשר נשבעת להם בך -
לא נשבעת להם בדבר שהוא כלה ,לא
בשמים ולא בארץ לא בהרים ולא בגבעות,
אלא בך ,שאתה קיים ושבעותך קיימת
לעולם ,שנאמר )בראשית כב טז( בי
נשבעתי נאם ה'.
וליצחק נאמר )שם כו ג( והקימותי את
השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך.
וליעקב נאמר )שם לה יא( אני אל שדי פרה
ורבה ,נשבע לו באל שדי:

כמשמעו הוא בכבודו עשאן.
דבר אחר :כאדם האומר לחבירו כל עסקיו
של פלוני במלאכת פלונית ,כך כל שעשועיו
של הקב"ה בתורה:
חרות -
לשון חרת וחרט אחד הוא ,שניהם לשון
חיקוק אנטייליי"ר בלעז ]לחתוך[:

)טו( משני עבריהם -

)יז( ברעה -
בהריעו ,שהיו מריעים ושמחים וצוחקים:

)יח( אין קול ענות גבורה -
אין הקול הזה נראה קול עניית גיבורים
הצועקים נצחון ולא קול חלשים שצועקים
וי או ניסה:
קול ענות -
קול חרופין וגדופין המענין את נפש שומען
כשנאמרין לו:

)יט( וישלך מידיו וגו' -
אמר מה פסח שהיא אחת מן המצות ,אמרה
תורה )שמות יב מג( כל בן נכר לא יאכל
בו ,התורה כלה כאן ,וכל ישראל משומדים
ואתננה להם?!
תחת ההר -
לרגלי ההר:
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איתויות
הכתיבה
ואיתיות
נחקיקה

ליקוטי תורה ,פרשת חוקת נ"ו ,א'
וידבר הוי' וגו' זאת חקת התורה אשר צוה הוי' לאמר.
וצ"ל דהא כתיב תחלה וידבר הוי' שהקב"ה הוא
המדבר למשה זאת חקת התורה וא"כ מהו אשר צוה
הוי' הל"ל אשר אני מצוה .גם להבין קצת ענין פרה
אדומה שנאמר בה חקת התורה .אך הענין דהנה
התורה נק' תורה שבכתב הקב"ה אומר ומשה כותב
ודברי סופרים נק' תורה שבעל פה .אמנם חקת התורה
לשון חקיקה )כמ"ש ברבות ר"פ זו חקה חקקתי( ,והיינו
כמו שהתורה היא בשרשה ומקורה ששם היא בבחי'
אותיות החקיקה שהוא מדרגה עליונה מבחי' התלב
שותה במדרגת שנק' אותיות הכתב להיות נק' תורה
שבכתב כמו עד"מ בגשמיות באותיות הנכתבים ע"ג
הקלף לבן הרי האותיות הם דיו שהוא דבר זר ונפרד
מהקלף שלא היה לו שום שייכות מקודם אל הקלף
רק שאח"כ כשכותב הספר בדיו ע"ג קלף נתאחדו והיו
לאחדים .אבל אותיות החקיקה הם מיניה וביה והן
דבר א' ממש עם האבן שנחקקו בו* )ועמ"ש מענין זה
בד"ה אם בחקתי תלכו ועמ"ש בד"ה שחורה אני ונאוה
בענין שהתורה ניתנה באש שחורה ע"ג אש לבנה .וזהו
ענין תורה שבכתב .וממש"ש יובן ג"כ ענין פי' אותיות
החקיקה דהיינו עד"מ האותיות שבנפש ע"ש( וזהו זאת
חקת התורה .כלומר שע"י מצות פרה אדומה שהיא
חוקה )עיין בקהלת רבה ס"פ מי כהחכם וברבות בא
פי"ט תצוה ר"פ ל"ח אמור ספ"ל נשא פי"ב דרמ"ט ע"ד
פי"ג דרנ"ג ע"ד( תמשיכו למעלה בחי' אותיות החקי
קה של התורה להיות משם ממש יורד ונמשך בבחי'
אותיות הכתב דהיינו בתשב"כ ומתשב"כ יומשך גילוי
זה בתשבע"פ .והיינו לפי שמצות פרה אדומה הוא
כללות התורה כמשי"ת ולזאת ירדה הנשמה ממקום
כבודה בג"ע ונתלבשה בגוף החומרי כדי לעשות את
התורה .וזהו ויצונו ה' לעשות את כל החקים האלה
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כו' וזהו ועשיתם אתם וכתיב ושמרתם את חקתי כו'
אשר יעשה אותם האדם שהאדם הוא העושה אותן
למצות וחוקים שממשיך אותן מבחי' אותיות החקי
קה בבחינת תורה שבכתב ועי"ז וחי בהם וזהו ירידת
הנשמות בגוף ירידה צורך עליה ועשיה והמשכה זו
היינו ע"י אתעדל"ת וכמ"ש ואהבת בכל לבבך כו',
ועי"ז אח"כ והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך כו'
)וזהו ע"ד שנת' סד"ה זכור את יום השבת לקדשו
וכתיב שמור כו' גבי וכדי להעלות התורה ולקשרה
באור א"ס ב"ה ממש שלמעלה מבחי' אדם כו' ע"ש גם
כמ"ש סד"ה נר חנוכה כו' מזוזה מימין שאותיות התו
רה שרשן למעלה מעלה מבחי' התורה ונמשך משם
בחי' תוספת אור באור התורה והיינו ע"י ההעלאה של
נר מצוה וע"י אותיות התפלה כו' ע"ש ,וענין האותיות
שלמעלה מהתורה עצמה היינו בחי' אותיות החקי
קה( .ולהבין איך יהיה ביכולתם להמשיך המשכה
עליונה זו וגם מה שייכות ענין זה שהוא כללות התורה
למצות פרה אדומה דוקא .והענין דהנה מבואר במ"א
)בפ' יתרו בד"ה וכל העם רואים את הקולות(.
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בגדי כהונה

שמות פרק כ״ח
א

ת-בּנָיו ִאתּוֹ
ָ
וְ אַ ָתּה ַה ְק ֵרב אֵ לֶ יָך אֶ ת-אַ הֲ ר ֹן אָ ִחיָך וְ אֶ

יב

ת-שׁתֵּ י ָהאֲ ָבנִ ים עַ ל ִכּ ְתפ ֹת ָהאֵ פ ֹד אַ ְבנֵי
וְ ַשׂ ְמ ָתּ אֶ ְ

נוֹ-לי אַ הֲ ר ֹן נ ָָדב וַאֲ ִביהוּא
ִמתּוְֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ְלכַ הֲ ִ

מוֹתם ִל ְפנֵי
ת-שׁ ָ
זִ ָכּר ֹן ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ נ ָָשׂא אַ הֲ ר ֹן אֶ ְ

ית ָמר ְבּנֵי אַ הֲ ר ֹן:
אֶ ְלעָ זָר וְ ִא ָ

ל-שׁתֵּ י ְכתֵ פָ יו ְלזִ ָכּר ֹן:
יְ הוָֹה עַ ְ

ב

ית ִבגְ דֵ י-ק ֹדֶ שׁ ְלאַ הֲ ר ֹן אָ ִחיָך ְלכָ בוֹד
וְ עָ ִשׂ ָ

יג
וּשׁתֵּ י ַשׁ ְר ְשׁר ֹת ז ָָהב ָטהוֹר ִמגְ ָבֹּלת ַתּעֲ ֶשׂה א ָֹתם
יד ְ

רוּח
ַ
אתיו
ל-ח ְכמֵ י-לֵ ב אֲ ֶשׁר ִמלֵּ ִ
ל-כּ ַ
ָ
וְ אַ ָתּה ְתּ ַדבֵּ ר אֶ

ת-שׁ ְר ְשׁר ֹת ָהעֲ בֹת ֹת עַ ל-
ַ
ַמעֲ ֵשׂה עֲ ב ֹת וְ נ ַָת ָתּה אֶ

וּל ִת ְפאָ ֶרת:
ְ

ג

נוֹ-לי:
ת-בּגְ דֵ י אַ הֲ ר ֹן ְלקַ ְדּשׁוֹ ְלכַ הֲ ִ
ָח ְכ ָמה וְ עָ שׂוּ אֶ ִ

ד

וּמ ִעיל
חשׁן וְ אֵ פוֹד ְ
וְ אֵ לֶּ ה ַה ְבּג ִָדים אֲ ֶשׁר יַעֲ שׂוּ ֶ

ית ִמ ְשׁ ְבּצ ֹת ז ָָהב:
וְ עָ ִשׂ ָ

ַה ִמּ ְשׁ ְבּצ ֹת:

טו

חשׁב ְכּ ַמעֲ ֵשׂה אֵ פ ֹד
חשׁן ִמ ְשׁפָּ ט ַמעֲ ֵשׂה ֵ
ית ֶ
וְ עָ ִשׂ ָ

וּכתֹנֶת ַתּ ְשׁבֵּ ץ ִמ ְצנֶפֶ ת וְ אַ ְבנֵט וְ עָ שׂוּ ִבגְ דֵ י-ק ֹדֶ שׁ
ְ

תוֹלעַ ת ָשׁנִ י וְ ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר
ַתּעֲ ֶשׂנּוּ ז ָָהב ְתּכֵ לֶ ת וְ אַ ְרגּ ָָמן וְ ַ

נוֹ-לי:
וּל ָבנָיו ְלכַ הֲ ִ
ְלאַ הֲ ר ֹן אָ ִחיָך ְ

ַתּעֲ ֶשׂה א ֹתוֹ:

ה

ת-האַ ְרגּ ָָמן
ָ
ת-ה ְתּכֵ לֶ ת וְ אֶ
ַ
ָהב וְ אֶ
ת-הזּ ָ
ַ
וְ הֵ ם יִ ְקחוּ אֶ

ת-ה ֵשּׁשׁ:
ַ
ת-תּוֹלעַ ת ַה ָשּׁנִ י וְ אֶ
ַ
וְ אֶ

ו

תּוֹלעַ ת ָשׁנִ י
ַ
ת-האֵ פ ֹד ז ָָהב ְתּכֵ לֶ ת וְ אַ ְרגּ ָָמן
ָ
וְ עָ שׂוּ אֶ

חשׁב:
וְ ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר ַמעֲ ֵשׂה ֵ

ז
ח וְ חֵ ֶשׁב אֲ פֻ ָדּתוֹ אֲ ֶשׁר עָ ָליו ְכּ ַמעֲ ֵשׂהוּ ִממֶּ נּוּ יִ ְהיֶה

צוֹתיו וְ חֻ ָבּר:
ל-שׁנֵי ְק ָ
ְשׁתֵּ י ְכתֵ פ ֹת ח ְֹבר ֹת יִ ְהיֶה-לּוֹ אֶ ְ

תוֹלעַ ת ָשׁנִ י וְ ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר:
ז ָָהב ְתּכֵ לֶ ת וְ אַ ְרגּ ָָמן וְ ַ

ט

וּפ ַתּ ְח ָתּ עֲ לֵ יהֶ ם ְשׁמוֹת
ת-שׁתֵּ י אַ ְבנֵי-שׁ ַֹהם ִ
וְ ָלקַ ְח ָתּ אֶ ְ

ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל:

י

ת-שׁמוֹת ַה ִשּׁ ָשּׁה
ִשׁ ָשּׁה ִמ ְשּׁמ ָֹתם עַ ל ָהאֶ בֶ ן ָהאֶ ָחת וְ אֶ ְ

תוֹלד ָֹתם:
ל-האֶ בֶ ן ַה ֵשּׁנִ ית ְכּ ְ
ָ
נּוֹת ִרים עַ
ַה ָ

יא

ת-שׁתֵּ י
ַמעֲ ֵשׂה ָח ַרשׁ אֶ בֶ ן ִפּתּוּחֵ י ח ָֹתם ְתּפַ ַתּח אֶ ְ

טז
טוּרים אָ בֶ ן טוּר
ִ
את בוֹ ִמלֻּ אַ ת אֶ בֶ ן אַ ְר ָבּעָ ה
וּמלֵּ ָ
יז ִ
ָרבוּעַ יִ ְהיֶה ָכּפוּל ז ֶֶרת אָ ְרכּוֹ וְ ז ֶֶרת ָר ְחבּוֹ:

א ֹדֶ ם ִפּ ְט ָדה
וּב ֶרקֶ ת ַהטּוּר ָהאֶ ָחד:
ָ

יח
ישׁי לֶ ֶשׁם ְשׁבוֹ וְ אַ ְח ָל ָמה:
יט וְ ַהטּוּר ַה ְשּׁ ִל ִ
יעי ַתּ ְר ִשׁישׁ וְ שׁ ַֹהם וְ י ְָשׁפֶ ה ְמ ֻשׁ ָבּ ִצים
כ וְ ַהטּוּר ָה ְר ִב ִ
וְ ַהטּוּר ַה ֵשּׁנִ י נ ֹפֶ ְך סַ ִפּיר וְ יַהֲ ֹלם:

ז ָָהב יִ ְהיוּ ְבּ ִמלּוּא ָֹתם:

כא

ל-שׁמ ֹת ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל ְשׁתֵּ ים
וְ ָהאֲ ָבנִ ים ִתּ ְהיֶי ָן עַ ְ

ל-שׁמוֹ ִתּ ְהיֶי ָן
חוֹתם ִאישׁ עַ ְ
ָ
ל-שׁמ ָֹתם ִפּתּוּחֵ י
עֶ ְשׂ ֵרה עַ ְ
ִל ְשׁנֵי עָ ָשׂר ָשׁבֶ ט:

כב

חשׁן ַשׁ ְרשׁ ֹת גּ ְַבלֻ ת ַמעֲ ֵשׂה עֲ ב ֹת
ל-ה ֶ
ַ
ית עַ
וְ עָ ִשׂ ָ

ל-שׁמ ֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל מֻ סַ בּ ֹת ִמ ְשׁ ְבּצוֹת ז ָָהב
ָהאֲ ָבנִ ים עַ ְ

ז ָָהב ָטהוֹר:

ַתּעֲ ֶשׂה א ָֹתם:

כג
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חשׁן:
ל-שׁנֵי ְקצוֹת ַה ֶ
ְשׁתֵּ י ַה ַטּ ָבּעוֹת עַ ְ

כד

ל-הקּ ֹדֶ שׁ ְלזִ ָכּר ֹן ִל ְפנֵי-יְ הוָֹה
ַ
ל-לבּוֹ ְבּב ֹאוֹ אֶ
ַה ִמּ ְשׁפָּ ט עַ ִ

ל-שׁתֵּ י ַה ַטּ ָבּע ֹת
ָהב עַ ְ
ת-שׁתֵּ י עֲ בֹת ֹת ַהזּ ָ
וְ נ ַָת ָתּה אֶ ְ

ל

חשׁן:
ל-קצוֹת ַה ֶ
אֶ ְ

כה

ל-שׁתֵּ י
וְ אֵ ת ְשׁתֵּ י ְקצוֹת ְשׁתֵּ י ָהעֲ בֹת ֹת ִתּתֵּ ן עַ ְ

ל-כּ ְתפוֹת ָהאֵ פ ֹד אֶ ל-מוּל פָּ נָיו:
ַה ִמּ ְשׁ ְבּצוֹת וְ נ ַָת ָתּה עַ ִ

כו

ל-שׁנֵי
ית ְשׁתֵּ י ַט ְבּעוֹת ז ָָהב וְ ַשׂ ְמ ָתּ א ָֹתם עַ ְ
וְ עָ ִשׂ ָ

ל-שׂפָ תוֹ אֲ ֶשׁר אֶ ל-עֵ בֶ ר ָהאֵ פוֹד ָבּיְ ָתה:
חשׁן עַ ְ
ְקצוֹת ַה ֶ

כז

ָתּ ִמיד:

ל-שׁתֵּ י
ית ְשׁתֵּ י ַט ְבּעוֹת ז ָָהב וְ נ ַָת ָתּה א ָֹתם עַ ְ
וְ עָ ִשׂ ָ

ת-התֻּ ִמּים
ַ
אוּרים וְ אֶ
ת-ה ִ
ָ
ל-חשׁן ַה ִמּ ְשׁפָּ ט אֶ
ֶ
וְ נ ַָת ָתּ אֶ

וְ ָהיוּ עַ ל-לֵ ב אַ הֲ ר ֹן ְבּב ֹאוֹ ִל ְפנֵי יְ הוָֹה וְ נ ָָשׂא אַ הֲ ר ֹן אֶ ת-
ל-לבּוֹ ִל ְפנֵי יְ הוָֹה ָתּ ִמיד:
ִמ ְשׁפַּ ט ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל עַ ִ

לא
לב וְ ָהיָה ִפי-ר ֹאשׁוֹ ְבּתוֹכוֹ ָשׂפָ ה יִ ְהיֶה ְל ִפיו סָ ִביב
ת-מ ִעיל ָהאֵ פוֹד ְכּ ִליל ְתּכֵ לֶ ת:
ית אֶ ְ
וְ עָ ִשׂ ָ

ַמעֲ ֵשׂה א ֵֹרג ְכּ ִפי ַת ְח ָרא יִ ְהיֶה-לּוֹ ל ֹא יִ קָּ ֵרעַ :

ִכ ְתפוֹת ָהאֵ פוֹד ִמ ְלּ ַמ ָטּה ִממּוּל פָּ נָיו ְלעֻ ַמּת ַמ ְח ַבּ ְרתּוֹ

לג

ִמ ַמּעַ ל ְלחֵ ֶשׁב ָהאֵ פוֹד:

ל-שׁוּליו סָ ִביב וּפַ עֲ מֹנֵי ז ָָהב ְבּתוֹכָ ם סָ ִביב:
ָ
ָשׁנִ י עַ

כח

ל-ט ְבּע ֹת ָהאֵ פוֹד
ַ
חשׁן ִמ ַטּ ְבּע ָֹתו אֶ
ת-ה ֶ
ַ
וְ יִ ְר ְכּסוּ אֶ

לד

תוֹלעַ ת
ל-שׁוּליו ִרמֹּנֵי ְתּכֵ לֶ ת וְ אַ ְרגּ ָָמן וְ ַ
ָ
ית עַ
וְ עָ ִשׂ ָ

פַּ עֲ מ ֹן ז ָָהב וְ ִרמּוֹן פַּ עֲ מ ֹן ז ָָהב וְ ִרמּוֹן עַ ל-שׁוּלֵ י

ִבּ ְפ ִתיל ְתּכֵ לֶ ת ִל ְהיוֹת עַ ל-חֵ ֶשׁב ָהאֵ פוֹד וְ ל ֹא-יִ זַּח

ַה ְמּ ִעיל סָ ִביב:

חשׁן מֵ עַ ל ָהאֵ פוֹד:
ַה ֶ

לה

כט

חשׁן
ת-שׁמוֹת ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל ְבּ ֶ
וְ נ ָָשׂא אַ הֲ ר ֹן אֶ ְ

וְ ָהיָה עַ ל-אַ הֲ ר ֹן ְל ָשׁ ֵרת וְ נִ ְשׁ ַמע קוֹלוֹ ְבּב ֹאוֹ אֶ ל-

וּבצֵ אתוֹ וְ ל ֹא יָמוּת:
ַהקּ ֹדֶ שׁ ִל ְפנֵי יְ הוָֹה ְ


)א( ואתה הקרב אליך -
לאחר שתגמר מלאכת המשכן:

)ג( לקדשו לכהנו לי -
לקדשו להכניסו בכהונה על ידי הבגדים
שיהא כוהן לי .ולשון כהונה שירות הוא,
שוריינטריא"ה בלעז ]שירות[:

)ד( חשן -
תכשיט כנגד הלב:

102

ואפוד -
לא שמעתי ולא מצאתי בברייתא פירוש
תבניתו ,ולבי אומר לי שהוא חגור לו
מאחוריו ,רחבו כרוחב גב איש ,כמין
סינר שקורין פורציינ"ט בלעז ]חגורה[
שחוגרות השרות כשרוכבות על הסוסים,
כך מעשהו מלמטה ,שנאמר )שמואל ב ו
יד( ודוד חגור אפוד בד ,למדנו שהאפוד
חגורה היא .ואי אפשר לומר שאין בו
אלא חגורה לבדה ,שהרי נאמר )ויקרא ח
ז( ויתן עליו את האפוד ,ואחר כך ויחגור

אותו בחשב האפוד .ותרגם אונקלוס:
בהמיין אפודא ,למדנו שהחשב הוא החגור,
והאפוד שם תכשיט לבדו.
ואי אפשר לומר שעל שם שתי הכתפות שבו
הוא קרוי אפוד ,שהרי נאמר )פסוק כז( שתי
כתפות האפוד ,למדנו שהאפוד שם לבד,
והכתפות שם לבד ,והחשב שם לבד.לכך אני
אומר שעל שם הסינר של מטה קרוי אפוד,
על שם שאופדו ומקשטו בו ,כמו שנאמר
)ויקרא ח ז( ויאפוד לו בו .והחשב הוא
החגור שלמעלה הימנו .והכתפות קבועות
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בו.
ועוד אומר לי לבי ,שיש ראיה שהוא מין
לבוש ,שתרגם יונתן )שמואל ב' ו יד( :ודוד
חגור אפוד בד ,כרדוט דבוץ .ותרגם כמו
כן :מעילים ,כרדוטין .במעשה תמר אחות
אבשלום )שמואל ב יג יח( כי כן תלבשנה
בנות המלך הבתולות מעילים:
ומעיל -
הוא כמין חלוק ,וכן הכתונת ,אלא שהכתונת
סמוך לבשרו ומעיל קרוי חלוק עליון:
תשבץ -
עשויין משבצות לנוי ,והמשבצות הן כמין
גומות העשויות בתכשיטי זהב למושב
קביעות אבנים טובות ומרגליות ,כמו
שנאמר באבני האפוד )פסוק יא( מוסבות
משבצות זהב ,ובלעז קוראין אותו קשטונ"ש
]משבצות[:
מצנפת -
כמין כיפת כובע שקורין קויפ"א בלעז ]שביס
עשוי רשת[ ,שהרי במקום אחר קורא להם
)לט כח( מגבעות ,ומתרגמינן כובעין:
ואבנט -
היא חגורה על הכתונת ,והאפוד חגורה על
המעיל ,כמו שמצינו בסדר לבישתן )ויק־
רא ח ז( ויתן עליו את הכתנת ויחגור אותו
באבנט וילבש אותו את המעיל ויתן עליו את
האפוד:
בגדי קדש -
מתרומה המקודשת לשמי יעשו אותם:

)ה( והם יקחו -
אותם חכמי לב שיעשו הבגדים ,יקבלו מן
המתנדבים את הזהב ואת התכלת לעשות
מהן את הבגדים:

)ו( ועשו את האפוד -
אם באתי לפרש מעשה האפוד והחשן על
סדר המקראות ,הרי פירושן פרקים פרקים,
וישגה הקורא בצרופן ,לכך אני כותב
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מעשיהם כמות שהוא ,למען ירוץ הקורא
בו ,ואחר כך אפרש על סדר המקראות.
האפוד עשוי כמין סינר של נשים רוכבות
סוסים ,וחוגר אותו מאחוריו כנגד לבו
למטה מאציליו ,רחבו כמדת רוחב גבו של
אדם ויותר ומגיע עד עקביו ,והחשב מחובר
בראשו על פני רחבו מעשה אורג ,ומאריך
לכאן ולכאן כדי להקיף ולחגור בו ,והכתפות
מחוברות בחשב אחד לימין ואחד לשמאל,
מרוחקות זו מזו שיעור הבדלת כתפים,
מאחורי הכהן לשני קצות רחבו של סינר,
וכשזוקפן עומדות לו על שני כתפיו ,והן כמין
שתי רצועות עשויות ממין האפוד ,ארוכות
כדי שיעור לזקפן אצל צוארו מכאן ומכאן,
ונקפלות לפניו למטה מכתפיו מעט ,ואבני
השהם קבועות בהם ,אחת על כתף ימין
ואחת על כתף שמאל ,והמשבצות נתונות
בראשיהם לפני כתפיו ,ושתי עבותות הזהב
תחובות בשתי טבעות שבחשן בשני קצות
רחבו העליון ,אחת לימין ואחת לשמאל,
ושני ראשי השרשרת ]הימנית[ תקועין
במשבצות לימין ,וכן שני ראשי השרשרת
השמאלית תקועין במשבצות שבכתף
שמאל ,נמצא החושן תלוי במשבצות
האפוד על לבו מלפניו.
ועוד שתי טבעות בשני קצות החשן
בתחתיתו וכנגדם שתי טבעות בשתי כתפות
האפוד מלמטה בראשו התחתון המחובר
בחשב ,טבעות החשן אל מול טבעות
האפוד שוכבים זה על זה ומרכסן בפתיל
תכלת תחוב בטבעות האפוד והחשן ,שיהא
תחתית החשן דבוק לחשב האפוד ולא יהא
נד ונבדל ,הולך וחוזר:
זהב תכלת וארגמן תולעת שני ושש
משזר -
חמשת מינים הללו שזורין בכל חוט וחוט היו
מרדדין את הזהב כמין טסין דקין וקוצצין
פתילים מהם ,וטווין אותן חוט של זהב עם
שישה חוטים של תכלת ,וחוט של זהב עם

שישה חוטין של ארגמן ,וכן בתולעת שני,
וכן בשש ,שכל המינין חוטן כפול ששה,
וחוט של זהב עם כל אחד ואחד ,ואחר כך
שוזר את כולם כאחד ,נמצא חוטן כפול
עשרים ושמונה .וכן מפורש במסכת יומא
)עב א( ולמד מן המקרא הזה )שמות לט ג(:
וירקעו את פחי הזהב וקצץ פתילים לעשות,
את פתילי הזהב ,בתוך התכלת ובתוך
הארגמן וגו' ,למדנו שחוט של זהב שזור עם
כל מין ומין:
מעשה חושב -
כבר פירשתי )שמות כו א( שהוא אריגת
שתי קירות שאין צורות שני עבריה דומות
זו לזו:

)ז( שתי כתפות וגו' -
הסינר מלמטה ,וחשב האפוד היא החגורה
וצמודה לו מלמעלה דוגמת סינר הנשים,
ומגבו של כוהן היו מחוברות בחשב .שתי
חתיכות כמין שתי רצועות רחבות ,אחת
כנגד כל כתף וכתף ,וזוקפן על שתי כתפותיו
עד שנקפלות לפניו כנגד החזה ,ועל ידי
חבורן לטבעות החשן נאחזין מלפניו כנגד
לבו שאין נופלות ,כמו שמפורש בענין ,והיו
זקופות והולכות כנגד כתפיו ,ושתי אבני
השהם קבועות בהן ,אחת בכל אחת:
אל שני קצותיו -
אל רחבו של אפוד ,שלא היה רחבו אלא
כנגד גבו של כהן ,וגבהו עד כנגד האצילים
שקורין קודי"ש בלעז ]מרפקים[ שנאמר
)יחזקאל מד יח( לא יחגרו ביזע ,אין חוגרין
במקום זיעה ,לא למעלה מאציליהם ולא
למטה ממתניהם ,אלא כנגד אציליהם:
וחבר -
האפוד עם אותן שתי כתפות האפוד ,יחבר
אותם במחט למטה בחשב ,ולא יארגם עמו,
אלא אורגם לבדם ואחר כך מחברם:
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)ח( וחשב אפודתו -

)יב( לזכרון -

וחגור שעל ידו הוא מאפדו ומתקנהו לכהן
ומקשטו:
אשר עליו -
למעלה בשפת הסינר ,היא החגורה:
כמעשהו -
כאריגת הסינר מעשה חושב ומחמשת
מינים ,כך אריגת החשב מעשה חושב
ומחמשת מינין:
ממנו יהיה -
עמו יהיה ארוג ,ולא יארגנו לבד ויחברנו:

שיראה הקב"ה השבטים כתובים לפניו
ויזכור צדקתם:

)י( כתולדותם -
כסדר שנולדו ראובן שמעון לוי יהודה דן
נפתלי ,על האחת ,ועל השניה גד אשר
יששכר זבולן יוסף בנימין מלא ,שכן הוא
כתוב במקום תולדתו ,עשרים וחמש אותיות
בכל אחת ואחת:

)יא( מעשה חרש אבן -
מעשה אומן של אבנים .חרש זה דבוק הוא
לתיבה שלאחריו ,ולפיכך הוא נקוד פתח
בסופו .וכן )ישעיה מד יג( חרש עצים נטה
קו ,חרש של עצים .וכן )ישעיה מד יב( חרש
ברזל מעצד ,כל אלה דבוקים ופתוחים:
פתוחי חותם -
כתרגומו כתב מפרש :כגלף דעזקא.
חרוצות האותיות בתוכן ,כמו שחורצין
חותמי טבעות שהם לחתום אגרות ,כתב
ניכר ומפורש:
על שמות -
כמו בשמות:
מסבת משבצות -
מוקפות האבנים במשבצות זהב ,שעושה
מושב האבן בזהב כמין גומא למדת האבן
ומשקיעה במשבצות ,נמצאת המשבצת
סובבת את האבן סביב ,ומחבר המשבצות
בכתפות האפוד:
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כמעשה אפוד -
מעשה חושב ומחמשת מינין:

)טז( זרת ארכו וזרת רחבו -
)יג( ועשית משבצות -
מיעוט משבצות שתים ,ולא פירש לך עתה
בפרשה זו אלא מקצת צרכן ,ובפרשת
החושן גומר לך פירושן:

)יד( שרשרת זהב -
שלשלאות:
מגבלות -
לסוף גבול החשן תעשה אותם:
מעשה עבות -
מעשה קליעת חוטין ,ולא מעשה נקבים
וכפלים ,כאותן שעושין לבורות ,אלא כאותן
שעושין לערדסקאות ,שקורין אינצינשייר"ש
בלעז ]כלי קטורת[:
ונתתה את שרשרות -
של עבותות העשויות מעשה עבות על
המשבצות הללו .ולא זה הוא מקום צוואת
עשייתן של שרשרות ,ולא צוואת קביעתן.
ואין תעשה האמור כאן לשון צווי ,ואין ונתתה
האמור כאן לשון צווי ,אלא לשון עתיד ,כי
בפרשת החשן חוזר ומצוה על עשייתן ועל
קביעתן ,ולא נכתב כאן אלא להודיע מקצת
צורך המשבצות שצוה לעשות עם האפוד,
וכתב לך זאת לומר לך המשבצות הללו
יוזקקו לך לכשתעשה שרשרות מגבלות על
החשן ,תתנם על המשבצות הללו:

)טו( חשן משפט -
שמכפר על קלקול הדין .דבר אחר:משפט,
שמברר דבריו והבטחתו אמת ,דיריישנימינ"ט
בלעז ]הוכחה[ שהמשפט משמש שלוש
לשונות דברי טענות הבעלי דינים ,וגמר
הדין ,ועונש הדין ,אם עונש מיתה ,אם עונש
מכות ,אם עונש ממון .וזה משמש לשון
בירור דברים ,שמפרש ומברר דבריו:

כפול ומוטל לו לפניו כנגד לבו ,שנאמר
)פסוק ל( והיו על לב אהרן ,תלוי בכתפות
האפוד ,הבאות מאחוריו על כתפיו
ונקפלות ויורדות לפניו מעט ,והחשן תלוי
בהן בשרשרות וטבעות ,כמו שמפורש
בענין:

)יז( ומלאת בו -
על שם שהאבנים ממלאות גומות המשבצות
המתוקנות להן ,קורא אותן בלשון מלואים:

)כ( משבצים זהב -
יהיו הטורים במלואותם ,מוקפים משבצות
זהב בעומק שיעור שיתמלא בעובי האבן.
זהו לשון במלואותם ,כשיעור מלוי עביין של
אבנים יהיה עומק המשבצות לא פחות ולא
יותר:

)כא( איש על שמו -
כסדר תולדותם סדר האבנים ,אודם לראובן,
פטדה לשמעון ,וכן כלם:

)כב( על החשן -
בשביל החשן ,לקבעם בטבעותיו ,כמו
שמפורש למטה בענין:
שרשת -
לשון שורשי אילן המאחיזין לאילן להאחז
ולהתקע בארץ ,אף אלו יהיו מאחיזין
לחשן ,שבהם יהיה תלוי באפוד ,והן שתי
שרשרות האמורות למעלה )פסוק יד( בענין
המשבצות .ואף שרשרות פתר מנחם בן
סרוק לשון שרשים ,ואמר :שהרי"ש יתירה,
כמו מ"ם שבשלשום ,ומ"ם שבריקם .ואיני
רואה את דבריו ,אלא שרשרת בלשון
עברית ,כשלשלת בלשון משנה:
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גבלת -
הוא מגבלות האמור למעלה )פסוק יד(
שתתקעם בטבעות ,שיהיו בגבול החשן .וכל
גבול לשון קצה ,אשומיי"ל בלעז ]גבול[:
מעשה עבות -
מעשה קליעה:

)כג( על החשן -
לצורך החושן ,כדי לקבעם בו.ולא יתכן
לומר שתהא תחלת עשייתן עליו ,שאם
כן מה הוא שחוזר ואומר ונתת את שתי
הטבעות ,והלא כבר נתונים בו ,היה לו
לכתוב בתחלת המקרא ועשית על קצות
החשן שתי הטבעות זהב ,ואף בשרשרות
צריך אתה לפתור כן:
על שני קצות החשן -
לשתי פאות שכנגד הצואר ,לימנית
ולשמאלית הבאים מול כתפות האפוד:

)כד( ונתתה את שתי עבתת הזהב -
הן הן שרשרות גבלות הכתובות למעלה
)פסוק יד( ולא פירש מקום קבוען בחשן,
עכשיו מפרש לך שיהא תוחב אותן בטבעות,
ותדע לך שהן הן הראשונות ,שהרי בפרשת
אלה פקודי לא הוכפלו:

)כה( ואת שתי קצות -
של שתי העבותות שני ראשיהם של כל
אחת:
תתן על שתי המשבצות -
הן הכתובות למעלה )פסוק יד( בין פרשת
החשן ופרשת האפוד ,ולא פירש את צרכן
ואת מקומן ,עכשיו מפרש שיתקע בהן ראשי
העבותות התחובות בטבעות ]בראשי[
החשן לימין ולשמאל אצל הצואר ,שני
ראשי השרשרת הימנית תוקע במשבצות
של ימין ,וכן בשל שמאל שני ראשי שרשרות
השמאלית:
ונתתה -
המשבצות:
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על כתפות האפוד -
אחת בזו ואחת בזו ,נמצאו כתפות האפוד
מחזיקין את החשן שלא יפול ,ובהן הוא
תלוי ,ועדיין שפת החשן התחתונה הולכת
ובאה ונוקשת על כריסו ,ואינה דבוקה לו
יפה ,לכך הוצרך עוד שתי טבעות לתחתיתו,
כמו שמפרש והולך:
אל מול פניו -
של אפוד ,שלא יתן המשבצות בעבר
הכתפות שכלפי המעיל ,אלא בעבר העליון
שכלפי החוץ ,והוא קרוי מול פניו של אפוד,
כי אותו עבר שאינו נראה אינו קרוי פנים:

)כו( על שני קצות החשן -
הן שתי פאותיו התחתונות לימין ולשמאל:
על שפתו אשר אל עבר האפוד ביתה -
הרי לך שני סימנין האחד שיתנם בשני קצות
של תחתיתו שהוא כנגד האפוד ,שעליונו
אינו כנגד האפוד ,שהרי סמוך לצואר הוא,
והאפוד נתון על מתניו ,ועוד נתן סימן שלא
יקבעם בעבר החשן שכלפי החוץ ,אלא
בעבר שכלפי פנים שנאמר ביתה ,ואותו
העבר הוא לצד האפוד ,שחשב האפוד
חוגרו הכהן ונקפל הסינר לפני הכהן על
מתניו ,וקצת כריסו מכאן ומכאן עד כנגד
קצות החשן ,וקצותיו שוכבין עליו:

)כז( על שתי כתפות האפוד מלמטה -
שהמשבצות נתונות בראשי כתפות האפוד
העליונים הבאים על כתפיו כנגד גרונו,
ונקפלות ויורדות לפניו ,והטבעות ציווה
ליתן בראשן השני ,שהוא מחובר לאפוד,
והוא שנאמר לעומת מחברתו ,סמוך למקום
חבורן באפוד למעלה מן החגורה מעט,
שהמחברת לעומת החגורה ,ואלו נתונים
מעט בגובה זקיפת הכתפות ,הוא שנאמר
ממעל לחשב האפוד ,והן כנגד סוף החשן,
ונותן פתיל תכלת באותן הטבעות ובטבעות
החשן ,ורוכסן באותן פתילין לימין ולשמאל,

שלא יהא תחתית החושן הולך לפנים וחוזר
לאחור ונוקש על כריסו ,ונמצא מיושב על
המעיל יפה:
ממול פניו -
בעבר החיצון:

)כח( וירכסו -
לשון חבור .וכן )תהילים לא כא( מרכסי
איש ,חבורי חבלי רשעים .וכן )ישעיה מ ד(
והרכסים לבקעה ,הרים הסמוכים זה לזה
שאי אפשר לירד לגיא שביניהם אלא בקושי
גדול ,שמתוך סמיכתן הגיא זקופה ועמוקה,
יהיו לבקעת מישור ונוחה לילך:
להיות על חשב האפוד -
להיות החשן דבוק אל חשב האפוד:
ולא יזח -
לשון ניתוק ,ולשון ערבי הוא ,כדברי דונש
בן לברט:

)ל( את האורים ואת התומים -
הוא כתב שם המפורש ,שהיה נותנו בתוך
כפלי החשן ,שעל ידו הוא מאיר דבריו
ומתמם את דבריו .ובמקדש שני היה החשן,
שאי אפשר לכהן גדול להיות מחוסר בגדים,
אבל אותו השם לא היה בתוכו ,ועל שם
אותו הכתב הוא קרוי משפט ,שנאמר
)במדבר כז כא( ושאל לו במשפט האורים:
את משפט בני ישראל -
דבר שהם נשפטים ונוכחים על ידו אם
לעשות דבר או לא לעשות .לפי מדרש
אגדה :שהחשן מכפר על מעוותי הדין ,נקרא
משפט על שם סליחת המשפט:

)לא( את מעיל האפוד -
שהאפוד נתון עליו לחגורה:
כליל תכלת -
כולו תכלת ,שאין מין אחר מעורב בו:

105

תנ״ך

מקורות



ОДЕЖ ДА КОЭНА

בגדי כהונה

)המשך מעמ' (105
)לב( והיה פי ראשו -
פי המעיל שבגבהו הוא פתיחת בית
הצואר:
בתוכו -
כתרגומו :כפיל לגויה .כפול לתוכו להיות
לו לשפה כפילתו ,והיה מעשה אורג ולא
במחט:
כפי תחרא -
למדנו שהשריונים שלהם פיהם כפול
לתוכן:
לא יקרע -
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כדי שלא יקרע ,והקורעו עובר בלאו ,שזה
ממנין לאוין שבתורה.
וכן )פסוק כח( ולא יזח החשן.
וכן )שמות כה טו( לא יסורו ממנו .הנאמר
בבדי הארון:

בתוכם סביב -
ביניהם סביב ,בין שני רמונים פעמון אחד
דבוק ותלוי בשולי המעיל:

)לד( פעמון זהב ורמון פעמון זהב ורמון -
אצלו:

)לג( רמוני -
עגולים וחלולים היו כמין רמונים העשויים
כביצת תרנגולת:
ופעמוני זהב -
זגין עם ענבלין שבתוכם:

)לה( ולא ימות -
מכלל לאו אתה שומע הן ,אם יהיו לו לא
יתחייב מיתה ,הא אם יכנס מחוסר אחד מן
הבגדים הללו חייב מיתה בידי שמים:
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רמב"ם עבודה ,כלי המקדש והעובדים בו,
פרק ט' ,הלכה ז'

ומפתח על האבנים שמות השבטים כתולדותם ונמצא כותב על
האודם ראובן ועל ישפה בנימין .וכותב בתחלה למעלה מראובן
אברהם יצחק ויעקב וכותב למטה מבנימין שבטי יה כדי שיהיו
כל האותיות מצויות שם:
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תורת החי המקראית

ТАНАХИЧЕСКАЯ ЗООЛОГИЯ

פרקי אבות ח' ,ו'

עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות:
ואלו הן :פי הארץ ,ופי הבאר ,ופי האתון,
והקשת ,והמן ,והמטה ,והשמיר ,והכתב והמכתב,
והלוחות ,ויש אומרים ,אף המזיקין ,וקבורתו של
משה ,ואילו של אברהם אבינו .ויש אומרים ,אף
צבת בצבת עשויה.
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ТАНИЯ РАССКАЗЫВАЕТ

תניא מספרת

דרגות בבריאה

פרקי אבות ח' ,ו'

קונטרס ומעין ,מאמר א' פרק ג'

וְ ִהנֵּ ה לְ ַמ ְﬠלָ ה ִמ ָכּל ַה ַתּ ֲﬠנוּגִ ים ַהנַ "ל הוּא ַה ַתּ ֲﬠנוּג ֶשׁ ְבּ ֵשׂ ֶכל וְ ָח ְכ ָמה ְוּכמוֹ ְבּ ַה ְמ ָצ ַאת ֵאיזֶ ה ַה ְשׂ ָכּלָ ה
וּמ ִבינוֹ ְבּטוֹבֶ ,שׁיֵּ שׁ ָבּזֶ ה ַתּ ֲﬠנוּג
לּוֹמד ֵאיזֶ ה ִﬠנְ יָ ן ְ
ֲח ָד ָשׁה ֶשׁיֵּ שׁ ָבּזֶ ה ַתּ ֲﬠנוּג נִ ְפלָ א ,וְ ֵכן ְבּ ַה ָשּׂגָ ה וַ ֲה ָבנָ ה ְכּ ֶשׁ ֵ
טוֹבה וַ ֲא ִמ ִיתּית ִהיא,
)וּב ְתנַ אי ֶשׁ ַה ָח ְכ ָמה ַﬠ ְצ ָמהּ ָ
ַהנֶּ ֶפשׁ ,וְ זֶ הוּ ַהטּוֹב וְ ַה ַתּ ֲﬠנוּג ֲא ִמ ִיתּי וְ ַהנַּ ֲﬠלֶ ה ֶבּ ֱא ֶמת ִ
סוּרים ֶשׁ ָאסוּר לַ ֲﬠסוֹק ָבּהּ( וְ ָה ָא ָדם
ִכּי ִאם ַה ָח ְכ ָמה ִהיא ַרע ִמ ַצּד ַﬠ ְצ ָמהּ ֲה ֵרי ִהיא ִמ ְכּלַ ל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֲא ִ
רוּחנִ ים ַדּוְ ָקאִ ,וּב ְפ ָרט ְבּ ִﬠנְ יְ נֵ י
ַבּ ֲא ֶשׁר הוּא ְבּ ִחיר ַהנִּ ְב ָר ִאים ָצ ִריְך לִ ְהיוֹת ַהטּוֹב וְ ַה ַתּ ֲﬠנוּג ֶשׁלּוֹ ְבּ ִﬠנְ יָ ינִ ים ָה ָ
זוֹהי ַמ ֲﬠלָ תוֹ ַﬠל ָכּל ַהנִּ ְב ָר ִאים ְבּ ַה ֵשּׂ ֶכל ֶשׁנִּ ַיתּן לוֹ וְ נַ ְפשׁוֹ ִהיא
ַה ָח ְכ ָמהָ ,וּבזֶ ה ַדוְ ָקא יִ ְהיֶ ה עוֹנֶ ג נַ ְפשׁוֹ ִכּי ִ
דוּﬠ ,וְ ָצ ִריְך
ֹלקית ֶשׁבּוֹ ֶשׁ ִהיא ִמ ְבּ ִחינַ ת ַה ָח ְכ ָמה ָה ֶﬠלְ יוֹנָ ה ְכּיָ ַ
נֶ ֶפשׁ ַה ַמּ ְשׂ ֶכּלֶ תִ ,וּב ְפ ָרט ִמ ַצּד ַהנֶּ ֶפשׁ ָה ֱא ִ
תּוֹרה ָוּבזֶ ה ִתּ ְת ַﬠנֵּ ג נַ ְפשׁוֹ וְ ַﬠל יְ ֵדי זֶ ה
וּמגַ ָמּתוֹ ְבּ ֵﬠ ֶסק ָח ְכ ַמת ַה ָ
לִ ְהיוֹת ָכּל ַה ְמ ָשׁ ַכת נַ ְפשׁוֹ וְ ָכל ֶח ְפצוֹ ְ
ִתּ ְת ַﬠלֶּ ה נַ ְפשׁוֹ ְבּ ִﬠילּוּי ַה ַמּ ֲﬠלָ ה וְ ַה ַמּ ְד ֵריגָ ה ֲא ֶשׁר לְ ַכְך הוּא נִ ְב ָרא.
צוֹרְך ֵאיזֶ ה ַתּ ְכלִ ית ,וְ ַת ְכלִ ית ָכּל ָדּ ָבר הוּא ְכּ ֶשׁעוֹלֶ ה לְ ַמ ְﬠלָ ה
ְדּ ִהנֵּ ה ָכּל ָדּ ָבר ֶשׁנִּ ְב ָרא ָבּעוֹלָ ם הוּא לְ ֶ
צּוֹמ ַח הוּא ְכּ ֶשׁנִּ ְכלָ ל ְבּ ַחי ,וְ ַת ְכלִ ית ַה ַחי הוּא ְכּ ֶשׁנִּ ְכלָ ל ִבּ ְמ ַד ֵבּר וְ ַת ְכלִ ית
ִמ ַמּ ְד ֵריגַ ת ַﬠ ְצמוְֹ ,וּכמוֹ ַתּ ְכלִ ית ַה ֵ
רוּחנִ יּוֹת ֶשׁלְּ ַמ ְﬠלָ ה ִמ ֶמּנּוְּ ,וּכמוֹ ְבּ ָﬠ ְסקוֹ
ַה ְמ ַד ֵבּר הוּא ַכּ ֲא ֶשׁר רוּחוֹ עוֹלֶ ה לְ ַמ ְﬠלָ ה וְ נִ ְכלָ ל ְבּ ַמ ְד ֵריגוֹת ָה ָ
עוֹסק
קוּד ָשׁא ְבּ ִריְך הוּא כּוֹלָּ א ַחד וְ ַכ ֲא ֶשׁר ָה ָא ָדם ֵ
אוֹריְ ָיתא וְ ְ
תּוֹרה ֶשׁ ִהיא ָח ְכ ָמתוֹ ְוּרצוֹנוֹ יִ ְת ָבּ ֵרְך וְ ַ
ַבּ ָ
וּמ ַﬠיֵּ ין ֵה ֵיטב לְ ָה ִבין ַה ְדּ ָב ִרים לַ ֲא ִמ ָיתּ ָתן ֲה ֵרי הוּא ִמ ְתיַ ֵיחד ִﬠם ָח ְכ ָמתוֹ ְוּרצוֹנוֹ יִ ְת ָבּ ֵרְך ִבּ ְב ִחינַ ת
תּוֹרה ְ
ַבּ ָ
)חלֶ ק א ֶפּ ֶרק ה(.
יִ חוּד ָﬠצוּםְ ,וּכמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ְבּ ֵס ֶפר ֶשׁל ֵבּינוֹנִ ים ֵ
תוֹרה ֶשׁ ִהיא ַמהוּת
ָוּבזֶ ה ִתּ ְת ַﬠלֶּ ה נַ ְפשׁוֹ ֶשׁ ִמּ ְת ַק ֶשּׁ ֶרת וְ נִ ְכלֶ לֶ ת ְבּ ָח ְכ ָמתוֹ יִ ְת ָבּ ֵרְךֵ ,הן ְבּ ֵﬠ ֶסק ַהנִּ גְ לֶ ה ְדּ ָ
ָח ְכ ָמתוֹ ְוּרצוֹנוֹ יִ ְת ָבּ ֵרְךֶ ,שׁ ַכְּך ִחיְּ ָיבה ָח ְכ ָמתוֹ יִ ְת ָבּ ֵרְך ֶשׁזֶּ ה ָכּ ֵשׁר וְ זֶ ה ָפּסוּל כו' ,וְ ָכל ַמה ֶשּׁ ַתּלְ ִמיד וָ ִתיק
תוֹרה ֶשׁ ְבּ ַﬠל ֶפּה וְ ַה ְטּ ָﬠ ִמים וְ ַה ְסּ ָברוֹת
ָﬠ ִתיד לְ ַח ֵדּשׁ ַהכֹּל נֶ ֱא ַמר לְ מ ֶֹשׁה ִמ ִסּינַ י וְ ֵהן ֵה ָמּה ָכּל ַה ֲהלָ כוֹת ְדּ ָ
עוֹסק ָבּ ֶהם ֲה ֵרי הוּא ִמ ְתיַ ֵיחד וְ נִ ְכלָ ל ָבּזֶ ה ַכּנַ "ל,
ָבּ ֶהן ַהכֹּל הוּא ְבּ ִחינַ ת ָח ְכ ָמתוֹ יִ ְת ָבּ ֵרְך ַמ ָמּשְׁ ,וּכ ֶשׁ ָה ָא ָדם ֵ
בּוֹתינוּ זִ ְכרוֹנָ ם לִ ְב ָר ָכה
תּוֹרה ֶשׁ ִהיא יְ ִד ַיﬠת וְ ַה ָשּׂגַ ת ֱאֹלקוּת ֶשׁ ַמּה ֶשּׁגִּ ילּוּ לָ נוּ ַר ֵ
וְ ֵהן ְבּ ֵﬠ ֶסק ְפּנִ ִימיּוּת ַה ָ
עוֹסק ָבּזֶ ה ֲה ֵרי הוּא ִמ ְת ַק ֵשּׁר ִבּ ְב ִחינַ ת ְפּנִ ִימיּוּת ָח ְכ ָמתוֹ
ָבּזֶ ה הוּא ְבּ ִחינַ ת ְפּנִ ִימיּוּת ָח ְכ ָמתוֹ יִ ְת ָבּ ֵרְךְ ,וּכ ֶשׁ ֵ
יִ ְת ָבּ ֵרְך ֶשׁלְּ ַמ ְﬠלָ ה ַמּ ְﬠלָ ה ִמ ְבּ ִחינַ ת ַה ִחיצוֹנִ יּוּת.
זּוֹהי יְ ִד ַיﬠת
תּוֹרה ִבּ ְפעוּלָּ ָתהּ ַבּנֶּ ֶפשְׁ ,דּ ִﬠם ֱהיוֹת ֶשׁ ִ
נוֹס ֶפת ִבּ ִיד ָיﬠה זֹאת ִדּ ְפנִ ִימיּוּת ַה ָ
וְ עוֹד יֵ שׁ ַמ ֲﬠלָ ה ֶ
רוּחנִ ית ֶשׁנִּ ְרגָּ שׁ ְבּנַ ְפשׁוֹ
וּמ ִשּׂיג ַﬠל ָכּל ָפּנִ ים ְבּ ִחינַ ת ְמ ִציאוּת ָה ָ
יוֹד ַﬠ ַ
ַה ְמּ ִציאוּת לְ ָבד ִמ ָכּל ָמקוֹם ֲה ֵרי הוּא ֵ
רוּחנִ יּוּתֵ ,הן
וּמ ְד ֵריגַ ת ַה ַדּקּוּת וְ ָה ָ
יוֹצא ִמגַּ ְשׁ ִמיּוּתוֹ ָוּבא לְ ַמ ֲﬠלַ ת ַ
וּמ ְת ַק ֵשּׁר וְ נִ ְד ָבּק ָבּזֶ ה ,וְ ַﬠל יְ ֵדי זֶ ה הוּא ֵ
ִ
רוּחנִ יּוּת ִבּלְ ִתּי נִ ְת ָפּס ְבּגֶ ֶשׁם
יּוֹתיו ַהכֹּל הוּא ִבּ ְב ִחינַ ת ַה ַדּקּוּת וְ ָה ָ
ְבּנַ ְפשׁוֹ ְבּ ַﬠ ְצמוֹ וְ ֵהן ְבּ ָכל ִﬠנְ יָ נָ יו ְוּפ ָר ֵטי ֲﬠ ִשׂ ָ
תּוֹרה וְ ֵהן ְבּ ֵﬠ ֶסק ַה ִמּ ְצוֹת
עכע זַ אְך ,ווָ אס ֶﬠר טוּטֵ ,הן ְבּלִ ימּוּד ַה ָ
)אז ִא ְיטלֶ ֶ
ְבּ ֶﬠ ֶצם ְוּבלִ י ַה ְרגָּ ַשׁת ַﬠ ְצמוֹ ַ
טוֹבה
מוּרגָּ שָׁ ,אהן ְבּלִ יטוּת אוּן ָאהן ַה ֲחזָ ַקת ָ
יידעל ,נִ יט גְ ָראבּ ְבּ ֶﬠ ֶצם אוּן נִ יט ְ
וְ ַﬠנְ ֵפ ֶיהן ִאיז ָדאס ֵא ֶ
ֹאמר ֶשׁיַּ ֲﬠ ֶשׂה ִבּ ְשׁ ִביל ַהזּוּלַ ת(
וּמי י ַ
ערעןִ ,
וּמ ָכּל ֶשׁ ֵכּן ֶﬠס זָ אל נִ יט נִ ָיכּר זַ יְ ין ַפאר ֶדעם ַאנְ ֶד ֶ
לְ ַﬠ ְצמוִֹ ,
מוּבן ְבּ ִמ ָכּל ֶשׁ ֵכּן ֶשׁנִּ ְפ ָשׁט ִמגַּ ְשׁ ִמיוּתוֹ ֶשׁ ֵאינוֹ ִמ ְת ַאוֶּ וה ִﬠנְ יָ נִ ים ַהגַּ ְשׁ ִמים ְכּלָ ל ְוּכלָ ל
ְוּב ִﬠנְ יָ נִ ים ַהגַּ ְשׁ ִמים ָ
וְ ֵאינוֹ ָח ֵפץ ָבּ ֶהם ִכּי ִאם ָכּל ֶח ְפצוֹ ְוּרצוֹנוֹ הוּא ֵבּאֹלקוּת.
ִקיצּוּר.
תּוֹרהַ ,תּ ְכלִ ית ָכּל נִ ְב ָרא לַ ֲﬠלוֹת
אֹלקית ָצ ִריְך לְ ִה ְת ַﬠנֵּ ג ְבּ ָח ְכ ַמת ַה ָ
ָה ָא ָדם ֶשׁהוּא ַבּ ַﬠל נֶ ֶפשׁ ַמ ְשׂ ֶכּלֶ ת וֵ ִ
תּוֹרה ִמ ְתיַ ֵיחד ְבּ ָח ְכ ָמתוֹ ְוּרצוֹנוֹ יִ ְת ָבּ ֵרְך ,וְ ַﬠל יְ ֵדי ֵﬠ ֶסק ַה ֲח ִסידוּת
לְ ַמ ְﬠלָ ה ִמ ֶמּנּוּ ,וְ ַﬠל יְ ֵדי לִ ימּוּד גַ לְ יָ א ֶשׁ ַבּ ָ
יידעל ְבּ ָכל ָה ִﬠנְ יָ נִ ים.
ערט ֵא ֶ
יּוּתם אוּן ֶﬠר ווֶ ְ
ִמ ְת ַק ֵשּׁר ִבּ ְפנִ ִימ ָ

110

קרן היהלומים של משה

שיעורים

15-16

קרן היהלומים
של משה

מפתח
עניינים
ומכיוון שלמלא בתכולה ניתן רק כלי קיבול ,שהורק מכל מה שהכיל
קודם לכן ,אין זה פלא ,שדווקא מדבר סיני היה למקום ,בו השתנו
לעד חייו של דור שלם.
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עמ' 6

שמות פרק י״ד
א
ָשׁבוּ וְ יַחֲ נוּ ִל ְפנֵי ִפּי ַה ִחיר ֹת
ל-בּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ י ֻ
ב ַדּבֵּ ר אֶ ְ

הוֹציאָ נוּ
ית ָלּנוּ ְל ִ
ְלקַ ְח ָתּנוּ ָלמוּת ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַמה-זּ ֹאת עָ ִשׂ ָ

בֵּ ין ִמגְ דּ ֹל וּבֵ ין ַהיָּם ִל ְפנֵי ַבּעַ ל ְצפ ֹן נִ ְכחוֹ ַתחֲ נוּ עַ ל-

ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם:

ַהיָּם:

יב

ל-משׁה לֵּ אמ ֹר:
ֶ
וַיְ ַדבֵּ ר יְ הוָֹה אֶ

ג

וְ אָ ַמר פַּ ְרע ֹה ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל נְ בֻ ִכים הֵ ם ָבּאָ ֶרץ סָ גַר

עֲ לֵ יהֶ ם ַה ִמּ ְד ָבּר:

ד

וְ ִחזּ ְַק ִתּי אֶ ת-לֵ ב-פַּ ְרע ֹה וְ ָר ַדף אַ חֲ ֵריהֶ ם וְ ִא ָכּ ְב ָדה

יא

ין-ק ָב ִרים ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם
ל-משׁה הֲ ִמ ְבּ ִלי אֵ ְ
ֶ
ֹאמרוּ אֶ
ַויּ ְ

הֲ ל ֹא-זֶה ַה ָדּ ָבר אֲ ֶשׁר ִדּ ַבּ ְרנוּ אֵ לֶ יָך ְב ִמ ְצ ַריִ ם

ת-מ ְצ ָריִ ם ִכּי טוֹב ָלנוּ
לֵ אמ ֹר חֲ ַדל ִממֶּ נּוּ וְ נַעַ ְב ָדה אֶ ִ
ת-מ ְצ ַריִ ם ִממֻּ תֵ נוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר:
עֲ ב ֹד אֶ ִ

יג

וּראוּ
יראוּ ִה ְתי ְַצּבוּ ְ
ל-תּ ָ
ל-העָ ם אַ ִ
ָ
משׁה אֶ
ֶ
ַויּ ֹאמֶ ר

וּבכָ ל-חֵ ילוֹ וְ י ְָדעוּ ִמ ְצ ַריִ ם ִכּי-אֲ נִ י יְ הוָֹה
ְבּפַ ְרע ֹה ְ

אֶ ת-יְ שׁוּעַ ת יְ הוָֹה אֲ ֶשׁר-יַעֲ ֶשׂה ָלכֶ ם ַהיּוֹם ִכּי אֲ ֶשׁר

ַויַּעֲ שׂוּ-כֵ ן:

ת-מ ְצ ַריִ ם ַהיּוֹם ל ֹא ת ִֹספוּ ִל ְרא ָֹתם עוֹד עַ ד-
ְר ִאיתֶ ם אֶ ִ

ה

ַו ֻיּגַּד ְלמֶ לֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם ִכּי ָב ַרח ָהעָ ם ַויּ ֵָהפֵ ְך ְל ַבב

ֹאמרוּ ַמה-זּ ֹאת עָ ִשׂינוּ ִכּי-
ל-העָ ם ַויּ ְ
ָ
פַּ ְרע ֹה וַעֲ ָב ָדיו אֶ
ִשׁ ַלּ ְחנוּ אֶ ת-יִ ְשׂ ָראֵ ל מֵ עָ ְבדֵ נוּ:

ו
ז

ת-ר ְכבּוֹ וְ אֶ ת-עַ מּוֹ ָלקַ ח ִעמּוֹ:
ַויּ ְֶאס ֹר אֶ ִ
וַיִּ קַּ ח ֵשׁשׁ-מֵ אוֹת ֶרכֶ ב ָבּחוּר וְ כ ֹל ֶרכֶ ב ִמ ְצ ָריִ ם

וְ ָשׁ ִל ִשׁם עַ ל-כֻּ לּוֹ:

ח

וַיְ ַחזֵּק יְ הוָֹה אֶ ת-לֵ ב פַּ ְרע ֹה מֶ לֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם וַיִּ ְרדּ ֹף

וּבנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל י ְֹצ ִאים ְבּיָד ָר ָמה:
אַ חֲ ֵרי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ְ

ט

אוֹתם ח ֹנִ ים עַ ל-
ָ
וַיִּ ְר ְדּפוּ ִמ ְצ ַריִ ם אַ חֲ ֵריהֶ ם ַויּ ִַשּׂיגוּ

עוֹלם:
ָ

יד
ה-תּ ְצעַ ק אֵ ָלי ַדּבֵּ ר אֶ ל-
ל-משׁה ַמ ִ
ֶ
טו ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָֹה אֶ
יְ הוָֹה יִ ָלּחֵ ם ָלכֶ ם וְ אַ תֶּ ם ַתּחֲ ִרשׁוּן:

ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ יִ ָסּעוּ:

טז

ל-היָּם
ַ
ת-מ ְטָּך וּנְ טֵ ה אֶ ת-י ְָדָך עַ
ַ
וְ אַ ָתּה ָה ֵרם אֶ

וּבקָ עֵ הוּ וְ ָיב ֹאוּ ְבנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל ְבּתוְֹך ַהיָּם ַבּיּ ַָבּ ָשׁה:
ְ

יז

וַאֲ נִ י ִהנְ נִ י ְמ ַחזֵּק אֶ ת-לֵ ב ִמ ְצ ַריִ ם וְ ָיב ֹאוּ אַ חֲ ֵריהֶ ם

וּבפָ ָר ָשׁיו:
וּבכָ ל-חֵ ילוֹ ְבּ ִר ְכבּוֹ ְ
וְ ִא ָכּ ְב ָדה ְבּפַ ְרע ֹה ְ

יח

וְ י ְָדעוּ ִמ ְצ ַריִ ם ִכּי-אֲ נִ י יְ הוָֹה ְבּ ִה ָכּ ְב ִדי ְבּפַ ְרע ֹה

ל-פּי
ַהיָּם ָכּל-סוּס ֶרכֶ ב פַּ ְרע ֹה וּפָ ָר ָשׁיו וְ חֵ ילוֹ עַ ִ

וּבפָ ָר ָשׁיו:
ְבּ ִר ְכבּוֹ ְ

ַה ִחיר ֹת ִל ְפנֵי ַבּעַ ל ְצפ ֹן:

יט

י

וּפַ ְרע ֹה ִה ְק ִריב וַיִּ ְשׂאוּ ְבנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת-עֵ ינֵיהֶ ם וְ ִהנֵּה

ֱֹלהים ַהה ֹלֵ ְך ִל ְפנֵי ַמחֲ נֵה יִ ְשׂ ָראֵ ל
וַיִּ ַסּע ַמ ְלאַ ְך ָהא ִ

ַויֵּלֶ ְך מֵ אַ חֲ ֵריהֶ ם וַיִּ ַסּע עַ מּוּד הֶ עָ נָן ִמ ְפּנֵיהֶ ם ַויַּעֲ מ ֹד

יראוּ ְמא ֹד וַיִּ ְצעֲ קוּ ְבנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל
ִמ ְצ ַריִ ם נ ֹסֵ עַ אַ חֲ ֵריהֶ ם וַיִּ ְ

מֵ אַ חֲ ֵריהֶ ם:

אֶ ל-יְ הוָֹה:

כ

קרן היהלומים של משה
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שמות פרק י״ד

)המשך מעמ' (117
ת-ה ָלּיְ ָלה וְ ל ֹא-קָ ַרב זֶה אֶ ל-זֶה
ַ
חשְׁך ַויָּאֶ ר אֶ
הֶ עָ נָן וְ ַה ֶ

ל-ר ְכבּוֹ וְ עַ ל-פָּ ָר ָשׁיו:
ל-מ ְצ ַריִ ם עַ ִ
ַה ַמּיִ ם עַ ִ

ל-ה ָלּיְ ָלה:
ָכּ ַ

כז

כא

ת-היָּם
ַ
ל-היָּם וַיּוֹלֶ ְך יְ הוָֹה אֶ
ַ
משׁה אֶ ת-יָדוֹ עַ
ַויֵּט ֶ

ת-היָּם לֶ ָח ָר ָבה
ַ
ָשׂם אֶ
ל-ה ַלּיְ ָלה ַויּ ֶ
רוּח קָ ִדים עַ זָּה ָכּ ַ
ְבּ ַ
וַיִּ ָבּ ְקעוּ ַה ָמּיִ ם:

כב

ַו ָיּב ֹאוּ ְבנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל ְבּתוְֹך ַהיָּם ַבּיּ ַָבּ ָשׁה וְ ַה ַמּיִ ם

ֹאלם:
וּמ ְשּׂמ ָ
ימינָם ִ
חוֹמה ִמ ִ
ָ
ָלהֶ ם

כג

וַיִּ ְר ְדּפוּ ִמ ְצ ַריִ ם ַו ָיּב ֹאוּ אַ חֲ ֵריהֶ ם כּ ֹל סוּס פַּ ְרע ֹה

ִר ְכבּוֹ וּפָ ָר ָשׁיו אֶ ל-תּוְֹך ַהיָּם:

כד

ל-מחֲ נֵה
ַ
וַיְ ִהי ְבּאַ ְשׁמ ֶֹרת ַהבּ ֹקֶ ר ַויּ ְַשׁקֵ ף יְ הוָֹה אֶ

ִמ ְצ ַריִ ם ְבּעַ מּוּד אֵ שׁ וְ עָ נָן ַויּ ָָהם אֵ ת ַמחֲ נֵה ִמ ְצ ָריִ ם:

כה

ַויָּסַ ר אֵ ת א ֹפַ ן ַמ ְר ְכּב ָֹתיו וַיְ נַהֲ גֵהוּ ִבּ ְכבֵ דֻ ת ַויּ ֹאמֶ ר

ָשׁב ַהיָּם ִל ְפנוֹת בּ ֹקֶ ר
ל-היָּם ַויּ ָ
ַ
משׁה אֶ ת-יָדוֹ עַ
ַויֵּט ֶ

וּמ ְצ ַריִ ם נ ִָסים ִל ְק ָראתוֹ וַיְ נַעֵ ר יְ הוָֹה אֶ ת-
יתנוֹ ִ
ְלאֵ ָ
ִמ ְצ ַריִ ם ְבּתוְֹך ַהיָּם:

כח

ַויּ ֻ
ת-הפָּ ָר ִשׁים
ַ
ת-ה ֶרכֶ ב וְ אֶ
ָ
ָשׁבוּ ַה ַמּיִ ם וַיְ כַ סּוּ אֶ

ְלכ ֹל חֵ יל פַּ ְרע ֹה ַה ָבּ ִאים אַ חֲ ֵריהֶ ם ַבּיָּם ל ֹא-נִ ְשׁאַ ר
ָבּהֶ ם עַ ד-אֶ ָחד:

כט

ְ
וּבנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ָה ְלכוּ ַביּ ַָבּ ָשׁה ְבּתוְֹך ַהיָּם וְ ַה ַמּיִ ם

ֹאלם:
וּמ ְשּׂמ ָ
ימינָם ִ
ָלהֶ ם ח ָֹמה ִמ ִ

ל

ַיּוֹשׁע יְ הוָֹה ַבּיּוֹם ַההוּא אֶ ת-יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמיַּד ִמ ְצ ָריִ ם
ו ַ

ל-שׂפַ ת ַהיָּם:
ת-מ ְצ ַריִ ם מֵ ת עַ ְ
ַויּ ְַרא יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ִ

ִמ ְצ ַריִ ם אָ נוּסָ ה ִמ ְפּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ִכּי יְ הוָֹה נִ ְל ָחם ָלהֶ ם

לא

ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם:

משׁה
וּב ֶ
יראוּ ָהעָ ם אֶ ת-יְ הוָֹה ַויַּאֲ ִמינוּ ַבּיהוָֹה ְ
ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם וַיִּ ְ

ָשׁבוּ
ל-היָּם וְ י ֻ
ַ
ל-משׁה נְ טֵ ה אֶ ת-י ְָדָך עַ
ֶ
כו ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָֹה אֶ

עַ ְבדּוֹ:

ת-היָּד ַהגְּ ד ָֹלה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה יְ הוָֹה
ַ
ַויּ ְַרא יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ


)ב( וישבו –
לאחוריהם לצד מצרים היו מקרבין כל יום
השלישי כדי להטעות את פרעה שיאמר
תועים הם בדרך ,כמו שנאמר )פסוק ג(
ואמר פרעה לבני ישראל וגו':
ויחנו לפני פי החירת -
הוא פיתום ,ועכשיו נקרא פי החירות על שם
שנעשו בני חורין ,והם שני סלעים גבוהים
וזקופים ,והגיא שביניהם קרוי פי הסלעים:
לפני בעל צפן –
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הוא נשאר מכל אלוהי מצרים ,כדי להטעותן,
שיאמרו קשה יראתן .ועליו פירש איוב )איוב
יב כג( משגיא לגוים ויאבדם:

)ג( ואמר פרעה –
כשישמע שהם שבים לאחוריהם:
לבני ישראל –
על בני ישראל .וכן )פסוק יד( ה' ילחם
לכם  -עליכם) .בראשית כ יג( אמרי לי
אחי הוא  -אמרי עלי:
נבכים הם –

כלואים ומשוקעים ובלעז שירי"ץ ]לחוצים[.
כמו )תהילים פד ז( בעמק הבכא) .איוב
כח יא( מבכי נהרות) .שם לח טז( נבכי ים.
נבוכים הם כלואים הם במדבר ,שאינן יודעין
לצאת ממנו ולהיכן ילכו:

)ד( ואכבדה בפרעה –
כשהקב"ה מתנקם ברשעים שמו מתגדל
ומתכבד .וכן הוא אומר )יחזקאל לח כב(
ונשפטתי אתו וגו' .ואחר כך )שם כג(
והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי וגו' .ואומר
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)תהילים עו ד( שמה שבר רשפי קשת .ואחר
כך )שם פסוק ב( נודע ביהודה אלוהים.
ואומר )שם ט יז( נודע ה' משפט עשה:
בפרעה ובכל חילו –
הוא התחיל בעבירה וממנו התחילה
הפורענות:
ויעשו כן –
להגיד שבחן ששמעו לקול משה ,ולא אמרו
היאך נתקרב אל רודפינו ,אנו צריכים לברוח,
אלא אמרו אין לנו אלא דברי בן עמרם:

)ה( ויגד למלך מצרים –
איקטורין שלח עימהם ,וכיון שהגיעו לשלשת
ימים שקבעו לילך ולשוב וראו שאינן חוזרין
למצרים ,באו והגידו לפרעה ביום הרביעי.
בחמישי ובשישי רדפו אחריהם .וליל שביעי
ירדו לים .בשחרית אמרו שירה ,והוא יום
שביעי של פסח .לכן אנו קורין השירה ביום
השביעי:
ויהפך –
נהפך ממה שהיה ,שהרי אמר להם )שמות
יב לא( קומו צאו מתוך עמי ,ונהפך לבב
עבדיו ,שהרי לשעבר היו אומרים לו )שם י
ז( עד מתי יהיה זה לנו למוקש ,ועכשיו נהפכו
לרדוף אחריהם בשביל ממונם שהשאילום:
מעבדנו –
מעבוד אותנו:

)ו( ויאסר את רכבו –
הוא בעצמו:
ואת עמו לקח עמו –
משכם בדברים לקינו ונטלו ממוננו ושלחנום,
בואו עמי ואני לא אתנהג עמכם כשאר
מלכים ,דרך שאר מלכים עבדיו קודמין לו
במלחמה ,ואני אקדים לפניכם ,שנאמר
)פסוק י( ופרעה הקריב ,הקריב עצמו ומיהר
לפני חיילותיו .דרך שאר מלכים ליטול ביזה
בראש כמו שיבחר ,אני אשווה עמכם בחלק,
שנאמר )שמות טו ט( אחלק שלל:

קרן היהלומים של משה
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)ז( בחור –

בגלל מחסור של לא קברים[:

נבחרים ,בחור לשון יחיד כל רכב ורכב
שבמנין זה היה בחור:
וכל רכב מצרים –
ועימהם כל שאר הרכב .ומהיכן היו הבהמות
הללו?אם תאמר משל מצרים ,הרי נאמר
)שמות ט ו( וימת כל מקנה מצרים.ואם
תאמר משל ישראל ,והלא נאמר )שם י כו(
וגם מקננו ילך עמנו .משל מי היו? מן הירא
את דבר ה' )שם ט כ(.מכאן היה רבי שמעון
אומר כשר שבמצרים הרוג ,טוב שבנחשים
רצוץ את מוחו:
ושלשם על כלו –
שרי צבאות כתרגומו:

והיכן דברו? )שמות ה כא( ירא ה' עליכם
וישפוט:
ממתנו –
מאשר נמות ,ואם היה נקוד מלאפו"ם היה
נבאר ממיתתנו ,עכשיו שנקוד בשור"ק
נבאר מאשר נמות.
וכן )להלן טז ג( מי יתן מותנו  -שנמות .וכן
)שמואל ב' יט א( מי יתן מותי ,דאבשלום -
שאמות .כמו )צפניה ג ח( ליום קומי לעד.
)דברי הימים ב' יח כו( עד שובי בשלום,
שאקום שאשוב:

)ח( ויחזק ה' את לב פרעה –

)יג( כי אשר ראיתם את מצרים וגו' –

שהיה תולה אם לרדוף אם לאו .וחזק את
לבו לרדוף:
ביד רמה –
גבורה גבוהה ומפורסמת:

מה שראיתם אותם אינו אלא היום ,היום
הוא שראיתם אותם ולא תוסיפו עוד:

)י( ופרעה הקריב –
היה לו לכתוב ופרעה קרב ,מהו הקריב,
הקריב עצמו ונתאמץ לקדם לפניהם ,כמו
שהתנה עימהם:
נסע אחריהם –
בלב אחד כאיש אחד .דבר אחר :והנה
מצרים נוסע אחריהם ,ראו שר של מצרים
נוסע מן השמים לעזור למצרים .תנחומא:
ויצעקו –
תפשו אומנות אבותם .באברהם הוא אומר
)בראשית יט כז( אל המקום אשר עמד שם.
ביצחק )שם כד סג( לשוח בשדה .ביעקב
)שם כח יא( ויפגע במקום:

)יא( המבלי אין קברים –
וכי מחמת חסרון קברים שאין קברים
במצרים ליקבר שם לקחתנו משם .ש"י
פו"ר פיילנצ"א ד"י נו"ן פושי"ש בלעז ]האם

)יב( אשר דברנו אליך במצרים –

)יד( ה' ילחם לכם –
בשבילכם .וכן )פסוק כה( כי ה' נלחם
להם .וכן )איוב יג ח( אם לאל תריבון .וכן
)בראשית כד ז( ואשר דבר לי .וכן )שופטים
ו לא( האתם תריבון לבעל:

)טו( מה תצעק אלי –
למדנו שהיה משה עומד ומתפלל ,אמר
לו הקב"ה לא עת עתה להאריך בתפילה
שישראל נתונין בצרה.דבר אחר :מה תצעק
אלי עלי הדבר תלוי ולא עליך ,כמו שנאמר
להלן )ישעיה מה יא( על בני ועל פועל ידי
תצוני:
דבר אל בני ישראל ויסעו –
אין להם אלא ליסע שאין הים עומד בפניהם,
כדאי זכות אבותיהם והם והאמונה שהאמינו
בי ויצאו ,לקרוע להם הים:

)יט( וילך מאחריהם –
להבדיל בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל,
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ולקבל חצים ובליסטראות של מצרים .בכל
מקום הוא אומר מלאך ה' ,וכאן מלאך
האלוהים .אין אלוהים בכל מקום אלא דין,
מלמד שהיו ישראל נתונין בדין באותה שעה
אם להינצל אם להיאבד עם מצרים:
ויסע עמוד הענן –
כשחשיכה והשלים עמוד הענן את המחנה
לעמוד האש ,לא נסתלק הענן כמו שהיה
רגיל להסתלק ערבית לגמרי ,אלא נסע והלך
לו מאחריהם להחשיך למצרים:

)כ( ויבא בין מחנה מצרים –
משל למהלך בדרך ובנו מהלך לפניו .באו
לסטים לשבותו ,נטלו מלפניו ונתנו לאחריו,
באו זאבים מאחריו ,נתנו לפניו ,באו לסטים
לפניו וזאבים מאחריו ,נתנו על זרועו ונלחם
בהם .כך )הושע יא ג( ואנכי תרגלתי לאפרים
קחם על זרועותיו:
ויהי הענן והחשך –
למצרים:
ויאר –
עמוד האש את הלילה לישראל ,והולך
לפניהם כדרכו ללכת כל הלילה ,והחשך של
ערפל לצד מצרים:
ולא קרב זה אל זה –
מחנה אל מחנה:

)כא( ברוח קדים עזה –
ברוח קדים שהיא עזה שברוחות ,היא הרוח
שהקב"ה נפרע בה מן הרשעים ,שנאמר:
)ירמי' יח יז( ברוח קדים אפיצם) .הושע יג
טו( יבא קדים רוח ה') .יחזקאל כז כו( רוח
הקדים שברך בלב ימים) .ישעי' כז ח( הגה
ברוחו הקשה ביום קדים:
ויבקעו המים –
כל מים שבעולם:
)כג( כל סוס פרעה –
וכי סוס אחד היה אלא מגיד שאין כולם
חשובין לפני המקום אלא כסוס אחד:
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)כד( באשמרת הבקר –

)כז( לפנות בקר –

שלשת חלקי הלילה קרויין אשמורות ,ואותה
שלפני הבקר קורא אשמורת הבקר .ואומר
אני לפי שהלילה חלוק למשמרות שיר של
מלאכי השרת ,כת אחר כת לשלשה חלקים,
לכך קרוי אשמורת.
וזהו שתרגם אונקלוס :במטרת:
וישקף –
ויבט ,כלומר פנה אליהם להשחיתם.
ותרגומו :ואסתכי .אף הוא לשון הבטה .כמו
)במדבר כג יד( שדה צופים  -חקל סכותא:
בעמוד אש וענן –
עמוד ענן יורד ועושה אותו כטיט ועמוד אש
מרתיחו ,וטלפי סוסיהם משתמטות:
ויהם –
לשון מהומה ,אישטורדישו"ן בלעז ]מבוכה[
ערבבם ,נטל סגניות שלהם .ושנינו בפרקי
רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי :כל
מקום שנאמר בו מהומה ,הרעמת קול הוא,
וזה אב לכולן )שמואל א' ז י( וירעם ה' בקול
גדול וגו' על פלשתים ויהומם:

לעת שהבוקר פונה לבא:

)כה( ויסר את אפן מרכבתיו –
מכח האש נשרפו הגלגלים והמרכבות
נגררות ,והיושבים בהם נעים ואיבריהן
מתפרקין:
וינהגהו בכבדת –
בהנהגה שהיא כבדה וקשה להם ,במידה
שמדדו )שמות ט לד( ויכבד לבו הוא ועבדיו,
אף כאן וינהגהו בכבדות:
נלחם להם במצרים –
במצריים .דבר אחר :במצרים ,בארץ
מצרים ,שכשם שאלו לוקים על הים ,כך
לוקים אותם שנשארו במצרים:

לאיתנו –
לתקפו הראשון:
נסים לקראתו –
שהיו מהוממים ומטורפים ורצין לקראת
המים:
וינער ה' –
כאדם שמנער את הקדירה והופך העליון
למטה והתחתון למעלה ,כך היו עולין ויורדין
ומשתברין בים ,ונתן הקב"ה בהם חיות
לקבל היסורין:
וינער –
ושניק ,והוא לשון טרוף בלשון ארמי .והרבה
יש במדרשי אגדה:

)כח( ויכסו את הרכב וגו' לכל חיל
פרעה–
כך דרך המקראות לכתוב למ"ד יתירה .כמו
)להלן כג( לכל כליו תעשה נחשת ,וכן )שם
יט( לכל כלי המשכן בכל עבודתו) ,במדבר
ד לב( ויתדותם ומיתריהם לכל כליהם ,ואינה
אלא תיקון לשון:

)ל( וירא ישראל את מצרים מת –
שפלטן הים על שפתו ,כדי שלא יאמרו
ישראל כשם שאנו עולים מצד זה כך הם
עולין מצד אחר רחוק ממנו וירדפו אחרינו:

)לא( את היד הגדלה –
את הגבורה הגדולה שעשתה ידו של

)כו( וישבו המים –

הקב"ה .והרבה לשונות נופלין על לשון

שזקופים ועומדים כחומה ,ישובו למקומם
ויכסו על מצרים:

יד ,וכולן לשון יד ממש הן ,והמפרשו יתקן
הלשון אחר עניין הדבור.
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ספר מלכים א׳ פרק י׳
כג

וַיִּ גְ ַדּל ַהמֶּ לֶ ְך ְשֹׁלמ ֹה ִמכּ ֹל ַמ ְלכֵ י ָהאָ ֶרץ ְלע ֶֹשׁר

וּל ָח ְכ ָמה:
ְ

כד

כז

ת-פּנֵי ְשֹׁלמ ֹה ִל ְשׁמ ֹעַ אֶ ת-
ל-האָ ֶרץ ְמ ַב ְק ִשׁים אֶ ְ
ָ
וְ כָ

ֱֹלהים ְבּ ִלבּוֹ:
ָח ְכ ָמתוֹ אֲ ֶשׁר-נ ַָתן א ִ

כה

ירוּשׁ ָלם:
ָ
ם-המֶּ לֶ ְך ִבּ
ָה ֶרכֶ ב וְ ִע ַ

וּכלֵ י ז ָָהב
יאים ִאישׁ ִמנְ ָחתוֹ ְכּלֵ י כֶ סֶ ףְ -
וְ הֵ ָמּה ְמ ִב ִ

ר-שׁנָה
וּפ ָר ִדים ְדּ ַב ָ
סוּסים ְ
ִ
וּב ָשׂ ִמים
וּשׂ ָלמוֹת וְ נ ֵֶשׁק ְ
ְ
ְבּ ָשׁנָה:

ָ
ת-הכֶּ סֶ ף ִבּ
ַ
וַיִּ תֵּ ן ַהמֶּ לֶ ְך אֶ
ירוּשׁ ַלם ַכּאֲ ָבנִ ים וְ אֵ ת

ר-בּ ְשּׁפֵ ָלה ָלר ֹב:
ָהאֲ ָרזִ ים נ ַָתן ַכּ ִשּׁ ְק ִמים אֲ ֶשׁ ַ

כח

וּמ ְקוֵה
סּוּסים אֲ ֶשׁר ִל ְשֹׁלמ ֹה ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם ִ
וּמוֹצא ַה ִ
ָ

ס ֹחֲ ֵרי ַהמֶּ לֶ ְך יִ ְקחוּ ִמ ְקוֵה ִבּ ְמ ִחיר:

כט

ו ַַתּעֲ לֶ ה וַתֵּ צֵ א מֶ ְר ָכּ ָבה ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ְבּ ֵשׁשׁ מֵ אוֹת

כו ַו ֶיּ ֱאס ֹף ְשֹׁלמ ֹה ֶרכֶ ב וּפָ ָר ִשׁים וַיְ ִהי-לוֹ אֶ לֶ ף וְ אַ ְר ַבּע-

ל-מ ְלכֵ י ַה ִח ִתּים
ַ
כֶּ סֶ ף וְ סוּס ַבּחֲ ִמ ִשּׁים וּמֵ אָ ה וְ כֵ ן ְלכָ

וּשׁנֵים-עָ ָשׂר אֶ לֶ ף פָּ ָר ִשׁים ַויַּנְ חֵ ם ְבּעָ ֵרי
מֵ אוֹת ֶרכֶ ב ְ

וּל ַמ ְלכֵ י אֲ ָרם ְבּי ָָדם י ִֹצאוּ:
ְ

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 15-16
עמ' 6

כו וינחם בערי הרכב ועם המלך
בירושלם-
וינחם -
מבנין הפעיל ,כמו אשר הנחני בדרך אמת.
ובדברי הימים :ויניחם ,מן הניח .ויונתן
תרגם :בענין וינחם ואשרינון .ויש לפרש
כמשמעו ,אחרי שאספם כלם בירושלם
הנחה אותם בערי הרכב שיהיו שם ונשארו
מהם עם המלך בירושלם .ויונתן תרגם  :בר
מדהוו עם מלכא בירושלם ,פירש אלה היו
בערי הרכב מלבד אותם ,שהיו עם המלך
בירושלים ועל כן נקראו ערי הרכב שהיו שם
הסוסים והמרכבות.

כז כאבנים -
על דרך גוזמא והפלגה מרוב הכסף שהיה
בירושלם .ובדרש :כאבנים ולא היו נגנבות.

קרן היהלומים של משה

רד׳׳ק

אמר רבי יוסי :אבני עשר אמות ואבני שמנה
אמות היו.

כח ומוצא הסוסים -
תרגום יונתן:הפסוק כן ומתפקין סוסוותא די
לשלמה ממצרים ומקוה תגרי מלכא זבנין
מקוה בדמין .ויש מפרשים :מקוה מענין
תקות חוט השני ,כלומר שני דברים אלה
היו באין לשלמה ממצרים ,הסוסים וחוט
הפשתן כי הוא המשובח בארץ מצרים ,כמו
שכתוב :שש ברקמה ממצרים ,חטובות אטון
מצרים ואותן הדברים היו לוקחין סוחרי
המלך במצרים במחיר דברים אחרים שהיו
מביאין מירושלם למצרים .ואדוני אבי ז"ל
פירש :כי פרעה נתן לשלמה מוצא הסוסים
והוא כי לא יוציאו ממצרים סוסים אלא
ברשות המלך ונותנין המוציאים למלך דמים

בהוצאת הסוסים ,ואותו המוצא נתן פרעה
לשלמה ושלמה היה מוכר אותו לסוחרים
לשנה במחיר ידוע ,היו לוקחין מהמלך מקוה
המוצא ,כלומר קבוץ כל המוצא ביחד והם
היו במצרים והיו לוקחין מחיר המוצא על
יד ,כמו שהיו מוציאין מלכי הארץ הסוסים
ממצרים ,וזהו שאמר :בידם יוציאו ,כי מלכי
החתים ומלכי ארם שהיו מוציאין ממצרים,
על ידי סוחרי המלך היו מוציאין.

כט בידם -
כמו ברשותם כמו ויקח את כל ארצו מידו.
וכן תרגם יונתן :בידם ברעותהון ,רצונם
וברשותם.
וסוס בחמשים ומאה -
מכאן למדנו שהמרכבה ארבעה סוסים
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בוקר לאחרי הסערה

שמות פרק ט״ו
כ

ת-התּ ֹף ְבּי ָָדהּ
ַ
ו ִַתּקַּ ח ִמ ְריָם ַהנְּ ִביאָ ה אֲ חוֹת אַ הֲ ר ֹן אֶ

וּב ְמח ֹֹלת:
יה ְבּתֻ ִפּים ִ
ל-הנּ ִָשׁים אַ חֲ ֶר ָ
ַ
וַתֵּ צֶ א ָן כָ

כא

ו ַַתּעַ ן ָלהֶ ם ִמ ְריָם ִשׁירוּ ַליהוָֹה ִכּיָ -גא ֹה גָּאָ ה סוּס

וְ ר ְֹכבוֹ ָר ָמה ַביָּם:

כב

משׁה אֶ ת-יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמיַּם-סוּף ַויּ ְֵצאוּ אֶ ל-
ֶ
ַויּ ַַסּע

ֹא-מ ְצאוּ
לשׁת-י ִָמים ַבּ ִמּ ְד ָבּר וְ ל ָ
ִמ ְד ַבּר-שׁוּר ַויּ ְֵלכוּ ְשׁ ֶ
ָמיִ ם:

כג

ַו ָיּב ֹאוּ ָמ ָר ָתה וְ ל ֹא י ְָכלוּ ִל ְשׁתּ ֹת ַמיִ ם ִמ ָמּ ָרה ִכּי

א-שׁ ָמהּ ָמ ָרה:
ָמ ִרים הֵ ם עַ ל-כֵּ ן קָ ָר ְ

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 15-16
עמ' 8


)כ( ותקח מרים הנביאה –

משה אמר שירה לאנשים ,הוא אומר והם
עונין אחריו ,ומרים אמרה שירה לנשים:

הנשרשת בתיבת מרה .ובסמיכתה כשהיא

היכן נתנבאה כשהיתה אחות אהרן ,קודם
שנולד משה ,אמרה עתידה אמי שתלד
בן וכו' ,כדאיתא בסוטה )דף יג א( .דבר
אחר :אחות אהרן לפי שמסר נפשו עליה
כשנצטרעה ,נקראת על שמו:
את התף –
כלי של מיני זמר:
בתפים ובמחלת –
מובטחות היו צדקניות שבדור שהקדוש
ברוך הוא עושה להם נסים והוציאו תופים
ממצרים:

)כג( ויבאו מרתה –

לנפש חיה) .איוב לג כ( וזהמתו חיתו לחם.

)כא( ותען להם מרים –

כמו למרה ,ה"א בסוף תיבה במקום
למ"ד בתחילתה ,והתי"ו היא במקום ה"א

)שופטים ד ה( בין הרמה) .שמואל א' ז יז(

122

)כב( ויסע משה –
הסיען בעל כרחם שעטרו מצרים סוסיהם
בתכשיטי זהב וכסף ואבנים טובות ,והיו
ישראל מוצאין אותם בים ,וגדולה הייתה
ביזת הים מביזת מצרים ,שנאמר )שיר השי־
רים א יא( תורי זהב נעשה לך עם נקודות
הכסף ,לפיכך הוצרך להסיען בעל כרחם:

נדבקת לה"א ,שהוא מוסיף במקום הלמ"ד,
תהפך הה"א של שרש לתי"ו ,וכן כל
ה"א שהיא שרש בתיבה ,תתהפך לתי"ו
בסמיכתה ,כמו) :ישעיהו כז ד( חמה אין לי.
)אסתר א יב( וחמתו בערה בו ,הרי ה"א של
שורש נהפכת לתי"ו ,מפני שנסמכת אל הו"ו
הנוספת .וכן )ויקרא כה מד( עבד ואמה.
)בראשית ל ג( הנה אמתי בלהה) .שם ב ז(

ותשובתו הרמתה:

קרן היהלומים של משה

תנ״ך
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ברכת שלום

שמות פרק כ״ה
א
רוּמה מֵ אֵ ת ָכּל-
חוּ-לי ְתּ ָ
ִ
ל-בּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ יִ ְק
ב ַדּבֵּ ר אֶ ְ
ל-משׁה לֵּ אמ ֹר:
ֶ
וַיְ ַדבֵּ ר יְ הוָֹה אֶ

רוּמ ִתי:
ת-תּ ָ
ִאישׁ אֲ ֶשׁר יִ ְדּבֶ נּוּ ִלבּוֹ ִתּ ְקחוּ אֶ ְ

ג

רוּמה אֲ ֶשׁר ִתּ ְקחוּ מֵ ִא ָתּם ז ָָהב וָכֶ סֶ ף
וְ ז ֹאת ַה ְתּ ָ

חשׁת:
וּנְ ֶ

ד
ילם ְמאָ ָדּ ִמים וְ עֹר ֹת ְתּ ָח ִשׁים וַעֲ צֵ י ִשׁ ִטּים:
ה וְ עֹר ֹת אֵ ִ
תוֹלעַ ת ָשׁנִ י וְ ֵשׁשׁ וְ ִעזִּ ים:
וּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְרגּ ָָמן וְ ַ
ְ

ו

ֶשׁמֶ ן ַל ָמּא ֹר ְבּ ָשׂ ִמים ְל ֶשׁמֶ ן ַה ִמּ ְשׁ ָחה וְ ִל ְקט ֶֹרת

ַה ַסּ ִמּים:

ז

חשׁן:
אַ ְבנֵי-שׁ ַֹהם וְ אַ ְבנֵי ִמלֻּ ִאים ָלאֵ פ ֹד וְ ַל ֶ

ח

וְ עָ שׂוּ ִלי ִמ ְק ָדּשׁ וְ ָשׁכַ נְ ִתּי ְבּתוֹכָ ם:

ט

אוֹתָך אֵ ת ַתּ ְבנִ ית ַה ִמּ ְשׁ ָכּן
ְ
ְכּכ ֹל אֲ ֶשׁר אֲ נִ י ַמ ְראֶ ה

וְ אֵ ת ַתּ ְבנִ ית ָכּל-כֵּ ָליו וְ כֵ ן ַתּעֲ שׂוּ:

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 15-16
עמ' 9-10


)ב( ויקחו לי תרומה –

)ג( זהב וכסף ונחשת וגו' –

הבא מן העזים .ולא עזים עצמם ,שתרגום

לי לשמי:
תרומה –
הפרשה ,יפרישו לי מממונם נדבה:
ידבנו לבו –
לשון נדבה ,והוא לשון רצון טוב ,פרישנ"ט
בלעז ]מתנה[:
תקחו את תרומתי –
אמרו רבותינו :שלוש תרומות אמורות כאן:
אחת תרומת בקע לגלגלת ,שנעשו מהם
האדנים ,כמו שמפורש באלה פקודי )שמות
לה כו  -כז( .ואחת תרומת המזבח בקע
לגלגלת לקופות לקנות מהן קרבנות צבור.
ואחת תרומת המשכן נדבת כל אחד ואחד.
שלושה עשר דברים האמורים בענין כולם
הוצרכו למלאכת המשכן או לבגדי כהונה,
כשתדקדק בהם:

כולם באו בנדבה ,איש איש מה שנדבו לבו,
חוץ מן הכסף שבא בשוה מחצית השקל
לכל אחד ,ולא מצינו בכל מלאכת המשכן,
שהוצרך שם כסף יותר ,שנאמר )שמות לח
כו  -כז( וכסף פקודי העדה וגו' בקע לגלגלת
וגו' ,ושאר הכסף הבא שם בנדבה עשאוה
לכלי שרת:

של עזים עזיא:

קרן היהלומים של משה

)ה( מאדמים –
צבועות היו אדום לאחר עבודן:
תחשים –
מין חיה ,ולא הייתה אלא לשעה והרבה
גוונים היו לה .לכך מתרגם :ססגונא .ששש

)ד( ותכלת –

ומתפאר בגוונין שלו:

צמר צבוע בדם חלזון ,וצבעו ירוק:
וארגמן –
צמר צבוע ממין צבע ששמו ארגמן:
ושש –
הוא פשתן:
ועזים –
נוצה של עזים .לכך תרגם אונקלוס :ומעזי,

ועצי שטים –
מאין היו להם במדבר? פירש רבי תנחומא:
יעקב אבינו צפה ברוח הקודש ,שעתידין
ישראל לבנות משכן במדבר ,והביא ארזים
למצרים ונטעם ,וצוה לבניו ליטלם עמהם,
כשיצאו ממצרים:
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שמן זית זך להעלות נר תמיד:
בשמים לשמן המשחה –
שנעשה למשוח כלי המשכן והמשכן לקדשו,
והוצרכו לו בשמים כמו שמפורש בכי תשא
)שמות ל כג  -כה(:
ולקטרת הסמים –
שהיו מקטירין בכל ערב ובקר ,כמו שמפורש
בואתה תצוה )שמות ל ז  -ח( .ולשון קטרת
העלאת קיטור ותמרות עשן:

בואתה תצוה )שמות כח יב(:
מלאים –
על שם שעושין להם בזהב מושב כמין
גומא ונותנין האבן שם למלאות הגומא,
קרויים אבני מלואים ,ומקום המושב קרוי
משבצות:
לאפוד ולחשן –
אבני השהם לאפוד ,ואבני המלאוים לחשן,
וחשן ואפוד מפורשים בואתה תצוה ,והם
מיני תכשיט:

)ז( אבני שהם –

)ח( ועשו לי מקדש –

שתים הוצרכו שם לצורך האפוד האמור

ועשו לשמי בית קדושה:

)ו( שמן למאור –

124
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)ט( ככל אשר אני מראה אותך –
כאן את תבנית המשכן .המקרא הזה מחובר
למקרא שלמעלה הימנו ועשו לי מקדש ככל
אשר אני מראה אותך:
וכן תעשו –
לדורות אם יאבד אחד מן הכלים או כשתעשו
לי כלי בית עולמים ,כגון שולחנות ומנורות
וכיורות ומכונות שעשה שלמה ,כתבנית אלו
תעשו אותם .ואם לא היה המקרא מחובר
למעלה הימנו ,לא היה לו לכתוב וכן תעשו
אלא כן תעשו ,והיה מדבר על עשיית אהל
מועד וכליו:

קרן היהלומים של משה
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הקופסא השחורה :רמז מס׳ 1

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК: ПОДСКАЗКА № 1

שמות פרק כ״ה
לא

נוֹרה
ית ְמנ ַֹרת ז ָָהב ָטהוֹר ִמ ְק ָשׁה תֵּ יעָ ֶשׂה ַה ְמּ ָ
וְ עָ ִשׂ ָ

יה ִממֶּ נָּה יִ ְהיוּ:
וּפ ָרחֶ ָ
יה ְ
יה ַכּ ְפתּ ֶֹר ָ
יְ ֵרכָ הּ וְ קָ נָהּ גְּ ִביעֶ ָ

לב

לשׁה ְקנֵי ְמנ ָֹרה
יה ְשׁ ָ
וְ ִשׁ ָשּׁה קָ נִ ים י ְֹצ ִאים ִמ ִצּדֶּ ָ

ת-שׁנֵי ַהקָּ נִ ים ִממֶּ נָּה ְל ֵשׁ ֶשׁת
ַהקָּ נִ ים ִממֶּ נָּה וְ כַ ְפתּ ֹר ַתּ ַח ְ
ן-ה ְמּנ ָֹרה:
ַהקָּ נִ ים ַהיּ ְֹצ ִאים ִמ ַ

לו

וּקנ ָֹתם ִממֶּ נָּה יִ ְהיוּ כֻּ ָלּהּ ִמ ְק ָשׁה אַ ַחת
ַכּ ְפתּ ֵֹריהֶ ם ְ

לשׁה ְקנֵי ְמנ ָֹרה ִמ ִצּ ָדּהּ ַה ֵשּׁנִ י:
וּשׁ ָ
ִמ ִצּ ָדּהּ ָהאֶ ָחד ְ

ז ָָהב ָטהוֹר:

לשׁה גְ ִב ִעים ְמ ֻשׁקָּ ִדים ַבּקָּ נֶה ָהאֶ ָחד ַכּ ְפתּ ֹר וָפֶ ַרח
לג ְשׁ ָ

לז

לשׁה גְ ִב ִעים ְמ ֻשׁקָּ ִדים ַבּקָּ נֶה ָהאֶ ָחד ַכּ ְפתּ ֹר וָפָ ַרח
וּשׁ ָ
ְ

ֶיה:
וְ הֵ ִאיר עַ ל-עֵ בֶ ר פָּ נ ָ

ן-ה ְמּנ ָֹרה:
כֵּ ן ְל ֵשׁ ֶשׁת ַהקָּ נִ ים ַהיּ ְֹצ ִאים ִמ ַ

לח
לט

לד

יה
וּב ְמּנ ָֹרה אַ ְר ָבּעָ ה גְ ִב ִעים ְמ ֻשׁקָּ ִדים ַכּ ְפתּ ֶֹר ָ
ַ

יה ז ָָהב ָטהוֹר:
וּמ ְחתּ ֹתֶ ָ
יה ַ
וּמ ְלקָ חֶ ָ
ַ
ל-הכֵּ ִלים
ִכּ ַכּר ז ָָהב ָטהוֹר יַעֲ ֶשׂה א ָֹתהּ אֵ ת ָכּ ַ

ָהאֵ לֶּ ה:

יה:
וּפ ָרחֶ ָ
ְ

לה

יה
יה ִשׁ ְבעָ ה וְ הֶ ע ֱָלה אֶ תֵ -נר ֹתֶ ָ
ית אֶ תֵ -נר ֹתֶ ָ
וְ עָ ִשׂ ָ

וְ כַ ְפתּ ֹר ַתּ ַחת ְשׁנֵי ַהקָּ נִ ים ִממֶּ נָּה וְ כַ ְפתּ ֹר ַתּ ַחת ְשׁנֵי

מ

יתם אֲ ֶשׁר-אַ ָתּה ָמ ְראֶ ה ָבּ ָהר:
וּראֵ ה וַעֲ ֵשׂה ְבּ ַת ְבנִ ָ
ְ

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 15-16
עמ' 10


)לא( מקשה תעשה המנורה –
שלא יעשנה חוליות ,ולא יעשה קניה ונרותיה
איברים איברים ,ואחר כך ידביקם כדרך
הצורפין ,שקורין שולדי"ר בלעז ]להלחים[
אלא כולה באה מחתיכה אחת ,ומקיש
בקורנס וחותך בכלי האומנות ומפריד
הקנים אילך ואילך:
מקשה –
תרגומו :נגיד .לשון המשכה שממשיך את
האיברים מן העשת לכאן ולכאן בהקשת
הקורנס .ולשון מקשה מכת קורנס ,בטידי"ץ
בלעז ]עשוי בהכאה[ כמו )דניאל ה ו( דא

קרן היהלומים של משה

לדא נקשן(:
תיעשה המנורה –
מאליה ,לפי שהיה משה מתקשה בה ,אמר
לו הקב"ה השלך את הככר לאור והיא
נעשית מאליה ,לכך לא נכתב תעשה:
ירכה –
הוא הרגל של מטה העשוי כמין תיבה,
ושלשה רגלים יוצאין הימנה ולמטה:
וקנה –
הקנה האמצעי שלה העולה באמצע הירך
זקוף כלפי מעלה ,ועליו נר האמצעי עשוי
כמין בזך לצוק השמן לתוכו ולתת הפתילה:

גביעיה –
הן כמין כוסות שעושין מזכוכית ארוכים
וקצרים ,וקורין להם מדרינ"ש בלעז
]גביעים[ ,ואלו עשויין מזהב ובולטין ויוצאין
מכל קנה וקנה כמנין שנתן בהם הכתוב,
ולא היו בה אלא לנוי:
כפתריה –
כמין תפוחים עגולין סביב ,בולטין סביבות
הקנה האמצעי ,כדרך שעושין למנורות
שלפני השרים וקורין להם פומיל"ש בלעז
]כפתורים[ ,ומנין שלהם כתוב בפרשה,
כמה כפתורים בולטין ממנה ,וכמה חלק בין
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ПРИВЕТСТВИЕ

ברכת שלום

)המשך מעמ' (125
כפתור לכפתור:
ופרחיה –
ציורין עשויין בה כמין פרחים:
ממנה יהיו –
הכל מקשה יוצא מתוך חתיכת העשת ,ולא
יעשם לבדם וידביקם:

)לב( יצאים מצדיה –
לכאן ולכאן באלכסון ,נמשכים ועולין
עד כנגד גובהה של מנורה ,שהוא קנה
האמצעי ,ויוצאין מתוך קנה האמצעי זה
למעלה מזה ,התחתון ארוך ,ושל מעלה
קצר הימנו והעליון קצר הימנו ,לפי שהיה
גובה ראשיהן שוה לגובהו של קנה האמצעי
השביעי ,שממנו יוצאים ששת הקנים:

)לג( משקדים –
כתרגומו :מצויירים היו כדרך שעושין לכלי
כסף וזהב שקורין ניילי"ר ]לגפר[:
ושלשה גבעים –
בולטין מכל קנה וקנה:
כפתר ופרח –
היה לכל קנה וקנה:

)לד( ובמנרה ארבעה גבעים –
בגופה של מנורה היו ארבעה גביעים אחד
בולט בה למטה מן הקנים ,והשלשה למעלה
מן יציאת הקנים היוצאים מצדיה:
משקדים כפתריה ופרחיה –
זה אחד מחמשה מקראות שאין להם
הכרע ,שאין ידוע אם גביעים משוקדים או
משוקדים כפתוריה ופרחיה:


הוא הפרח האמור בירך ,שנאמר )במדבר
ח ד( עד ירכה עד פרחה ,וטפחיים חלק,
וטפח שבו גביע מהארבעה גביעים ,וכפתור
ופרח משני כפתורים ושני פרחים האמורים
במנורה עצמה ,שנאמר משוקדים כפתוריה
ופרחיה .למדנו שהיו בקנה שני כפתורים
ושני פרחים לבד מן השלשה כפתורים,
שהקנים נמשכין מתוכן ,שנאמר וכפתור
תחת שני הקנים ,וגו' .חלק ,וטפח כפתור
ושני קנים יוצאים ממנו אילך ואילך נמשכים
ועולים כנגד גובהה של מנורה ,וטפחיים
חלק ,וטפח כפתור ושני קנים יוצאים ממנו,
וטפחיים חלק וטפח כפתור ושני קנים
יוצאים ממנו ונמשכים ועולין כנגד גובהה של
מנורה וטפחיים חלק ,נשתיירו שם שלושה
טפחים ,שבהם שלושה גביעים וכפתור
ופרח .נמצאו גביעים עשרים ושנים שמונה
עשר לששה קנים ,שלושה לכל אחד ואחד,
וארבעה בגופה של מנורה ,הרי עשרים
ושנים ,ואחד עשר כפתורים שישה בששת
הקנים ,ושלשה בגופה של מנורה ,שהקנים
יוצאים מהם ,ושניים עוד במנורה ,שנאמר
משוקדים כפתוריה ,מיעוט כפתורים שנים
האחד למטה אצל הירך ,והאחד בשלשת
טפחים העליונים עם שלשת הגביעים.
ותשעה פרחים היו לה שישה לששת הקנים,
שנאמר )פסוק לג( בקנה האחד כפתור
ופרח ,ושלשה למנורה ,שנאמר משוקדים
כפתוריה ופרחיה ,ומיעוט פרחים שנים,
ואחד האמור בפרשת בהעלותך )במדבר ח
ד( עד ירכה עד פרחה .ואם תדקדק במשנה
זו הכתובה למעלה ,תמצאם כמניינם איש
איש במקומו:

)לה( וכפתר תחת שני הקנים –
מתוך הכפתור היו הקנים נמשכים משני
צדיה אילך ואילך .כך שנינו במלאכת המשכן
)פרק י( :גובהה של מנורה שמונה עשר
טפחים ,הרגלים והפרח שלושה טפחים,
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)לז( את נרתיה –
כמין

בתוכם

בזיכין שנותנין
והפתילות:
והאיר על עבר פניה –

השמן

עשה ששת הנרות שבראשי הקנים ,היוצאים
מצדיה ,מסובים כלפי האמצעי ,כדי שיהיו
הנרות כשתדליקם מאירים אל עבר פניה,
מוסב אורם אל צד פני הקנה האמצעי,
שהוא גוף המנורה:

)לח( ומלקחיה –
הם הצבתים העשויין ליקח בהם הפתילה
מתוך השמן לישבן ולמושכן בפי הנרות,
ועל שם שלוקחים בהם קרויים מלקחים.
וצביתהא שתרגם אונקלוס .לשון צבת,
טינליי"א בלעז ]צבת[:
ומחתתיה –
הם כמין בזיכין קטנים ,שחותה בהן את
האפר שבנר בבקר בבקר ,כשהוא מטיב את
הנרות מאפר הפתילות ,שדלקו הלילה וכבו.
ולשון מחתה פוישידויר"א בלעז ]יעה[ ,כמו
)ישעיה ל יד( לחתות אש מיקוד:

)לט( ככר זהב טהור –
שלא יהיה משקלה עם כל כליה אלא ככר,
לא פחות ולא יותר ,והככר של חול שישים
מנה ושל קדש היה כפול ,מאה עשרים
מנה ,והמנה הוא ליטרא ששוקלין בה כסף
למשקל קולוני"א והם מאה זהובים ,עשרים
וחמשה סלעים והסלע ארבעה זהובים:

)מ( וראה ועשה –
ראה כאן בהר תבנית שאני מראה אותך,
מגיד שנתקשה משה במעשה המנורה ,עד
שהראה לו הקב"ה מנורה של אש:
אשר אתה מראה –
כתרגומו :דאת מתחזי בטורא .אלו היה נקוד
מראה בפת"ח ,היה פתרונו אתה מראה
לאחרים ,עכשיו שנקוד חטף קמ"ץ ,פתרונו
דאת מתחזי ,שאחרים מראים לך ,שהנקוד
מפריד בין עושה לנעשה.

קרן היהלומים של משה
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פרויקט ״משכן״

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 15-16
עמ' 11

שמות פרק ל״ח
כב

הוּדה עָ ָשׂה
ָ
ן-אוּרי בֶ ן-חוּר ְל ַמטֵּ ה יְ
ִ
וּב ַצ ְלאֵ ל בֶּ
ְ

כז

וַיְ ִהי ְמאַ ת ִכּ ַכּר ַהכֶּ סֶ ף ָלצֶ קֶ ת אֵ ת אַ ְדנֵי ַהקּ ֹדֶ שׁ

ת-משׁה:
ֶ
ר-צוָּה יְ הוָֹה אֶ
אֵ ת ָכּל-אֲ ֶשׁ ִ

וְ אֵ ת אַ ְדנֵי ַהפָּ ר ֹכֶ ת ְמאַ ת אֲ ָדנִ ים ִל ְמאַ ת ַה ִכּ ָכּר ִכּ ָכּר

חשׁב
ה-דן ָח ָרשׁ וְ ֵ
ָ
כג וְ ִאתּוֹ אָ הֳ ִליאָ ב בֶּ ן-אֲ ִחיסָ ָמְך ְל ַמטֵּ

ָלאָ דֶ ן:

וּב ֵשּׁשׁ:
תוֹלעַ ת ַה ָשּׁנִ י ַ
וּב ַ
וּבאַ ְרגּ ָָמן ְ
וְ ר ֹקֵ ם ַבּ ְתּכֵ לֶ ת ָ

כח

ָהב הֶ עָ שׂוּי ַל ְמּ ָלאכָ ה ְבּכ ֹל ְמלֶ אכֶ ת ַהקּ ֹדֶ שׁ
ל-הזּ ָ
כד ָכּ ַ

אשׁיהֶ ם וְ ִח ַשּׁק א ָֹתם:
מּוּדים וְ ִצפָּ ה ָר ֵ
וָוִ ים ָלעַ ִ

וּשׁ ַבע מֵ אוֹת
וַיְ ִהי זְ ַהב ַה ְתּנוּפָ ה תֵּ ַשׁע וְ עֶ ְשׂ ִרים ִכּ ָכּר ְ

כט

לשׁים ֶשׁקֶ ל ְבּ ֶשׁקֶ ל ַהקּ ֹדֶ שׁ:
וּשׁ ִ
ְ

מֵ אוֹת ָשׁקֶ ל:

וּשׁ ַבע מֵ אוֹת
כה וְ כֶ סֶ ף ְפּקוּדֵ י ָהעֵ ָדה ְמאַ ת ִכּ ָכּר וְ אֶ לֶ ף ְ

ל

וַחֲ ִמ ָשּׁה וְ ִשׁ ְב ִעים ֶשׁקֶ ל ְבּ ֶשׁקֶ ל ַהקּ ֹדֶ שׁ:

ל-כּלֵ י
חשׁת אֲ ֶשׁר-לוֹ וְ אֵ ת ָכּ ְ
ת-מ ְכ ַבּר ַהנְּ ֶ
חשׁת וְ אֶ ִ
ַהנְּ ֶ

כו

בֶּ קַ ע ַלגּ ְֻלגּ ֹלֶ ת ַמחֲ ִצית ַה ֶשּׁקֶ ל ְבּ ֶשׁקֶ ל ַהקּ ֹדֶ שׁ ְלכ ֹל

ת-האֶ לֶ ף ְ
ָ
וְ אֶ
וּשׁ ַבע ַהמֵּ אוֹת וַחֲ ִמ ָשּׁה וְ ִשׁ ְב ִעים עָ ָשׂה

חשׁת ַה ְתּנוּפָ ה ִשׁ ְב ִעים ִכּ ָכּר וְ אַ ְלפַּ יִ ם וְ אַ ְר ַבּע-
וּנְ ֶ

ַויַּעַ שׂ ָבּהּ אֶ ת-אַ ְדנֵי פֶּ ַתח א ֹהֶ ל מוֹעֵ ד וְ אֵ ת ִמזְ ַבּח

ַה ִמּזְ בֵּ ַח:

ל-ה ְפּקֻ ִדים ִמבֶּ ן עֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַָמ ְע ָלה ְל ֵשׁשׁ-
ַ
ָהע ֹבֵ ר עַ

לא

לשׁת אֲ ָל ִפים וַחֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת וַחֲ ִמ ִשּׁים:
וּשׁ ֶ
מֵ אוֹת אֶ לֶ ף ְ

ת-כּל-יִ ְתד ֹת הֶ ָחצֵ ר סָ ִביב:
ָ
וְ אֵ ת ָכּל-יִ ְתד ֹת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן וְ אֶ

וְ אֶ ת-אַ ְדנֵי הֶ ָחצֵ ר סָ ִביב וְ אֶ ת-אַ ְדנֵי ַשׁעַ ר הֶ ָחצֵ ר


)כב( ובצלאל בן אורי וגו' עשה את כל
אשר ציווה ה' את משה –
אשר ציווה משה אין כתיב כאן ,אלא כל
אשר ציווה ה' את משה ,אפילו דברים שלא
אמר לו רבו ,הסכימה דעתו למה שנאמר
למשה בסיני ,כי משה ציווה לבצלאל
לעשות תחלה כלים ואחר כך משכן .אמר
לו בצלאל :מנהג עולם לעשות תחלה בית
ואחר כך משים כלים בתוכו.
אמר לו :כך שמעתי מפי הקב"ה.אמר לו
משה :בצל אל היית ,כי בוודאי כך ציווה לי
הקב"ה ,וכן עשה המשכן תחלה ואחר כך
עשה הכלים:

)כד( ככר –
שישים מנה ,ומנה של קדש כפול היה ,הרי

קרן היהלומים של משה

הככר מאה ועשרים מנה ,והמנה עשרים
וחמשה סלעים ,הרי ככר של קדש שלושת
אלפים שקלים ,לפיכך מנה בפרוטרוט כל
השקלים שפחותין במנינם משלושת אלפים
שאין מגיעין לככר:

וחמש מאות וחמשים חצאין עולין אלף
ושבע מאות וחמשה ושבעים שקלים:

)כז( לצקת –
כתרגומו :לאתכא:

)כו( בקע –

את אדני הקדש –

הוא שם משקל של מחצית השקל:
לשש מאות אלף וגו' –
כך היו ישראל ,וכך עלה מניינם אחר שהוקם
המשכן בספר במדבר .ואף עתה בנדבת
המשכן כך היו .ומנין חצאי השקלים של
שש מאות אלף עולה מאת ככר ,כל אחד
של שלשת אלפים שקלים ,כיצד ,שש
מאות אלף חצאין הרי הן שלוש מאות אלף
שלמים ,הרי מאת ככר ,והשלשת אלפים

של קרשי המשכן ,שהם ארבעים ושמנה
קרשים ולהם תשעים וששה אדנים ,ואדני
פרכת ארבעה ,הרי מאה ,וכל שאר האדנים
נחושת כתיב בהם:

)כח( וצפה ראשיהם –
של עמודים מהן ,שבכולן כתיב וצפה
ראשיהם וחשוקיהם כסף.
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בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 15-16
עמ' 14-15

שמות פרק כ״ו
ת-ה ְקּ ָר ִשׁים ַל ִמּ ְשׁ ָכּן עֲ צֵ י ִשׁ ִטּים ע ְֹמ ִדים:
ַ
ית אֶ
טו וְ עָ ִשׂ ָ

ַ
אֶ
ל-ה ַטּ ַבּעַ ת ָהאֶ ָחת כֵּ ן יִ ְהיֶה ִל ְשׁנֵיהֶ ם ִל ְשׁנֵי ַה ִמּ ְקצֹע ֹת

טז עֶ ֶשׂר אַ מּוֹת א ֶֹרְך ַהקָּ ֶרשׁ וְ אַ ָמּה וַחֲ ִצי ָהאַ ָמּה ר ַֹחב

יִ ְהיוּ:

ַהקֶּ ֶרשׁ ָהאֶ ָחד:

כה וְ ָהיוּ ְשׁמֹנָה ְק ָר ִשׁים וְ אַ ְדנֵיהֶ ם כֶּ סֶ ף ִשׁ ָשּׁה עָ ָשׂר

יז ְשׁתֵּ י יָדוֹת ַלקֶּ ֶרשׁ ָהאֶ ָחד ְמ ֻשׁ ָלּב ֹת ִא ָשּׁה אֶ ל-אֲ ח ָֹתהּ

אֲ ָדנִ ים ְשׁנֵי אֲ ָדנִ ים ַתּ ַחת ַהקֶּ ֶרשׁ ָהאֶ ָחד ְ
וּשׁנֵי אֲ ָדנִ ים

כֵּ ן ַתּעֲ ֶשׂה ְלכ ֹל קַ ְר ֵשׁי ַה ִמּ ְשׁ ָכּן:

ַתּ ַחת ַהקֶּ ֶרשׁ ָהאֶ ָחד:

ת-ה ְקּ ָר ִשׁים ַל ִמּ ְשׁ ָכּן עֶ ְשׂ ִרים קֶ ֶרשׁ ִל ְפאַ ת
ַ
ית אֶ
יח וְ עָ ִשׂ ָ
ימנָה:
נֶגְ ָבּה תֵ ָ
יט וְ אַ ְר ָבּ ִעים אַ ְדנֵי-כֶ סֶ ף ַתּעֲ ֶשׂה ַתּ ַחת עֶ ְשׂ ִרים ַהקָּ ֶרשׁ
וּשׁנֵי
ת-הקֶּ ֶרשׁ ָהאֶ ָחד ִל ְשׁתֵּ י יְ ד ָֹתיו ְ
ְשׁנֵי אֲ ָדנִ ים ַתּ ַח ַ
ת-הקֶּ ֶרשׁ ָהאֶ ָחד ִל ְשׁתֵּ י יְ ד ָֹתיו:
אֲ ָדנִ ים ַתּ ַח ַ
וּלצֶ ַלע ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ַה ֵשּׁנִ ית ִל ְפאַ ת ָצפוֹן עֶ ְשׂ ִרים קָ ֶרשׁ:
כ ְ
כא וְ אַ ְר ָבּ ִעים אַ ְדנֵיהֶ ם ָכּסֶ ף ְשׁנֵי אֲ ָדנִ ים ַתּ ַחת ַהקֶּ ֶרשׁ

ית ְב ִר ִ
כו וְ עָ ִשׂ ָ
יחם עֲ צֵ י ִשׁ ִטּים חֲ ִמ ָשּׁה ְלקַ ְר ֵשׁי צֶ ַלע-
ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ָהאֶ ָחד:
ע-ה ִמּ ְשׁ ָכּן ַה ֵשּׁנִ ית
יחם ְלקַ ְר ֵשׁי צֶ ַל ַ
כז וַחֲ ִמ ָשּׁה ְב ִר ִ
יחם ְלקַ ְר ֵשׁי צֶ ַלע ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ַליּ ְַרכָ ַתיִ ם
וַחֲ ִמ ָשּׁה ְב ִר ִ
י ָָמּה:
כח וְ ַה ְבּ ִר ַ
ן-הקָּ צֶ ה
יח ַה ִתּיכ ֹן ְבּתוְֹך ַה ְקּ ָר ִשׁים ַמ ְב ִר ַח ִמ ַ

וּשׁנֵי אֲ ָדנִ ים ַתּ ַחת ַהקֶּ ֶרשׁ ָהאֶ ָחד:
ָהאֶ ָחד ְ

ל-הקָּ צֶ ה:
ַ
אֶ

וּלי ְַר ְכּתֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָכּן י ָָמּה ַתּעֲ ֶשׂה ִשׁ ָשּׁה ְק ָר ִשׁים:
כב ְ

ת-ט ְבּע ֹתֵ יהֶ ם ַתּעֲ ֶשׂה
ַ
ת-ה ְקּ ָר ִשׁים ְתּ ַצפֶּ ה ז ָָהב וְ אֶ
ַ
כט וְ אֶ

וּשׁנֵי ְק ָר ִשׁים ַתּעֲ ֶשׂה ִל ְמקֻ ְצע ֹת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ַבּיּ ְַרכָ ָתיִ ם:
כג ְ

ַ
ית אֶ
יחם וְ ִצ ִפּ ָ
ז ָָהב ָבּ ִתּים ַל ְבּ ִר ִ
יחם ז ָָהב:
ת-ה ְבּ ִר ִ

כד וְ יִ ְהיוּ ת ֹאֲ ִמם ִמ ְלּ ַמ ָטּה וְ י ְַח ָדּו יִ ְהיוּ ַת ִמּים עַ ל-ר ֹאשׁוֹ

ית ָבּ ָהר:
ת-ה ִמּ ְשׁ ָכּן ְכּ ִמ ְשׁפָּ טוֹ אֲ ֶשׁר ָה ְראֵ ָ
ַ
ל וַהֲ קֵ מ ָֹת אֶ


)טו( ועשית את הקרשים –
היה לו לומר ועשית קרשים ,כמה שנאמר
בכל דבר ודבר ,ומהו הקרשים? מאותן
העומדין ומיוחדין לכך .יעקב אבינו צפה
ברוח הקדש ונטע ארזים במצרים ,וכשמת
ציווה לבניו להעלותם עמהם כשיצאו
ממצרים ,אמר להם ,שעתיד הקב"ה לצוות
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אתכם לעשות משכן במדבר מעצי שטים,
ראו שיהיו מזומנים בידכם .הוא שיסד
הבבלי בפיוט שלו טם מטע מזורזים קורות
בתינו ארזים ,שנזדרזו להיות מוכנים בידם
מקודם לכן:

הקרשים זקוף למעלה בקירות המשכן ,ולא
תעשה הכתלים בקרשים שוכבים להיות
רוחב הקרשים לגובה הכתלים קרש על
קרש:

)טז( עשר אמות ארך הקרש –
עצי שטים עומדים –
אישטנטיבי"ש בלעז ]עומדות[ שיהא אורך

למדנו שגבהו של משכן עשר אמות:
ואמה וחצי האמה רחב –

קרן היהלומים של משה
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)המשך מעמ' (128
למדנו ארכו של משכן לעשרים קרשים,
שהיו בצפון ובדרום מן המזרח למערב,
שלשים אמה:


תעשה שישה קרשים –
הרי תשע אמות רוחב:

)כה( והיו שמנה קרשים –
)כג( ושני קרשים תעשה למקצעת –

)יז( שתי ידות לקרש האחד –
היה חורץ את הקרש מלמטה ,באמצעו
בגובה אמה ,מניח רביע רחבו מכאן ורביע
רחבו מכאן ,והן הן הידות ,והחריץ חצי רוחב
הקרש באמצע ,ואותן הידות מכניס באדנים
שהיו חלולים ,והאדנים גבהן אמה ויושבים
רצופים ארבעים זה אצל זה ,וידות הקרש,
הנכנסים בחלל האדנים ,חרוצות משלשת
צדיהן ,רוחב החריץ כעובי שפת האדן,
שיכסה הקרש את כל ראש האדן ,שאם לא
כן נמצא ריוח בין קרש לקרש כעובי שפת
שני האדנים שיפסיקו ביניהם ,וזהו שנאמר
)לקמן כד( ויהיו תאמים מלמטה ,שיחרוץ
את צדי הידות ,כדי שיתחברו הקרשים זה
אצל זה:
משולבות –
עשויות כמין שליבות סולם ,מובדלות זו מזו
ומשופין ראשיהם לכנס בתוך חלל האדן
כשליבה ,הנכנסת בנקב עמודי הסולם:
אשה אל אחתה –
מכוונות זו כנגד זו ,שיהיו חריציהם שוים,
זו כמדת זו ,כדי שלא יהיו שתי ידות זו
משוכה לצד פנים וזו משוכה לצד חוץ בעובי
הקרש שהוא אמה .ותרגום של ידות צירין,
לפי שדומות לצירי הדלת הנכנסים בחורי
המפתן:

)יח( לפאת נגבה תימנה –
אין פאה זו לשון מקצוע ,אלא כל הרוח
קרויה פאה .כתרגומו:לרוח עיבר דרומא:

)כב( ולירכתי –
לשון סוף .כתרגומו:ולסייפי .ולפי שהפתח
במזרח ,קרוי המזרח פנים ,והמערב אחורים,
וזהו סוף ,שהפנים הוא הראש:

קרן היהלומים של משה

צפון ולקרש המערבי וכן לשני המקצועות:

אחד למקצוע צפונית מערבית ואחד
למערבית דרומית ,כל שמונה קרשים בסדר
אחד הן ,אלא שאלו השנים אינן בחלל
המשכן ,אלא חצי אמה מזו וחצי אמה מזו
נראות בחלל להשלים רחבו לעשר ,והאמה
מזה והאמה מזה באות כנגד אמת עובי
קרשי המשכן ,הצפון והדרום ,כדי שיהא
המקצוע מבחוץ שוה:

)כד( ויהיו –
כל הקרשים תואמים זה לזה מלמטה שלא
יפסיק עובי שפת שני האדנים ביניהם
להרחיקם זו מזו .זהו שפרשתי )לעיל יז(
שיהיו צירי הידות חרוצים מצדיהן ,שיהא
רוחב הקרש בולט לצדיו חוץ ליד הקרש
לכסות את שפת האדן ,וכן הקרש שאצלו,
ונמצאו תואמים זה לזה .וקרש המקצוע
שבסדר המערב חרוץ לרחבו בעביו כנגד
חריץ של צד קרש הצפוני והדרומי ,כדי
שלא יפרידו האדנים ביניהם:
ויחדו יהיו תמים –
כמו תואמים:
על ראשו –
של קרש:
אל הטבעת האחת –
כל קרש וקרש היה חרוץ למעלה ברחבו שני
חריצין בשני צדיו כדי עובי טבעת ,ומכניסו
בטבעת אחת ,נמצא מתאים לקרש שאצלו.
אבל אותן טבעות לא ידעתי אם קבועות
הן אם מטולטלות .ובקרש שבמקצוע היה
טבעת בעובי הקרש הדרומי והצפוני ,וראש
קרש המקצוע שבסדר מערב נכנס לתוכו,
נמצאו שני הכתלים מחוברים:
כן יהיה לשניהם –
לשני הקרשים שבמקצוע ,לקרש שבסוף

הם האמורים למעלה )פסוק' כב  -כג( תעשה
שישה קרשים ושני קרשים תעשה למקצעות,
נמצאו שמנה קרשים בסדר מערבי .כך שנויה
במשנת מעשה סדר הקרשים במלאכת
המשכן )פרק א( היה עושה את האדנים
חלולים ,וחורץ את הקרש מלמטה רביע
מכאן ורביע מכאן ,והחריץ חציו באמצע,
ועשה לו שתי ידות כמין שני חמוקין ולי
נראה שהגרסא כמין שני חווקין ,כמין שתי
שליבות סולם המובדלות זו מזו ומשופות
להיכנס בחלל האדן כשליבה ,הנכנסת בנקב
עמוד הסולם ,והוא לשון משולבות ,עשויות
כמין שליבה ,ומכניסן לתוך שני אדנים,
שנאמר )פסוק יט( שני אדנים ושני אדנים,
וחורץ את הקרש מלמעלה אצבע מכאן
ואצבע מכאן ונותן לתוך טבעת אחת של
זהב כדי שלא יהיו נפרדים זה מזה ,שנאמר
)פסוק כד( ויהיו תואמים מלמטה וגו' .כך
היא המשנה ,והפרוש שלה הצעתי למעלה
בסדר המקראות:

)כו( בריחם –
אישבר"ש

כתרגומו :עברין .ובלעז
]מוטות[:
חמשה לקרשי צלע המשכן –
אלו חמישה שלושה הן ,אלא שהבריח
העליון והתחתון עשוי משתי חתיכות,
זה מבריח עד חצי הכותל וזה מבריח עד
חצי הכותל ,זה נכנס בטבעת מצד זה וזה
נכנס בטבעת מצד זה ,עד שמגיעין זה לזה,
נמצאו שעליון ותחתון שנים שהן ארבע,
אבל האמצעי ארכו כנגד כל הכותל ומבריח
מקצה הכותל ועד קצהו ,שנאמר )פסוק
כח( והבריח התיכון וגו' מבריח מן הקצה
אל הקצה ,שהעליונים והתחתונים היו להן
טבעות בקרשים להיכנס לתוכן שתי טבעות
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לכל קרש ,משולשים בתוך עשר אמות
של גובה הקרש ,חלק אחד מן הטבעת
העליונה ולמעלה וחלק אחד מן התחתונה
ולמטה ,וכל חלק הוא רביע אורך הקרש,
ושני חלקים בין טבעת לטבעת ,כדי שיהיו
כל הטבעות מכוונות זו כנגד זו .אבל לבריח
התיכון אין טבעות ,אלא הקרשים נקובין
בעוביין והוא נכנס בהם דרך הנקבים שהם
מכוונין זה מול זה ,וזהו שנאמר בתוך
הקרשים .הבריחים העליונים והתחתונים
שבצפון ושבדרום אורך כל אחת חמישה
עשר אמה ,ובתיכון ארכו שלשים אמה ,וזהו
מן הקצה אל הקצה ,מן המזרח ועד המערב,
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וחמשה בריחים שבמערב אורך העליונים
והתחתונים שש אמות והתיכון ארכו שתים
עשרה כנגד רוחב שמונה קרשים .כך היא
מפורשת במלאכת המשכן )פרק א(:
)כט( בתים לבריחם –
הטבעות ,שתעשה בהן ,יהיו בתים להכניס
בהן הבריחים:
וצפית את הבריחם זהב –
לא שהיה הזהב מדובק על הבריחים ,שאין
עליהם שום צפוי ,אלא בקרש היה קובע
כמין שני פיפיות של זהב כמין שני סדקי
קנה חלול ,וקובען אצל הטבעות לכאן
ולכאן ארכן ממלא את רוחב הקרש מן

הטבעת לכאן וממנה לכאן והבריח נכנס
לתוכו וממנו לטבעת ומן הטבעת לפה
השני ,נמצאו הבריחים מצופין זהב ,כשהן
תחובין בקרשים ,והבריחים הללו מבחוץ
היו בולטות והטבעות והפיפיות לא היו
נראות בתוך המשכן אלא כל הכותל חלק
מבפנים:

)ל( והקמת את המשכן –
לאחר שיגמר הקימהו:
הראית בהר –
קודם לכן ,שאני עתיד ללמדך ולהראותך
סדר הקמתו:

קרן היהלומים של משה
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בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 15-16
עמ' 14

שמות פרק כ״ה
י

וְ עָ שׂוּ אֲ רוֹן עֲ צֵ י ִשׁ ִטּים אַ ָמּ ַתיִ ם וָחֵ ִצי אָ ְרכּוֹ וְ אַ ָמּה

וְ אַ ָמּה וָחֵ ִצי ָר ְח ָבּהּ:

וָחֵ ִצי ָר ְחבּוֹ וְ אַ ָמּה וָחֵ ִצי ק ָֹמתוֹ:

יח

ית
וּמחוּץ ְתּ ַצפֶּ נּוּ וְ עָ ִשׂ ָ
ית א ֹתוֹ ז ָָהב ָטהוֹר ִמ ַבּיִ ת ִ
יא וְ ִצ ִפּ ָ

ִמ ְשּׁנֵי ְקצוֹת ַה ַכּפּ ֶֹרת:

עָ ָליו זֵר ז ָָהב סָ ִביב:

וּכרוּב-אֶ ָחד ִמקָּ ָצה
יט וַעֲ ֵשׂה ְכּרוּב אֶ ָחד ִמקָּ ָצה ִמזֶּה ְ

יב

וְ י ַָצ ְק ָתּ לּוֹ אַ ְר ַבּע ַט ְבּע ֹת ז ָָהב וְ נ ַָת ָתּה עַ ל אַ ְר ַבּע

ית ְשׁנַיִ ם ְכּרֻ ִבים ז ָָהב ִמ ְק ָשׁה ַתּעֲ ֶשׂה א ָֹתם
וְ עָ ִשׂ ָ

צוֹתיו:
ל-שׁנֵי ְק ָ
ת-ה ְכּרֻ ִבים עַ ְ
ַ
ן-ה ַכּפּ ֶֹרת ַתּעֲ שׂוּ אֶ
ִמזֶּה ִמ ַ

וּשׁתֵּ י ַט ָבּע ֹת
ל-צ ְלעוֹ ָהאֶ ָחת ְ
ַ
וּשׁתֵּ י ַט ָבּע ֹת עַ
פַּ עֲ מ ָֹתיו ְ

כ

ל-צ ְלעוֹ ַה ֵשּׁנִ ית:
ַ
עַ

וּפנֵיהֶ ם ִאישׁ אֶ ל-אָ ִחיו אֶ ל-
ל-ה ַכּפּ ֶֹרת ְ
ַ
ְבּכַ נְ פֵ יהֶ ם עַ

יג
יד

וְ ָהיוּ ַה ְכּרֻ ִבים פּ ְֹר ֵשׂי ְכנָפַ יִ ם ְל ַמ ְע ָלה ס ֹכֲ ִכים

ַה ַכּפּ ֶֹרת יִ ְהיוּ ְפּנֵי ַה ְכּרֻ ִבים:

ית א ָֹתם ז ָָהב:
ית ַבדֵּ י עֲ צֵ י ִשׁ ִטּים וְ ִצ ִפּ ָ
וְ עָ ִשׂ ָ
ת-ה ַבּ ִדּים ַבּ ַטּ ָבּע ֹת עַ ל ַצ ְלע ֹת ָהאָ ר ֹן
ַ
את אֶ
וְ הֵ בֵ ָ

ָ
ת-ה ַכּפּ ֶֹרת עַ
ַ
כא וְ נ ַָת ָתּ אֶ
ל-האָ ר ֹן
ָ
ל-האָ ר ֹן ִמ ְל ָמ ְע ָלה וְ אֶ

ת-האָ ר ֹן ָבּהֶ ם:
ָ
ָל ֵשׂאת אֶ

ת-העֵ דֻ ת אֲ ֶשׁר אֶ תֵּ ן אֵ לֶ יָך:
ָ
ִתּתֵּ ן אֶ

טו
ל-האָ ר ֹן אֵ ת ָהעֵ דֻ ת אֲ ֶשׁר אֶ תֵּ ן אֵ לֶ יָך:
ָ
טז וְ נ ַָת ָתּ אֶ
ית כַ פּ ֶֹרת ז ָָהב ָטהוֹר אַ ָמּ ַתיִ ם וָחֵ ִצי אָ ְר ָכּהּ
יז וְ עָ ִשׂ ָ

כב

ְבּ ַט ְבּע ֹת ָהאָ ר ֹן יִ ְהיוּ ַה ַבּ ִדּים ל ֹא יָסֻ רוּ ִממֶּ נּוּ:

וְ נוֹעַ ְד ִתּי ְלָך ָשׁם וְ ִד ַבּ ְר ִתּי ִא ְתָּך מֵ עַ ל ַה ַכּפּ ֶֹרת

ִמבֵּ ין ְשׁנֵי ַה ְכּרֻ ִבים אֲ ֶשׁר עַ ל-אֲ רוֹן ָהעֵ דֻ ת אֵ ת ָכּל-
ל-בּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל:
אוֹתָך אֶ ְ
ְ
אֲ ֶשׁר אֲ ַצוֶּה


)י( ועשו ארון –
כמין ארונות שעושים בלא רגלים ,עשויים
כמין ארגז שקורין אישקרי"ן בלעז ]ארגז[
יושב על שוליו:

)יא( מבית ומבחוץ תצפנו –
שלושה ארונות עשה בצלאל ,שתים של
זהב ואחד של עץ ,וארבע כתלים ושולים
לכל אחד ופתוחים מלמעלה ,נתן של עץ
בתוך של זהב ושל זהב בתוך של עץ ,וחפה
שפתו העליונה בזהב ,נמצא מצופה מבית
ומחוץ:
זר זהב –

קרן היהלומים של משה

כמין כתר מקיף לו סביב למעלה משפתו,
שעשה הארון החיצון גבוה מן הפנימי עד
שעלה למול עובי הכפורת ולמעלה הימנו
משהו ,וכשהכפורת שוכב על עובי הכתלים,
עולה הזר למעלה מכל עובי הכפורת כל
שהוא ,והוא סימן לכתר תורה:

)יב( יצקת –
לשון התכה כתרגומו:
פעמתיו –
כתרגומו :זויתיה .ובזויות העליונות סמוך
לכפרת היו נתונות שתים מכאן ושתים מכאן
לרחבו של ארון ,והבדים נתונים בהם ,וארכו

של ארון מפסיק בין הבדים ,אמתים וחצי בין
בד לבד ,שיהיו שני בני אדם ,הנושאים את
הארון ,מהלכין ביניהם ,וכן מפורש במנחות
בפרק שתי הלחם )צח ב(:
ושתי טבעות על צלעו האחת –
הן הן הארבע טבעות שבתחלת המקרא,
ופירש לך היכן היו .והוי"ו זו יתירה היא
ופתרונו כמו שתי טבעות ,ויש לך לישבה כן
ושתיים מן הטבעות האלו על צלעו האחת:
צלעו –
צדו:

)יג( בדי –
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)המשך מעמ' (131
מוטות:

)טו( לא יסרו ממנו –
לעולם:

)טז( ונתת אל הארן –
כמו בארון:
העדות –
התורה שהיא לעדות ביני וביניכם ,שצויתי
אתכם מצוות הכתובות בה:

)יז( כפרת –
כסוי על הארון שהיה פתוח מלמעלה ומניחו
עליו כמין דף:
אמתים וחצי ארכה –
כארכו של ארון ,ורחבה כרחבו של ארון,
ומונחת על עובי הכתלים ארבעתם ,ואף על
פי שלא נתן שיעור לעוביה .פירשו רבותינו:
שהיה עוביה טפח:

)יח( כרבים –
דמות פרצוף תינוק להם:
מקשה תעשה אותם –
שלא תעשם בפני עצמם ותחברם בראשי
הכפרת לאחר עשייתם כמעשה צורפים,
שקורין שולדי"ץ ]מולחמים[ אלא הטל זהב
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הרבה בתחלת עשיית הכפרת והכה בפטיש
ובקורנס באמצע ,וראשין בולטין למעלה
וצייר הכרובים בבליטת קצותיו:
מקשה  -בטידי"ץ בלעז ]עשוי בהכאה[.
כמו )דניאל ה ו( דא לדא נקשן:
קצות הכפורת –
ראשי הכפרת:

)יט( ועשה כרוב אחד מקצה –
שלא תאמר שנים כרובים לכל קצה וקצה,
לכך הוצרך לפרש כרוב אחד מקצה מזה:
מן הכפרת –
עצמה תעשו את הכרובים .זהו פירושו של
מקשה תעשה אותם ,שלא תעשם בפני
עצמם ותחברם לכפרת:

)כ( פרשי כנפים –
שלא תעשה כנפיהם שוכבים ,אלא פרושים
וגבוהים למעלה אצל ראשיהם ,שיהא עשרה
טפחים בחלל בין הכנפים לכפרת ,כדאיתא
בסוכה )דף ה ב(:

)כא( ואל הארן תתן את העדות –
לא ידעתי למה נכפל ,שהרי כבר נאמר
)פסוק טז( ונתת אל הארון את העדות.
ויש לומר שבא ללמד ,שבעודו ארון לבדו

בלא כפרת ,יתן תחלה העדות לתוכו ,ואחר
כך יתן את הכפרת עליו.
וכן מצינו כשהקים את המשכן נאמר )שמות
מ כ( ויתן את העדות אל הארון ,ואחר כך
ויתן את הכפורת על הארון מלמעלה:

)כב( ונועדתי –
כשאקבע מועד לך לדבר עמך ,אותו מקום
אקבע למועד שאבא שם לדבר אליך:
ודברתי אתך מעל הכפורת –
ובמקום אחר הוא אומר )ויקרא א א( וידבר
ה' אליו מאהל מועד לאמר ,זה המשכן מחוץ
לפרכת ,נמצאו שני כתובים מכחישים זה
את זה ,בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם
)במדבר ז פט( ובבא משה אל אהל מועד
וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת
וגו' .משה היה נכנס למשכן וכיון שבא בתוך
הפתח ,קול יורד מן השמים לבין הכרובים,
ומשם יוצא ונשמע למשה באהל מועד:
ואת כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל –
הרי וי"ו זו יתירה וטפלה ,וכמוהו הרבה
במקרא ,וכה תפתר ואת אשר אדבר עמך
שם ,את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל
הוא:

קרן היהלומים של משה
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ליקוטי
שיחות,

ЛИВАНСКИЙ КЕДР

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 15-16
עמ' 15

כרך ל"א

פרשת תרומה
]שיחה ב[
וְ עָ שׂוּ אֲ רוֹן עֲ צֵ י ִשׁ ִטּים אַ ָמּ ַתיִ ם וָחֵ ִצי אָ ְרכּוֹ וְ אַ ָמּה וָחֵ ִצי התרומה מאת בנ"י(?
]ובנוגע להנותנים )מנדבים( ,נזכר בכתוב רק ע"ד
ָר ְחבּוֹ וְ אַ ָמּה וָחֵ ִצי ק ָֹמתוֹ:
פעולת ההפרשה ,כפרש"י "תרומה ,הפרשה יפרישו
שמות פרק כ"ה:י
לי מממונם נדבה" ,שאין זו פעולת הנדבה )נתינה( לה',
כ"א רק הפרשת התרומה מ)שאר( ממונם לשם נדבה
)וקיחת הגזברים — "ויקחו לי" — 14היא לאחר שישנה
א" .ועצי שטים" — 1ופרש"י :2ומאין היו להם במדבר
כבר פעולת ההפרשה([.
פירש רבי תנחומא 3יעקב אבינו צפה ברוח הקודש
ומשמעות הכתובים ,שכל הדברים שנמנו בכתוב )שהם
שעתידין ישראל לבנות משכן במדבר והביא ארזים
נדבת המשכן( כבר היו ברשותם ובידם של בני ישראל
למצרים ונטעם וצוה לבניו ליטלם עמהם כשיצאו
מקודם לכן ,ולא היתה חסרה אלא פעולת הקיחה
ממצרים.
מהם בלבד.
ויש להבין :פירוש זה של רבי תנחומא לכאורה הוא
בסגנון אחר קצת :אם הי' כתוב לשון נתינה ,שמשמעו
דברי אגדה בלי מקור בפשוטו של מקרא ,ומה הכריח
שיש חיוב על הנותנים לתת ,הרי זה כולל גם שיעשו
את רש"י לנקוט פירוש זה כאשר יש לפרש בפשטות,
כל מה שביכולתם כדי שתהי' נתינה ,כולל גם כריתת
שבנ"י קנו עצים אלה מתגרי האומות ,4או כדפירש
עצים או קנייתם כו'; אבל לשון קיחה תוכנו שמצד
באבן עזרא*) 4ועד"ז בבעלי התוספות עה"ת (5שהי'
15
יער של עצי שטים סמוך אל הר סיני שמשם כרתו את הנותן הכל מוכן ואין חסר אלא מעשה הקיחה של
הגזבר*.15
העצים.6
]ויש לומר שלכן מפרש רש"י ומדייק ש"ויקחו לי
במפרשים 7תירצו שההכרח הוא ממש"נ לקמן בפ'
תרומה" אין פירושו הנתינה לה' ,אלא רק "הפרשה,
ויקהל" 8וכל אשר נמצא אתו עצי שטים" ,הרי מפורש
בקרא שהעצים כבר היו בידי ישראל )וכמו שהביא ג"כ יפרישו לי מממונם נדבה" ,שזה מדגיש עוד יותר
שהדבר שמנדבים כבר נמצא אצלם ,והפעולה שלהם
באבן עזרא.(9
אבל קשה לומר שזהו הכרחו של רש"י — שהרי רש"י היא רק "הפרשה" ,להפריש דברים אלו מתוך שאר
ממונם[.
לא הזכיר קרא זה ,ומובן שדוחק גדול ביותר לומר
וזהו פירוש שאלת רש"י )על "ועצי שטים"( — "ומאין
שרש"י סומך כאן 10על פסוק דלהלן )בפ' ויקהל.(11
16
היו להם במדבר"  ,כלומר ,מאין היו עצי שטים מוכנים
ב .ויש לומר הביאור בזה — בפשטות :הציווי על נדבת בידם במדבר ולא הי' חסר אלא קיחה מידם ]היינו
שהדגשת רש"י "במדבר" אין כוונתה מפני שאין עצים
המשכן נאמר בלשון — "ויקחו לי תרומה .תקחו את
גדלים במדבר ,אלא שאין דרך בני אדם להשתמש
תרומתי .התרומה אשר תקחו מאתם" ,12ולכאורה
הול"ל בלשון "נתינה" )או הבאה וכיו"ב( ,דהיינו פעולת בעצים )ובפרט עצים כאלה( בהיותם בדרך במדבר[.
ומתרץ רש"י "פירש רבי תנחומא יעקב אבינו צפה כו'
המנדב מבנ"י לתת את תרומת ה' ,ומדוע נאמר בלשון
והביא ארזים כו' וצוה לבניו ליטלם עמהם כשיצאו
"קיחה" )דקאי על האנשים הגזברים הלוקחים 13את

של משה
קרןן היהלומים של
קר
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ממצרים".17
ובזה מתורץ ג"כ דיוק ל' רש"י "פירש רבי תנחומא"
— שזהו לשון בלתי רגיל בפרש"י ,ועוד זאת — דברי
התנחומא לכאורה אינם פירוש דברי הכתוב ,אלא
אגדה המתרצת שאלה המתעוררת בסיפור עשיית
המשכן ,ואיך מתאים הלשון "פירש רבי תנחומא"?
והל"ל "איתא במדרש תנחומא" )או — כרגיל בכ"מ
בפרש"י — 18לכתוב הפירוש ולסיימו )פירושו( בציון
מקורו :תנחומא(.
אלא שבזה מדגיש רש"י ,שההכרח להביא דברי רבי
תנחומא אינו מפני שאלה המתעוררת בכללות הסיפור
]כי השאלה מהיכן היו העצים אפשר לתרץ באופנים
אחרים ,כנ"ל[ ,אלא מפני פירוש לשון הכתוב ,שבו
מודגש שהדברים שנדבו למלאכת המשכן היו מוכנים
בידם ולא היתה חסרה אלא הקיחה ,כנ"ל.
19

ג .ויש לומר ,שזוהי גם כוונת רש"י בפירושיו עה"פ
"ותכלת וארגמן גו'" ,וז"ל :ותכלת ,צמר צבוע בדם
חלזון וצבעו ירוק .וארגמן ,צמר צבוע ממין צבע ששמו
ארגמן .ושש ,הוא פשתן.
דלפום ריהטא משמע שרש"י בא לפרש מה הם
שלשה דברים הללו .20אבל אינו מובן:
א( סו"ס לא פירש רש"י מהו "ארגמן" )וכותב רק שזהו
צבע "ששמו ארגמן"(!
]ויש להוסיף :מצינו פלוגתא בזה בין הרמב"ם
והראב"ד ,שהרמב"ם 21פי' "שהוא הצמר הצבוע אדום"
22
)ועד"ז פי' האבן עזרא כאן "כדמות אדום"( ,ובראב"ד
פי' ש"ארגמן ארוג משני מינין או משלשה צבעין על כן
נקרא ארגמן".
והנה זה פשוט שרש"י לא ס"ל כהראב"ד ,שהרי כותב
"מין צבע ששמו ארגמן" — הרי שזהו שם של צבע אחד
)ולא — כמה צבעים ארוגים יחד( .23גם מסתימת לשון
רש"י "מין צבע ששמו ארגמן" מוכח שלא ס"ל שהוא
"אדום" — 24דא"כ הו"ל לפרש )כמו שפירש ש"תכלת.
 .צבעו ירוק"( .ועכצ"ל ששיטת רש"י היא שיטה
שלישית — ש"ארגמן" הוא צבע בפני עצמו.25
וא"כ העיקר חסר — שהי' צריך לבאר מהו צבע
ארגמן.[26
ב( מדוע צריך רש"י לפרש ד"שש הוא פשתן" — הרי
כבר מצינו לשון "שש" לעיל בפ' מקץ" ,27וילבש אותו
בגדי שש" ,ושם לא פרש"י כלום ,28ועכצ"ל מפני
שפירושה של תיבת "שש" ידוע אפילו ל"בן חמש
למקרא" )המבין בפשטות לשון הקודש( ואין צורך
לפרשה .ומדוע הוצרך לפרשה כאן?
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ד .ולכן נ"ל שעיקר כוונת רש"י בפירושיו כאן אינה
לבאר מה הם שלשת הדברים הללו ,אלא לתרץ את
השאלה הכללית הנ"ל המתעוררת בכתובים כאן —
"מאין היו להם במדבר" דברים הללו:
מלשון הכתובים כאן מובן ,כנ"ל ,שדברים אלו כבר
היו ברשותם של ישראל ולא היתה חסרה אלא קיחת
הגזברים; ולכאורה :בשלמא כסף זהב ונחושת — כבר
למדנו לעיל שבנ"י שאלו מהמצרים "כלי כסף וכלי
30
זהב גו'") 29ולאחר זה ביזת הים ,כמפורש בפרש"י
שבנ"י מצאו בים "תכשיטי זהב וכסף ואבנים טובות"
של המצרים( ,ומובן שהיו אצל בנ"י מן המוכן; אבל
"מאין היו להם במדבר" צבע תכלת )שהוא מדם
חלזון( או צבע ארגמן וכו'? ובכלל אינו מובן שביציאתם
ממצרים ילקחו בנ"י עמהם לצרכיהם במדבר צלוחיות
של צבעים.
31
ולכן מפרש רש"י ,ש"תכלת" היינו — "צמר צבוע בדם
חלזון" ,32וכן "וארגמן" פירושו "צמר 31צבוע ממין צבע
ששמו ארגמן" ,ואין שאלה כלל מאין היו להם דברים
אלה במדבר ,כי מפורש בקרא שהיו להם הרבה צאן
עוד בהיותם במצרים )וכדברי משה לפרעה "בצאננו
ובבקרנו נלך" ,33וביציאת מצרים מפורש שלקחו אתם
"צאן ובקר מקנה כבד מאד" — (34וא"כ מובן ולא ייפלא
שהי' נמצא אצל בנ"י הרבה צמר ,35כולל — צמר צבוע
בצבעים שונים*.15
וכדי שיהי' ברור ופשוט כיצד הי' אצל ישראל מן המוכן
"שש" ,מוסיף רש"י ומדגיש — "ושש הוא פשתן",
שכבר הביא רש"י בפירושו ,36שפשתן גדל במצרים,
ובמילא מובן ,דכאשר "וינצלו את מצרים" 37לקחו
עמהם גם פשתן.
ועפ"ז — שגם בפירושיו הקודמים בא רש"י לבאר "מאין
היו להם במדבר" הדברים המנויים בכתוב — מתורץ
בפשטות דיוק הט"ז 38בפרש"י דידן ,שמתחיל רש"י
פירושו בתוס' וא"ו" ,39ומאין היו להם במדבר" — "ולא
אמר מאין בלא וא"ו".
]בט"ז 38מתרץ שהי' "קשה ל"ל עצי שטים . .די לומר
ושטים .מש"ה כתב ומאין הי' להם ,פירוש דקשה
עוד מאין הי' כו' ,וצ"ל דהכתוב קאי על מה שנטע
יעקב במצרים וע"ז אמר עצי ,מאותן שטים שהיו כבר
מנטיעת יעקב".
אבל צ"ע בתירוצו ,שהרי מצינו עד"ז בכ"מ בפרש"י
]שמתחיל פירושו בשאלה )כמו "למה נסמכה כו'"
וכיו"ב( ובמפרשים ביארו שעיקר השאלה שרש"י בא
לתרץ בפירושו אינה שאלה זו ,אלא שיש בכתוב
"הרגש מבחוץ" ,המתיישב ע"י התירוץ על השאלה
שמביא רש"י בפירושו[ — ומ"מ לא התחיל רש"י
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השאלה בוא"ו המוסיף[.
וע"פ המבואר לעיל מובן בפשטות ,כי גם בפירושיו
הקודמים עוסק רש"י בתירוץ שאלה זו; אלא שכאן,
בנוגע לעצי שטים ,כיון שאין שום תירוץ ,לכאורה,
בפשטות הכתובים — מפרט ושואל רש"י "ומאין היו
להם במדבר" .וכדי להדגיש ששאלה זו באה בהמשך
לפירושיו הקודמים — מתחיל רש"י "ועצי שטים ,ומאין
היו להם במדבר".
ה .אמנם עדיין אין הענין מתיישב כל צרכו .דהן אמת
שמהכתובים מוכח שגם עצי השטים היו מן המוכן
ברשותם של בנ"י ,ובמילא הוכרח לומר שכבר הוכנו
מקודם לכן )ע"י ציוויו של יעקב כו'( — אבל הא גופא
טעמא בעי :מכיון שהיו יכולים להשיג עצי שטים
מתגרי האומות או מיערות הסמוכים — מדוע הוצרך
יעקב אבינו להשתדל יותר ממאתים שנה 40לפני הציווי
על מלאכת המשכן — בהבאת ונטיעת ארזים במצרים?
לכאורה יש לומר ,שיעקב ידע שציווי השם על מלאכת
המשכן יהי' בתוכן )בלשון( "תקחו" כנ"ל ,שמזה מובן,
שרצונו ית' הוא שהדברים שהוצרכו למלאכת המשכן
יהיו מוכנים בידי ישראל ,וכיון שבדרך הטבע אין טעם
וסיבה שבנ"י יוליכו עצי שטים ממצרים ,הוצרך יעקב
לצוותם על כך ולהכין הארזים.
אבל זה עוד מגדיל השאלה — כי לפ"ז נמצא ,שהציווי
בלשון "קחו" הכריח פעולתו של יעקב בהכנת הארזים
יותר ממאתים שנה לפני הציווי; היינו שלפיכך הי'
הציווי בלשון "תקחו" כדי שיעקב יטע הארזים במצרים
— וטעמא בעי?
והביאור בזה מרמז רש"י בהזכירו את שמו של בעל
המאמר — "רבי תנחומא":
"תנחומא" הוא מלשון תנחומין .ולכן "פירש רבי
תנחומא" ש"יעקב אבינו צפה ברוח הקודש וכו'" ,מכיון
שענין זה הוא נחמתן של ישראל:
כאשר בנ"י נמצאים בגלות מצרים ,במצב דקושי
השעבוד ,ועד לגזירת "כל הבן הילוד היאורה
תשליכוהו" 41וכו' — הרי נוסף על ההבטחה ד"ואנכי
אעלך גם עלה"" ,42שואבים" הם נחמה ותנחומין כל
משך זמן הגלות בראותם בעיניהם ממש את עצי
הארזים שהביא יעקב ונטע במצרים ,שטעמו בטרחא
רבה זו 43הי' מפני ש"צפה ברוח הקודש שעתידין. .
לבנות משכן במדבר"" ,וצוה לבניו )ובניו לבניהם ובני
בניהם אחריהם( ליטלם עמהם כשיצאו ממצרים".
כלומר :עצי שטים לצורך המשכן גופא — היו יכולים
כנ"ל להשיג בכמה אופנים ,אבל כדי שתהי' נחמתן של
ישראל )ענינו של רבי תנחומא( — הביא יעקב ארזים
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ונטעם במצרים )וציווה לבניו שיטלום עמהם כשיצאו
ממצרים( ,כדי שבמשך כל זמן גלות ושעבוד מצרים
יהיו לנגד עיניהם עצים אלו שניטעו על מנת שיטלום
כשיצאו ממצרים ,היינו ש)ראית( עצי ארזים אלה
מזכירים ומדגישים את גאולת ישראל.
וזהו גם הרמז בלשון רש"י ובהתחלתו )הקדמת הענין(
"פירש רבי תנחומא" — כלומר :ענין הנחמה )"תנחומא"(
הוא באופן של פירש )ענין של פשט ,ולא רמז ודרש(,
כי נחמה זו היתה לא רק הבטחה בדיבור וכיו"ב ,אלא
נחמה בדבר גשמי ,הנראה בעיני בשר ,נחמה בפשטות.
ובזה מתורץ עוד דיוק בלשון רש"י ,שלא הסתפק לומר
שיעקב נטע ארזים במצרים אלא מוסיף ומפרט "והביא
ארזים למצרים" — דלכאורה ,למאי נפק"מ שהביאו
הארזים ממקום אחר?
וביותר תמוה :להלן עה"פ" 44ועשית את הקרשים"
חוזר רש"י על תוכן פירושו זה איך הכין יעקב אבינו
ארזים כו' ,עם כל פרטי הענין )ועוד מוסיף פרטים
חדשים( — ומ"מ משמיט שם פרט זה שיעקב הביא
ארזים למצרים.45
וע"פ הנ"ל י"ל ,כי פרט זה נוגע לענין התנחומין —
שבנ"י יראו בעיני בשר ארזים שהובאו ממק"א )מארץ
ישראל — 46המורה על מצב של גאולה( ,שזה מדגיש
עוד יותר שאין נתונים לחלוטין תחת שליטת המצרים,
אלא אעלך גם עלה ,42יצאו ויעלו לארץ ישראל )ויטלו
ארזים אלה עמהם(.
ו .ויש להוסיף ב"יינה של תורה" שבפירוש רש"י —
שפירוש זה של רבי תנחומא הוא "תנחומין" נוסף על
גלות מצרים גם על כל הגליות ועל אריכות דגלות
זה האחרון )שכל המלכיות )וגליות( נקראות על שם
מצרים.(47
48
דהנה איתא בספרים שהגלות נמשל להליכת
בנ"י במדבר" ,מדבר העמים" 49ותכלית הליכה זו
היא — "לבנות משכן במדבר" ,דהיינו לעשות במדבר
וממציאות ה"מדבר" )שהוא מקום הקליפות ,נחש שרף
ועקרב וצמאון גו' 50מקום שמם מכל ענין של קדושה(
משכן ומקדש לו ית' ,דירה לו ית' בתחתונים ,שאין
תחתון למטה ממנו.
51
ובגמר עבודה זו זוכים לקיים הציווי "ועשו לי מקדש"
כפשוטו ,בבית המקדש השלישי ,שבו יתגלה גם
המשכן שעשה משה" ,מקדש המדבר".52
והכח להתגבר על חשכת הגלות ,ובפרט חשך כפול
ומכופל דעקבתא דמשיחא ,ואדרבא "לבנות משכן
במדבר" — הוא מפעולת יעקב אבינו ש"הביא ארזים
למצרים ונטעם".
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הגלות ,59אלא שכדי להכניס בבנ"י הכח להתגבר על
וי"ל הביאור בזה :ה"ארזים" )שמהם "ועשו" ,נעשו
העצי שטים למשכן( הם גם רמז על הצדיקים שנקראים חשכת הגלות ולבנות משכן במדבר" ,נטעם" במצרים,
53
"ארזים" כמו שנאמר "צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון בזמן הגלות.
54
ישגה" ,כמבואר בכלי יקר  .ובפרטיות יותר הם רמז
וזוהי נחמתם של ישראל בהיותם ב"מדבר העמים",
על נשיאי ישראל )לשון התנשאות( ,שעומדים באופן
שיש להם ה"ארזים" שנטע יעקב אבינו בכל דור
דהתנשאות )ישגה( כארזים.
ודור 60שהם למעלה מהגלות ,ונראים לבנ"י ומשפיעים
וזוהי השייכות ליעקב אבינו דוקא — כי "נשיא" הוא
כח בכל ישראל לא להתפעל מחשכת הגלות כ"א
ר"ת "ניצוצו של יעקב אבינו" ,55דכמו שיעקב אבינו
הי' "מאחד את כל ישראל" )כמ"ש בגו"א כאן(,56
להתגבר עליו ,עד שבונים ועושים משכן במדבר.
57
ובלשון רבינו הזקן שנשמת יעקב היתה "כלולה מכל ואזי זוכים לנחמה השלימה — נחמה כפשוטה ממש,
הנשמות שבישראל מעולם ועד עולם" — כן הוא אצל
בפועל ממש — שהנחמה היחידה האפשרית על
כל נשיא ישראל ,שנשמתו היא נשמה כללית הכלולה
אריכות גלות זה האחרון היא — גאולה האמיתית
מכל נשמות אנשי דורו ,ולכן הוא מאחד את כולם.58
והשלימה 61על ידי משיח צדקנו ,כפשוטה ממש,
וזהו שכ' ופירש רש"י שיעקב אבינו הביא "ארזים"
למטה מעשרה טפחים ממש ,ובמהרה בימינו ממש.
למצרים ,כי כל הנשיאים הם ניצוץ של יעקב אבינו,
ומקורם הוא מארץ ישראל ,כי באמת הם למעלה מענין )משיחת ש"פ תרומה תשמ"ז(

 1פרשתנו כה ,ה.
 2ראה גם רש"י לקמן )כו ,טו( — שחוזר על תוכן פירושו זה,
עם כמה שינויים )וראה לקמן סוס"ה( .ואכ"מ.
 3פרשתנו ט .וראה גם ב"ר פצ"ד ,ד.
 4כקושיית הט"ז )דברי דוד כאן( .ועוד.
* 4אבל להעיר שבפי' הקצר שלו כאן מסיק שהוציאום
ממצרים .וראה גם בפי' הארוך שלו לעיל בשלח טו ,כב.
 5וכן בחזקוני עה"פ.
 6בכמה מפרשים )דבק טוב ,שפ"ח ועוד( הביאו מש"נ
בישעי' )מא ,יט( "אתן במדבר ארז שטה" ,דמשמע שדוקא
לעת"ל יהיו אילנות במדבר אבל עכשיו אין שם אילנות*.
וגם ע"פ טבע וסברא אין ארזים במדבר )וראה באר יצחק על
פרש"י כאן(.
אבל )נוסף על זה שבכל אופן יכולים לקנות מתגרי האומות,
הרי( עדיין לא היו רחוקים אז מארץ נושבת וכו' כולל יער
כו' .ולהעיר משלח )טו ,לב( "במדבר . .מקושש עצים".
אברבנאל ואוה"ח שם.
 7שפ"ח )הנדפס עם הרא"ם( .באר יצחק .ועוד.
 8לה ,כד .וראה גם שמו"ר פרשתנו ספל"ג .ב"ר שם.
 9אבל מה שהקשה בראב"ע ע"ז — כבר תירצו במפרשי
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רש"י )ראה רא"ם ,גו"א ,צידה לדרך ועוד( .וראה גם יפה
תואר )השלם( לב"ר שם.
10

ודוחק לומר שסומך על פירושו לקמן )בפרשתנו כו,
טו( שנלמד ממש"נ "ועשית את הקרשים" )כתי' המלאכת
הקודש על פרש"י כאן( .וראה דברי דוד לקמן שם.
 11ולהעיר ,שמהכתוב "וכל אשר נמצא אתו" אפשר לדייק
להיפך ,שלא היו מוכנים אצלם אלא שנמצא ונזדמן אצלם.
 12ריש פרשתנו )כה ,בג(.
* אבל להעיר שבבעה"ת שם הובא פסוק זה לראי' שהיו
שם ארזים.
 13ראה ספורנו )ועוד( שם .וראה לקו"ש חט"ז ע'  .289חכ"ו
ע' .263
 14ראה מפרשי רש"י שם )אבל בלבוש שם מפרש ש"ויקחו
לי" היינו הפרשת הנותנים( .וראה בארוכה לקו"ש חט"ז שם
ע'  286ואילך )ובהערה  23שם(.
 15אלא שלפועל "הנשים . .טוו את העזים" )ויקהל לה ,כו(
— ולא נתנו מן המוכן בידן — כי רצו לטוות "מעל גבי העזים"
)רש"י שם( ,שעי"ז נתוסף באיכות נדבתם )ראה בארוכה
לקו"ש שם ע'  452ואילך .וראה לקמן ע' .(209
* 15ראה לקמן ע'  206ואילך — באופן אחר )וראה שם ע'
 208ואילך בשיטת המדרש(.
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עץ שיטים

 16ומשנה מלשון התנחומא "ומהיכן היו הקרשים".

צמר ,ומבאר שזהו מפני שינוי הצבעים.

 17הטעם שהוזקק רש"י לומר שיעקב אבינו נטע ארזים
במצרים )ולא שציווה לבניו שיקחו עמהם ארזים כשיצאו
ממצרים( — ראה מפרשים )קיצור מזרחי .מנחת יהודה( —
ע"פ פרש"י לך )יג ,י( — שאין אילנות לרוב במצרים .ובאמרי
שפר על פרש"י כאן תי' שהמצרים לא היו מניחים את
ישראל לכרות אותם .ע"ש.

 31ולא הצבע עצמו — אף ש"תכלת" פירושו "צבע ירוק
של חלזון" )רש"י שלח טו ,לח( ,וכן ארגמן הוא שם צבע
)כפרש"י כאן(.

 18ראה לדוגמא — פרש"י נח יא ,ה .לך יד ,יג .וירא יח ,יב.
 19כה ,ד.
 20וצ"ע שלא פירש מהו "תולעת שני" ,כמו שפי' לקמן בפ'
מצורע )יד ,ד( "שני תולעת" .וראה לקמן הערה .35
 21הל' כלי המקדש פ"ח הי"ג.
 22בהשגות שם.
 23וי"ל ,שלא ניחא לי' לרש"י פירוש הראב"ד ,כי החידוש
דריבוי גוונים הוא ב"עורות תחשים" ,כפרש"י )כאן ד"ה
תחשים( .ומסתבר שארגמן הו"ע בפ"ע )ובפרט שעורות
תחשים היו ענין נסי רק "לשעה" ,כפרש"י )הנ"ל( .אבל ראה
לעיל ע' .(136

 33בא י ,ט.
 34בא יב ,לח.
 35ועפ"ז מתורץ בפשטות הטעם שלא פרש"י מהו "תולעת
שני" — כי "תולעת" פירושו "צמר צבוע" ורק ה"צבע קרוי
שני" )רשב"ם כאן(* .וא"כ פשוט שהי' מצוי אצל ישראל.
* 15ראה לקמן ע'  206ואילך — באופן אחר )וראה שם ע'
 208ואילך בשיטת המדרש(.
 36בראשית ב ,יא.
 37בא יב ,לו.
 38דברי דוד כאן.
 39כ"ה גם בדפוס ראשון ,כמה כת"י רש"י )שתח"י(
ובדפוסים הנפוצים .אבל בדפוס שני וכמה כת"י רש"י
)שתח"י( — "מאין" )בלי וא"ו(.
 38דברי דוד כאן.

 24ואולי י"ל כי תולעת שני הוא צבע אדום )כרשב"ם עה"פ.
וראה גם ראב"ע .ועוד .וכ"ה בפרש"י ישעי' א ,יח .וראה
רש"י גיטין סט ,ב ד"ה אהלא .רש"י ע"ז כח ,ריש ע"ב ד"ה
שב .וברש"י מצורע שם :צמר צבוע זהורית( .ולהעיר גם
מ"עורות אלים מאדמים" )אלא שיש כמה סוגי צבע אדום.
ואכ"מ(.

* אבל בפרש"י ישעי' )שבהערה " (24תולע ,צבע שצובעים
בו אדום ,גרעינים הם ויש תולעים בכל אחד ואחד" .ועפ"ז
לכאורה לפרש"י הוא להיפך ,ש"תולעת" הוא שם הצבע,
ו"שני" הוא ה"צמר" .וראה וישב )לח ,כח .ל( .ל' רש"י
מצורע שם .ואכ"מ.

 25וראה תו"ש עה"פ )אות מו( ובמילואים לשם ס"ב )נדפסו
בסוף כרך כב(.

 40כפרש"י עה"פ לפני זה :רדו . .רמז למאתים ועשר שנים
שנשתעבדו למצרים )מקץ מב ,ב(.

 26ע"ד שפי' מהו צבע תכלת.

 41שמות א ,כב.

ולכאורה דוחק לומר שהי' ידוע ומפורסם במקומו של רש"י
איזה צבע נק' "ארגמן" ולא הוצרך רש"י לפרשו )ולהעיר
מרש"י ב"מ כא ,א )במשנה( :צמר סרוק ומשוך . .וצבוע
ארגמן ומצויין הן( .ובפרט שמפשטות לשון רש"י "ממין צבע
ששמו ארגמן" )ולא בקיצור "צמר צבוע ארגמן"( משמע,
שאינו צבע ידוע.

 42ויגש מו ,ד.

 44כו ,טו.

 27מא ,מב.

 45וכן הקשה באמרי שפר על פרש"י כאן ,ונשאר בצ"ע.

 28וראה משכיל לדוד כאן.

 46ראה גם באר מים חיים )לאחי המהר"ל( על פרש"י כאן.

 29בא יב ,לה.

 42ויגש מו ,ד.

 30בשלח טו ,כב.

 47ב"ר פט"ז ,ד.

 31ולא הצבע עצמו — אף ש"תכלת" פירושו "צבע ירוק
של חלזון" )רש"י שלח טו ,לח( ,וכן ארגמן הוא שם צבע
)כפרש"י כאן(.

 48ראה בחיי ועוד ר"פ מסעי .לקו"ת דרושי אלה מסעי
וביאורם.

 32אלא שעפ"ז צ"ע למה הוצרך רש"י לסיים "וצבעו ירוק".
ואולי י"ל ,שהוא כדי שלא יוקשה מדוע הוצרכו לג' מיני

קרן היהלומים של משה

 43ראה )ויגש מה ,יט ואילך( שיוסף שלח עגלות וכו'
ממצרים לארץ כנען בכדי להביא יעקב ואת אשר לו
למצרים.

 49יחזקאל כ ,לה.
 50עקב ח ,טו.
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עץ שיטים

 51פרשתנו כה ,ח.

 57אגה"ק ס"ז )קיא ,סע"ב(.

 52ל' הרמב"ם הל' ביהב"ח פ"א הי"ב .נת' בלקו"ש חט"ז ע'
 473ואילך.

 58וראה לקו"ש ח"ד ע'  1051ובהערות.

 53תהלים צב ,יג.
 54פרשתנו כו ,טו .ע"ש.
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 59להעיר מפתגם אדה"ז "שלפני נשמות הגבוהות . .לא
נחרב הבית כלל" )פלח הרמון שמות ע' ז( .וראה אוה"ת
לנ"ך )כרך ג( ריש ע' א'שלא.

 55מגלה עמוקות )אופן פד .עה"ת ר"פ ויחי( .קהלת יעקב
)לבעל מח"ס מלא הרועים( מע' רבי.

 60להעיר ממחז"ל )יומא לח ,ב .תניא פ"א( עמד ושתלן בכל
דור ודור .וצדיק יסוד עולם.

 56ראה גם בית האוצר להר"י ענגל כלל א אות כ' .לקו"ש
חכ"ו ע' .8

 61ואז יקויים היעוד )ישעי' יב ,א( אודך ה' כי אנפת בי ישוב
אפך ותנחמני.
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39 ТЕХНОЛОГИЙ

ל׳׳ט טכנולוגיות

שמות פרק ל״ה
ת-כּל-עֲ ַדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ַויּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם
ָ
משׁה אֶ
א ַויּ ְַקהֵ ל ֶ

חשׁת:
רוּמת יְ הוָֹה ז ָָהב וָכֶ סֶ ף וּנְ ֶ
אֵ ת ְתּ ַ

ר-צוָּה יְ הוָֹה ַלעֲ שׂת א ָֹתם:
אֵ לֶּ ה ַה ְדּ ָב ִרים אֲ ֶשׁ ִ

ו

תוֹלעַ ת ָשׁנִ י וְ ֵשׁשׁ וְ ִעזִּ ים:
וּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְרגּ ָָמן וְ ַ
ְ

ז

ילם ְמאָ ָדּ ִמים וְ עֹר ֹת ְתּ ָח ִשׁים וַעֲ צֵ י ִשׁ ִטּים:
וְ עֹר ֹת אֵ ִ

ב

יעי יִ ְהיֶה
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ֵשׁ ֶשׁת י ִָמים תֵּ עָ ֶשׂה ְמ ָלאכָ ה ַ

ל-הע ֶֹשׂה בוֹ ְמ ָלאכָ ה
ָלכֶ ם ק ֹדֶ שׁ ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן ַליהוָֹה ָכּ ָ
יוּמת:
ָ

ג
ד

משׁב ֹתֵ יכֶ ם ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת:
ֹא-ת ַבעֲ רוּ אֵ שׁ ְבּכ ֹל ְ
ל ְ
ל-כּל-עֲ ַדת ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל לֵ אמ ֹר זֶה
ָ
משׁה אֶ
ֶ
ַויּ ֹאמֶ ר

ר-צוָּה יְ הוָֹה לֵ אמ ֹר:
ַה ָדּ ָבר אֲ ֶשׁ ִ

ה

רוּמה ַליהוָֹה כּ ֹל נְ ִדיב ִלבּוֹ יְ ִביאֶ ָה
ְקחוּ מֵ ִא ְתּכֶ ם ְתּ ָ

ח

וּב ָשׂ ִמים ְל ֶשׁמֶ ן ַה ִמּ ְשׁ ָחה וְ ִל ְקט ֶֹרת
וְ ֶשׁמֶ ן ַל ָמּאוֹר ְ

ַה ַסּ ִמּים:

ט
י

חשׁן:
וְ אַ ְבנֵי-שׁ ַֹהם וְ אַ ְבנֵי ִמלֻּ ִאים ָלאֵ פוֹד וְ ַל ֶ

וְ כָ ל-חֲ כַ ם-לֵ ב ָבּכֶ ם ָיב ֹאוּ וְ יַעֲ שׂוּ אֵ ת ָכּל-אֲ ֶשׁר ִצוָּה

יְ הוָֹה:

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 15-16
עמ' 17


)א( ויקהל משה –
למחרת יום הכפורים כשירד מן ההר .והוא לשון הפעיל ,שאינו אוסף
אנשים בידים ,אלא הן נאספים על פי דבורו .ותרגומו :ואכנש:

יש מרבותינו אומרים :הבערה ללאו יצאת ,ויש אומרים לחלק
יצאת:

)ד( זה הדבר אשר ציווה ה' –
)ב( ששת ימים –

לי לאמר לכם:

הקדים להם אזהרת שבת לצווי מלאכת המשכן ,לומר שאינה דוחה
את השבת:

)ה( נדיב לבו –

)ג( לא תבערו אש –

על שם שלבו נדבו קרוי נדיב לב .כבר פירשתי נדבת המשכן ומלאכתו
במקום צואתן:

קרן היהלומים של משה
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39 ТЕХНОЛОГИЙ

ל׳׳ט טכנולוגיות

שמות פרק ל״א
יב
ַ
ל-בּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל לֵ אמ ֹר אַ ְך אֶ
יג וְ אַ ָתּה ַדּבֵּ ר אֶ ְ
ת-ה ַשּׁ ָבּת
ַ
ת-ה ַשּׁ ָבּת ַלעֲ שׂוֹת אֶ
ַ
ת-שׁ ְבּת ַֹתי טז וְ ָשׁ ְמרוּ ְבנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ
יוּמת:
מוֹת ָ

ל-משׁה לֵּ אמ ֹר:
ֶ
ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָֹה אֶ

ִתּ ְשׁמ ֹרוּ ִכּי אוֹת ִהוא בֵּ ינִ י וּבֵ ינֵיכֶ ם ְלדֹר ֹתֵ יכֶ ם ָל ַדעַ ת
ִכּי אֲ נִ י יְ הוָֹה ְמקַ ִדּ ְשׁכֶ ם:

יד

ַ
וּשׁ ַמ ְרתֶּ ם אֶ
ְ
יה
ת-ה ַשּׁ ָבּת ִכּי ק ֹדֶ שׁ ִהוא ָלכֶ ם ְמ ַחלֲ לֶ ָ

ל-הע ֶֹשׂה ָבהּ ְמ ָלאכָ ה וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנֶּפֶ שׁ
יוּמת ִכּי ָכּ ָ
מוֹת ָ
יה:
ַה ִהוא ִמקֶּ ֶרב עַ מֶּ ָ

טו

יעי ַשׁ ַבּת
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ֵשׁ ֶשׁת י ִָמים יֵעָ ֶשׂה ְמ ָלאכָ ה ַ

ל-הע ֶֹשׂה ְמ ָלאכָ ה ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת
ַשׁ ָבּתוֹן ק ֹדֶ שׁ ַליהוָֹה ָכּ ָ

עוֹלם:
ָ
ְלדֹר ָֹתם ְבּ ִרית

יז

י-שׁ ֶשׁת
בֵּ ינִ י וּבֵ ין ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אוֹת ִהוא ְלע ָֹלם ִכּ ֵ

וּביּוֹם
ַ
ת-האָ ֶרץ
ָ
ת-ה ָשּׁ ַמיִ ם וְ אֶ
ַ
י ִָמים עָ ָשׂה יְ הוָֹה אֶ
יעי ָשׁ ַבת וַיִּ נָּפַ שׁ:
ַה ְשּׁ ִב ִ

יח

ל-משׁה ְכּכַ ֹלּתוֹ ְל ַדבֵּ ר ִאתּוֹ ְבּ ַהר ִסינַי ְשׁנֵי
ֶ
וַיִּ תֵּ ן אֶ

ֱֹלהים:
לֻ ח ֹת ָהעֵ דֻ ת לֻ ח ֹת אֶ בֶ ן ְכּתֻ ִבים ְבּאֶ ְצ ַבּע א ִ

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 15-16
עמ' 17


)יג( ואתה דבר אל בני ישראל –
ואתה ,אף על פי שהפקדתיך לצוותם על
מלאכת המשכן ,אל יקל בעיניך לדחות את
השבת מפני אותה מלאכה:
אך את שבתתי תשמרו –
אף על פי שתהיו רדופין וזריזין בזריזות
מלאכה שבת אל תדחה מפניה.
כל אכין ורקין מיעוטין ,למעט שבת
ממלאכת המשכן:
כי אות הוא ביני וביניכם –
אות גדולה היא בינינו שבחרתי בכם,
בהנחילי לכם את יום מנוחתי למנוחה:

142

לדעת –
האומות ]בה[ כי אני ה' מקדשכם:

)יד( מות יומת –
אם יש עדים והתראה:
ונכרתה –
בלא התראה:
מחלליה –
הנוהג בה חול בקדושתה:

)טו( שבת שבתון –

שבת שבתון –
לכך כפלו הכתוב לומר שאסור בכל מלאכה,
אפילו אוכל נפש ,וכן יום הכפורים שנאמר
בו )ויקרא כג לב( שבת שבתון הוא לכם,
אסור בכל מלאכה.
אבל יום טוב לא נאמר בו כי אם ביום
הראשון שבתון וביום השמיני שבתון )שם(
אסורים בכל מלאכת עבודה ,ומותרים
במלאכת אוכל נפש:
קדש לה' –
שמירת קדושתה לשמי ובמצוותי:

מנוחת מרגוע ולא מנוחת עראי:

קרן היהלומים של משה
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)יז( וינפש –
כתרגומו :ונח .וכל לשון נופש והוא לשון
נפש ,שמשיב נפשו ונשימתו בהרגיעו
מטורח מהמלאכה .ומי שכתוב בו )ישעיה
מ כח( לא ייעף ולא יגע ,וכל פעלו במאמר,
הכתיב מנוחה לעצמו ,לשבר האוזן מה
שהיא יכולה לשמוע:

)יח( ויתן אל משה וגו' -
אין מוקדם ומאוחר בתורה .מעשה העגל

קרן היהלומים של משה
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קודם לצווי מלאכת המשכן ימים רבים
היה ,שהרי בשבעה עשר בתמוז נשתברו
הלוחות ,וביום הכפורים נתרצה הקב"ה
לישראל ,ולמחרת התחילו בנדבת המשכן
והוקם באחד בניסן:
ככלתו –
ככלתו כתיב חסר ,שנמסרה לו תורה
במתנה ככלה לחתן ,שלא היה יכול ללמוד
כולה בזמן מועט כזה .דבר אחר :מה כלה
מתקשטת בעשרים וארבעה קשוטין ,הן

האמורים בספר ישעיה )ישעיה ג יח  -כד(
אף תלמיד חכם צריך להיות בקי בעשרים
וארבעה ספרים:
לדבר אתו –
החקים והמשפטים שבואלה המשפטים:
לדבר אתו –
מלמד שהיה משה שומע מפי הגבורה
וחוזרין ושונין את ההלכה שניהם יחד:
לחת  -לחת כתיב שהיו שתיהם שוות.
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ל׳׳ט טכנולוגיות

שמות פרק ל״ג
ל-משׁה לֵ ְך עֲ לֵ ה ִמזֶּה אַ ָתּה וְ ָהעָ ם
ֶ
וַיְ ַדבֵּ ר יְ הוָֹה אֶ

ת-הא ֹהֶ ל וְ נ ָָטה-לוֹ ִמחוּץ ַל ַמּחֲ נֶה ַה ְרחֵ ק
ָ
וּמשׁה יִ קַּ ח אֶ
ֶ
ז

א

ל-האָ ֶרץ אֲ ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי
ָ
ית מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם אֶ
אֲ ֶשׁר הֶ ע ֱִל ָ

ל-מ ַבקֵּ שׁ יְ הוָֹה
ן-ה ַמּחֲ נֶה וְ קָ ָרא לוֹ א ֹהֶ ל מוֹעֵ ד וְ ָהיָה ָכּ ְ
ִמ ַ

וּליַעֲ ק ֹב לֵ אמ ֹר ְלז ְַרעֲ ָך אֶ ְתּ ֶננָּה:
ְלאַ ְב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ְ

יֵצֵ א אֶ ל-א ֹהֶ ל מוֹעֵ ד אֲ ֶשׁר ִמחוּץ ַל ַמּחֲ נֶה:

ת-ה ְכּנַעֲ נִ י ָה ֱאמ ִֹרי
ַ
ב וְ ָשׁ ַל ְח ִתּי ְלפָ נֶיָך ַמ ְלאָ ְך וְ ג ֵַר ְשׁ ִתּי אֶ

ח

בוּסי:
וְ ַה ִח ִתּי וְ ַה ְפּ ִרזִּ י ַה ִחוִּ י וְ ַהיְ ִ

משׁה עַ ד-בּ ֹאוֹ
וְ נִ ְצּבוּ ִאישׁ פֶּ ַתח אָ הֳ לוֹ וְ ִה ִבּיטוּ אַ חֲ ֵרי ֶ

וּד ָבשׁ ִכּי ל ֹא אֶ עֱלֶ ה ְבּ ִק ְר ְבָּך ִכּי
ג אֶ ל-אֶ ֶרץ ז ַָבת ָח ָלב ְ

ָהא ֹהֱ ָלה:

ם-ק ֵשׁה-ע ֶֹרף אַ ָתּה פֶּ ן-אֲ כֶ ְלָך ַבּ ָדּ ֶרְך:
עַ ְ

ט

ד

ת-ה ָדּ ָבר ָה ָרע ַהזֶּה וַיִּ ְתאַ ָבּלוּ וְ ל ֹא-
ַ
וַיִּ ְשׁ ַמע ָהעָ ם אֶ

ה

ל-בּנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל אַ תֶּ ם
ל-משׁה ֱאמ ֹר אֶ ְ
ֶ
ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָֹה אֶ

משׁה ָהא ֹהֱ ָלה י ֵֵרד עַ מּוּד הֶ עָ נָן וְ עָ ַמד
וְ ָהיָה ְכּב ֹא ֶ

ם-משׁה:
ֶ
פֶּ ַתח ָהא ֹהֶ ל וְ ִדבֶּ ר ִע

י

ָשׁתוּ ִאישׁ עֶ ְדיוֹ עָ ָליו:

ל-העָ ם
ל-הא ֹהֶ ל יָקוּמוּ ָכּ ָ
ָ
משׁה אֶ
ֶ
וְ ָהיָה ְכּצֵ את

ל-העָ ם אֶ ת-עַ מּוּד הֶ עָ נָן ע ֹמֵ ד פֶּ ַתח ָהא ֹהֶ ל
ָ
וְ ָראָ ה כָ

ל-העָ ם וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ ווּ ִאישׁ פֶּ ַתח אָ הֳ לוֹ:
וְ קָ ם ָכּ ָ

יתיָך
ם-ק ֵשׁה-ע ֶֹרף ֶרגַע אֶ ָחד אֶ עֱלֶ ה ְב ִק ְר ְבָּך וְ ִכ ִלּ ִ
עַ ְ

ל-משׁה פָּ נִ ים אֶ ל-פָּ נִ ים ַכּאֲ ֶשׁר יְ ַדבֵּ ר
ֶ
יא וְ ִדבֶּ ר יְ הוָֹה אֶ

ה-לְּך:
ֱשׂ ָ
הוֹרד עֶ ְדיְ ָך מֵ עָ לֶ יָך וְ אֵ ְדעָ ה ָמה אֶ ע ֶ
ֵ
וְ עַ ָתּה

הוֹשׁעַ ִבּן-
ֻ
וּמ ָשׁרֲ תוֹ יְ
ל-ה ַמּחֲ נֶה ְ
ַ
ל-רעֵ הוּ וְ ָשׁב אֶ
ֵ
ִאישׁ אֶ

ו

חוֹרב:
ֵ
וַיִּ ְתנ ְַצּלוּ ְבנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת-עֶ ְדיָם מֵ ַהר

נוּן נַעַ ר ל ֹא י ִָמישׁ ִמתּוְֹך ָהא ֹהֶ ל:

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 15-16
עמ' 17


)א( לך עלה מזה -
ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות ,לכך
נאמר עלה .דבר אחר :כלפי שאמר לו
בשעת הכעס )שמות לב ז( לך רד ,אמר לו
בשעת רצון לך עלה:
אתה והעם –
כאן לא נאמר ועמך:

144

)ב( וגרשתי את הכנעני וגו' –
שש אומות הן ,והגרגשי עמד ופנה מפניהם
מאליו:

כי לא אעלה בקרבך –
לכך אני אומר לך ושלחתי לפניך מלאך:
כי עם קשה ערף אתה –
וכששכינתי בקרבכם ואתם ממרים בי מרבה
אני עליכם זעם:

)ג( אל ארץ זבת חלב ודבש –

אכלך –

אני אומר לך להעלותם:

לשון כליון:

קרן היהלומים של משה
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)המשך מעמ' (144
)ד( הדבר הרע –
שאין השכינה שורה ומהלכת עמם:
איש עדיו -
כתרים שניתנו להם בחורב ,כשאמרו נעשה
ונשמע:

)ה( רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך –
אם אעלה בקרבך ,ואתם ממרים בי בקשיות
ערפכם ,אזעום עליכם רגע אחד ,שהוא
שיעור זעמו ,שנאמר )ישעיה כו כ( חבי
כמעט רגע עד יעבור זעם ,ואכלה אתכם,
לפיכך טוב לכם שאשלח מלאך:
ועתה –
פורענות זו תלקו מיד ,שתורידו עדיכם
מעליכם:
ואדעה מה אעשה לך –
בפקודת שאר העון .אני יודע מה שבלבי
לעשות לך:


מכאן למבקש פני זקן כמקבל פני השכינה:
יצא אל אהל מועד –
כמו יוצא .דבר אחר:
והיה כל מבקש ה' -
אפילו מלאכי השרת כשהיו שואלים מקום
שכינה ,חבריהם אומרים להם הרי הוא
באהלו של משה:

)ח( והיה -
לשון הווה:
כצאת משה מן המחנה –
ללכת אל האהל:
יקומו כל העם –
עומדים מפניו ואין יושבין עד שנתכסה
מהם:
והביטו אחרי משה –
לשבח ,אשרי ילוד אשה שכך מובטח,
שהשכינה תכנס אחריו לפתח אהלו:

)ו( את עדים מהר חורב –
את העדי שהיה בידם מהר חורב:

)ז( ומשה –
מאותו עון והלאה:
יקח את האהל –
לשון הווה הוא ,לוקח אהלו ונוטהו מחוץ
למחנה ,אמר מנודה לרב ,מנודה לתלמיד:
הרחק –
אלפים אמה ,כענין שנאמר )יהושע ג ד(
אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפים אמה
במדה:
וקרא לו –
והיה קורא לו אהל מועד ,הוא בית ועד
למבקשי תורה:
כל מבקש ה' –

קרן היהלומים של משה

)ט( ודבר עם משה –
כמו ומדבר עם משה .תרגומו :ומתמלל עם
משה שהוא כבוד שכינה .כמו )במדבר ז
פט( וישמע את הקול מדבר אליו ,ואינו קורא
מדבר אליו .כשהוא קורא מדבר פתרונו
הקול מדבר בינו לבין עצמו ,וההדיוט שומע
מאליו ,וכשהוא קורא מדבר משמע שהמלך
מדבר עם ההדיוט:

)י( והשתחוו –
לשכינה:

)יא( ודבר ה' אל משה פנים אל פנים –
ומתמלל עם משה:
ושב אל המחנה –

לאחר שנדבר עמו ,היה משה שב אל המחנה
ומלמד לזקנים מה שלמד .והדבר הזה נהג
משה מיום הכפורים עד שהוקם המשכן ולא
יותר ,שהרי בשבעה עשר בתמוז נשתברו
הלוחות ,ובשמונה עשר שרף את העגל ודן
את החוטאים ,ובתשעה עשר עלה ,שנאמר
)שמות לב ל( ויהי ממחרת ויאמר משה
אל העם וגו' ,עשה שם ארבעים יום ובקש
רחמים ,שנאמר )דברים ט יח( ואתנפל
לפני ה' וגו' ,ובראש חדש אלול נאמר לו
)שמות לד ב( ועלית בבקר אל הר סיני,
לקבל לוחות האחרונות ,ועשה שם ארבעים
יום ,שנאמר בהם )דברים י י( ואנכי עמדתי
בהר כימים הראשונים וגו' ,מה הראשונים
ברצון אף האחרונים ברצון .אמור מעתה
אמצעיים היו בכעס .בעשרה בתשרי נתרצה
הקב"ה לישראל בשמחה ובלב שלם ,ואמר
לו למשה סלחתי כדברך ,ומסר לו לוחות
אחרונות .וירד והתחיל לצוותם על מלאכת
המשכן ועשאוהו עד אחד בניסן ,ומשהוקם
לא נדבר עמו עוד אלא מאהל מועד:
ושב אל המחנה –
תרגומו :ותב למשריתא .לפי שהוא לשון
הווה ,וכן כל הענין.
וראה כל העם –
וחזן.
ונצבו –
וקיימין.
והביטו –
ומסתכלין.
והשתחוו –
וסגדין .ומדרשו :ודבר ה' אל משה שישוב
אל המחנה ,אמר לו אני בכעס ואתה בכעס,
אם כן מי יקרבם:
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מדרש רבה ,פרשה נב
ירידה ורדייה

ב תאלמנה שפתי שקר  -דבר אחר :ויביאו את המשכן הה"ד) :שם לא(
תאלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק בגאוה ובוז .כיצד אדם
מתודה ביום הכפורים? אם בא יוה"כ אחר ,והזכיר עונותיו ,אומר לו
הקב"ה :תאלמנה שפתי שקר .מהו עתק? דברים של סילוקים ,כענין
שנאמר) :בראשית יב( ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויט אהלה
בית אל מים והעי מקדם ויבן שם מזבח לה' ויקרא בשם ה' .בגאוה ובוז,
אומר לו הקב"ה :לא היה בידיך עונות משל שנה זו שהיית מתגאה,
בגאוה ובוז?!
דבר אחר :תאלמנה שפתי שקר מדבר במשה .בשעה שאמר הקב"ה
לעשות לו משכן ,מיד אמר משה לישראל:ויקחו לי תרומה .היה משה
עושה במשכן והיו ליצני ישראל אומרים :אפשר שהשכינה שורה על ידי
בן עמרם?!
אמר רבי יוחנן :ששה חדשים היה עוסק במשכן :שלושה חדשים
עשאוהו ,ושלשה חדשים קפלוהו .אעפ"כ היו מליצין אחריו ואומרים:
הרי נעשה .לא היה משה אומר שישרה שכינתו אצלנו והקב"ה נתכוון
להעמיד המשכן בחדש שנולד בו יצחק אבינו לא עשה אלא כשהגיע
אותו החדש ,אמר הקב"ה למשה :ביום החודש הראשון תקים את
המשכן .אותה שעה אמרה רוח הקודש :תאלמנה שפתי שקר ,אותם
שמליצים אחר משה ,לא עשה אלא כיון שאמר האלהים למשה ,שיקים
את המשכן ,התחילו טוענין אותו ובאין כל אחד וא' ממלאכתו ,שנאמר:
ויביאו את המשכן אל משה.

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 15-16
עמ' 17
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שולחן ערוך הרב ,אורח חיים

הלכות שבת ,שכ
כו מותר ליתן כרכום בתבשיל ואין לחוש משום צובערנד שאין צביעה
באוכליםרנה:
כז האוכל תותים או שאר פירות הצבועים צריך ליזהר שלא יגע בידיו
צבועות בבגדיו או במפה משום איסור צביעהרנו ואע"פ שמקלקל הוא
וכל המקלקלין פטוריםרנז מכל מקום אסור מדברי סופריםרנח ויש
מקיליןרנט משום שאינו אלא דרך לכלוך ואין בו משום צובע כלל ויש
להחמיררס וכל שכן בבגד אדום שאינו מתקלקל כללרסא.
אבל אם צובע פתו במשקה הפירות אין בכך כלום שאין צביעה
באוכליןרסב וכן מה שצובע בהם פניו וידיו אין לחוש כלל שאין צביעה
אלא בדבר שדרכו לצבעורסג ולא אסרו לאשה להעביר סרק על פניה
משום צובערסד כמו שנתבאר בסימן ש"גרסה אלא מפני שהאשה דרכה
בכךרסו וכן לכחול את העינים שאסרו בין לאישרסז בין לאשה משום
צובערסח מפני שדרכם בכך:

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 15-16
עמ' 18
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מדבר הוא מקום ריק מבני אדם ,שאך
בקושי רב יכול להתאים למגורי אנוש.
יחד עם זאת ,המילה "מדבר" נגזרת משו־
רש דב"ר ,שמשמעותו העיקרית רחוקה
ממובנים של "ריק" ו"העדר" .בדרך כלל
השורש דב"ר מציין שני מונחים ,שלכאורה
קשה לתאם ביניהם — דבר במשמעות
של "מילה" )כמו "אלה הדברים אשר דבר
משה וכו'"( ודבר במשמעות של "מעשה"
)כמו "יען אשר עשית את הדבר הזה וכו'"(.
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 2238יעקב ובנין יורדים מצרימה
 2368אדר ז לידת משה
 2406לידת יהושע בן נוון
406
 2448ניסן טו יציאת מצרים
קריעת ים סוף
 2448ניסן כא קר
טו המן מתחיל לרדת
 2448אייר ט
אייר כב באר מרים מתחיל לתת מים
 2448איי
 24סיון א ענני הכבוד יורדים על מחנה
2448
ישראל
יש
 2448סיון ו קבלת התורה
 2449תשרי י קבלת לוחות שניים
 2449תשרי יא תחילת בניית המשכן
 2449מיתת נדב ואביהו
 2449ניסן ו שליחת המרגלים
 2449מחלוקת קורח ועדתו
לפי הספר »דור לדור« של אפרים וואקסמאן
 2487אב א מיתת אהרון
 2487ניסן י מיתת מרים
לקלל את ישראל
לבלעם ל
ם
 2487חשון יג בלק קורא
7
יבוש סיחון ועוג
 2487כיבוש
 2488אדר ז מיתת משה
 2488ניסן י בני ישראל עוברים את הירדן
 2488ניסן כח הפלת חומת יריחו

לוח
התאריכים
החשובים
פרקים ב-ד

”בעל החלומות“ — כינוי זה ניתן ליוסף עוד בהיותו נער בן שבע עשרה.
מכל מקום ,באותה התקופה הוא עוד לא פתר חלומות — הוא ראה אותם בעצמו .על חלומות כמו שלו לא
חלמו אפילו פרעה ונתיניו...

09-10
בתלמוד ניתן למצוא הכול ,אפילו המלצות להשקעות כספיות.
אחת העצות הקלאסיות לניהול החשבון הפרטי מתקבלות מאחד ממחברי התלמוד ,רבי יצחק
)בבא מציעא מב א(...

11-12
עשרה בתשרי ב‘ אלפים תמ“ט .השמש הסתווית דועכת לאיטה.
משה רבנו יורד מהר סיני .בעמק שלמרגלות ההר כשלושה מליון בני אדם מצפים בקוצר רוח לשובו של
מנהיגם .הוא מביא אתו שני חצאים של קוביית ספיר בגודל חצי מטר .זה לא רק חפץ יפה להפליא — זהו
מסמך ,שבו נרשם המסר החשוב ביותר בתולדות האנושות.

13-14
הקמת המשכן מתקדמת במהירות שיא.
העבודות החלו בחודש תשרי ,וכבר לאחר שלושה חודשים המשכן פוטנציאלית מוכן לשימוש .חרף
חשיבותו העליונה של הפרויקט ,כל עבודות הייצור נפסקות בשבת...
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