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  :ל "וז, י בתחילת ספר בראשית כתב"רש

' הזה לכ� וכואמר רבי יצחק לא היה צרי" להתחיל את התורה אלא מהחדש  

כח ) א"תהלי� קי(שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל ומה טע� פתח בבראשית משו� 

מעשיו הגיד לעמו לתת לה� נחלת גוי� שא� יאמרו אומות העול� לישראל לסטי� את� 

הוא בראה ונתנה , ה היא"שכבשת� ארצות שבעה גוי� ה� אומרי� לה� כל האר# של הקב

  .לאשר ישר בעיניו

י דאי" יתכ� שתתחיל התורה מהחודש הזה לכ� "� שתמה על רש"רמבועיי� ב 

ואשר . 'וידלג על כל מעשה בראשית שהוא יסוד באמונה שאי� העול� קדמו� אלא נברא וכו

, י החומש הוא בעיקרו ספר של מצוות והלכה"� בזה שלרש"י והרמב"נראה דנחלקו רש

� החומש הוא ג� ספר "בל להרמבא, ולכ� מוב� מאליו שהיה צרי" להתחיל בצווי הראשו�

א לדלג על "ולכ� א, ה לבריאה בכלל ולע� ישראל בפרט"ההיסטוריה של היחס של הקב

וג� כל ההיסטוריה של האבות ומשה רבינו וע� ישראל במדבר עד , סיפור מעשה בראשית

  .'כניסת� לאר# וכו

י "לרשד, � לשיטת� בעני� אי� מוקד� ומאוחר בתורה"י והרמב"ובזה אזלי רש 

ורק בעד סיבה , � כל התורה הוא על הסדר"ולהרמב, אמרינ� אי� מוקד� ומאוחר בתורה

י דהתורה הוא ספר "דלרש. מיוחדת משנה התורה מסדר הווית� של המאורעות שקראו

� דחומש הוא "אבל להרמב. אי� סיבה שתהא סדר המאורעות כסדר שקראו, הלכה ומצוות

  .� נאמרי� ונכתבי� כסדר שאירעוובהיסטוריה הדברי, ספר היסטוריה

אבל ', ואשר נראה להוסי� דא� שהחומש הוא ספר של מצוות ודיני� שנאמרו מה 

והרי אברה� אבינו הוא שהכיר , לאד� דר" הטבע והבריאה" מדבר"ה "מלבד המצוות הקב

ה "והקב, דאי אפשר לבירה דולקת בלא בעל הבירה, שראה ידו בכל תנועות הבריאה' את ה

  .וכל ברכי נפש מעיד על זה, נהיג העול�הוא מ

ל ומעשה ידיו מגיד �השמי� מספרי� כבוד א) ט"תהלי� י(וזה מה דקאמר דוד  

  .יו� ליו� יביע אומר ולילה ללילה יחוה דעת, הרקיע
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וכ� מה שמצינו שחוקי הטבע נקראי� בלשו� הנביא חוק כדכתיב א� לא בריתי  

וכ� כי הוא צוה ונבראו ויעמיד� , )ג"ירמיה ל('  וגויומ� ולילה חוקות שמי� ואר# לא שמתי

ה טבוע בחוק הטבע "דרצו� הקדמו� של הקב, )ח"תהילי� קמ(לעד עול� חק נת� ולא יעבור 

ה ג� מדבר לבני "והמתבונ� בבריאה יבי� שדר" הבריאה הקב. וכל הבריאה עושה רצונו

ולכ� , כ"ג'  מדבר הי הבריאה"ה את העול� בעשרה מאמרות דע"ולכ� ברא הקב. האד�

שמעשה בראשית וכל , ומטע� זה מתחילה התורה מבראשית, נקראו מאמרות וחוקי�

 .ומצוותיו ורצונו לבריאה' הבריאה בכל תפארתו מגלה רצו� ה

 

  ���� ב  ב  ב  ב ����

 

ה לחטא אד� הראשו� באכלו מע# "המעיי� בלשו� הקרא יראה שתגובת הקב 

אלקי� ' ויקרא ה", לגבי אד� כתיב .להדעת מקביל לתגובתו לחטא של קי� בהרגו את הב

). ט:ד" (אי הבל אחי"' ויאמר ה", ומקביל לזה גבי קי� כתיב) ט:ג" (אל האד� ויאמר איכה

" ארור אתה מ� האדמה",  ובקי� כתיב)ז:ג" (ארורה האדמה בעבור"", גבי אד� כתיב

תי היו� מעל ה� גרשת או", ובקי� כתיב) כד:ג" (ויגרש את האד�", גבי אד� כתיב). יא:ד(

ובקי� ) טז:ג" (ואל איש" תשוקת" והוא ימשל ב"", גבי חוה כתיב). יב:ד" (פני האדמה

אלקי� ' וישמע את קול ה", גבי אד� כתיב). ז:ד" (ואלי" תשוקתו ואתה תמשל בו", כתיב

זה שהתורה התשמשה  ).י:ד" (קול דמי אחי" צועקי� אלי", ובקי� כתיב) ח:ג" (מתהל" בג�

י "י קי� ועונשו של קי� בא להראות שרציחת הבל ע" בסיפור של הריגת הבל עבאותו לשו�

נעשה כהיתר ג� ' וכיו� שאד� חטא ומרד בה, קי� היתה תוצאה של חטא של אד� הראשו�

י חטא אד� הראשו� "אלא דע, י קי�"ובאמת הרצח הראשו� בתורה אינו רציחת הבל ע. לקי�

  .רות בני מות שלא יחיו לעול�השפיל את האנושיות כולה והיו לכל הדו

  

        ����    גגגג    ����

        

  ) ה:א ("ויהי ערב ויהי בקר יו� אחד"
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 ה 

סנטור יוס� ליברמ� העירני דלמה היו� הול" אחר הלילה דלכאורה היה יו� צרי" להתחיל 

ולכאורה היו� היה צרי" , בבקר בזמ� שיש אור שהרי הלילה הוא זמ� חוש" והעדר אור

והסביר דבוקר הוא זמ� . ר האור שהוא אפס מוחלטולא בהעד,  כאורקיי�להתחיל בדבר ש

חסד והארת פני� ולילה הוא זמ� של פחד וקושי ויש בו מעי� מיתה ולכ� אומרי� בלילה 

דלילה הוי זמ� שצרי" , קוד� השינה ברכת המפיל ומתפללי� והאר עיני פ� איש� המות

ולכ� ביו� , לילותוא� שלמה המל" היה צרי" לגיבורי� סביב מטתו משו� הפחד ב, שמירה

אומרי� אמת ויציב אבל בלילה אומרי� אמת ואמונה דבלילה צרי" אמונה וכדכתיב להגיד 

צרי" מתחילה להרגיש זמ� ' ולכ� כדי להבי� את כל חסדי ה. בבקר חסדי" ואמונת" בלילות

דא� לא כ� לא היה מסוגל להבי� את כל הטוב שחנ� אותנו , זמ� של פחד, של העדר הטוב

  .'ה

  

  ����    דדדד����

  

  )ב"תהלי� צ(מזמור שיר ליו� השבת 

לפי שבא יו� השבת ונעשה סניגור לאד� , שמעו� אומר המזמור הזה אד� הראשו� אמרו' ר

, ה ואמר רבו� העול� בששת ימי מהעשה לא נהרג איש בעול� וכי אתה מתחיל"לפני הקב

.  השבתוניצול אד� הראשו� מדינה של גיהנ� בזכות, זו היא קדושתי וזו היא ברכתי

  )ר"ב. (וכשראה אד� כחה של שבת התחיל משורר מזמור שיר ליו� השבת

: ד� מט(י בברכות "וכ� חזינ� מרש. ויש בו נחמה על החורב�, השבת באה לכפרה על החטא

  . שבשבת בברכת המזו� אומר נח� במקו� רח�) ה ובשבת"ד

ולכ� הפיוט , חורב�דשבת הוי נחמה על ה, א"נטע גרינבלאט שליט' ג ר"והנה שמעתי מהרה

וכ� , מקדש מל" עיר מלוכה קומי צאי מתו" ההפכה, לכה דודי שאומרי� בליל שבת תוכנו

ט אומרי� שני החרוזי� "ולכ� לפי נוסח ספרד כששבת חלה ביו. החרוז התנערי מעפר קומי

דהאמצעיי� ה� , אבל לא את האמצעיי�, הראשוני� של לכה דודי ושני החרוזי� האחרוני�

ט אבל שני הראשנוי� ושני האחרוני� "וזה לא מזכירי� ביו, חמה על החורב�כול� נ

  . ט"מדברי� על השבת לבד ולכ� זה אומרי� א� ביו

אבל שבת הוי , משו� דמקדש הוי קדושת מקו�, ונראה דמה דשבת הוי נחמה על החורב�

  . קדושת זמ� וכעי� מקדש לא של מקו� אלא של זמ� והיא תמורת מקדש של מקו�
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דא� , לכ� אד� הראשו� כשגלה מג� עד� ופגע בשבת פתח ואמר מזמור שיר ליו� השבתו

ושבת ג� כ� מראה . נשאר אצלו, דהיינו השבת, שגלה ממקו� ג� עד� אבל עני� מקדש בזמ�

על הגאולה העתידה דהיא יו� מנוחה והצלה וכלשו� המשנה סו� תמיד מזמור שיר ליו� 

 . שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמי�השבת מזמור שיר לעתיד לבוא ליו�

 

  ����    הההה����

  

  .)ט:בראשית ד(השומר אחי אנוכי 

' ויקח ה", ה לאד�"נראה דדברי קי� ה� מכווני� אל עצ� התפקיד שנת� הקב 

דהיינו שהתפקיד , )טו:בראשית ב" (אלקי� את האד� וינחהו בג� עד� לעבדה ולשמרה

ובדברי קי� מרומז שהוא .  ר הג�ה לאד� מתחילת בריאתו היה לשמו"והשליחות שנת� הקב

ו שחייב "ה שליחות לשמור הג� ק"שהרי א� נת� הקב, עדיי� פורק עול השליחות הקדו�

  .לשמור על אחיו

ויגרש את האד� וישכ� מקד� לג� ", אחרי חטא אד� וחוה כשגורשו מג� עד� כתיב 

ה דהתורה ונרא".  עד� את הכרובי� ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דר" ע# החיי�

לשמור את , מדגישה שתפקיד שמירת הג� שנית� לאד� ולא קיימו הועבר עכשיו למלאכי�

  .דר" ע# החיי�
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המעי� היטב בלשו� הקרא יראה שדימה התורה לשונו במעשה בראשית לפרשת  

  .אחר המבול שנבנה העול� מחדש, נח

 אתו בתבה ויעבר ויזכור אלוקי� את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר 

ויסכרו מעינות תהו� וארבות המי� ויכלא ). 'א', נח ח(אלוקי� רוח על האר# וישכו המי� 

והוא כנגר והאר# היתה תהו ובהו וחש" על פני תהו� ורוח ). 'ב', ח(הגש� מ� השמי� 

  ).'ב', בראשית א(אלוקי� מרחפת על פני המי� 

י באחד לחדש נראו ראשי והמי� היו הלו" וחסור עד החדש העשירי בעשיר 

 כנגד ויאמר אלוקי� יקוו המי� מתחת השמי� אל מקו� אחד ותראה �) 'ה', נח ח(ההרי� 

  ).'ט', בראשית א(היבשה ויהי כ� 

ואז ) 'כ', בראשית א( כנגד ועו� יעופ� על האר# �ומה ששלח נח העורב והיונה  

בניו ויאמר לה� פרו ורבו ויבר" אלוקי� את נח ואת ) 'ב', נח ט(כדכתיב , ברכ� אלקי�

מלאו את האר# ומוראכ� וחתכ� יהיה על כל חית האר# ועל כל עו� השמי� בכל אשר 

ויבר" אות� , לאד�' תרמוש האדמה ובכל דגי הי� בידכ� נתנו מקביל לברכה שנת� ה

וכל זה להראות ). ח"כ', בראשית א(' אלוקי� ויאמר לה� פרו ורבו ומלאו את האר# וגו

  . היה בריאה חדשה וכמו בריאת העול� בבראשיתשאחר המבול

באה התורה ) 'ה', ט(ומה שכתב ומיד האד� מיד איש אחיו אדרוש את האד�  

  .ולכ� כתב לשו� איש אחיו, י קי�"לרמוז על הריגת הבל ע

  

        ���� ב  ב  ב  ב ����

  

, י ש� ויקח ש� ויפת"וברש) ג"כ', בראשית ט(' וגו" ויקח ש� ויפת את השמלה" 

א� ויקחו אלא ויקח לימד על ש� שנתאמ# במצוה יותר מיפת לכ" זכו אי� כתוב כ: ל "וז

תנחומא (בניו לטלית של ציצית ויפת זכה לקבורה לבניו שנאמר את� לגוג מקו� ש� קבר 

  ).ו"ט
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  :ל "א מזרחי וז"ועיי� בשפתי חכמי� שהביא מר

בשכר שאמר אברה� אבינו א� מחוט ועד שרו" .) יז(והא דאמר במסכת סוטה  

דמשמע למצות ציצית זכו , זכו בניו לשני מצות לחוטי� של תכלת ולרצועות של תפילי�נעל 

דמשו� כיסוי של ש� זכו , ל בטלית של ציצית לחוד ותכלת לחוד"בה מדבור מחוט וי

  .לטלית ע� ציצית של לכ� ומשו� דבור של אברה� זכו לתכלת

ב� מראה על דבר דהל, ונראה דמשו� מעשה של ש� זכו לטלית ע� ציצית של לב� 

וש� שנהג לפי הנימוס זכה ללב� וטלית שהוא סמל , כמחוורת כשמלה, המוב� מאליו, שכלי

אבל אברה� אבינו אמר למל" סדו� שלא יקח ממנו מחוט ועד . של הנימוס ודר" השכל

, שהרי הוא הציל את מל" סד�, שרו" נעל א� שלפי השכל היה לו זכות לקחת את הביזה

דאברה� העברי הוא שכל , רו שיש חלק למל" סד� בגדלות של אברה�אבל לא רצה שיאמ

וזה ', ויש לו לאברה� יעוד יחיד ומיוחד שקבע לו ה, העול� מעבר אחד והוא מעבר השני

ולכ� זכה לחוט של תכלת המראה על ההנהגה למעלה מ� . כבר הנהגה למעלה מ� השכל

הנהגה שונה ומשונה דהיינו , דוי� לרקיע ורקיע לכסא הכבו, שהתכלת דומה לי�, השכל

  .ה"בהשגחת הקב

  

  ����    גגגג    ����

  

ילמדנו רבנו על כמה עבירות נשי� מתות בשעת , במדרש תנחומא ריש פרשת נח 

נדה דכתיב ואשה כי יזוב .  ושלשת� מ� התורה', כ" שנו רבותינו על שלש עברות וכו, לידת�

כתיב וקראת לשבת עונג ד, הדלקת הנר, )במדבר טו(חלה ראשית עריסותיכ� , )ויקרא טו(

וא� תאמר לישב בחש" אי� זה עונג שאי� יורדי גיהנ� , זו הדלקת הנר בשבת, )ישעיה נח(

  .ל"עכ, )איוב י(אר# עפתה כמו אופל ' נדוני� אלא בחש" שנא

שהרי כבוד ועונג אינ� אלא , ב"והנה מה דהמדרש כתב דהדלקת הנר הוא מ� התורה צ

  .ר אינו אלא מדרבנ�וחיוב הדלקת הנ, מדברי סופרי�
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ד הלוי "ר מר� הגרי"והנה נראה דהמדרש הוא מקור נאמ� למה שאמר מו 

ל שכיבוד ועונג הוא פירוש הנביאי� אי" לקיי� מצוות זכור ושמור ולכ� א� "יק זצ'סולוביצ

  .מ מקיימי� בהו מצוות דאורייתא של זכור ושמור"דכיבוד ועונג מדברי קבלה מ

  

ארבעה , ל"א וז"שבת ה' ל מהל"� פ"ל בדברי הרמב"צוביאור זה אמר רבנו ז 

, י הנביאי�"דברי� נאמרו בשבת שני� מ� התורה ושני� מדברי סופרי� וה� מפורשי� ע

ושנתפרשה על ידי הנביאי� כבוד ועונג שנאמר וקראת לשבת עונג , שבתורה זכור ושמור

  .ל"עכ, מכובד' ולקדוש ה

� קשי� "שהעיר דלכאורה דברי הרמב) נ 'עמ(ל "שיעורי� לזכר אבא מארי ז' ועי 

שהרי אי� כא� פירוש אלא הצעת , "י הנביאי�"שנתפרשו ע"דלא ברור מהו פירוש , ה�

' דמה שייכת הב, � באמרו ארבעה דברי� נאמרו בשבת"ב מה כוונת הרמב"ועוד צ.  העני�

לו פירש ומכח קושיות א.  מצוות דרבנ� דכבוד ועונג' מצוות דאורייתא דזכור ושמור לב

� דכבוד ועונג אינ� תקנות בפני עצמ� אלא דהוו פירוש לאופ� קיו� של זכור "בדברי הרמב

ש באריכות דבריו "עיי).  יש בו ג� מצות עשה, ת דאיסור מלאכה"וא� דשמור הוי ל(ושמור 

  .הנעימי�

והנה יש עוד מה להעיר בה" מדרש תנחומא שמורה ומפי# אור חדש על מצות  

שבמדרש איתא דיש מצוה להדליק את הנר שא� לא כ� הרי הוא יושב .  תהדלקת הנר בשב

והמבואר מזה דהדלקת הנר היא .  שיורדי גיהנ� נידוני� בחש", בחוש" ואי� ש� עונג שבת

וכדמבואר במשנה תמיד [דשבת הוי מעי� עול� הבא , כדי שיהיה אור דהוא היפ" גיהנ�

 שיר ליו� השבת מזמור שיר לעתיד לבא בשירת הלוי� דבשבת היו אומרי� מזמור) ד:ז(

ועול� הבא הוא מקו� אור וכמו שמצינו שגנז ] ליו� שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמי�

  .ה אור של יו� ראשו� וגנזו לעתיד לבא"הקב

ז מוב� מה שיש מצוה מיוחדת של תלמוד תורה בשבת דכיו� דשבת הוי מעי� "ולפ 

דהיינו דעול� הבא הוי כולו תורה , מזיו השכינהשש� צדיקי� יושבי� ונהני� , עול� הבא

  .ת הוי ג� מעי� עול� הבא"ולכ� ת
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  ���� א  א  א  א ����

  

כי אל אשר תלכי אל" ובאשר תליני ) ז"י�ז"ט', רות א(מה שאמרה רות לנעמי  

מקבילה לנסיונות של . 'כאשר תמותי אמות וש� אקבר וגו. לוקי�לוקי" א�אלי� עמ" עמי וא

רה אשר תלכי אל" כנגד ל" ל" של אברה� שרות ג� עזבה משפחתה אברה� אבינו דבאמ

א והלשו� של "ואשר תליני אלי� היינו ההכנסת אורחי� של א. ומולדתה שהיתה בת מל"

לוה של �וקבלה הע� והא. שנטע אברה� מראה על הלינה) לינה, שתיה, אכילה(אשל 

 מערת המכפילה שיסוד מקביל לנסיו� של, ובאמרה אשר תמותי אמות וש� אקבר, אברה�

ולא במבחר קברי הגויי� אלא , קניית המערה היה דיהודי במותו ובקבורתו שונה ונקבר לבד

  .במערה לבד

 

  . אברה� אבינו�שכל גר עובר אותו תהלי" של הגר הראשו� ???

  

  ���� ב  ב  ב  ב ����

  

        )א,יג( ויעל אברה� ממצרי� הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט עמו הנגבהויעל אברה� ממצרי� הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט עמו הנגבהויעל אברה� ממצרי� הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט עמו הנגבהויעל אברה� ממצרי� הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט עמו הנגבה

דבפסוק זה אנו רואי� שינוי , ל"זצ, יק'ד הלוי סולובייצ"ריר מר� הג"שמעתי ממו  

ויקח אברה� את שרי אשתו ואת לוט ב� ) "ה,יב(שמקוד� כתיב , ביחס שבי� לוט לאברה�

ויבאו , ויצאו ללכת ארצה כנע�, אחיו ואת כל רכוש� אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחר�

  .ארצה כנע�

ובפסוק זה . דו של אברה� והול" אתוהרי קוד� ירידת� למצרי� לוט הוא תלמי  

ולוט עדיי� מאמי� בחזונו של . לוט מוזכר קוד� הרכוש מפני שהוא מביתו של אברה�

כשעלו ממצרי� רואי� שיש כבר מרחק בי� לוט , אול�. אבר� והול" אתו ארצה כנע�

 ".ולוט עמו הנגבה, ויעל אבר� ממצרי� הוא ואשתו וכל אשר לו", )א,יג(לאבר� דכתיב 

' ולוט עמו'וכ� משמע מלשו� . מוזכר קוד� ללוט', כל אשר לו, 'הרי כא� הרכוש של אבר�
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שלוט רק נוסע באותו כיוו� של אבר� אבל אינו עוד מבני בריתו ואינו משתת� עוד 

  .בהשקפתו

שלוט התרש� , וכנראה השינוי ביחס של לוט לאבר� תוצאה מהיות� במצרי�  

 וזה גר� לפירוד הדעות בי� ,את אשר ראה במצרי�וחמד . מהעושר והגדולה של מצרי�

  .לוט לאברה�

וישא לוט את עיניו וירא ", דכתיב, וכ" רואי� כשבא השעה להפרד לוט מאבר�  

כאר# מצרי� ' את סד� ואת עמרה כג� ה' את כל ככר הירד� כי כולה משקה לפני שחת ה

 זה מתאר מחשבותיו שפסוק', אר# מצרי� היה כג� ה, בעיני לוט). י,יג" (באכה צער

מ בעיני לוט מצרי� "מ, שא� מצרי� היה מקולקל לגמרישלפי האמת , של לוטוהשקפתו 

  .'היה דומה לג� ה

והפירוד בי� לוט לאבר� היה חילוק בדעות שהריב בי� רועי מקנה אבר� לרועי   

רועי לוט היו גוזלי� משדות אחרי� כדמפורש . מקנה לוט היה במיוחד על עניני דעות

שהיו רועיו של לוט רשעי� ומרעי� בהמת� בשדות , ל"וז, )ה ויהי ריב"ז ד,יג(י "שבר

  .ל"עכ, אחרי� ורועי אבר� מוכיחי� אות� על הגזל

אל נא תהי מריבה ביני וביני" ובי� רועי ובי� רועי" כי ", ומה שאבר� אמר ללוט  

הוא מחלוקת בדעות פירוש . הוא יותר חזק מריב' מריבה'לשו� ) ח,יג" (אנשי� אחי� אנחנו

ומה שגר� לפירוד בי� ). �"במלבי' עי(והיינו מה שגר� את הריב בי� הרועי� , והשקפות

  .לוט לאבר� היה ההתפלאות של לוט למה שראה במצרי�

        

  ���� ג  ג  ג  ג ����

        

  )יג,יד( ויגד לאבר� העבריויגד לאבר� העבריויגד לאבר� העבריויגד לאבר� העברי

נחמיה אומר ' ר. יהודה אומר כל העול� כולו בעבר אחד והוא בעבר אחד' ר  

' ר. יהודה אומר במישרא דממרא' ר. והוא שוכ� באלני ממרא.  של עברשהוא מבני בניו

יהודה אתרא הוא דשמיה ממרא ועל דעתיה ' על דעתיה דר. נחמיה אומר בפלטי� דממרא

שהמרה פני� באברה� ? ולמה נקרא שמו ממרא. נחמיה גברא הוא דשמיה ממרא' דר

קי" בכבש� האש ברעבו� ל ממרא והלא עמד ל" אל"א... ה למול "בשעה שאמר לו הקב

  )אות עג, ילקוט שמעוני( !והדבר הזה שהוא אומר ל" למול אי� את שומע, ובמלכי�
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דאבר� נקרא , יהודה' לפי ר. נחמיה דאזלי לשיטת�' יהודה ור' והנראה לפרש במחלוקת� דר

הרי דאבר� היה מובדל ומופרד , העברי משו� דכל העול� כולו בעבר אחד והוא בעבר אחד

וא� שאס� אלפות ורבבות כדי להודיע� שיש .  בהשקפתו ודרכו מכל העול� כולולגמרי

מ בדעתו והשקפתו הוא "מ) ג"הה "פז "ע' הל(� "כדמבואר ברמב, ה אחד לכל העול��אלו

שהרי , א לומר שממרא ש� גברא שנת� לו עצה על המילה"ולכ� א. יחיד מובדל מכל העול�

א שיהיה אחר שית� לו עצה "וא,  קשר ע� איש אחרואי� לו שו�, אברה� במהותו הוא עברי

  .'בדר" המצוות ודר" ה

והרי , דאבר� נקרא עברי מפני שהוא מבני בניו של עבר, נחמיה' לפי ר, אול�  

שנת� עצה , בישיבת ש� ועבר התייחסו ולימדו לאחרי� שיי" לומר שהיה גברא בש� ממרא

  .לאברה� בעני� המילה

  

  ���� ד  ד  ד  ד ����

        

        ))))טטטט::::טוטוטוטו ( ( ( (""""י עגלה משולשת ועז משולשת ואיל משלש ותר וגוזלי עגלה משולשת ועז משולשת ואיל משלש ותר וגוזלי עגלה משולשת ועז משולשת ואיל משלש ותר וגוזלי עגלה משולשת ועז משולשת ואיל משלש ותר וגוזלויאמר אליו קחה לויאמר אליו קחה לויאמר אליו קחה לויאמר אליו קחה ל""""

פ ופר העל� דבר של "פרי� פר יוהכ' שלשה עגלי� רמז לג" :ה עגלה משולשת"י ד"וברש

ועז משולשת רמז לשעיר הנעשה בפני� ושעירי מוספי� של מועד . צבור ועגלה ערופה

  . "ושעיר חטאת יחיד

, א� דאינו קרב� ועריפתו בחו#, פרי�' תו" הגכלל עגלה ערופה ב) ר"פ ב"ע(י "והנה רש

א קרב� והקדש ומלבד כפרת והרי ה, ע למה לא נמנה שעיר לעזאזל דא� דהוי בחו#"כ צ"וא

  . חו# יש בו ג� כפרת פני� של וידוי דברי�
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כששרה צחקה כתיב ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני  

אבל גבי אברה� כתיב ויפל אברה� על . שהקדימה עצמה לאברה�) ב"י, ח"יבראשית (זק� 

בראשית (פניו ויצחק ויאמר בלבו הלב� מאה שנה יולד וא� שרה הבת תשעי� שנה תלד 

והרי הנס גבי שרה , והטע� ששרה צחקה שהכחישה. שהקדי� אברה� לשרה) ז"י, ז"י

דגבי , יותר גדול משל אברה�גדולה משל אברה� ששרה היתה אילונית וזקנה וזה נס 

האשה ובפרט שהיתה אילונית נס הלידה גדולה ולכ� כשצחקה שלא האמינה הרי אצלה 

אבל גבי אברה� שצחק משמחה . היה יותר קשה להאמי� ולכ� הקדימה עצמה לאברה�

והתפעלות על בשורת הזרע הרי עיקר תכלית הנס היתה שיהיה ב� לאברה� אבל ג� זכה 

אבל ג� זכה , � הקדי� עצמו שהוא עיקר תכלית הולדת הב� שיהיה לו ב�שיהיה משרה ולכ

  .י שרה ולכ� הקדי� עצמו לשרה"שיהיה ע

                                                        

        ���� ב  ב  ב  ב ����

  

והשני בוירא , אחד בתחילת פרשת ל" ל", פעמי� בתורה יש הנוסח של ל" ל"' ב

דשני הנסיונות מקבילות אחד . כשנצטווה אברה� ל" ל" אל אר# המוריה גבי העקידה

דהנסיו� של ל" ל" הוא שאברה� בעוזבו את ארצו ומולדתו ובית אביו הקריב את , שניל

כי ביצחק , והנסיו� של העקידה היה שאברה� היה מוכ� להקריב את העתיד שלו. העבר שלו

  .יקרא ל" זרע

דבשכר שאמר אברה� ואנכי עפר ואפר .) סוטה יז(' ועיי� בבית הלוי שהסביר הגמ 

דעפר מעול� לא היה לו צורה חשובה אבל יכול לקבל צורה .  פרהזכה לעפר סוטה ואפר

ואפר פע� היה לו צורה קוד� שנשר� אבל אי� לו עתיד שאי� יכולי� . דיכולי� לזרוע בו

וזהו מה שאמר אברה� שהשפיל עצמו ואמר שאי� לו . לזרוע בו או לגבל בכדי ליצור כלי
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עפר סוטה שמברר שהאשה היתה טהורה ומידה כנגד מידה זכה ב. 'עבר או עתיד מבלעדי ד

  .ומעול� לא זינתה ואפר פרה שמטהרו לעתיד

        

        ���� ג  ג  ג  ג ����

  

אבל אברה� , ה אליו מתחילה"שמשה רבינו נתגלה הקב, שונה אברה� אבינו ממשה רבינו

שראה אברה� את , אבינו הגיע מעצמו להשגתו שיש בורא עול� המנהיג את העול�

ל שראה בירה דולקת ואמר "ובלשו� חז, ומנהיגא לבריאה בלא בורא "הבריאה ואמר שא

דזהו כונת הפסוק , ל"ד הלוי זצ"ר מר� הגרי"ושמעתי ממו. א לבירה בלא בעל הכירה"שא

נתגלה לאבות ' דה, לא נודעתי לה�' די ושמי ד�וארא אל אברה� אל יצחק ואל יעקב בקל ש

ל לא כהתגלות של אב, דהוא הבורא שאמר לעול� די, די�דר" הטבע וזה המידה של קל ש

שהשכל , שהאבות הבינו מעצמ� שיש בורא עול�, ש� המפורש שנתגלה למשה רבינו

עבודת ' א מהל"פ(� "וכמו שכתב הרמב. הכריח את אברה� שיש בורא ומנהיג העול�

כיו� שנגמל אית� זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קט� והתחיל לחשוב  :ל"וז, )ג"כוכבי� ה

תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי ,  היא" אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהגוהיה תמיה, ביו� וכלילה

ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע , כי אי אפשר שיסבב את עצמו, שיסבב אותו

ואביו ואמו וכל הע� עובדי כוכבי� והוא עובד , באור כשדי� ב� עובדי כוכבי� הטפשי�

  .'והבי� בו הצד מתבונתו הנכונה וכוולבו משוטט ומבי� עד שהשיג דר" האמת , עמה�

ה זהו הטוב או דיש "אי הוא מה שהוא רצו� הקב, שאל מהו הטוב" פלאטו"והנה   

ה במצוותיו ושני הדרכי� האלו תלויי� באות "טוב מוחלט שהשכל מחייבו והוא שקבע הקב

ות� מצות ונזהר לעש' כל המקבל ז :ל"וז) א"י' מלכי� הל' ח מהל"פ(� "אחת בגירסת הרמב

והוא שיקבל אות� ויעשה אות� . הרי זה מחסידי אומות העול� ויש לו חלק לעול� הבא

, אבל א� עשא� מפני הכרע הדעת אי� זה גר תושב. 'ה בתורה וכו"מפני שצוה בה� הקב

  .ואינו מחסידי אומות העול� ולא מחכמיה�

� יש תוכ� הגירסות נחלקו א' הרי דב. זלמ� מווילנא היה אלא מחכמיה�' וגירסת ר  

  .ה"בלא צווי מהקב, דהיינו דנחשב לחכמה, למצוה
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לכאורה , דהשופט כל האר# לא יעשה משפט, והנה ממה שטע� אברה� אבינו  

והנה מה שהאבות קיימו כל התורה כולה א� . ה ורצונו"נראה דיש משפט מלבד צווי הקב

  .כולי� לכוו� אליהשהיו האבות י, נראה דיש עני� של מצוה א� בלא הצווי, קוד� שנצטוו

ה "היה צרי" להקריב זה שהוא הגיע לקב, כשאברה� קיבל את הצווי של העקידה  

ועכשיו הוא מצווהו , ה כבר הבטיחו כי ביצחק יקרא ל" זרע"שהרי הקב, י חכמתו ושכלו"ע

והרי עצ� העקידה מראה , ולא שאל על הסתירה בי� שני המאמרי�, והעלהו לעולה

ל "וכלשו� חז, ודלא כפי השגתו של אברה� אבינו מקוד�' ו� ההוא תלוי ברצ" טוב"שה

ע גלוי וידוע לפני" "רבש, ה"אמר אברה� לפני הקב :ל"וז, )ד"ב ה"ירושלמי תענית פ(

אתמול אמרת לי כי ביצחק , שבשעה שאמרת לי והעלהו ש� לעולה היה לי מה להשיב

, תי את יצרי לעשות רצונ"אלא שכבש, ועכשיו אתה אומר לי להעלהו לעולה, יקרא ל" זרע

כ" יהי רצו� שבשעה שיהיו בניו של יצחק נכנסי� בצרה ואי� לה� מי שילמד עליה� 

כ� , ה"דהיינו כמו שאברה� הדגיש רצו� הקב .סנגוריא תהא אתה מלמד עליה� סניגוריא

  .ה מלמד סניגוריא על ישראל א� למעלה מ� השכל"יהי הקב

הוא הספור , וכהקדמה לסיפור של העקידהובניגוד להנהגתו של אברה� אבינו   

כי אמרה אל אראה , דכתיב ותל" ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת, של הגר וישמעאל

ר ברכיה "א: ובמדרש רבה איתא ) 'י', בראשית כ(ותשב ותשא את קולה ותב" , במות הילד

ו הוא עכש', אמרה אתמול אמרת לי הרבה ארבה את זרע" וגו, כמטחת דברי� כלפי מעלה

ובשניה� , הרי דהסיפור של ישמעאל והגר הוא ממש אותו של העקידה. ל"עכ, מת בצמא

ואברה� אבינו קבל , בא מלא" והציל את הילד ורק דהגר הטיחה דברי� כלפי מעלה

  .'באמונה שלימה את צוואת ה

        

        ���� ד  ד  ד  ד ����

  

אהי" ויהי אחרי הדברי� האלה ויגד לאברה� לאמר הנה ילדה מלכה ג� היא בני� לנחור 

ל שזה ג� חלק מהנסיו� של "יק זצ'ד סולוביצ"ר מר� הגרי"ושמעתי ממו) 'כ, ב"בראשית כ(

, יצחק, הרי יש לי רק ב� אחד, שהרי היה יכול אברה� אבינו להרהר בלבו, העקידה

ולאחי נחור כל כ" קל , שנולד לי לעת זקנותי, אותי כי ביצחק יקרא ל" זרע' שהבטיח ה

. ה"ולי כל כ" קשה ע� הבטחה מהקב, וללא הבטחה, ב בני�"ו ילהיות לו בני� ונולד ל
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דהוא חלק מהנסיו� , ה נכלל פסוקי� אלו"ולכ� בהקריאה של ר. אבל אברה� לא הרהר בזה

   .של העקידה

  

  ����    הההה    ����

  

. . . . וישק� על פני סד� ועמרה ועל פני אר# הככר וירא והנה עלה קיטור האר# כקיטור הכבש�וישק� על פני סד� ועמרה ועל פני אר# הככר וירא והנה עלה קיטור האר# כקיטור הכבש�וישק� על פני סד� ועמרה ועל פני אר# הככר וירא והנה עלה קיטור האר# כקיטור הכבש�וישק� על פני סד� ועמרה ועל פני אר# הככר וירא והנה עלה קיטור האר# כקיטור הכבש�

        ))))כטכטכטכט����כחכחכחכח::::טטטטיייי ( ( ( (....כר ויזכור את אברה�כר ויזכור את אברה�כר ויזכור את אברה�כר ויזכור את אברה�ויהי בשחת אלקי� את ערי הכויהי בשחת אלקי� את ערי הכויהי בשחת אלקי� את ערי הכויהי בשחת אלקי� את ערי הכ

וא� , את כל העיר ושרפו כליל' ולכ� השחית ה, ונראה דלסדו� ועמורה היה די� עיר נדחת

ונת� ל" רחמי� ורחמ" ", מקביל למה שכתיב גבי עיר נדחת" ויזכור את אברה�"מה דכתיב 

 ).יח:דברי� יג" (והרב" באשר נשבע לאבותי"

, ל"וז, י"ועיי� ברש). כא:יח" (ארדה נא ואראה", וכ� מה דכתיב בתחילת הפרשה  

ד חיוב "וכ� גבי עיר נדחת על ב. ל"עכ, למד לדייני� שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראיה

אבל , מסוי� לדרוש ולחקור העני� לידע היטב מה קרה ומש� נלמד לכל עדוית שבתורה

והיא"  ,ל"וז) ו:בי� דעבודת כוכ' הל(� "בעיר נדחת הוא חיוב ודי� מיוחד כדמבואר ברמב

די� עיר הנדחת בזמ� שתהיה ראויה להעשות עיר הנדחת בית די� הגדול שולחי� ודורשי� 

  .וחוקרי� עד שידעו בראיה ברורה שהודחה כל העיר או רובה וחזרו לעבודת כוכבי�

הרי יסוד עיר הנדחת היא שכל עיר נדחת הוי כעי� סדו� ועמורה ודני� אותה   

כתב כ� והביא מהתוספתא ) וירא' פ(כ הראו לי שבצפנת פענח "חוא. כסדו� ועמורה

  .והירושלמי דסדו� היה גדר של עיר הנדחת

  

  ����    וווו    ����

  

, , , , ה לאברה� שהיה עומד בבית המקדשה לאברה� שהיה עומד בבית המקדשה לאברה� שהיה עומד בבית המקדשה לאברה� שהיה עומד בבית המקדש""""ר יצחק בשעה שחרב בית המקדש מצאו הקבר יצחק בשעה שחרב בית המקדש מצאו הקבר יצחק בשעה שחרב בית המקדש מצאו הקבר יצחק בשעה שחרב בית המקדש מצאו הקב""""אאאא

אמר לו אמר לו אמר לו אמר לו , , , , אמר לו בני" חטאו וגלואמר לו בני" חטאו וגלואמר לו בני" חטאו וגלואמר לו בני" חטאו וגלו, , , , אמר לו על עיסקי בני באתיאמר לו על עיסקי בני באתיאמר לו על עיסקי בני באתיאמר לו על עיסקי בני באתי, , , , אמר לו מה לידידי בביתיאמר לו מה לידידי בביתיאמר לו מה לידידי בביתיאמר לו מה לידידי בביתי

, , , , אמר לו שמא מיעוט� חטאואמר לו שמא מיעוט� חטאואמר לו שמא מיעוט� חטאואמר לו שמא מיעוט� חטאו, , , , ))))ירמיהו יאירמיהו יאירמיהו יאירמיהו יא((((אמר לו עשותה המזימתה אמר לו עשותה המזימתה אמר לו עשותה המזימתה אמר לו עשותה המזימתה , , , , שוגג חטאושוגג חטאושוגג חטאושוגג חטאושמא בשמא בשמא בשמא ב

אמר לו אמר לו אמר לו אמר לו , , , , ))))ש�ש�ש�ש�((((אמר לו ובשר קודש יעברו מעלי" אמר לו ובשר קודש יעברו מעלי" אמר לו ובשר קודש יעברו מעלי" אמר לו ובשר קודש יעברו מעלי" , , , , אמר לו הרבי� היה ל" לזכור ברית מילהאמר לו הרבי� היה ל" לזכור ברית מילהאמר לו הרבי� היה ל" לזכור ברית מילהאמר לו הרבי� היה ל" לזכור ברית מילה

מיד הניח מיד הניח מיד הניח מיד הניח , , , , ))))ש�ש�ש�ש�((((אמר לו כי רעתיכי אז תעלוזי אמר לו כי רעתיכי אז תעלוזי אמר לו כי רעתיכי אז תעלוזי אמר לו כי רעתיכי אז תעלוזי , , , , שמא א� המתנת לה� היו חוזרי� בתשובהשמא א� המתנת לה� היו חוזרי� בתשובהשמא א� המתנת לה� היו חוזרי� בתשובהשמא א� המתנת לה� היו חוזרי� בתשובה

 :).:).:).:).מנחות נגמנחות נגמנחות נגמנחות נג((((ידיו על ראשו והיה צועק ובוכה ידיו על ראשו והיה צועק ובוכה ידיו על ראשו והיה צועק ובוכה ידיו על ראשו והיה צועק ובוכה 
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ל "ולפי חז.  פירשה את הפסוק בירמיה מה לידידי בביתי דקאי על אברה� אבינו' הנה הגמ

.  ה להציל את כנסת ישראל שלא יבוא החורב� ושלא יגלו"אברה� היה עומד ומבקש מהקב

והרואה יראה דאברה� היה עומד באותו המצב שבו עמד כשהשתדל להציל את סדו� 

אולי , כמו בסדו�, מלמד סניגוריא דאפשר דהיו שוגגי� וג� כא�וג� כא� הרי , ועמורה

  .ימצאו רוב שלא חטאו וכמו בסדו� שדיבר אודות מספר האנשי� שאולי יש עשרה צדיקי�

צבקות ' לולי ה, והרי קוד� חורב� בית ראשו� הנביא ישעיה אמר שדימינו לסדו� ועמורה

קציני סדו� האזינו תורת ' שמעו דבר ה  .הותיר לנו שריד כמעט כסדו� היינו לעמורה דמינו

ויגדל עוו� בת עמי מחטאת סדו� , וכ� באיכה כתיב).  י�ט:ישעיה א(אלקנו ע� עמורה 

ולכ� אברה� אבינו חזר להשתדל להציל את ישראל מהחורב� , )ו:איכה ד(ההפוכה כמו רגע 

קאי על " תימה לידידי בבי"ל ש"ולכ� פירשו חז, וכמו שהשתדל להציל את סדו� ועמורה

  .א� שבפשוטו הפסוק מדבר על ירמיהו, אברה�
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        חיי שרהחיי שרהחיי שרהחיי שרה

  

  ����א א א א     ����

  

כלומר כלומר כלומר כלומר . . . . ויביאה האהלה והרי היא שרה אמוויביאה האהלה והרי היא שרה אמוויביאה האהלה והרי היא שרה אמוויביאה האהלה והרי היא שרה אמו, , , , י האהלה שרה אמוי האהלה שרה אמוי האהלה שרה אמוי האהלה שרה אמו""""ברשברשברשברש) ) ) ) זזזז""""ממממ, , , , דדדד""""ככככ((((בראשית בראשית בראשית בראשית 

ש לערב שבת וברכה ש לערב שבת וברכה ש לערב שבת וברכה ש לערב שבת וברכה """"ונעשית דוגמת שרה אמו שכל זמ� ששרה קיימת היה נר דלוק מעונעשית דוגמת שרה אמו שכל זמ� ששרה קיימת היה נר דלוק מעונעשית דוגמת שרה אמו שכל זמ� ששרה קיימת היה נר דלוק מעונעשית דוגמת שרה אמו שכל זמ� ששרה קיימת היה נר דלוק מע

        ).).).).רררר""""בבבב((((ו וכשבאת רבקה חזרו ו וכשבאת רבקה חזרו ו וכשבאת רבקה חזרו ו וכשבאת רבקה חזרו מצויה בעיסה וענ� קשור על האהל ומשמתה פסקמצויה בעיסה וענ� קשור על האהל ומשמתה פסקמצויה בעיסה וענ� קשור על האהל ומשמתה פסקמצויה בעיסה וענ� קשור על האהל ומשמתה פסק

וענ� קשור על האהל היו , וברכה מצויה בעיסה, ש"ש לער"דברי� אלו נר דלוק מע' והנה ג

וברכה , ש לערב שבת זהו נר המערבי שבמנורה"דנר דלוק מע, דברי� שמצינו באהל מועד

וג� אצל המשכ� , מצויה בעיסה היה נס שבלח� הפני� על השלח� שהיה טרי כל השבוע

, וכול� היו ג� באהלה של שרה, ה ענ� קשור על האהל להראות על השראת השכינההי

� בהקדמתו לספר שמות שכתב "ועיי� ברמב. שבאהל שרה שכ� השכינה והיה כמשכ�

והנה  :ל"וז,  דספר שמות הוא ספר הגאולהמשו�, דפרשיות המשכ� נכללו בספר שמות

וכשבאו אל הר סיני ועשו , לת אבות�הגלות איננו נשל� עד יו� שוב� אל מקומ� ואל מע

ה עלי �ה והשרה שכינתו ביניה� אז שבו אל מעלת אבות� שהיה סוד אלו"המשכ� ושב הקב

ואז נחשבו גאולי� ולכ� נשל� הספר ) 'ז אות ח"מ' ר סי"ב(וה� ה� המרכבה , אהליה�

וי הרי דהשכינה היה שר .מלא אותו תמיד' שמות בהשלימו עני� המשכ� ובהיות כבוד ה

דברי� אלו ה� משו� שהשכינה היה שורה באהל ' י דג"באהל האבות וזה מה דקאמר ברש

  .האבות

ולכ� שולח� שבכל , ומעלה זו קיי� במקצת בכל בית ישראל מקרא דשכנתי בתוכ�  

על שלש ) 'פרק במה מדליקי� משנה ז(ל בשבת "וזהו כונת חז. בית ובית דומה למזבח

דה� כנגד . ובהדלקת הנר, בחלה, ל שאינ� זהירות בנדהעבירות נשי� מתות בשעת לדת� ע

דטהרת המשפחה מראה על , דנדה כנגד ענ� קשור על האהל, מעלות שבאהלה של שרה' הג

' בגמ(ובלא זה נעשה אש האוכלת� , השראת השכינה וש� הש� השרוי בי� איש לאשתו

ש "ד הנר הדלוק מעוהדלקת הנר כנג. וברכה מצויה בעיסה, וחלה כנגד לח� הפני�) יבמות

, ובלעדיה� אי� מקו� השראת שכינה, מצות אלו קובעי� את הבית למקו� משכ�' דג, ש"לע

  .ולכ� מתות בשעת לידת�
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ל רעל שלשה דברי� העול� עומד על התורה ועל העבודה "ונראה דזה ג� כונת חז  

רה כנגד ותו. דג� בכל הבריאה יש השראת שכינה והוא מקו� לשכינה, ועל גמילות חסדי�

וגמילות , עבודה היינו הענ� הקשור על האהל, דהמנורה מראה על חכמת התורה, נר הדלוק

  .והב�. חסדי� הוא הברכה מצויה בעיסה

. ועיקר המצוה הוא נר לבית, והנה בחנוכה מצות הדלקת נרות הוי נר איש וביתו  

דהוא חובת א המהדרי� מ� המהדרי� הוא דכל אחד ואחד מדליק לעצמו דהיינו "ולהרמ

ואשר נראה דמה דעיקר המצוה בחנוכה . אבל עיקר המצוה הוא שיהא נר דלוק לבית, גברא

שהרי היוני� , הוא להראות על זה שהשכינה שורה בביתו של כל ישראל, הוא חובת בית

אלא ג� רצו לטמאות ולחלל את , רצו לטמאות לא רק את המקדש החיצוני שבירושלי�

: ל "וז, חנוכה' � ריש הל"וכדמבואר ברמב, יתו של ישראלהקדושה הפנימי השורה בב

ופשטו יד� בממונ� ובנותיה� ונכנסו . . . בבית שני כשמלכי יו� גזרו גזרות על ישראל

ולכ� קבעו שמצות נר חנוכה היא מצוה נר . ל"עכ, להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהורות

  . דהנר מראה על השראת השכינה בבית ישראל, איש וביתו

  

  ����א א א א     ����

  

        ))))דדדד,,,,כגכגכגכג" (" (" (" (לספוד לשרה ולבכתהלספוד לשרה ולבכתהלספוד לשרה ולבכתהלספוד לשרה ולבכתה""""

נסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק לפי שעל ידי בשורת העקידה ", )ה לספוד"ד(י "וכתב רש

  ".פרחה נשמתה ממנה ומתה, שנזדמ� בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט

לעול� לא , שהעול� חושבי� דכיו� שלבסו� ניצול יצחק, והנראה לבאר בזה

ר "אבל שמעתי ממו. ה שאברה� יקריב את יצחק"� לא נתכוו� הקבומעול, נתקיי� העקידה

שהיצחק שעלה על , שיצחק כ� נקרב על המזבח, ל שזה טעות"יק זצ'ד הלוי סולובייצ"הגרי

וזהו מה שאמרו , שבמחשבתו באמת היתה עקידה. המזבח אינו אותו יצחק שירד מ� המזבח

ולכ� לא נאמר גבי יצחק [זבח שאפרו של יצחק צבור ומונח על המ) כ שסח"תו(ל "חז

ומיתת שרה כששמעה בשורת העקידה היא )]. ה וזכרתי"ד, מב,ויקרא כו(י "רש' עי, זכירה

למה יצא , שא� עני� העקידה היה מתחילה שלעול� לא יהיה הקרבה. באמת חלק מהעקידה

  . אלא נראה דמיתת שרה היתה המש" מהעקידה; מזה שמתה שרה
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יהודה אומר כיו� שהגיע החרב ' ר", )רמז קא,  וירא'פ(ועיי� בילקוט שמעוני 

אל תשלח 'וכיו� שהשמיע קולו מבי� שני הכרובי� . לצואר פרחה ויצאה נשמתו של יצחק

דהיינו , וכ� הוא בפסיקתא שנעקד יצחק ופרח נשמתו". חזרה נשמתו לגופו' יד" אל הנער

דמיתת שרה היתה , וזהו אותו לשו� הנמצא גבי שרה שפרחה נשמתה, שבאמת מת יצחק

  .וכמו שכתבנו, חלק מהעקידה

  

  ����    בבבב    ����

  

א� , והקפיד דוקא לשל� בכס� מלא, מה שקנה אברה� אבינו את מערת המכפלה מעפרו�

מ רצה "ועוד הרי האר# כבר היה מובטח לאברה� מ, שעפרו� היה מוכ� לתתו לו בחנ�

דה אלא להראות לשל� מכר מלא הוא משו� דהקני� לא היה רק בכדי שיקנה המערה והש

להראות , וכמו כ� קנה דוד המל" את מקו� המקדש מארנו� היבוסי, זיקה מיוחדת למקו�

  .זיקה המיוחדת למקו� המקדש

והנה ברור דכס� . והנה כס� קדושי� נלמד מגזירה שוה דקיחה קיחה משדה עפרו�  

י הכס� הבעל "וע, קדושי� אינו עני� שאד� קונה את אשתו קני� ממו� אלא דהוי קני� אישות

, וזה נלמד משדה עפרו� שהכס� לא היה רק עבור הקני�. מראה זיקה המיוחדת של אישות

י כ" לכל אר# "וע(אלא להראות הזיקה המיוחדת של אברה� אבינו לשדה והמערה 

  ).ישראל

, ת הוי כס� קני� או כס� פרעו�"ז אי קני� כס� בכה"ע והט"והנה נחלקו הסמ  

,  קרקע אינו כס� פרעו� שהרי כס� קדושי� נלמד משדה עפרו�ז דכס� לקני�"והוכיח הט

אבל לפי דברינו הרי מה שקנה אברה� אבינו השדה מעפרו� לא היה . שהוא כס� קני�

אלא כדי להראות הזיקה המיוחדת למקו� , ת כולה וכמכר בעלמא"בתורת קני� כס� דכה

  .ק"כ ש� ודאי היה ככס� קני� ודו"ולסמל רכישת האר# א

שלשה מקומות שאי� אומות העול� יכולי� ", איתא) ז:עט( בבראשית רבה והנה  

ונראה דזהו ." מערת המכפלה ובית המקדש וקבורתו של יוס�, לומר גזולי� ה� בידכ�

משו� הקני� המיוחד שקנו אות� והוא מראה הזיקה המיוחדת למקומות הקדושי� הללו 

  .וכמו שהסברנו
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אמר מה ראתה אסתר אמר מה ראתה אסתר אמר מה ראתה אסתר אמר מה ראתה אסתר . . . . ש והציבור מתנמנ� ביקש לעורר�ש והציבור מתנמנ� ביקש לעורר�ש והציבור מתנמנ� ביקש לעורר�ש והציבור מתנמנ� ביקש לעורר�רבי עקיבא היה יושב ודוררבי עקיבא היה יושב ודוררבי עקיבא היה יושב ודוררבי עקיבא היה יושב ודור

שתמלו" על שבע ועשרי� ומאה מדינה אלא תבא אסתר שהיתה בת בתה של שרה שחיתה שתמלו" על שבע ועשרי� ומאה מדינה אלא תבא אסתר שהיתה בת בתה של שרה שחיתה שתמלו" על שבע ועשרי� ומאה מדינה אלא תבא אסתר שהיתה בת בתה של שרה שחיתה שתמלו" על שבע ועשרי� ומאה מדינה אלא תבא אסתר שהיתה בת בתה של שרה שחיתה 

        ....))))מדרש רבהמדרש רבהמדרש רבהמדרש רבה ( ( ( (מדינותמדינותמדינותמדינות' ' ' ' וזוזוזוז' ' ' ' וכוכוכוכ' ' ' ' ותמלו" על קותמלו" על קותמלו" על קותמלו" על ק' ' ' ' וזוזוזוז' ' ' ' וכוכוכוכ' ' ' ' קקקק

ז "ע מהיכ� לקחה אסתר כוחות הנפש למלו" על קכ"ונראה הביאור בזה הוא דהוקשה לר

לנצח את המ� שהיה , א היתה מלומדת לכ" ואי" למדה חכמת הפוליטקהמדינות שהרי ל

  .ע שאת כוחות אלו קבלה משרה"ואמר ר. מלומד בכ" ושר למל" אחשורוש

 ששתיה� נלקחו, והרי מצינו שדומה סיפור החיי� של שרה לזה של אסתר  

י "ואסתר נלקחה ע, י אבימל" ופרעה"ששרה נלקחה ע, י מל""כ ע"מבעליה� בע

 אברה� הגיד לשרה, ובשתיה� בעליה� ציוו עליה� שלא להגיד את האמת מי ה�, ורושאחשו

י כ" שתיה� "וע, ומרדכי אמר לאסתר שלא להגיד את עמה ומולדתה,' אמרי נא אחותי את'

  .ניצלו ונתגדלו בעליה�

 ,שהיתה בת בתה של שרה, ע שאסתר היתה ראויה למלכות"וזה שאמר ר  

 ובפנימיות שלה�, אלא שבעצ� מהות�,  חיצוני של שררהוהמלכות שלה� לא היתה דבר

ולא מלכות , ועצ� הש� של שרה מורה שהיתה מלכה, וזה קבלה אסתר משרה, היו מלכי�

. וכמאמר דמא� מלכא רבנ�, אלא שנובע מהקדושה הפנימיות שלה�, שנובע משררה וכח

שר תאמר אלי" כל א", שהרי שרה היתה נביאה ואפילו גדולה מאברה� בנבואה כדכתיב

  ".שרה שמע בקולה
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אבל לפי המדרש צריכי� אנו לומר כי , ל"וז) ב:בראשית כג(ת "� עה"הרמב' עיי� בפי

ומה שאמר ביו� השלישי וישא , אברה� ושרה בזמ� העקידה היו דרי� בחברו� וש� נצטוה

י הימי� הול" כי לא נגלה לו ההר חמד אלקי� עד היו� השלישי והיה בשנ, אברה� את עיניו

ואברה� אחר העקידה לא שב למקומו , בסביבי ירושלי� ולא היה הרצו� להראות לו

וש� שמע , אבל הל" תחלה אל באר שבע מקו� האשל שלו לתת הודאה על נסו, לחברו�

  .ל"במיתת שרה ובא עכ

שלפי המדרש ששרה מתה בחברו� כששמעה אודות , �"וביאור דברי הרמב  

, ימי� להגיע להר המוריה' ברה� מקוד� ולכ� לא היה צרי" לגהעקידה וש� היה גר א

ימי� עד ' אז צרי" לומר שמה שהל" אברה� ג, שחברו� בחלק יהודה קרוב לירושלי�

שהרי [איפה הוא ההר שש� יהיה העקידה ' העקידה הוא משו� שמעיקרא לא גילה לו ה

' � למה היה צרי" לגמוב, שאברה� היה אז גר בבאר שבע, �"לפי פירוש הראשו� שברמב

� לומר שלא "אבל לפירוש זה היה צרי" הרמב, ימי� מירושלי�' שבאר שבע בנגב ג, ימי�

  .]נגלה לו ההר עד יו� השלישי

והנה לפי פירוש זה הרי נסיו� של ל" ל" מארצ" ונסיו� העקידה היו דומי� בזה   

רצ" אל האר# � לגבי ל" ל" מא"וכמו שכתב הרמב, שמתחילה לא אמר המקו� שיל" ש�

היה נודד והול" מגוי אל גוי ומממלכה אל ע� אחר עד שבא אל , ל"וז) א:יב(אשר ארא" 

ואז , "אל האר# אשר ארא""אז נתקיי� , אר# כנע� ואמר לו לזרע" את� את האר# הזאת

כי עדיי� לא ידע כי , לא להתיישב בה, ומה שאמר ויצאו ללכת ארצה כנע�.  נתעכב וישב בה

  .ל"עכ, א נצטווהעל האר# ההי

והנה בשניה� נאמר לשו� ל" ל" וזה היה הנסיו� מתחילה שלא ידע לאיזה מקו�   

   .'היה נוסע עד שנגלה אליו ה

� למה עזב מקו� העקידה והל" לבאר שבע להודות "אלא דצרי" להבי� לפי הרמב  

, מקו� המיוחד לתפילה ומקו� הכי קדוש בעול�, הרי העקידה היתה במקו� המקדש', לה

  ?והתפלל בהר המוריה' כ אמאי לו הודה לה"וא
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ונראה ברור שהטע� הוא שנבואה על לידת יצחק קבל אחר המעשה ע� אבימל"   

ולכ� שב , ואז היה באר# פלישתי� בבאר שבע שש� היה מקומו וש� נטע אברה� אשל

  .אברה� לבאר שבע להודות שניצול יצחק ומתקיי� נבואת כי ביצחק יקרא ל" זרע
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        ���� א  א  א  א ����

  

) ביצה כח(לשו� השחזה כאותה ששנינו : ל "וז, )ה שא נא"בד' ג, ז"בראשית כ(י "עיי� ברש

חדד סכינ" ושחט יפה שלא תאכילני . אי� משחזי� את הסכי� אבל משיאה על גבי חברתה

' וצידה כתיב בה, וכ� עיי� כבעל הטורי� על מה דכתיב וצודה לי צידה. ל"עכ, )ר"ב(נבילה 

. הלכות שחיטה' פ ה"הלכות שחיטה שאמר יצחק לעשו לשחוט ע' הראות על היתירה ל

אלא , וזהו לכאורה משו� דהאבות קיימו כל התורה כולה ולכ� לא רצה יצחק לאכול נבילה

כ "א, ושחיטת מומר נבילה, מבואר דעשו היה ישראל מומר.) יח(קדושי� ’ ע שהרי בגמ"דצ

וא� . טה בלא סכי� פגו� שהרי שחיטתו נבילהמה הועיל בזה ששחט עשו לפי הלכות שחי

  .ה מביא תקלה לידי צדיקי�"אבל אי� הקב, שיצחק לא ידע שעשו היה מומר

ועיי� . ואשר מתחילה יש לדו� אי שחיטת מומר הוי נבילה מדאורייתא או מדרבנ�  

, ח סבר דהוי דרבנ�"דהב, ""ח והש"דנחלקו בזה הב) ""ז בש"ק ט"ס(ב ' ד סי"ע יו"בשו

" דשחיטת מומר דאורייתא הרי "ולכ� לפי הש. " ושאר פוסקי� סברי דהוי דאורייתא"שוה

  .שחיטת עשו היה נבילה

אפשר , ואשר נראה לומר בזה דאפילו אי נימא דשחיטת מומר נבילה מדאורייתא  

, א� דהיה חלות די� נבילה קוד� שנצטוו אבל לא היה נוהג פסול מומר, דקוד� מת� תורה

שהרי מומר פסול דדינו , הרי לא יצור פסול מומר, שלאבות היה די� ב� נחשהרי א� נאמר 

ואפילו אי נימא , כנכרי וזה לא היה שיי" קוד� שנוצר קדושת ישראל גבי מת� תורה

אמור ממה דעשו נחשב ' � בפירושו לחומש פ"וכדהוכיח הרמב[דלאבות היה די� ישראלי 

דלא נשל� , תורה היה שלא בשלמותהמ הרי די� ישראל שקוד� מת� "מ] לישראל מומר

ומומר דהוי פג� , קדושת ישראל של האומה הישראלית עד שנצטוו ככל המצוות כסיני

אי� זה נוגע לקדושת ישראל שהיה לאבות , ולכ� לגבי שחיטה נחשב כנכרי, בקדושת ישראל

 ועיי� בפרשת דרכי� שנסתפק בגירות שהיה קוד� מת� תורה אי חזרו. [קוד� מת� הורה

וכ� גבי גרי� שלא פקע , דהא דאמרינ� דישראל שחטא ישראל היא, לסור� אי פקע הגירות

  .]זהו דוקא כגירות שאחר מת� תורה, הקדושת ישראל ואי� יכולי� לחזור
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ואפילו קוד� , ב דכיו� דבשר נחירה היה מותר קוד� מת� תורה"אלא דעדיי� צ  

 בשחיטה כדי� 1כ למה היה צרי" דוקא"א, חולי�’ עיי� בגמ, כניסת� לאר# דנחירה כשחיטה

. מ היה כשר בתורת בשר נחירה"שהרי בשר נחירה היה מותר ואפילו א� לא השחיז סכינו מ

ז הרי חזינ� "ולפ, והמוכח מזה דאפילו אי בשר נחירה היה מותר היה מצוה לשחוט כדי�

� על ולכ� מברכי, דעצ� מעשה השחיטה הוי מצוה, דיש קיו� שחיטה א� בלא המתיר

אבל בשחיטה , ז הברכה חלה לא לגבי ההיתר אלא על עצ� מעשה השחיטה"ולפ, השחיטה

  .שלא כדי� או בטריפה לא חשיבא שחיטה לבר" עליה

אי היה רק , שנסתפק אי האבות שקיימו כל התורה) 'דרוש ג(ועיי� בפרשת דרכי�   

או דא� לא קיימו כאינו מצווה ועושה אבל אי פירשו ולא קיימו לא היו נענשי� על זה 

דאי , וכתב דזה תלוי אי יצאו לגמרי מדי� ב� נח לקדושת ישראל או לא, התורה נענשו על זה

אבל נראה גבי שחיטה שבשר נחירה היה . היו כישראל נענשו על זה שלא קיימו התורה

  .מותר לא היו נענשי� שהרי נחירה כשחיטה וזהו המתיר

אחד קרב� פסח והאחד עשה מטעמי� ה, א איתא דשתי הגדיי� היו"בפרקי דר  

ד שהפסח "ואפשר דהשני שעשה מטעמי� היה קרב� חגיגת י) [י שני גדיי עזי�"מובא ברש(

ז מה שהיה צרי" לשחיטה הוא משו� דא� דבשר נחירה מותר גבי "ולפ] נאכל על השובע

רי" ב דא� דפסול הקרב� דצ"אלא דעדיי� צ. אבל לגבי קרב� צרי" דוקא שחיטה, בשר חולי�

, דא� אי הוי סכי� פגו� לא הוי נבילה דנחירה היתה מתרת, אבל למה יהא נבילה, שחיטה

ואשר נראה מזה דשחיטת קדשי� ושחיטת חולי� . ולמה אמר יצחק אל תאכילני נבילה

ע ולא היה מועיל נחירה להתיר "חלוקי� זה מזה ולכ� המתיר בשחיטת קדשי� הוי דינא בפ

  .בשר קדשי�

  

        ���� ב  ב  ב  ב ����

  

י יודע ציד לצוד ולרמות את אביו בפיו י יודע ציד לצוד ולרמות את אביו בפיו י יודע ציד לצוד ולרמות את אביו בפיו י יודע ציד לצוד ולרמות את אביו בפיו """"וכרשוכרשוכרשוכרש) ) ) ) זזזז""""ככככ, , , , הההה""""בראשית כבראשית כבראשית כבראשית כ((((עשו איש יודע ציד עשו איש יודע ציד עשו איש יודע ציד עשו איש יודע ציד ויהי ויהי ויהי ויהי 

ושאלו אבא היא" מעשרי� את המלח ואת התב� כסבור אביו שהוא מדקדק במצות ושאלו אבא היא" מעשרי� את המלח ואת התב� כסבור אביו שהוא מדקדק במצות ושאלו אבא היא" מעשרי� את המלח ואת התב� כסבור אביו שהוא מדקדק במצות ושאלו אבא היא" מעשרי� את המלח ואת התב� כסבור אביו שהוא מדקדק במצות 

        ).).).).תנחומאתנחומאתנחומאתנחומא((((

  

                                                
 .באריכות, דר" האתרי�, בפרשת דרכי�בזה  ועיי� 1
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 כו 

בא , וכ� היה הדבר ככל העול� עד אברה�: ל"וז, א"מלכי� ה' ט מהל"� פ”והנה עיי� ברמב

ויצחק הפריש מעשר והוסי� , והוא התפלל שחרית. ו במילהאברה� ונצטווה יתר על אל

ש "ועיי. ל"עכ', ויעקב הוסי� גיד הנשה והתפלל ערבית וכו. תפלה אחרת לפנות היו�

. ל"עכ, א כ� היה ראוי לומר והוא התפלל שחרית והפריש מעשר"א: ל"וז, ד"בהשגת הראב

  :ל "וז, ד"ז ביאר השגת הראב"וברדב

גתו שכאברה� הוא דכתיב שקיי� מעשר דכתיב וית� לו ל בהש"ד ז”כונת הראב  

ורבינו , ל כי אברה� זכה בכל הדברי� הרכוש ומש� נת� מלכי צדק המעשר"וצ. מעשר מכל

לא רצה לפרש כ� שהרי אי� המעשרות נוהגות אלא בגידולי קרקע שלו לפיכ" תפס בדברי 

מאה שערי� וכ� וימצא בשנה ההיא ' האגדה שאמרו שיצחק הוא המפריש המעשר שנא

  .ל בפירוש התורה שלו"� ז"ל והרמב"י ז"דעת המתרג� ורש

והנראה דמה דעשו שאל ליצחק דווקא על עני� מעשרות משו� יצחק בעצמו הוא   

ורצה להראות ליצחק אי" הוא מתעמק בעני� שתיק� יצחק בעצמו , שתיק� הפרשת מעשרות

  .רשת מעשרות� שיצחק הוסי� הפ"וזה ראיה לשיטת רמב, והול" בדרכו

' במה שביאר במח, א"צ שכטר שליט"לידידי הגר) 'כ' סי(ועיי� בספר אר# הצבי   

מ אי יכול "ונ, אי די� מעשר כספי� הוי מדי� צדקה או מדי� מעשר עני, ד”� והראב"הרמב

בש� ) ט"י רמ"רס(ד "א ביו"דנחלקו בזה הרמ, לעשות ממעשר כספי� שלו דבר מצוה

, דצרי" דוקא ליתנו לעניי� כמעשר עני,  עני דבר מצוהל שאי� לעשות ממעשר"המהר

ונראה , דהוי מדי� צדקה, � רטונברג דיכול לעשות ממנו דבר מצוה"" הביא מהמהר"והש

� סבר דמה שנת� אברה� מעשר היה בתורת "דהרמב, ד"� והראב"דבזה נחלקו הרמב

  .מעשר כספי� דאינו עני� למעשר עני

  

        ���� ג  ג  ג  ג ����

  

נראה משו� שראה שהוא איש שדה ויכול להקהיל קהלות ולדבר מה דיצחק אהב את עשו 

וחשב יצחק כדי להקריב� למקו� וכמו שעשה אביו אברה� שהיה , עמ� ולשלוט עליה�

ולהודיע� שיש קל אחד לכל העול� , מקהיל קהילות וקורא בקול גדול לכל העול�

, וגל לזה מיעקבכ חשב יצחק שעשו יותר מס"וא, )ג"ז ה"ע' א מהל"פ(� "כדמבואר ברמב

  .שהיה איש ת� יושב אהלי�



  ברכת יצחק

 כז 

  

אלא שהפנימיות שלו היה , שעשו בחיצוניות שלו היה איש שידע להתיחס לעול�  

' עשו היה נמשל לחזיר שנא) ד"ל, ו"בראשית כ(י "וזה מה שאמר רש. מושחת ומקולקל

 אלו כ", החזיר הזה כשהוא שוכב פושט טלפיו לומר ראו שאני טהור, יכרסמנה חזיר מיער

שהוא ג� הכנסיה וכל , והנה מעשו יצא רומי. ל"עכ, גוזלי� וחומסי� ומראי� עצמ� כשרי�

בנו עיירות וגשרי� , שהחיצוניות של רומי היה ממשלה של חוקי� ויופי, העול� המערב

' ולכ� נמשל רומי לחזיר כדמבואר בגמ. אבל הפנימיות היה של אכזריות ורצח, ושווקי�

כיו� שהגיע לחצי , נוס ואריסטובולוס כשהעלו חזיר במקו� התמידגבי הורק:) פב (ק "ב

, י ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה"הקומה נע# צפורניו בחומה ונזדעזעה א

  .י רומי"דלבסו� העיר נחרב ע

וזה שעשו אהב את אביו היה באופ� שטחי שחסר היה בפנימיות של האהבה שלא   

  .הל" בדר" אביו

        

  ����    דדדד    ����

  

טובי� ל" וטובי� לבני" טובי� ל" שעל יד� אתה נוטל טובי� ל" וטובי� לבני" טובי� ל" שעל יד� אתה נוטל טובי� ל" וטובי� לבני" טובי� ל" שעל יד� אתה נוטל טובי� ל" וטובי� לבני" טובי� ל" שעל יד� אתה נוטל : : : :  גדיי עזי� טובי� גדיי עזי� טובי� גדיי עזי� טובי� גדיי עזי� טובי�קח לי שניקח לי שניקח לי שניקח לי שני

מדרש מדרש מדרש מדרש  ( ( ( (ואחד לעזאזלואחד לעזאזלואחד לעזאזלואחד לעזאזל' ' ' ' הברכות וטובי� לבני" שעל יד� מתכפר לה� ביו� הכפורי� אחד לההברכות וטובי� לבני" שעל יד� מתכפר לה� ביו� הכפורי� אחד לההברכות וטובי� לבני" שעל יד� מתכפר לה� ביו� הכפורי� אחד לההברכות וטובי� לבני" שעל יד� מתכפר לה� ביו� הכפורי� אחד לה

        ).).).).רבהרבהרבהרבה

יראה שהוא דומה למהל" של שני , והמעי� בסיפור של יעקב ועשו בנתינת הברכות

הרי יעקב ועשו היו תאומי� וקבלו אותו חינו" ש. ואחד לעזאזל' כ אחד לה"השעירי� ביוה

וכ� לגבי שני השעירי� שדומי� , אלא שאחד נעשה איש ציד והאחר איש ת� יושב אהלי�

והשני ' י הגורל נקבע שאחד נעשה לה"זה לזה במראה וקומה ולקחת� כאחד אלא דע

  .לעזאזל

ברה� ח ביאר דחלוק עשו מישמעאל מלידתו הופקע מלהיות זרע א"והנה הגר  

כי 'אבל עשו היה יכול להיות זרע אברה� דרק כתיב " ,כי ביצחק יקרא ל" זרע"דכתיב 

וכא� בשעת . אבל לא שניה�, והיה יכול להיות או יעקב או עשו, ולא כל יצחק' ביצחק

 .נתינת הברכות היתה שעת הגורל לקבוע מי יהיה היורש של אברה� אבינו
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זה עשו , ונשא השעיר עליו", ראשית רבהשהביא מב) ח:ויקרא טו(� "ועיי� ברמב  

וזה " את כל עונות� עונות ת� שנאמר ויעקב איש ת�, שנאמר ה� עשו אחי איש שעיר

הרי מצינו הדמיו� בי� יעקב ועשו לשני השעירי� . כ בפרק רבי אליעזר הגדול"מפורש ג

  .כ"ביוה

  

  ����    הההה    ����
        

  )כז,כז( ''''ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו הראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו הראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו הראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה

כ לריח "כמש, הרי בנוי, ראה ריח בני. ק את בית המקדש בנוי וחרב ובנוימלמד שראה יצח

הרי בנוי ', אשר ברכו ה; ציו� שדה תחרש) ירמיה כו(ש "הרי חרב כמ, כריח שדה; ניחוח

 .את הברכה חיי� עד העול�' כי ש� צוה ה) תהלי� קלג(ש "כמ, ומשוכלל לעתיד לבא

  )מובא בתורה תמימה, שנב' ספרי דברי� ס(

ופשטות לשו� הספרי דמדובר בבית , והנה בספרי מדובר אודות בית אחד חרב  

ונראה . שני שהרי אחריו מדובר על בית בנוי ומשוכלל לעתיד לבא דהוא בית שלישי

 שהוא אדו� שהחריב בית ,דיו של עשוגדעכשיו ראה יצחק בית חרב שריח השדה היה ב

 ועכשיו ראה יצחק זה .הידי� של עשווהכונה שברכות יעקב לעתיד לבוא יגברו על . שני

  .כשיעקב היה לבוש בגדי עשו החמודות

  

  ����    הההה    ����
        

ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי ... ... ... ... וישט� עשו את יעקב וישט� עשו את יעקב וישט� עשו את יעקב וישט� עשו את יעקב 

        )מא,כז(

א העיר בזה דעשו לא רצה להרוג את יעקב בחיי יצחק משו� "וב� אחי רב דניאל גנק שליט

אבל אחי יוס� היו מוכני� להרוג אותו ומכרו אותו ולא , לצערושחס על כבודו ולא רצה 

  .דאגו לצער שגרמו ליעקב אביה�

אנחנו מזכירי� שהשר שהוא אדו� , כ"במוס� של יוה" אלה אזכרה"ולכ� בפיוט 

דבזה עשו , דהיינו עשו ד� את עשרה ההרוגי מלכות עבור זה שהשבטי� מכרו את יוס�



  ברכת יצחק
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וזה . (ל צער אביו ואחי יוס� לא חסו על צער יעקב אביה�שעשו חס ע, מחייב את אחי יוס�

  .)כ מכפרי� על עני� מכירת יוס�"מתאי� ע� מה שכתבתי דשעירי יוה

        

  ����    הההה    ����
        

        )ז,כח (וישמע יעקב אל אביו ואל אמו ויל" פדנה אר�וישמע יעקב אל אביו ואל אמו ויל" פדנה אר�וישמע יעקב אל אביו ואל אמו ויל" פדנה אר�וישמע יעקב אל אביו ואל אמו ויל" פדנה אר�

שעכשיו א� יצחק רוצה שהברכות יחולו ,  לאביוג�ג�ג�ג�כונת הפסוק לומר שעכשיו יעקב שומע 

ולכ� צרי" שישא אשה הגונה לו ולא , הוא יהיה הממשי" של אברה� אבינובעד יעקב וש

שאמרה רבקה ליעקב להביא ציד ליצחק ולרמות אותו , וזה בניגוד לדלעיל. מנשי כנע�

דאז שמע , )ח,כז" ( בקולי לאשר אני מצוה אות"שמעשמעשמעשמעועתה בני "דכתיב , לקבל הברכות

 וישמעוישמעוישמעוישמעולכ� דייק הפסוק לומר , בקהאבל לבסו� הסכי� יצחק לר, יעקב רק לקול רבקה

  .ופשוט. יעקב אל אביו ואל אמו

  

  

  ����    וווו    ����

        

        ))))ידידידיד,,,,כחכחכחכח((((וית� ל" את ברכת אברה� ל" ולזרע" את" וית� ל" את ברכת אברה� ל" ולזרע" את" וית� ל" את ברכת אברה� ל" ולזרע" את" וית� ל" את ברכת אברה� ל" ולזרע" את" 

יבמות ' ל בהא דקאמר בגמ"ח זצ"ל בש� זקנו הגר"ס זצ"ר הגריד"שמעתי ממו  

דבאחד מהעשרת השבטי� שקידש בזמ� הזה אי� חוששי� לקדושי� דעשאו� עובדי .) יז(

דהוי דינא דאורייתא , בגדו כי בני� זרי� ילדו' כבי� גמורי� ודריש ליה מקרא דכתיב בהכו

ובנו אינו מכיר כלל שהוא ישראל שהאב נחשב לישראל מומר אבל בנו , דא� אחד נשתמד

ל כל "וז, )ה נעשה"ד: ז כו"ע(וכ� כתב המאירי . � גמור ופקע מיניה די� ישראל"הוי עכו

הרי אצלנו כבני אותה הדת שנכנס בה , נכנס לו בכלל דת אחרתשיצא מכלל דת יהודית ו

א� לעני� גיטי� , ובנו מיניה גוי גמור', לכל דבר חו# מגיטי� וקדושי� וכל זיקת אשה וכו

  .ל"עכ, וקדושי�

� כיו� שנשתמדו ונשתכח מה� זכר "והנה בה" דינא דעשרת השבטי� ה� כעכו  

אי , כ יכיר אחד שהנו ישראל ויעשה תשובה"חא� א, ל"ד זצ"ר מר� הגרי"ישראל נסתפק מו

בתשובתו לבד חזר להיות דינו כישראל או שצרי" גירות דאי� הדי� ישראל חוזר וניעור כיו� 
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עשרת השבטי� אינ� עתידי� , דתנ�:) קי(ונראה דבזה נחלקו במשנה בסנהדרי� . שכבר נפסק

ל" ואינו חוזר א� ה� מה היו� הו. 'וישליכ� אל אר# אחרת כיו� הזה, 'לחזור שנאמר

כיו� הזה מה יו� מאפיל ומאיר א� עשרת , א אומר"ור. ע"דברי ר, הולכי� ואינ� חוזרי�

א סבר דעשרת השבטי� עתידי� לחזור "דר. השבטי� שאפילה לה� כ" עתידה להאיר לה�

א� יחזרו ' ע סבר דאפי"אבל ר, י תשובת� חזר הדי� ישראל"הרי שתשובה מועלת לה� וע

אלא שמקבלי� אות� כשאר גרי� , י גירות ולא בתורת גאולת ישראל"י� אלא עאינ� חוזר

  .אבל בתורת עשרת השבטי� אינ� חוזרי� לעול�

במילה כי ביצחק יקרא ' שנ, דבני ישמעאל אינ� חייבי�:) נט(סנהדרי� ' ועיי� בגמ  

, � ישראלי�הרי חזינ� דבני עשו אינ. וכ� בני עשו אינ� חייבי� ביצחק ולא כל יצחק, ל" זרע

דקאמר דעשו היה ישראל מומר .) יח(קדושי� ' ע בגמ"אלא דצ. דרק מזרע יעקב הוי ישראל

כ למה אי� בניו ישראלי� וחייבי� במצות מילה א� לא דנימא שעשו היה ישראל אלא "א

היא ) אמור' בפ(� "א דדעת הרמב"אבל ז. � והבא על הנכרית וולדה כמותה"שנשיו היו עכו

קדושי� איתא ' ע סתירת הסוגיות דבגמ"ולכ� צ.  ישראל היה הול" אחר האבת די�"דקוד� מ

ואשר . 'כל יצחק'ולא ' ביצחק'כ ד"דעשו היה ישראל וכא� מפורש דעשו נתמעט מגזיה

כ היה שהכנסת ישראל תצא "נראה לומר בזה דעשו לא נתמעט מהיות ישראל אלא דגזיה

די� ישראל זהו רק שיהיו נלווי� אל הכנסת ואפילו א� עשו ובניו היו לה� , מיעקב ולא עשו

  .אבל לא מה� תצא הכנסת ישראל ואי� לה� ירושה באר#, ישראל

דידוע מה שכתבו המפרשי� שישמעאל , ונראה דבזה חלוק עשו מישמעאל  

אבל עשו מעצמו לא נתמעט ורק דלא כל זרע יצחק היו מוכשרי� , נתמעט מהיות ישראל

כ יעקב "אלא שנבחר אח, יה יכול להיות או עשו או יעקבאבל ה, שתצא מה� הכנסת ישראל

כ כיו� שנעשה "אלא דאח. ולכ� כשנולד היה ישראל, אבל מתחילה היה עשו ג� ראוי לכ"

� "הרמב' נ מל"וכ. כ לעיל"עשו לישראל מומר בניו אחריו גוי� גמורי� חשובי� וכמש

ל" את ברכת אברה� ל" ויצא עשו שהרי יצחק אמר ליעקב וית� , )ז"י ה"מלכי� פ' הל(

שבני עשו אינ� . מכלל שהיא לבדו זרעו של אברה� המחזיק בדתו ובדרכו הישרה. ולזרע"

אלא ). תולדות' ז פ"הגרי' ועיי� בחי. (חשובי� זרעו כיו� שאינ� הולכי� בדרכו של אברה�

כ דביצחק ולא "מהגמרא מבואר דאינו כ� שהרי כתבו שבני עשו היו פטורי� ממילה מגזיה

ד הרי ה� פטורי� משו� שהיו משומדי� ונפקע מה� הדי� ישראל אלא "ולפי, ל יצחקכ

וית� ל" את ברכת אברה� ל" 'כ "דנראה דמה דבנו מתייחס אחריו להיות ישראל היה מגזיה

אבל זה הברית נאמר רק ליעקב ולא לעשו לכ� בני עשו אינ� ישראלי� כיו� ' ולזרע"



  ברכת יצחק
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עשו שתחילה מלידתו היה ראוי להיות ישראל ממנו שלעול� לא נאמר לה� ה" הבטחה ורק 

אבל בניו מתחילה לא היו ראוי� להיות ישראל שמה שזרעו אחריו , לא נפקע הדי� ישראל

  .נחשבי� לישראל הויא הבטחה מיוחדת שלא נאמר לעשו

זרעו של עשו כל זמ� שהיה יצחק קיי� קיימו ", )פ תולדות"ס(בילקוט ' אבל עי  

ד למל" שנת� כתרו "יו� שמת בטלו את המילה משלו משל למהעליה� את המילה וכ

ל זה יהא מונח בראש" ובראש בני" לעול� הניחו אוהבו בראשו עד שעה שנכנס "לאוהבו א

לבית עולמו וכיו� שנכנס לבית עולמו אמר המל" אל" ואראה ב� אוהבי מה א� יהיה מונח 

ע "וצ." 'ריו בקצ� גדול וכוכתר אביו בראשו הל" ומצאו שהוא מושל" באשפה הל" לאח

במדרש שהרי לכאורה כיו� שבני עשו לא היו ישראלי� ולא נצטוו במילה אי� קיו� כלל 

ומה עו� בזה שביטלו המילה שהרי לא היו מצווי� , כ למה מלו עד שמת יצחק"שימולו א

  .ולא היה שיי" בה� כלל מצות מילה
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אי� אי� אי� אי� , , , , ויפגע במקו� ויל� ש� כי בא השמשויפגע במקו� ויל� ש� כי בא השמשויפגע במקו� ויל� ש� כי בא השמשויפגע במקו� ויל� ש� כי בא השמש' ' ' ' רבית שנארבית שנארבית שנארבית שנאויפגע במקו� תניא יעקב תק� תפלת עויפגע במקו� תניא יעקב תק� תפלת עויפגע במקו� תניא יעקב תק� תפלת עויפגע במקו� תניא יעקב תק� תפלת ע

וכ� וכ� וכ� וכ� :) :) :) :) ברכות כז ברכות כז ברכות כז ברכות כז ((((ואל תפגע בי ואל תפגע בי ואל תפגע בי ואל תפגע בי ' ' ' ' ואתה אל תתפלל וגוואתה אל תתפלל וגוואתה אל תתפלל וגוואתה אל תתפלל וגו) ) ) ) ''''ירמיהו זירמיהו זירמיהו זירמיהו ז((((' ' ' ' פגיעה אלא תפלה שנאפגיעה אלא תפלה שנאפגיעה אלא תפלה שנאפגיעה אלא תפלה שנא

ה וקורי� אותו מקו� ה וקורי� אותו מקו� ה וקורי� אותו מקו� ה וקורי� אותו מקו� """"ויפגע במקו� למה מכני� שמו של הקבויפגע במקו� למה מכני� שמו של הקבויפגע במקו� למה מכני� שמו של הקבויפגע במקו� למה מכני� שמו של הקב: : : : ר ר ר ר """"ועיי� בבועיי� בבועיי� בבועיי� בב. . . . יייי""""הוא ברשהוא ברשהוא ברשהוא ברש

כונת ויפגע במקו� שפגע כונת ויפגע במקו� שפגע כונת ויפגע במקו� שפגע כונת ויפגע במקו� שפגע ז ז ז ז """"ולפולפולפולפ. . . . לללל""""עכעכעכעכ, , , , מפני שהוא מקומו של עול� ואי� העול� מקומומפני שהוא מקומו של עול� ואי� העול� מקומומפני שהוא מקומו של עול� ואי� העול� מקומומפני שהוא מקומו של עול� ואי� העול� מקומו

        ....עמידה לפני השכינהעמידה לפני השכינהעמידה לפני השכינהעמידה לפני השכינה, , , , בשכינה דהוא לשו� תפילהבשכינה דהוא לשו� תפילהבשכינה דהוא לשו� תפילהבשכינה דהוא לשו� תפילה

ל "יק זצ'ד הלוי סולוכיצ"ר מר� הגרי"ה שמעתי ממו"והנה בביאור הכינוי מקו� לקב

, ל למה יחזקאל הארי" בנבואת מעשה המרכבה וישעיה קיצר"שביאר מה שאמרו חז

דאי� הכונה במדרגת " ,ת המל"דאינו דומה ב� עיר הרואה את המל" לב� כפר הרואה א"

שנבואת ישעיה , אלא שחיו בשני תקופות שונות, הנבואה שישעיה היה נביא גדול מיחזקאל

כ יחזקאל שנתנבא אחר החורב� "היה כשהמקדש היה על מכונו והעבודה היה קיי� משא

והנה הקדושה שבתפילה מורכב מפסוק , והיה בגולה על נהר כבר ובשעה של הסתר פני�

, בישעיהו שחי בשעה שהמקדש היה עדיי� קיי�, את ישעיה ופסוק מנבואת יחזקאלמנבו

שכבוד , קדוש קדוש קדוש מלא כל האר# כבודו, והיה עדיי� תקופה של הארת פני� ניבא

אבל יחזקאל שחי מתקופה של גלות וחורב� . ה היה קרוב עדיי�"שהקב, מלא כל האר#' ה

אלא שחזר , אינו עוד נראה לעי� כל ואינו מלא האר#דהיינו ש, ממקומו' ניבא ברו" כבוד ה

היה מלא כל האר# קיצר כשתיאר את מעשה ' ולכ� ישעיה שחי בשעה שכבוד ה, למקומו

הארי" כשתיאר את , היה מצומצ� במקומו' אבל יחזקאל שחי מתקופה שכבוד ה, המרכבה

 נראה בשעת ואינו, כשחזר למקומו' וכינוי של מקו� הוא כשמכני� ה. מעשה המרכבה

' שה, המקו� ינח� אתכ�, ולכ� כשמנחמי� לאבל משתמשי� במונח של מקו�. הסתר פני�

  .מתגלה במידה של מקו�

שהלילה מראה על שעה , והנה יעקב תיק� תפילת ערבית שהוא תפילת הערב  

מעט "שחיי יעקב היו קשי� וכלשו� עצמו , אלא בעת סכנה וחוש" וצרות, שאי� הארת פני�

התפלל יעקב תפילת , בברחו מבית אביו משו� עשו וקוד� שנפל בידיו של לב�ו" ורעי�

להגיד בבקר חסד" ואמונת" , כדכתיב, א� בשעת צרה' ערבית המראה על בטחו� בה
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ה "שיעקב פגע בקב, בלילות דבלילה צרי" המידה של אמונה ולכ� כתיב ויפגע במקו�

  .במידה של מקו� בשעת צרה ואפלה

  

        ���� ב  ב  ב  ב ����

  

קפל , י שכב עליה"וברש) 'ג, ח"בראשית כ( אתה שכב עליה ל" אתננה ולזרע" האר# אשר

:) צא (חולי� ' והוא מהגמ. רמז לו שתהא נוחה ליכבש לבניו, ה כל אר# ישראל תחתיו"הקב

והנה המקו� שהיה יעקב שכב עליו היה הר המוריה ומקו� המקדש וכמו שאמר יעקב 

) ו"א מ"פ(כלי� ' והנה במשנה במס. ער השמי�לוקי� וזה ש�אי� זה כי א� בית א, בעצמו

איתא , מקדושת אר# ישראל עד קדושת קדש הקדשי�, כשמנתה את כל העשר קדושות

ומה היא קדושתה שמביאי� ממנה העומר והבכורי� ושתי , י מקודשת מכל הארצות"דא

ב במשנה למה לא נקטה ג� מצות תרומות ומעשרות וכ� די� שמיטה ויובל "וצ. הלח�

ר מר� "וביאר בזה מו). א שהשמיט בכורי�"ועיי� בהגהת הגר(ינו נוהג אלא באר# שא

חדא קדושת האר# המחייבת במצוות התלויות , י"קדושות בא' ל דיש ב"ד הלוי זצ"הגרי

ועוד דיש חלות ש� קדושת האר# שיש לה זיקה לקדושת , מ ושמיטה ויובל"באר# כגו� תרו

ולכ� לא נקטה , ת שה� מדרגות כקדושת המקדשוהרי במשנה תנ� עשר הקדושו. המקדש

ורק בעומר שתי , י גרידא"מ שאינ� תלויי� כקדושת המקדש אלא בקדושת א"המשנה תרו

מ "י המחייכת כתרו"תלוי� בקדושת א, אינ�, הלח� ובכורי� שצריכי� הבאת מקו� למקדש

שתמה למה ל� , )ה ההוא"בתוד. פא(בבייב ' ועיי� בגמ. [י השייכת למקדש"אלא בקדושת א

דמאי שנא מכל מצוות התלויות באר# , ל"כ מיוחדת דמארצ" למעט בכורי� בחו"גזה

כ דמארצ" משו� דבכורי� אינה "ז מוב� שפיר למה ל� גזה"ולפי. שאינ� נוהגות אלא כאר#

י "כשאר מצות התלויות באר# התלויה בקדושת האר# גרידא אלא דתלויה בקדושת א

ל לבאר למה "והוסי� בזה רבינו זצ].  מקדשי המקדשדבכורי� הוי, השייכת למקדש

י כיבוש קדשה לשעתה ולא "קדושת יהושע שהיתה ע) ה"תרומות ה' א מהל"פ(� "להרמב

י חזקה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד "אבל קדושת עזרא שהיתה ע, קדשה לעתיד לבוא

 ואמר )מ שתמה מאי שנא קדושה ראשונה מקדושה שניה"ועיי� בכס. (לבוא לעול� ועד

שהרי , רבינו דחלוק קדושה ראשונה שקדושתה נקבעה מתחילה לא מצד קדושת המקדש

י "אבל קדושה שניה של האר# היתה ע, יהושע כבש האר# א� מקוד� שבנה שלמה המקדש
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שעזרא בנה המזבח והמקדש ומש� נתפשט הקדושה לשאר מקומות באר# ישראל 

וכיו� שקדושת האר# היתה מטע� . ולכ� חלות הקדושה היה בעקבות המקדש, שהחזיקו

שקדושת המקדש ) ז"ט' בית הבחירה הל' ו מהל"פ(� פסק ”קדושת המקדש הרי הרמב

  .קידשה לשעתה ולעתיד לבוא שקדושת המקדש מפני השכינה ושכינה אינה בטלה

ה כל אר# ישראל תחת יעקב להראות שיש "ואשר נראה דזהו טע� שקיפל הקב  

י השניה "ולכ� קדושת א, שש� היה שוכב יעקב,  המקדשקדושת האר# הנובעת מקדושת

וזהו כונת , ולא בטלה, קידשה לעתיד לבוא ולא בטלה ששייכת לקדושת המקדש והשכינה

והרי יעקב שהיה . י החזקה קדשה באופ� שלא תבטל"י שנוחה לבניו לכבוש דהיינו דע"רש

, שחרבו בית שני, רומי, שוי כניו של ע"בורח מאחיו עשו דאג במיוחד אודות חורב� הבית ע

, ה שקדושת האר# לא תבטל בחורב� הבית והאר# שבימי טיטוס"ולזה הבטיחו הקב

  .דקדושתה מפני השכינה שאינה בטלה לעול�

' ועיי� בחת� סופר על התורה על הפסוק ויק# יעקב משנתו ויאמר אכ� יש ה  

וכשהקי# משנתו , השיעקב נתירא מהגלות שיתבטל הקדוש, במקו� הזה ואנכי לא ידעתי

ואחר החלו� שראה שזה , דהוא מקו� המקדש, אמר שמקו� הזה קודש מטע� השכינה

מקו� המקדש ומקו� השראת השכינה הבי� שלא יתבטל הקדושה לעול� וכפי שיטת 

דקדושת המקדש מפני השכינה ולכ� אינה בטילה , )בית הבחירה' א מהל"פ(� "הרמב

  .לעול�
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, , , , כ יורדי�כ יורדי�כ יורדי�כ יורדי�""""י עולי� תחלה ואחי עולי� תחלה ואחי עולי� תחלה ואחי עולי� תחלה ואח""""וברשוברשוברשוברש) ) ) ) בבבב""""יייי, , , , חחחח""""בראשית כבראשית כבראשית כבראשית כ((((י� ויורדי� י� ויורדי� י� ויורדי� י� ויורדי� לקי� עוללקי� עוללקי� עוללקי� עול����מלאכי אמלאכי אמלאכי אמלאכי א

מלאכי� שלווהו באר# אי� יוצאי� חוצה לאר# ועלו לרקיע וירדו מלאכי חוצה לאר# מלאכי� שלווהו באר# אי� יוצאי� חוצה לאר# ועלו לרקיע וירדו מלאכי חוצה לאר# מלאכי� שלווהו באר# אי� יוצאי� חוצה לאר# ועלו לרקיע וירדו מלאכי חוצה לאר# מלאכי� שלווהו באר# אי� יוצאי� חוצה לאר# ועלו לרקיע וירדו מלאכי חוצה לאר# 

        ....ללוותוללוותוללוותוללוותו

ל אמר אחד מהמספידי� בשמו "בלוויתו של הגאו� הצדיק רב אליהו הנקי� זצ  

, דאי� הכונה דלאות�, תימהוהוא דבר , צאתכ� לשלו�, שמה שאומרי� בשלו� עליכ�

אלא דלמלאכי שבת שבאי� לביתו , מלאכי� אומרי� שלו� עליכ� ומיד צאתכ� לשלו�

ועכשיו , וצאתכ� לשלו� אומרי� למלאכי חול שליווהו כל השבוע, אומרי� שלו� עליכ�

  .ולה� אומרי� צאתכ� לשלו�, בהגיע השבת יוצאי�
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        ����    דדדד    ����

  

        ) ) ) ) בבבב::::טטטטככככ ( ( ( (""""וירא והנה באר בשדהוירא והנה באר בשדהוירא והנה באר בשדהוירא והנה באר בשדה""""

ויראתו תת� , יחליפו כח' ל יארי" הכתוב בספור הזה להודיענו כי קווי ה"� וז" ברמבש"וע

ויגל לבדו האב� אשר היו צריכי� אליה כל , כי הנה יעקב אבינו בא מ� הדר" והוא עי�, עוז

ושלשה עדרי צא� אשר לה� רועי� רבי� ושומרי� כל� רובצי� עליה אינ� יכולי� , הרועי�

  .ל"עכ. להניעה כלל

שהרי יעקב , נראה דמה דהתורה האריכה כא� בזה להודיענו את כוחו ועוזו של יעקב אבינוו

עתה בורח מעשו ובא הכתוב להודיענו שאי� יעקב בורח משו� שהוא חלש ועשו הוא גבור 

ומה שהוא בורח מעשו אחיו אינו משו� חלישותו אלא , וחזק דיעקב הוא ג� חזק ובעל כח

 תהרגהו יקומו בניו ויהרגו" וכמו שאמרה רבקה למה אשכל משו� צוואת אמו לברוח שא�

   ).מה:בראשית כז(ג� שניכ� יו� אחד 
  

        ����    הההה����

  

    בעניי כי עתה יאהבני אישיבעניי כי עתה יאהבני אישיבעניי כי עתה יאהבני אישיבעניי כי עתה יאהבני אישי' ' ' ' ותהר לאה ותלד ב� ותקרא שמו ראוב� כי אמרה כי ראה הותהר לאה ותלד ב� ותקרא שמו ראוב� כי אמרה כי ראה הותהר לאה ותלד ב� ותקרא שמו ראוב� כי אמרה כי ראה הותהר לאה ותלד ב� ותקרא שמו ראוב� כי אמרה כי ראה ה

        ....))))לבלבלבלב::::כטכטכטכט((((

רבותינו פירשו אמרה ראו מה בי� בני לב� חמי ) "ה ותקרא שמו ראוב�"ד(י "ועיי� ברש

מכר הבכורה ליעקב וזה לא מכרה ליוס� ולא ערער עליו ולא עוד שלא ערער עליו אלא ש

 )."'ברכות ז(שבקש להוציאו מ� הבור 

וזה , ולכאורה תמוה דבשעת לידת ראוב� וקריאת שמו שתחשוב לאה אודות עשו  

  .שערער על הבכורה א� שמכרו אותו ליעקב

" ועיני לאה רכות"על מה דכתיב  )ז"ב קכ"ב(' י על הגמ"פ מה שכתב רש"פ ע"ונל  

שהיתה סבורה לעלות בגורלו של עשו ובכתה שהיו הכל אומרי� שני בני� , רכות) "יז:כט(

הרי שחשבה לאה שכיו� שהיא ." לרבקה ושתי בנות ללב� הגדולה לגדול והקטנה לקט�

, וזה מה שחשבה כשקראה ש� לראוב�. הבכורה אז תפול בגורלו של עשו שהוא הבכור

כ כיו� שהיא הבכורה היא "י באמת הבכורה היתה שייכת ליעקב כיו� שעשו מכרו אשהר
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, דהדבר תלוי לא רק בגדול אלא בבכור. מיעודת לא לעשו אלא ליעקב שקנה הבכורה מעשו

" ויאמר לב� לא יעשה כ� במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה", כדחזינ� מדברי לב�

  ).כו:כט(

 התכו� לומר שכא� דבמקומנו אינו כמו המקו� שאתה יעקב ועיי� בבית הלוי שביאר שלב�

  .אלא כא� שומרי� על הבכורה, באת מש� שגנבת הבכורה מאחי"

  

        ����    וווו    ����

  

שהיתה סבורה שהיתה סבורה שהיתה סבורה שהיתה סבורה , , , , י רכותי רכותי רכותי רכות""""ופרשופרשופרשופרש).  ).  ).  ).  יזיזיזיז::::כטכטכטכט((((ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה 

, , , , נות ללב�נות ללב�נות ללב�נות ללב�שהיו הכל אומרי� שני בני� לרבקה ושתי בשהיו הכל אומרי� שני בני� לרבקה ושתי בשהיו הכל אומרי� שני בני� לרבקה ושתי בשהיו הכל אומרי� שני בני� לרבקה ושתי ב, , , , לעלות בגורלו של עשו ובכתהלעלות בגורלו של עשו ובכתהלעלות בגורלו של עשו ובכתהלעלות בגורלו של עשו ובכתה

        ).).).).טוטוטוטו::::ר טר טר טר ט""""בבבב((((הגדולה לגדול והקטנה לקט� הגדולה לגדול והקטנה לקט� הגדולה לגדול והקטנה לקט� הגדולה לגדול והקטנה לקט� 

דאיתא כיו� שהגיעו למערת המכפלה אתא עשו קא מעכב אמר לה� .) יג(סוטה ' ועיי� בגמ

ארבע זוגות היו אד� וחוה , ואמר רבי יצחק קרית הארבע, ממרא קרית הארבע היא חברו�

 –אמר .   יקברוהו ש�שלא –י קא מעכב "ופרש.  [אברה� ושרה יצחק ורבקה יעקב ולאה

ר יצחק לא מילתא דעשו היא אלא "זוגות הא דא' קרית ארבע שמה שאינה מחזקת אלא ד

' גמרא קאמר ליה למימר טעמא דעיכובא דודאי כ� הוה כדברי שאינה מחזקת אלא ח

י קברה ללאה בדידיה "ופרש[איהו קברה ללאה בדידיה והאי דפייש דידי הוא ] קברי�

  .]ב ושמה קברתי את לאהבחלק המגיעו כדכתי

, שהחלק ההוא שיי" לו ולא ליעקב, והנה עשו כשבא לטעו� בשעת קבורת יעקב  

וזה לא , קברי� היו במערה' שרק ח, מ א� לפי טענתו היה הוא נקבר אצל לאה"הרי מ

  .הטרידו משו� שג� עשו חשב שלאה היתה מיוחדת לו והיתה צריכה לעלות בגורלו
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        וישלחוישלחוישלחוישלח

        

        ����    אאאא    ����

         האבות האבות האבות האבותשמות שלשמות שלשמות שלשמות של

  

איתא כשהיה יעקב אבינו נפטר מ� העול� קרא לה� .) נו(פסחי� ' בספרי פרשת ואתחנ� בגמ

אמר לה� שמא יש , לבניו והוכיח� כל אחד ואחד בפני עצמו וחזר וקרא� כול� כאחד

כש� שאי� בלב" , אמרו לו שמע ישראל, בלבבכ� מחלוקת על מי שאמר והיה העול�

  .אחד' אלקינו ה'  על מי שאמר והיה העול� אלא המחלוקת כ" אי� בלבנו מחלוקת

, ולכאורה יש לתמוה אי" זה שהשבטי� כשענו לאביה� יעקב קראו כשמו ישראל  

ומוכח מזה דבאמת שמו . כ אי" אמרו שמע ישראל"ומדיני יראת אב שלא לקוראו בשמו א

ו גבי וכמו שמצינ, ה ש� לגדולתו"אלא דהוסי� לו הקב, הפרטי של יעקב אינו ישראל

מלכי� שאחר שמלכו מקבלי� עוד ש� וזה ש� המלכות שלה� אבל לא שפקע מה� הש� 

אבל הש� הפרטי שלו , וכמו גבי יוס� שקראו פרעה צפנת פענח לכבודו ותפארתו, הפרטי

תני .) יג(ברכות ’ ועיי� בגמ. ולכ� היה מותר לשבטי� לקרוא לאביה� ישראל. נשאר יוס�

רבי אליעזר , בר� עובר בעשה שנאמר והיה שמ" אברה�בר קפרא כל הקורא לאברה� א

אלא מעתה הקורא ליעקב . . . . שנאמר ולא יקרא עוד את שמ" אבר�, אומר עובר בלאו

שאני הת� דהדר הדריה קרא דכתיב ויאמר אלקי� לישראל במראות הלילה , נ"יעקב ה

  .ויאמר יעקב יעקב

, נו אסור משו� דהדריה קראואשר נראה לבאר בזה דמה דביעקב הקוראו יעקב אי  

ה "דש� הפרטי של יעקב לעול� לא נשתנה ורק דהוסי� לו הקב, דביעקב לא נשתנה שמו

ולכ� ש� יעקב לעול� נשאר , וכמו שקראו פרעה ליוס� צפנת פענח. ש� מלכות לגדולתו

ולכ� הקורא לאברה� , את שמו מאבר� לאברה�' אבל גבי אברה� שינה ה, דזה שמו הפרטי

  .ובר בעשה דש� הפרטי של אבר� נשתנה לאברה�אבר� ע

ויש ששואלי� למה נשתנו שמו של אברה�  :ל"ש כרב נסי� גאו� שכתב וז"ועיי  

ופשטה של שאלה זו כי אברה� ויעקב . ולא נשתנה שמו של יצחק, ושמו של יעקב

אבל יצחק , ה בשמות שקרא לה� הוא"אבותיה� קראו� באות� השמות ולפיכ" גידל� הקב

אבל שרה אשת" יולדת ל" כ� ) ז"בראשית י(ה קראו בזה הש� קוד� שנולד כדכתיב "הקב
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יצחק לא נשתנה שמו למה ) בא' בפ(ישמעאל ' וקראת את שמו יצחק ואיתא במכילתא דר

דבני מערבא מפני מה נשתנה שמו של אברה� ושמו של ' ה ובגמ"שנקרא שמו מפי הקב

. ה קראו" קראו אות� בשמ� אבל יצחק הקבאלו אבותיה�, יעקב ושמו של יצחק לא נשתנה

  .ארבע נקראו עד שלא נולדו יצחק וישמעאל יאשיה ושלמה

, ה את שמו של יצחק"דמהיכי תיתי שישנה הקב, והנה לכאורה דבריו תמוהי�  

, את שמותיה� של אברה� ויעקב למה מוכרח לשנות את שמו של יצחק' דמפני ששינה ה

את שמו הוא משו� דכיו� דנעשה לאב ' רה� ששינה הפ דגבי אב"ד יל"אלא דלפי. ע"וצ

וכ� ביעקב שהוסי� לו ', שינה שמו שש� הפרטי שלו יהיה שוה לש� מלכות שהניח לו ה

אבל ג� זה היה בתורת אב דכיו� , וכמו שבארנו, ש� מלכות א� ששמו הפרטי נשאר יעקב

ה מה ששאלה וז, ה את שמו ונת� לו ש� מלכות לגדולה ותפארת"דהוא אב שינה הקב

ה "דבתורת אב היה צרי" הקב, המכילתא והירושלמי דלמה ג� לא נשתנה שמו של יצחק

ה בעצמו נת� לו הש� יצחק ממילא זה "וזה מה שענתה דכיו� דהקב, לתת לו ג� ש� מלכות

  .ה לשנות את שמו"ולכ� לא היה צרי" הקב, ג� ש� מלכות וג� ש� הפרטי שלו

 שמו א� מקוד� שנולד מה שלא מצינו גבי ה את"והנה מה דביצחק קרא הקב  

את ש� אברה� הוא ' נראה לבאר דמה ששינה ה, את שמ�' אברה� ויעקב ששינה ה

ש� מלכות אלא שגבי אברה� זהו ג� הש� הפרטי שלו ' שבתורת אב ונשיא אלקי� נת� לו ה

אבל גבי יעקב א� שהש� הפרטי נשאר כמו שהיה אבל ש� המלכות בתורת אב הוסי� לו 

שיצחק משעת לידתו הוברר , ובזה הרי שונה יצחק אבינו משאר האבות, קראו ישראלש

כבר להיות אב כדכתיב וקראת את שמו יצחק והקימותי את בריתי איתו לברית עול� לזרעו 

אבל אברה� לא עלה , ה מקוד� שנולד היה בתורת אב"ולכ� שמו שנת� לו הקב, אחריו

ידתו לא היה אפשר שיקרא בש� מלכות של למדרגת אב עד שהיה זק� ולכ� משעת ל

דעיי� כחידושי . וכ� יעקב לא הוברר להיות אב עד שנת� לו יצחק את ברכת אברה�, אברה�

כ כי ביצחק יקרא ל" זרע "ל דמגזה"ח ז"ח פרשת תולדות שהביא מאביו מהגר"ז עה"הגרי

תמעט יצא ישמעאל הוא שנתמעט ישמעאל מעיקרו מלהיות זרע אברה� אבל עשו לא נ

מבניו של יצחק יתיחס אחריו כ כי ביצחק ולא כל יצחק הוא שרק אחד "מעיקרו ורק מגזה

כ שיעקב הל" בדרכו "ורק אח, אבל היה יכול להיות או יעקב או עשו, ויחשב כזרע אברה�

לכ� נחשב עשו כאח ליעקב ורק , של אברה� ועשו מאס בדרכי אברה� ונחשב לזרעו

ולכ� בשעת לידת יעקב .  מה דאמר בקרא ואת עשו שנאתישנדחה מהיות זרע אברה� וזהו
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כ בשעת הברכות "עדיי� לא הוברר הדבר שהוא יהיה היורש של אברה� ויצחק ורק אח

  .ק"כ עלה למדרגת אב ודו"נקבע שהוא הוא היורש ולכ� רק אח

אבר� נקרא . דאיתא ואלה תולדות יצחק כ� אברה�, ר תולדות"והנה עיי� בב  

יעקב נקרא שמו . רא אברה� דכתיב ואלה תולדות יצחק ב� אברה� אברה�יצחק נק, אברה�

יצחק נקרא שמו . לא יעקב יאמר עוד שמ" כי א� ישראל) ב"בראשית ל(ישראל דכתיב 

אברה� נקרא . ואלה שמות כני ישראל הבאי� מצרימה את יעקב) 'שמות א(ישראל דכתיב 

ובמושב בני ישראל אשר ישבו ) ב"שמות י(נת� אמר מילתא עמי קתא היא ' ישראל כי ר

הרי דכל האבות . ל"עכ, במצרי� ובאר# כנע� ובאר# גוש� שלשי� שנה וארבע מאות שנה

נקראו ישראל ומוכח דש� ישראל אינו ש� פרטי אלא ש� מלכות ולכ� היה שיי" לכל 

ומה דיצחק ג� נקרא אברה� יש לפרשו או דיצחק ג� נקרא אברה� שקלסתר פניו . האבות

ומי� לאברה� ולכ� קראו אותו אברה� דהיינו דביצחק ג� נמש" מסורת אברה� דברא היו ד

או דיש לומר דאברה� היה ש� פרטי של אברה� אבינו וג� ש� מלכות דאב . כרעיה דאבוה

  .המו� גוי� נתתי" ולעני� הש� מלכות מתיחס שמו ליצחק

  

  ����    בבבב    ����

  

אינ" כדאי לשנוא אותי אינ" כדאי לשנוא אותי אינ" כדאי לשנוא אותי אינ" כדאי לשנוא אותי , , , , א גרא גרא גרא גרגרתי לא נעשתי שר וחשוב אלגרתי לא נעשתי שר וחשוב אלגרתי לא נעשתי שר וחשוב אלגרתי לא נעשתי שר וחשוב אל: : : : � לב� גרתי ואחר עד עתה� לב� גרתי ואחר עד עתה� לב� גרתי ואחר עד עתה� לב� גרתי ואחר עד עתהעעעע

ג ג ג ג """"א גרתי בגמטריא תריא גרתי בגמטריא תריא גרתי בגמטריא תריא גרתי בגמטריא תרי"""" ד ד ד ד....על ברכות אבי" שברכני הוה גביר לאחי" שהרי לא נתקיימה ביעל ברכות אבי" שברכני הוה גביר לאחי" שהרי לא נתקיימה ביעל ברכות אבי" שברכני הוה גביר לאחי" שהרי לא נתקיימה ביעל ברכות אבי" שברכני הוה גביר לאחי" שהרי לא נתקיימה בי

        ....))))הההה::::י לבי לבי לבי לב""""רשרשרשרש ( ( ( (ג מצות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעי�ג מצות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעי�ג מצות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעי�ג מצות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעי�""""כלומר ע� לב� הרשע גרתי ותריכלומר ע� לב� הרשע גרתי ותריכלומר ע� לב� הרשע גרתי ותריכלומר ע� לב� הרשע גרתי ותרי

, שהלכתי בדר" של אברה� אבינו שאמר לבני חת, ונראה דמה דקאמר יעקב א� לב� גרתי

דלכאורה גר ותושב היינו תרתי דסתרי אלא כונתו של , )ד:כג" (גר ותושב אנכי עמכ�"

א� שאני תושב , ל"יק זצ'ד סולוביצ"ר מר� הגרי"וכמו שביאר בזה מו, אברה� אבינו היה

אבל לגבי עניני " ,לשבת יצרה"שאני ג� משתת� בבני� העול� ובהתקדמות במדע וקיו� ד

וזהו מה שאמר יעקב לעשו שא� שכל השני� הייתי . זה אני גרדת והשקפה לי דר" אחרת וב

מופרד לגמרי ,  אבל בהשקפתי לא שניתי ונשארתי גר,אצל לב� ועסקתי בבני� העול�

ג מצוות "י גרתי שתרי"וזהו מה שאמר רש, מאורחות החיי� וההשקפת עול� של לב�

מלכי� ' הל(� " ברמבועיי�. והברכת אברה� שיי" ליעקב שהל" בדרכיו ונשאר גר. שמרתי
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 מ 

ל ויצא עשו שהרי יצחק אמר ליעקב וית� ל" את ברכת אברה� ל" ולזרע" מכלל "וז) ז:י

  .ל"עכ, שהוא לבדו זרעו של אברה� המחזיק בדתו ובדרכו הישרה

   

        ����    גגגג    ����

  

קטנתי מכל החסדי� ומכל האמת אשר עשיתי את עבד" כי במקלי עברתי את הירד� הזה קטנתי מכל החסדי� ומכל האמת אשר עשיתי את עבד" כי במקלי עברתי את הירד� הזה קטנתי מכל החסדי� ומכל האמת אשר עשיתי את עבד" כי במקלי עברתי את הירד� הזה קטנתי מכל החסדי� ומכל האמת אשר עשיתי את עבד" כי במקלי עברתי את הירד� הזה 

        ).).).).יאיאיאיא::::לבלבלבלב ( ( ( (ועתה הייתי לשני מחנותועתה הייתי לשני מחנותועתה הייתי לשני מחנותועתה הייתי לשני מחנות

שהרי מה שיעקב נעשה לשני מחנות הוא משו� שצר לו מאד מעשו ולכ� חלק , ויש להפליא

ויאמר א� יבוא עשו אל המחנה האמת והכהו והיה המחנה "כדכתיב . המחנה לשני�

ואי" , א� כ� מה שנעשה לשני מחנות אינו מראה גודלו וגבורתו). ט:לב" (הנשאר לפליטה

  .לשני מחנותזה שיעקב משבח שהוא נעשה 

זכר את השני מחנות של , ואשר נראה לומר שבשעה שיעקב היה בגודל הסכנה  

מלאכי� שהוא פגש בעזבו את לב� וכשהל" בדר" חזרה לאר# כנע� קוד� הפגשו בעשו 

ויאמר יעקב כאשר רא� . ויעקב הל" לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלקי�"כתוב בפסוק . אחיו

מחני� שתי "י "וביאר רש) ב,א:לב" (,ההוא מחני�מחנה אלקי� זה ויקרא ש� המקו� 

וכש� ."  ושל אר# ישראל שבאו לקראתו,של חוצה לאר# שבאו עמו עד כא�, מחנות

, ה"הבי� יעקב שיש לו בכל עת שמירה מיוחדת מהקב, ל ובאר#"ששמרו עליו מלאכי� בחו

י� ששמרו דהיינו השני מחנות של מלאכ, ולזה התכוי� באמרו ועתה הייתי לשני מחנות

  .עליו והמשיכו לשמור עליו ג� מעשו

   

  ����    דדדד    ����

  

על כרחו כי אלח� עמו התקי� עצמו לשלשה דברי� לדורו� על כרחו כי אלח� עמו התקי� עצמו לשלשה דברי� לדורו� על כרחו כי אלח� עמו התקי� עצמו לשלשה דברי� לדורו� על כרחו כי אלח� עמו התקי� עצמו לשלשה דברי� לדורו� : : : : והיה המחנה הנשאר לפליטהוהיה המחנה הנשאר לפליטהוהיה המחנה הנשאר לפליטהוהיה המחנה הנשאר לפליטה

למלחמה למלחמה למלחמה למלחמה . . . . לתפלה אלוקי אבי אברה�לתפלה אלוקי אבי אברה�לתפלה אלוקי אבי אברה�לתפלה אלוקי אבי אברה�. . . . לדורו� ותעבור המנחה על פניולדורו� ותעבור המנחה על פניולדורו� ותעבור המנחה על פניולדורו� ותעבור המנחה על פניו. . . . לתפלה למלחמהלתפלה למלחמהלתפלה למלחמהלתפלה למלחמה

        ).).).).טטטט::::י לבי לבי לבי לב""""רשרשרשרש ( ( ( (והיה המחנה הנשאר לפלטהוהיה המחנה הנשאר לפלטהוהיה המחנה הנשאר לפלטהוהיה המחנה הנשאר לפלטה

בשנות רעב באר# כנע� ויעקב היה צרי" לשלוח את בנימי� והנה לקמ� כשהיה הצרה 

קחו מזמרת האר# בכליכ� "מצרימה ג� שלח דורו� לאיש המצרי אדו� האר# דכתיב 

די ית� �ל ש�וא) "יד:מג(ולבסו� התפלל עליה� דכתיב ) יא:מג" (',והורידו לאיש מנחה וגו
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 מא 

� אלא תפלה הרי מתפלל מעתה אינכ� חסרי� כלו", י ש�"וברש." לכ� רחמי� לפני האיש

  ."עליכ�

, כ התפלל"והנה יעקב בשני מקומות אלו עשה כל מה שהיה בידו לעשות ורק אח  

ובפרשת מק# זאת היתה , למה אצלינו בפרשת וישלח התפלה היתה באמצע קוד� מלחמה

  .רק לבסו�

גבי מלחמת דוד דאיתא לכו פשטו ידיכ� :) ג(בברכות ' פ לאור הגמ"ואשר נל  

נוטלי� , נמלכי� בסנהדרי�", י ש�"וברש. יד יועצי� באחיתופל ונמלכי� בסנהדרי�מ, בגדוד

הרי חזינ� דלמלחמה צריכי� שיתפללו עליה� הסנהדרי� ." מה� רשות כדי שיתפללו עליה�

דהוא עני� תפילה כדמבואר במשנה , ונראה מקורו ממשה בשעה מלחמת עמלק שהרי� ידיו

י למה "ע ברש"אלא דצ. (תענית' ש מס"בזה ברא' עי, ומשה הוא נחשב כמו סנהדרי�, ה"בר

הרי אי� מוצאי� למלחמת הרשות בלא סנהדרי� כדמבואר , הצרי" לטע� שהתפללו עליה�

 .)במשנה ריש סנהדרי�

ונראה שלכ� התפלל יעקב קוד� מלחמה שזה די� פרטי בניהוג מלחמה שצרי"   

  .תפילה קוד� מלחמהדמלבד מצות תפילה הכללי יש מצוה מיוחדת של , שיתפלל

  

        ����    הההה    ����

  

        ))))כהכהכהכה,,,,לבלבלבלב((((ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר 

  .ל שהוא שרו של עשו"י שפירשו חז"וכתב רש

וכשנפגש ע� עשו היה נכנע , שהרי יעקב נתיירא מעשו מאד, והנה צרי" עיו� בזה  

 שרו של אבל כשהיה מתאבק ע�, ופייסו במתנות, לו מאד והשתחווה לו ארצה שבע פעמי�

הרי הראה יעקב בזה כח . עשו היה לוח� בחזקה עד שהמלא" של עשו ראה כי לא יכול לו

כי ", עד שהמלא" הוצר" להודות על הברכה ולשנות את שמו לישראל, וגבורה עצומה

  )."כט,לב(שרית ע� אלהי� וע� אנשי� ותוכל 

י אמונתו היתה מלחמתו על יסודי ועיקר, ונראה שכשיעקב לח� ע� שרו של עשו  

ולכ� לח� יעקב , ובזה אי� מקו� לפשרות ואי� מקו� לויתורי�, ועל קיו� דרכו של אברה�

שאנחנו , יעקב הראה לנו אי" לחיות בי� הגוי�, אבל בפגישתו ע� עשו. בגבורה וחזקה

עד ביאת גואל . צריכי� לעשות בחכמה וא� לפעמי� להתיחס לעשו בדר" דורו� והכנעה
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אבל על . ולכ� אנחנו צריכי� להתמודד ע� כחו של עשו,  ובעל הכחעשו הוא הרבי�, צדק

ובזה אנחנו צריכי� להראות גבורה , אי� מקו� לויתורי�, עניני האמונה ומסורתנו מאברה�

  .עצומה

אבל , ל שיש שני ביטויי� שנראי� שה� אחד"ד זצ"ר מר� הגרי"והנה שמעתי ממו  

ולמשל מדינה שיש לה צבא ,  פירושו עוצמהדכח. וה� כח וגבורה, באמת שוני� ה� זה מזה

להחזיק , אלא מידה רוחנית, אבל גבורה אינה מידה פיזית. חזקה חשובה מדינה בעלת כח

כ" פוחת צורכו להראות , ולכ� לפי רבות הכח באד�, מעמד אפילו כנגד אויב חזק ממנו

ו גבורי כח מ הי"אבל מ, ואלו שמסרו נפש� על קידוש הש� היו חסרי כח. מידת הגבורה

  .עושי דברו

. ואוזר ישראל בגבורה, הנות� ליע� כח: ויש שתי ברכות שאנחנו מברכי� בכל יו�  

אבל אוזר ישראל , ה נות� לנו העוז הפיזי לפעול בכל יו�"הנות� ליע� כח היינו שהקב

  .על אומ# לבב וחריפות נפש, בגבורה קאי על מדה רוחנית

אבל להחיות כיהודי צרי" , עד כי יבא שילהונראה שיעקב הוא חסר כח כלפי עשו   

ולכ� באותה , משעת הלחמו ע� שרו של עשו, מידה זאת היא ירושתנו מיעקב אבינו. גבורה

  .שעה קנה לו ש� ישראל

  

        ����     ו ו ו ו����

  

        ))))כהכהכהכה,,,,לבלבלבלב((((ויאבק איש עמו ויאבק איש עמו ויאבק איש עמו ויאבק איש עמו 

. י"זה לשו� רש. בתר דאביקו ביה, ולשו� ארמי הוא, ולי נראה לשו� ויתקשר", �"כתב הרמב

וכ� אבוקה בלשונ� בעבור היותה מעצי� . בלשו� חכמי� חביקה שמשו בה הרבהואביקה 

  ."�"ת תכבד בלשונ� והקלו אותה לאל"כי החי, דקי� וקשורי� יחד

, כתב המחבר שמותר לשחוט בלילה כשאבוקה כנגדו) א:ד יא"יו(ע "והנה בשו  

מ "מישור לדעיי� באורח "א כתב "ובחידושי רע. נרות חשובות אבוקה' א כתב שב"וברמ

� נראה דאבוקה "ומהרמב." וכ� לעני� הבדלה, ד דאפילו אינ� דבוקי� מקרי אבוקה"על יו

  .ודלא כהאורח מישור, היא דוקא מפתילות או עצי� שקשורי� יחד
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        וישבוישבוישבוישב

  

        ���� א  א  א  א ����

  

: : : : לללל""""תתתת, , , , ))))ה והוא נערה והוא נערה והוא נערה והוא נער””””בדבדבדבד((((י י י י """"וברשוברשוברשוברש) ) ) ) ''''בבבב, , , , זזזז""""בראשית לבראשית לבראשית לבראשית ל((((והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה 

ועיי� ועיי� ועיי� ועיי� . . . . לללל""""עכעכעכעכ, , , , ערות מתק� משערו ממשמש בעיניו כדי שיהיה נראה יפהערות מתק� משערו ממשמש בעיניו כדי שיהיה נראה יפהערות מתק� משערו ממשמש בעיניו כדי שיהיה נראה יפהערות מתק� משערו ממשמש בעיניו כדי שיהיה נראה יפהשהיה עושה מעשה נשהיה עושה מעשה נשהיה עושה מעשה נשהיה עושה מעשה נ

מיו� שפירש יוס� מאחיו לא טע� מיו� שפירש יוס� מאחיו לא טע� מיו� שפירש יוס� מאחיו לא טע� מיו� שפירש יוס� מאחיו לא טע� , , , , ר מלאי משו� רבי יצחק מגדלאהר מלאי משו� רבי יצחק מגדלאהר מלאי משו� רבי יצחק מגדלאהר מלאי משו� רבי יצחק מגדלאה""""אאאא.) .) .) .) קלטקלטקלטקלט((((שבת שבת שבת שבת ' ' ' ' בגמבגמבגמבגמ

        ....ולקדקד נזיר אחיוולקדקד נזיר אחיוולקדקד נזיר אחיוולקדקד נזיר אחיו; ; ; ; טע� יי� שנאטע� יי� שנאטע� יי� שנאטע� יי� שנא

פע� , אמר שמעו� הצדיק מימי לא אכלתי אש� נזיר טמא אלא אחד:) ט(נדרי� ’ ועיי� בגמ

 אחד נזיר מ� הדרו� וראיתיו שהוא יפה עיני� וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו אחת בא אד�

אמר לו רועה הייתי לאבא , אמרתי לו בני מה ראית להשחית את שער" זה הנאה, תלתלי�

בעירי הלכתי למלאות מי� מ� המעיי� ונסתכלתי כבואה שלי יפחז עלי יצרי ובקש לטורדני 

ה מתנאה בעול� שאינו של" במי שהוא עתיד להיות אמרתי לו רשע למה את, מ� העול�

מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו אמרתי לו בני כמו" , רמה ותולעה העבודה שאגלח" לשמי�

  .'עלי" הכתוב אומר איש כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה, ירבו נוזרי נזירות בישראל

מעשה של שמעו� והנה יוס� הוא הוא כעי� אותו נזיר שמדובר עליו בברייתא ב  

שאחר שהתנאה יוס� בשעריו וממשמש בעיניו כאותו נזיר שהיה יפה עיני� וטוב , הצדיק

ד מי, ואחר שראה יוס� את השנאה שגר� לו ע� אחיו, רואי וקצוותיו סדורות לו תלתלי�

שיוס� היה נזיר האסור בתגלחת כדמבואר מהפסוק  [.ק"ודו. נעשה נדיר ונתגלח לשמי�

  .]דהיינו גדל פרע שער ראשו, קדקד נזיר אחיו

  

        ���� ב  ב  ב  ב ����

  

ר "ר חמא ב"א) ה"כ, ח"בראשית ל(ותאמר הכר נא למי החתמת והפתילי� והמטה האלה 

הכר נא החותמת , בהכר בשרו אותו, הכר נא הכתונת בנ" היא, בהכר בישר לאביו, חנינא

ד "הגריר מר� "פ מה ששמעתי ממו"ע' ואשר נראה לבאר בכונת הגמ:). סוטה י(והפתילי� 

ל דבתורה יש מתח בי� יהודה ליוס� למי שיי" המלכות וזהו ההתנגשות בי� "יק זצ'סולוביצ

כי הנה המלכי� נועדו זה יהודה , וכלשו� המדרש ש�, יהודה ויוס� בתחילת פרשת ויגש



 ספר בראשית

 מד 

וא� באחרית הימי� קוד� ביאת המל" המשיח שהוא משבט יהודה , ויוס� שנתועדו יחדיו

והשלטו� מתחילה חשב יעקב ליתנו ליוס� ושכ� נת� לו כתונת , �מקדימו משיח ב� יוס

דלא יסור , אבל לבסו� זכה יהודה למלכות, פסי� לכבוד ולתפארת כמלבושי שרד ומלכות

ומה שזכה יהודה א� שלכאורה יוס� מסוגל יותר , שבט מיהודה ומחוקק מבי� רגליו

מלכות צריכי� אחד שיכול אבל ל, שהוא צדיק גמור והיה משנה למל" במצרי�, למלכות

ה מי גר� "בד: יא (במכות ' ועיי� בתוס. וזה היה מידת יהודה, להודות על טעות ולחזור בו

ולכל יש לנו סמ" מ� המקרא יהודה אתה יודו" אחי" ומתרגמינ� : ל "וז, )לראוב� שהודה

ודות את הודית רק יודו" אחי" פירוש הודית ולא בוש כ" יודו" אחי" שבשביל שהתחלת לה

  .הרי דש� יהודה הוא מלשו� להודות. ל"עכ, בא ראוב� והודה

דהחותמת והפתילי� והמטה , פ דזהו מה דאמרה תמר כלשו� הכר נא"ואשר נל  

כי היה ליהודה : ל "וז, � שכתב"מראי� על זה שהיה יהודה שליט ומל" כדמבואר ברמב

לי� שבה� כצורה ההוא חות� כצורת אריה או צורה אחרת ידועה כמושלי� והיו בידו פתי

לתייר בה והמטה היה בידו כמשפט שליט ונוגש וכתיב לא יסור שבט מיהודה ואלה נת� 

, וזה מסר� לתמר והכתונת פסי� ג� היה מראה על עני� מלכות ובגד מלכות. ל"עכ, בידה

ומה , ומה דזכה יהודה למלכות היה עכשיו שהודה ולא בוש על עני� תמר ושממני היא הרה

זהו עונש על שהפשיטו את יוס� והביאו , ש יהודה ונמצאו סימני המלכות ביד זונהשנתביי

י כ" "וע, ומה שקבל יהודה המלכות שעכשיו הודה, הכתנת ליעקב דהוא כתנת מלכות

שיהודה , � שכתב דמה דהיתה לתמר די� שרפה"ועיי� ברמב. [הראה שהוא ראוי למלכות

  .]של המל" זינתה זהו כמבזה את המלכותהיה קצי� שוטר ומושל באר# וכיו� שכלתו 

  

        ���� ג  ג  ג  ג ����

  

ה כותב אחריו וישמע "איתא אלו היה יודע ראוב� שהקב) ד"ויקרא רבה פרשה ל(במדרש 

ה "אלו היה אהרו� יודע שהקב. ראוב� ויצילוהו מיד� בכתפיו היה טוענו ומוליכו אצל אביו

אלו היה . יה יוצא לקראתובתופי� ובמחולות ה' כותב עליו וג� הנה הוא יוצא לקראת" וגו

לשעבר היה . עגלות פטומות היה מביא ומאכילה, בועז יודע שכותב עליו ויצבט לה קלי

אליהו ומשיח , אד� עושה מצוה הנביאי� כותבי� אותה ועכשיו שאי� נביאי� מי כותב אותה

  .'וגו' ד אז נדברו יראי ה"ה חות� הה"והקב



  ברכת יצחק

 מה 

  

היה משנה את מהל" של , ה כותב עליוב וכי נגיעה של כבוד מה שהכתוב הי"וצ  

אלא פירוש הדברי� הוא שראוב� שאמר שלא להרוג את יוס� ולהשליכו . ראוב� או אהרו�

היה פועל בתור , אל הבור בכונה לחזור אחר כ" ולהוציאו מ� הבור כדי להחזירו אל אביו

 היה וכל פעולותיו, אח ובאופ� משפחתי כדי להציל אחיו ובכדי שלא לצער את אביו

ה כותב עליו ויצילהו מיד� "אבל א� ראוב� היה יודע שהקב, במסגרת פרטי ומשפחתי

אלא דמדובר על כל העתיד ויעוד , המוגבל במקומו וזמנו, דהיינו דאי� כא� רק סיפור פרטי

וכ� גבי אהרו� ששמה , היה טוע� את יוס� על כתפו להחזירו אל אביו, של כנסת ישראל

אבל א� אהרו� היה יודע , תור אח אהוב ובאופ� משפחתי ופרטיב, בגדלות של אחיו משה

אלא שמדובר בבחירת משה עכשיו כאב לכל הנביאי� , שמדובר לא רק בעני� של היחיד

בתופי� , ונות� התורה שהרי הדבר כתוב לנצח בתורה היה מתיחס לזה באופ� אחר

ובר לא רק באופ� וכ� גבי בועז א� היה מבי� שכא� מד. ובמחולות היה יוצא לקראתו

שהמל" המשיח יצא , אלא דמכא� יבנה כל גאולת ישראל, כגואל לאלמנה קרובה, משפחתי

היה עושה , אלא בעני� הנוגע ליעוד ע� ישראל, דמדובר לא רק בעני� איש פרטי, מרות

  .הדבר בלב שמח יותר

דהיינו דא� עכשיו יש , ובזה מסיי� המדרש ועכשיו אי� נביאי� מי כותב אותה  

, מוגבלי� רק לאותו מקו� זמ� ומשפחה, עניני� שאנחנו מחשיבי� אות� רק לעניני� פרטיי�

דברי� אלו נוגעי� לעתיד , ובאמת, ולכ� מתיחסי� לדברי� אלו ברמה של עני� היחיד ופרטי

י אליהו "וא� עתה נכתבי� ע, א� אחר תקופת הנביאי�, ויש לה� לפעמי� איכות היסטורי

ולכ� אליהו ומשיח שה� הגואלי� לעתיד , דנוגעי� לגאולת ישראלה חות� "והקב, ומשיח

  .ה חות�"כותבי�  והקב

  

        ���� ד  ד  ד  ד ����

  

כתיב ואקי� מבניכ� לנביאי� ומבחוריכ� לנזירי� הא� אי� ) 'ב' עמוס סי(בהפטרת וישב 

, ותשקה את הנזירי� יי� ועל הנביאי� צוית� לאמר לא תנבאו. 'זאת בני ישראל נא� ה

ל לבאר דידוע שכל הפטרה מראה עיקרו "יק זצ'ד סולוביצ"ר מר� הגרי"ושמעתי ממו. ל"עכ

אלא הבינו שכל , וחלומות של יוס� היו בתורת נבואה וא� שאחיו הלעיגו עליו, של הפרשה



 ספר בראשית

 מו 

� שיוס� לא שלח אחר אביו כל השני� שהיה "ולכ� כותב הרמב, דבריו ה� דברי נבואה

 מפני שחכה עד שיתקיי� החלומות .בידו שהיה מושל בכל האר#, א� שהיה, במצרי�

שלא , ששנאו אחיו אותו. ולכ� סיפר החלומות לאחיו א� שידע. שה� בתורת נבואה. שידע

, ועל הנביאכ� צוית� לאמר לא תנבאו, וזהו מה שדקאמר הנביא, רצה לכבוש נבואתו

ת ומה דקאמר ותשקו א. דהאחי� לא קבלו נבואת יוס� ולא הכינו את גדלות ורוממות יוס�

) קלט. (שבת' ועיי� בגמ) [ו"כ, ט"בראשית מ(הנזירי� יי� קאי ג� על יוס� שנקרא נזיר אחיו 

' ולא ראו בו את פרישותו וצדקתו וקדושתו וזה היה עיקר] דיוס� היה נזיר ולא טע� יי�

  .שהיה נביא ונזיר' חטא של השבטי� שלא הכירו ביוס� את המידות סגוליות שהוו בו

  

  ����    הההה    ����

  

קפ# עליו רוגזו של קפ# עליו רוגזו של קפ# עליו רוגזו של קפ# עליו רוגזו של . . . . ביקש יעקב לישב בשלוהביקש יעקב לישב בשלוהביקש יעקב לישב בשלוהביקש יעקב לישב בשלוה: : : :  באר# מגורי אביו באר# כנע� באר# מגורי אביו באר# כנע� באר# מגורי אביו באר# כנע� באר# מגורי אביו באר# כנע�וישב יעקבוישב יעקבוישב יעקבוישב יעקב

        ).).).).ה וישב יעקבה וישב יעקבה וישב יעקבה וישב יעקב"""" ד ד ד ד,,,,אאאא::::י לזי לזי לזי לז""""רשרשרשרש ( ( ( (יוס�יוס�יוס�יוס�

, בספרו לימודי ניס�, ל"נ אלפערט זצ"והנה מה שיעקב רצה עכשיו לישב בשלוה פירש הגר

שעד עכשיו , רצה לסדר עניני משפחתו שיהא יורש מבורר, דאחר שהוא ניצול מאחיו עשו

כמו גבי אחיו עשו שחשב שהוא . [שאלה של ירושה ואי בהירותו גרמה לשנאת אחי�ה

חשב ישמעאל שהוא יהיה היורש של , וג� גבי ישמעאל ויצחק, יהיה היורש של יצחק

ולכ� רצה יעקב שיהיה ] פ נבואת שרה"אברה� עד שגרש אברה� את הגר וישמעאל ע

, ורצה למסור מלכותו ליוס�, ת אחי�מבורר מי ינהל אחריו את משפחתו שלא יבוא לשנא

ולא הביא לאיחוד המשפחה אלא , אבל אדרבה זה גר� לא לשלוה אלא שאחיו שנאו אותו

  .לפירודו

חשב יעקב שאולי , ל שמעתי שאחר שיעקב ניצול מלב� ועשו"ד זצ"ר הגרי"וממו  

 שהוא י זה"ע, דגר יהיה זרע" באר# לא לה�, כבר נתקיי� הנבואה של ברית בי� הבתרי�

מאות ' מ ג� במצרי� לבסו� לא עבדו ד"מאות שנה מ' וא� שלא היה ד(עבד בגלות את לב� 

ולכ� חשב שיוכל עכשיו לישב בשלוה , )וג� יצא מלב� ברכוש גדול, ו שנה"שנה רק רד

פ דבריו לפרש דמה "ועול זה אינו מוטל עליו עוד ונראה ע. שפרע החוב של גר יהיה זרע"

י מכירת יוס� ירדו האחרי� מצרימה ונשתעבדו ש� "הוא שע,  יוס�שקפ# עליו רוגזו של

  .היפ" כונת יעקב אבינו' גר יהיה זרע"'לקיי� נבואת 



  ברכת יצחק

 מז 

   

  ����    וווו    ����

        

 לשו�  לשו�  לשו�  לשו� ....ויאמר לו הנניויאמר לו הנניויאמר לו הנניויאמר לו הנני. . . . ויאמר ישראל אל יוס� הלוא אחי" רועי� בשכ� לכה ואשלח" אליה�ויאמר ישראל אל יוס� הלוא אחי" רועי� בשכ� לכה ואשלח" אליה�ויאמר ישראל אל יוס� הלוא אחי" רועי� בשכ� לכה ואשלח" אליה�ויאמר ישראל אל יוס� הלוא אחי" רועי� בשכ� לכה ואשלח" אליה�

ה ה ה ה """" ד ד ד ד,,,,יגיגיגיג::::י לזי לזי לזי לז""""רשרשרשרש ( ( ( (אותואותואותואותופ שהיה יודע באחיו ששונאי� פ שהיה יודע באחיו ששונאי� פ שהיה יודע באחיו ששונאי� פ שהיה יודע באחיו ששונאי� """"נזדרז למצות אביו ואענזדרז למצות אביו ואענזדרז למצות אביו ואענזדרז למצות אביו ואע, , , , עניה וזריזותעניה וזריזותעניה וזריזותעניה וזריזות

        ).).).).ויאמר לו הנניויאמר לו הנניויאמר לו הנניויאמר לו הנני

וכי לא היה , הוא דבר פלא, והנה מה דיעקב שלח את יוס� לבדו לראות מה שלו� האחי�

וכי אי" שלח אותו ? ליעקב אבינו עבד או אחר שהיה יכול לשלוח מלבד בנו האהוב יוס�

י כ" "צה עואולי הוא שלח את יוס� מפני שידע על שנאת האחי� ור? לבדו במקו� סכנה

  .ב"מ הדבר צ"אבל מ, לעשות שלו� בינה�

. והנה המעיי� היטב בפרשה זאת יראה שלשו� המקרא דומה לפרשה של העקידה  

" ויאמר אליו הנני... והאלקי� נסה את אברה� ", וגבי העקידה כתיב' .הנני, 'גבי יוס� כתיב

ויקרא "; )ז:כב" (ני בניויאמר הנ, ויאמר אבי, ויאמר יצחק אל אברה� אביו", וכ�). א:כב(

, גבי יוס� כתיב). יא:כב" (מ� השמי� ויאמר אברה� אברה� ויאמר הנני' אליו מלא" ה

גבי ). לז:יב" (וירא את המקו� מרחוק", וגבי העקידה כתיב, )יח:לז" (ויראו אותו מרחוק"

� ויקרא אברה� ש", וגבי העקידה כתיב, )כ:לז" (ונראה מה יהיו חלומותיו", יוס� כתיב

 ).יד:כב" (יראה' ה' יראה אשר יאמר הוא בה' המקו� ההוא ה

אבל כל מה שנעשה , ונראה לבאר בזה שהרי יוס� ידע שהול" הוא למקו� סכנה  

ולכ� היה מוכ� , אתו ידע שהוא חלק מתהלי" חלומותיו שקיו� והוא הוא שליח הקל בזה

  . עצמולהקריב את' הנני'וזה הכונה באומרו , א� להקריב את עצמו בזה

וזה כעי� מה שמצינו גבי העקידה שאברה� היה מוכ� לקבל את השליחות הנוראה   

וכמו ', כ� יוס� היה מוכ� לקבל את מה שידע שהוא שליחות מה, להקריב את יצחק' מה

כי למחיה ... וישלחני אלקי� לפניה� ", כ לאחיו בפרשת ויגש"שהדגיש הרבה פעמי� אח

י יתקיי� הנבואה לאברה� אבינו בברית "וע, וא שליח הקלדיוס� ה" ,שלחני אלקי� לפניכ�

  .בי� הבתרי�

   

  ����    זזזז    ����

    



 ספר בראשית

 מח 

 שלא הלכו אלא לרעות את עצמ�' את'נקוד על : וילכו אחיו לרעות את צא� אביה� בשכ�

  .)ה לרעות את צא�" ד,יב:י לז"רש(

פ בזה דמה שהלכו כל האחי� יחד לרעות את הצא� "ואשר נל. ב"י צ"ודברי רש  

, ני שהיה מקו� סכנה וכל אחד חש לסכנת אחיו והלכו יחד לשמור אחד על אחיובשכ� מפ

וכרועה , דהצא� מיירי ג� על בני יעקב דהיינו הצא� קדשי�, דהיינו לרעות את צא� אביה�

שעל יוס� לא חששו כלל והיו מוכני� אפילו , עדרו כל אחד שמר על אחיו חו# מאח אחד

  .שאת יוס� שנאו, חסרו� באהבת האחי�שהיה ,' את'להורגו ולכ� נקוד על 

        

  ����    חחחח    ����

  

        )ג,זל( עשה לו כתנת פסי�עשה לו כתנת פסי�עשה לו כתנת פסי�עשה לו כתנת פסי�וווו

וכמו כתונת הפסי� ) ו,אסתר א(כמו כרפס ותכלת :) שבת ח(י פסי� לשו� כלי מלת "וברש

  .דתמר ואמנו�) יח,יג, שמואל ב(

, ל"וז, שכתב) ד"ח ה"חמ# ומצה פ' הל(� "והנה עיי� ברבנו מנוח על הרמב  

אנו נוהגי� בכרפס זכר לכתונת הפסי� שעשה יעקב אבינו ליוס� אשר ו' ולוקח ירק כו

  .בסבתה נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרי�

מה דמטבילי� , והנה לפי דברי הרבנו מנוח דכרפס מרמז לכתונת פסי� של יוס�  

� או למי מלח לפי מנהגנו הוא זכר לזה שהטבילו השבטי� את "את הכרפס בחרוסת להרמב

  .ועיי� ברבנו מנוח שכתב דטיבול זה משו� היכרא דתינוקות. � בד�הכתונת פסי

והוי כעי� קרב� ציבור שא� רוב ציבור , ונראה דקרב� פסח שנאכל דוקא בחבורה  

הוא שבא לכפר על עו� גדול זה של מכירת יוס� שהיה הפירוד , טמאי� דוחה את הטומאה

        . הע� ומשפחת ישראלולכ� בא הקרב� פסח לעורר אחדות, הגדול במשפחת ישראל

        

  ����    טטטט    ����

        

  )ח,לט(    '''' וגו וגו וגו וגווימא� ויאמר אל אשת אדניווימא� ויאמר אל אשת אדניווימא� ויאמר אל אשת אדניווימא� ויאמר אל אשת אדניו

        )לה,לז( ''''לנחמו וימא� להתנח� וגולנחמו וימא� להתנח� וגולנחמו וימא� להתנח� וגולנחמו וימא� להתנח� וגו... ... ... ... ויקמו ויקמו ויקמו ויקמו 
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בקשת אשת פוטיפר וג� גבי יעקב לגבי יוס� כשמיא� ' וימא�'לשו� בהתורה השתמשה 

להראות דמה שליוס� היה הגבורה לסרב לפיתויה . שמיא� להתנח� על שנאבד ממנו יוס�

ולא היה יוס� יכול ללכת אלא בדר" ,  אשת פוטיפר היה משו� האהבה הגדולה של אביושל

לכ� . ל שבאותו שעה דמות דיוקנו של אביו נראתה לו בחלו�"ו חזרוזהו מה שאמ. אביו

היה עידוד וחיזוק ליוס� ) שמראה על גודל אהבתו ליוס� בנו(של יעקב '  להתנח�וימא�וימא�וימא�וימא�'ה

  . שיוכל ג� הוא למא� מעמד כדיקקקקייייולהחזולהחזולהחזולהחזשלא לחטוא 

        

        ����    יייי    ����

        

        )ט,לט(" " " " איננו גדול בבית הזה ממני ולא חש" ממני מאומה כי א� אות" באשר את אשתואיננו גדול בבית הזה ממני ולא חש" ממני מאומה כי א� אות" באשר את אשתואיננו גדול בבית הזה ממני ולא חש" ממני מאומה כי א� אות" באשר את אשתואיננו גדול בבית הזה ממני ולא חש" ממני מאומה כי א� אות" באשר את אשתו""""

ואשר נראה לבאר בזה דפוטיפר אהב ". אות" באשר את אשתו"ע מה כונת יוס� באומר "וצ

 ,הוא פוטיפר) "ה פוטי פרע"מה ד,מא(י לקמ� "כ רש"כמש, את יוס� והוא ג� חמד אותו

  .)". סוטה יג(ונקרא פוטי פרע על שנסתרס מאליו לפי שחמד את יוס� למשכב זכור 

וימצא יוס� ח� בעיניו "והנה מה שפוטיפר נת� את כל ביתו ביד יוס� כדכתיב 

באמת היה מוכ� לתת ליוס� ג� , )ד,לט" (וישרת אותו ויפקדהו על ביתו וכל יש לו נת� בידו

מ לא "אבל מ, שחשקו בגברי� ולא בנשי�, � אותושהרי אשתו לא היה מעניי, את אשתו

נתנה ליוס� משו� שהיא היתה אשתו באופ� פורמלי ולפיכ" לא היה לפי כבודו לתתה 

  .ליוס�

הרי היה צרי" , שיוס� פיתה אותה, והנה אחר ששמע פוטיפר מה שאמרה אשתו

מת פוטיפר ונראה שלא הרג את יוס� משו� שבא. להרוג את יוס� ולא רק לתתו בבית הסהר

, אבל לא היה יכול לדחות דברי אשתו ולקבל דברי עבדו, לא האמי� למה שאמרה אשתו

  .ולכ� ש� אותו בבית הסהר

ועזב כל "בתחלה כתיב . מופיעה כמה פעמי� בפרשה" מאומה"והנה המילה 

אשר הוא אוכל ] י היא אשתו"וברש[אשר לו ביד יוס� ולא ידע אתו מאומה כי א� הלח� 

דהיינו דהכל נת� פוטיפר ביד יוס� משו� שהוא ). ו,לט" ( יפה תאר ויפה מראהויהי יוס�

" 'ולא חש" ממני מאומה וגו"ואז כתיב . ז פוטיפר אהב את יוס�"ומשו� שעי, יפה תאר

" אי� שר בית הסהר ראה את כל מאומה בידו"כ כשיוס� בבית הסהר כתיב "ואח). ט,לט(

כי גנב גנבתי מאר# העברי� וג� פה לא "יב וכשיוס� מדבר לשר המשקי� כת). כג,לט(
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, ונראה דעל ידי השתמשות במילת מאומה). טו,מ" (עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור

. התורה מראה דכמו שהיה יוס� השליט בביתו של פוטיפר ג� בבית הסהר הוא היה השליט

 א� ואפשר שפוטיפר, ונראה דשר בית הסהר היה אחראי לשר הטבחי� דהיינו פוטיפר

ומה שהיה מוטל בבית הסהר היא המש" , שש� את יוס� בבית הסהר עדיי� שמר עליו ש�

  .מהיותו מוטל בבית פוטיפר

, פ ג� אצל פרעה דנעשה יוס� מושל בכל מצרי� ואמר פרעה לו"וכעי� זה יל

ה "ד(י "וכתב רש). מ,מא" (אתה תהיה על ביתי ועל פי" ישק כל עמי רק הכסא אגדל ממ""

, דהיינו רק באופ� פורמלי שקורי� לי מל" אני גדול ממ", "שיהו קורי� לי מל"") רק הכסא

ובלעד" לא ירי� איש את ידו ואת רגלו בכל ", אבל בכל שאר עניני מלוכה הכל היה ביד"

וזה דומה למה שאמרנו גבי אשת פוטיפר שהכל היה ביד יוס� חו# ). מד,מא" (אר# מצרי�

  .מכבודו שיתנה ליוס� ולא יקפיד על זהולא היה , מאשתו באשר היא אשתו

        

        ����    יייי    ����

        

        ))))לאלאלאלא,,,,לזלזלזלז((((ויקחו את כתנת יוס� וישחטו שעיר עזי� ויטבלו את הכתנת בד� ויקחו את כתנת יוס� וישחטו שעיר עזי� ויטבלו את הכתנת בד� ויקחו את כתנת יוס� וישחטו שעיר עזי� ויטבלו את הכתנת בד� ויקחו את כתנת יוס� וישחטו שעיר עזי� ויטבלו את הכתנת בד� 

איתא במדרש שה� היו , )ט,כז(והנה כשרבקה אמרה ליעקב להביא שני גדיי עזי� טובי� 

משו� והטע� לזה הוא ). מה שביאר בזה הבית הלוי' ועי(כנגד שני שעירי יו� הכפורי� 

בחירת הממשי" את מסורת אברה� , שאותו הזמ� היה זמ� בחירת יורשו של אברה� אבינו

כי ביצחק יקרא ל" זרע "פ שנאמר "שהרי אע, והיה יכול להיות או יעקב או עשו. ויצחק

' כמבואר בחי, מ לא נתמעט עשו משעת לידתו"מ, ודרשינ� ביצחק ולא כל יצחק" ,)יב,כא(

' שה� דומי� זה לזה וקביעות איזה יהיה לה, וכמו שני השעירי�. ח"ת בש� הגר"ז עה"הגרי

, נ בחירת יעקב או עשו היתה תלויה בשני שעירי�"ה, ואיזה יהיה לעזאזל תלויה בגורל

  .שעל יד� נבחר יעקב ונמסר לו הברכות

. מאיזה מה� יצא המלכות, והנה א� כא� בפרשת וישב יש בחירה בי� שני אחי�  

ו היתה שהמלכות תצא מיוס� ולכ� נת� לו את כתנת הפסי� שהוא כנגד דכוונת יעקב אבינ

השעיר ששחטו האחי� ושטבלו , נ מופיעי� שני שעירי�"וה, )�"כמבואר ברמב(בני מלכי� 

  ).כ,לח(והשעיר להל� בפרשה כששלח יהודה את גדי העזי� לתמר , בדמו את כתנת יוס�
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' ועי). כו,לח(שתמר צדקה ממנו והנה בחירת יהודה למלכות התחילה בשעת הודאתו 

ל דרשו ויצאה בת קול ואמרה ממני ומאתי יצאו הדברי� לפי "ורז"ה ממני שכתב "י ד"ברש

ומשבט יהודה גזרתי להעמיד מלכי� , שהיתה צנועה בבית חמיה גזרתי שיצאו ממנה מלכי�

  ."בישראל

דקה ל שיהודה נבחר למלכות משו� שהודה שצ"ד הלוי זצ"ר הגרי"ושמעתי ממו  

דאד� אי� צדיק באר# אשר יעשה טוב ולא , שיסוד ההנהגה הוא להודות על הטעויות, תמר

. ובמל" העיקר הוא שיודה על האמת ולא יחשוב שהוא צידק בכל מה שהוא עושה, יחטא

  . כל כ" חשוב גבי מל"–) כ,פ דברי� יז"ע(  שלא ירו� לבבו מאחיו –ולכ� מידת הענוה 

יר של טבילת כתנת יוס� ושעיר העזי� ששלח יהודה השע, ושני השעירי� האלו  

  .ה� שני השעירי� המרמזי� לבחירת יהודה ולא יוס� למלכות, לתמר

כפרת ציבור לעול� בשעירי� בעבור שחטא "שכתב ) נ פרק מו"מו(� "ברמב' ועי  

  ."רמז למכירת יוס� הצדיק שנאמר בענינו שעיר עזי�, עדת ישראל כולה היה בשעיר עזי�

יראה שג� , שר האופי� ושר המשקי�,  המעיי� בסיפור של שני סריסי פרעהוהנה  

ואי� ידוע לנו , שהרי שני שרי� אלו דומי� זה לזה, ש� יש רמז לשני שעירי יו� הכפורי�

ולבסו� שר המשקי� הושב על משטרו ושר האופי� , במה חטאו ולמה קצ� עליה� פרעה

  .שר האופי� נתלה כשעיר המשתלחו' דשר המשקי� נבחר לגדולה כשעיר לה, תלה

        

        ����     יא יא יא יא����

        

        ))))יביביביב,,,,לחלחלחלח((((וינח� יהודה ויעל על גוזזי צאנו הוא וחירה רעהו העדלמי תמנתה וינח� יהודה ויעל על גוזזי צאנו הוא וחירה רעהו העדלמי תמנתה וינח� יהודה ויעל על גוזזי צאנו הוא וחירה רעהו העדלמי תמנתה וינח� יהודה ויעל על גוזזי צאנו הוא וחירה רעהו העדלמי תמנתה 

ובמערת עדול� כרת . שנולד מה� פר# שממנו יצא דוד, זהו תחלת הפרשה של יהודה ותמר

. והוא סמל לזה שדוד ימלו" ולא שאול, )ה,כד', שמואל א(דוד את כנ� מעיל שאול בלט 

ועתה הנה ידעתי כי מל" תמלו" וקמה ביד" ממלכת ישראל ", וכמו שאמר יונת� ש�

כ נבחר יהודה למלכות ולא "שעכשיו ג, וזהו חשיבות הזכרת חירה העדולמי)." כא,ש�(

  .יוס�

        

        ����    יביביביב    ����
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        ))))וווו,,,,לטלטלטלט((((ויעזב כל אשר לו ביד יוס� ולא ידע אתו מאומה כי א� הלח� אשר הוא אוכל ויעזב כל אשר לו ביד יוס� ולא ידע אתו מאומה כי א� הלח� אשר הוא אוכל ויעזב כל אשר לו ביד יוס� ולא ידע אתו מאומה כי א� הלח� אשר הוא אוכל ויעזב כל אשר לו ביד יוס� ולא ידע אתו מאומה כי א� הלח� אשר הוא אוכל 

        ))))יביביביב,,,,לטלטלטלט((((שכבה עמי ויעזה בגדו בידה וינס ויצא החוצה שכבה עמי ויעזה בגדו בידה וינס ויצא החוצה שכבה עמי ויעזה בגדו בידה וינס ויצא החוצה שכבה עמי ויעזה בגדו בידה וינס ויצא החוצה ותתפשהו בבגדו לאמר ותתפשהו בבגדו לאמר ותתפשהו בבגדו לאמר ותתפשהו בבגדו לאמר 

ונראה שהיה לבוש בגד מיוחד להראות שהוא המושל , והנה יוס� היה שולט בבית פוטיפר

תחילה להראות שהוא , פעמיי�' ויעזב'ולכ� השתמשה התורה בלשו� . על בית פוטיפר

דהבגד המראה על , כ ויעזב בגדו בידה"ואח) ויעזב על אשר לו(מושל בבית פוטיפר 

  .גדולתו ומעלתו המיוחדת בבית פוטיפר השאיר אצלה

. מאתו, המראה על מעלתו המיוחדת, הרי שזה הפע� השניה שנלקח כתנת יוס�  

ופע� כשעזב את בגדו ביד אשת , פע� כשהושיטו אחי יוס� את כתנת הפסי� מעליו

נה על ידי אחיו בפע� הראשו. ואחר שני המאורעות האלו הושלח יוס� לבור. פוטיפר

, וכ� אחר מעשה דאשת פוטיפר שמו אותו בבית הסוהר וזרקו אותו בבור, שזרקו אותו בבור

  )."יד:מא(וישלח פרעה ויקרא את יוס� וירצהו מ� הבור "כדאמרינ� לקמ� 

, גבי אחיו. ושניה� באו מטע� שהיה יוס� עושה מעשה נערות ומסלסל בשערו  

 שהיה עושה מעשה נערות מתק� בשערו ממשמש בעיניו ,)ה והוא נער"ד, ב,לז(י "כתב רש

) ה ויהי יוס� יפה תאר"ד, ו,לט(י "וכ� גבי אשת פוטיפר כתב רש. כדי שיהיה נראה יפה

ה אבי" מתאבל "אמר הקב. התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו, כיו� שראה עצמו מושל"

  ."'ו וגוותשא אשת אדוני'מיד , אני אגרה ב" את הדוב, ואתה מסלסל בשער"
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        מק#מק#מק#מק#

  

        ���� א  א  א  א ����

        

די ית� לכ� רחמי� לפני האיש ושלח לכ� את אחיכ� אחר ואת בנימי� ואני אשר די ית� לכ� רחמי� לפני האיש ושלח לכ� את אחיכ� אחר ואת בנימי� ואני אשר די ית� לכ� רחמי� לפני האיש ושלח לכ� את אחיכ� אחר ואת בנימי� ואני אשר די ית� לכ� רחמי� לפני האיש ושלח לכ� את אחיכ� אחר ואת בנימי� ואני אשר ����ל של של של ש����ואואואוא""""

        """"))))ידידידיד::::מגמגמגמג((((שכלתי שכלתי שכלתי שכלתי שכלתי שכלתי שכלתי שכלתי 

  . "ק נזרקה בו לרבות יוס�"רוה. אחר; זה שמעו�. ואת אחיכ�", י"וברש

יד והנה נראה דמה דלא הזכיר יעקב הפע� את שמו של שמעו� משו� שחשד אותו שיש לו 

  . בזה שיוס� איננו

 

        ����    בבבב    ����

  

כתוב ויאמר , האחי� הושבו לפני יוס�, בסו� פרשת מק# כשהגביע נמצא באמתחת בנימי�

יהודה מה נאמר לאדני מה נדבר ומה נצטדק האלקי� מצא את עו� עבדי" הננו עבדי� 

הרי דיהודה מעצמו הבי� ) ז"ט, ד"בראשית מ(לאדני ג� אנחנו ג� אשר נמצא הגביע בידו 

ואי" זה שבתחילת פרשת ויגש שואל יהודה את היש שבנימי� , שכול� אשמי� וכול� יענשו

שמתחילה אמר שכול� , יעלה חפשי והוא ישאר במקומו כעבד הרי שהל" מהקצה לקצה

ועכשיו אחר שסיפר לו שנפש אביו הזק� קשור בנפשו של בנימי� מבקש הוא , יהיו עבדי�

  .שבנימי� יל" חפשי

ל לבאר בזה שיהודה חשב דכיו� שהגביע נמצא "ד וצ" מר� הגריר"ושמעתי ממו  

הרי המשפט במצרי� ובכל העול� היה אז שא� אחד נמצא אש� כל המשפחה , ביד בנימי�

ולזה ענה , ולכ� מיד חשב שכול� יענשו וכול� יהיו עבדי�, היה אשמה וענשו את כול�

בידו הוא יהיה לי עבד ואת� ויאמר חלילה לי מעשות זאת האיש אשר נמצא הגביע , יוס�

וזה הפתיע את יהודה שלא עלה על דעתו שיהיה ) ז"י,ד"בראשות מ(עלו לשלו� אל אביכ� 

ואחר זה שראה , משפט צדק שרק האיש האש� לבד יענש ואחרי� יהיו לגמרי חפשי�

או הוסי� יהודה , שאפשר שיהיה משפט צדק המבוסס על זה שרק הנפש החוטאת יענש

על פי יסוד המשפט שיסד האיש בעצמו שרק האיש שחטא , ות לבנימי�לבקש ג� רחמנ



 ספר בראשית

 נד 

, כ טע� א� בנימי� יאסר ולא יחזור לאביו"א, יענש והאחרי� שה� נקיי� לא יענשו כלל

והיה כראותו כי אי� הנער ומת והורידו עבדי" את שיבת עבד" אבינו ביגו� שאולה 

דהיינו , ג� זה שלגמרי נקי וזכאיכ הרי לא רק החייב יענש אלא "א) א"ל, ד"בראשית מ(

  .אביו

ונראה להוסי� שלכאורה צרי" להבי� טענת יהודה שהרי בכל מקו� שמענשי�   

אלא נראה דיהודה , וכי יפטר כל מחויב עונש, למי שחייב הרי אביו ואמו או אשתו סובלי�

שו אלא דכיו� דנפ, הוסי� שכא� אי� זה רק גרמא שא� יענש הב� יסבול האב או אוהביו

ולכ� כשבנימי� יענש כאופ� ישיר נחשב לעונש ג� . קשורה בנפשו הרי ה� כאיש אחד

  .שהוא לגמרי נקי מעו�, א להעניש הב� בלא להעניש ג� האב"ליעקב וכיו� דהוא לא חייב א

  

        ����    גגגג    ����

  

שייכת לעני� של פרשת מק# לא רק משו� " ויק# שלמה והנה חלו� "�הפטרת מק# 

י די� המל" שלמה לגזור את "אלא שע, י# מחלו� כמו פרעהדמדובר ג� בעני� מל" שהק

י שד� יוס� את אחיו ואמר שבנימי� יהיה "וג� בפרשת מק# ע, הילד נתברר מי הא� האמיתי

, לב� של רחל, האחוה האמיתית שהיה ב� השבטי� לבנימי�, יצא מהכח אל הפועל, לו עבד

  .תה טמונה בלב�שהי, וזה היה כונתו של יוס� לגלות האחוה לב� של רחל

  

        ����    דדדד    ����

  

    ויאמר לה� יוס� מה המעשה הזה אשר עשית� הלא ידעת� כי נחש ינחש איש אשר כמוניויאמר לה� יוס� מה המעשה הזה אשר עשית� הלא ידעת� כי נחש ינחש איש אשר כמוניויאמר לה� יוס� מה המעשה הזה אשר עשית� הלא ידעת� כי נחש ינחש איש אשר כמוניויאמר לה� יוס� מה המעשה הזה אשר עשית� הלא ידעת� כי נחש ינחש איש אשר כמוני

        ....))))טוטוטוטו::::מדמדמדמד((((

ולדעת מדעת ומסברא ובינה כי את� , הלא ידעת� כי איש חשוב כמוני יודע לנחש"י "וברש

 כ"פ שגנבת� הכוס שאני מנחש בו וא"כלומר אע"ש בשפתי חכמי� "וע" ,גנבת� הגביע

  ."'ה מסברא היה לכ� לידע זה כי איש כמוני וכו"מהיכ� יש לי לידע שאת� גנבת� אפ

פ בזה שיוס� הוכיח שה� היו צריכי� לדעת שא� בלי הגביע היה הוא יכול "ונל  

למה "לדעת ולהבי� שה� גנבו אותו שהרי מתחילה שכהאיש אשר על בית יוס� אמר לה� 

 אדני בו והוא נחש ינחש בו הרעת� אשר הלוא זה אשר ישתה. שלמת� רעה תחת טובה



  ברכת יצחק

 נה 

ה� כס� אשר ", ו באמר�"ה� טענו שלא גנבו אותו והוכיחו את זה מק) ה:מד" (עשית�

" מצאנו בפי אמתחתינו השיבנו אלי" מאר# כנע� ואי" נגנוב מבית אדוני" כס� או זהב

  ).ח:מד(

יו גונבי� ו שהרי ה� הוכיחו רק שהשבו הכס� ולכ� לא ה"והנה לכאורה אי� זה ק  

אבל אי� זה הוכחה שלא היו גונבי� הגביע שהיה לו איכות יותר מכס� שעל , כס� או זהב

אלא על כרח" מוכח שה� חשבו שלגביע אי� חשיבות יותר משויו , ידו היו יכולי� לנחש

ומה שהאיש ידע לנחש אי� כוחו בא מהגביע אלא שעל ידי חכמתו ובינתו , ככס� או זהב

כ שאיש חשוב כמוני היה יודע לנחש "וזה מה שאמר אח. בלעדי הגביעהבי� הדברי� א� מ

  .ופשוט. א� בלא הגביע שגנבת� הגביע

  

        ����    הההה    ����

  

 שכלת� יוס� איננו ושמעיו איננו ואת בנימי� תקחו עלי היו  שכלת� יוס� איננו ושמעיו איננו ואת בנימי� תקחו עלי היו  שכלת� יוס� איננו ושמעיו איננו ואת בנימי� תקחו עלי היו  שכלת� יוס� איננו ושמעיו איננו ואת בנימי� תקחו עלי היו     ויאמר אליה� יעקב אביה� אתיויאמר אליה� יעקב אביה� אתיויאמר אליה� יעקב אביה� אתיויאמר אליה� יעקב אביה� אתי

ו על ידי ו על ידי ו על ידי ו על ידי ויאמר ראוב� אל אביו לאמר את שני בני תמית א� לא אביאנו אלי" תנה אתויאמר ראוב� אל אביו לאמר את שני בני תמית א� לא אביאנו אלי" תנה אתויאמר ראוב� אל אביו לאמר את שני בני תמית א� לא אביאנו אלי" תנה אתויאמר ראוב� אל אביו לאמר את שני בני תמית א� לא אביאנו אלי" תנה את.  .  .  .  כלנהכלנהכלנהכלנה

ויאמר לא ירד בני עמכ� כי אחיו מת והוא לבדו נשאר וקראהו אסו� ויאמר לא ירד בני עמכ� כי אחיו מת והוא לבדו נשאר וקראהו אסו� ויאמר לא ירד בני עמכ� כי אחיו מת והוא לבדו נשאר וקראהו אסו� ויאמר לא ירד בני עמכ� כי אחיו מת והוא לבדו נשאר וקראהו אסו� .  .  .  .  ואני אשיבני אלי"ואני אשיבני אלי"ואני אשיבני אלי"ואני אשיבני אלי"

        ).).).).לחלחלחלח����לולולולו::::בראשית מבבראשית מבבראשית מבבראשית מב((((בדר" אשר תלכו בה והורדת� את שיבתי ביגו� שאולה בדר" אשר תלכו בה והורדת� את שיבתי ביגו� שאולה בדר" אשר תלכו בה והורדת� את שיבתי ביגו� שאולה בדר" אשר תלכו בה והורדת� את שיבתי ביגו� שאולה 

מה הפירוש בדברי ראוב� את שני בני תמית וכי לא סגי ליה במיתת ב� , והנה יש לתמוה

יו עכשיו לראוב� ארבעה בני� ומה שאמר שני בני הייני כפל � שכתב שה"ועיי� ברמב.  אחד

ומה שאמר שני בני תמית אי� הכונה , דהיינו שא� לא יחזיר את בנימי� יתחייב הוא בכפל

  .וכמו שאמר יהודה על עצמו, שימית שני בניו אלא שיהו בניו בחר�

סיד זכות בני� ציו� שפירש שני בני היינו שראוב� אמר שיפ' ועיי� בהקדמת תשו  

  .הבכורה והנחלה שמגיע לו דהיינו פי שני� בנחלה

פ שהרי ראוב� כל ימיו היה מתחרט על מכירת יוס� ושהוא חשב "והנה נל  

וא� שראוב� השתדל להציל את יוס� , שבתורת הבכור היה צרי" להג� על ולהציל את יוס�

עיי� [ל כל ימיו מ לא הצליח ועל זה התאב"מ) כב:לז(מידי אחיו כדמבואר בפרשת וישב 

ולכ� כשאמר .  שהוא האשי� את עצמו במכירת יוס�)] כט:לז(ה וישב ראוב� "י ד"רש

ראוב� שני בני כוונתו היתה שא� לא יחזיר את בנימי� הרי הוא אש� לא רק בעד בנימי� 

 ודברי ראוב� ורגש אשמה באו עוד פע� עכשיו אחר שיעקב אמר אותי . אלא ג� בעד יוס�



 ספר בראשית
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הרי שיעקב כבר ,  איתא מלמד שחשד� שמא הרגוהו או מכרוהו כיוס�י"שכלת� וברש

רגשי אחריות ובושה עבור מכירת יוס� , חשד� על יוס� ובנימי� וכשיעקב אמר יוס� איננו

  .לא רק כנגד בנימי� אלא ג� כנגד יוס�, תפסו את ראוב� ולכ� אמר את שני בני תמית

  

  ����    וווו    ����

  

על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ויאמר איש אל אחיו אבל אשמי� אנחנו ויאמר איש אל אחיו אבל אשמי� אנחנו ויאמר איש אל אחיו אבל אשמי� אנחנו ויאמר איש אל אחיו אבל אשמי� אנחנו 

ויע� ראוב� את� לאמר הלוא אמרתי אליכ� ויע� ראוב� את� לאמר הלוא אמרתי אליכ� ויע� ראוב� את� לאמר הלוא אמרתי אליכ� ויע� ראוב� את� לאמר הלוא אמרתי אליכ� .  .  .  .  ולא שמענו על כ� באה אלינו הצרה הזאתולא שמענו על כ� באה אלינו הצרה הזאתולא שמענו על כ� באה אלינו הצרה הזאתולא שמענו על כ� באה אלינו הצרה הזאת

        ).).).).כבכבכבכב����כאכאכאכא::::בראשית מבבראשית מבבראשית מבבראשית מב((((לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעת� וג� דמו הנה נדרש לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעת� וג� דמו הנה נדרש לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעת� וג� דמו הנה נדרש לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעת� וג� דמו הנה נדרש 

ה שהרי האחי� דנו את יוס� כרוד� וחשבו שהי.  הנה חלוק חרטת השבטי� מזו של ראוב�

שעדיי� חשבו שהוא היה חייב ושרשות היתה ביד� , חייב מיתה ועל זה לא עשו תשובה

אבל .  להרגו אלא שהתחרטו שלא רחמו עליו בהתחננו אליה� ולא שמעו לקול אחיה�

הרי לא היה חלק מעצת� , ראוב� שהתנגד לעצ� המכירה ורצה להחזיר את יוס� אל אביה�

  . דהיינו שה� אשמי� ששפכו דמו של יוס�להרוג את יוס� ולכ� חשב שדמו נדרש

דמו וג� ד� הזק� .  ל אתי� וגמי� רבויי�"שכתב וז) ה וג� דמו"ד(י "והנה עיי� ברש  

והנה מי היה מתחילה אש� בזה הוא ראוב� כשבלבל משכבו של ).  יד:ר א"מב(ל "עכ

בו של שכשראוב� בלבל משכ, ל"יק זצ'ד הלוי סולוביצ"ר מר� הגרי"ושמעתי ממו.  יעקב

, וביאר בזה הפסוק, אביו הוא שבר את האימה ויראת הכבוד שהיו לאחי� בעד אביה� יעקב

ויהי בשכ� ישראל באר# ההיא ויל" ראוב� וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל 

שמקוד� שבלבל ראוב� משכבו של אביו היה יעקב ).  כב:לה(ויהיו בני יעקב שני� עשר 

י מעשה "אבל ע.  דזה שמו של יעקב כשהוא שליט, ש� ישראלברו� המעלה ולכ� נקרא ב

ויהיו בני "ל" וישמע ישראל"ראוב� נהפכו מישראל ליעקב ולכ� בפסוק יש הפסק בי� 

ובפרט דבר , ואלמלא זה לא היו השבטי� מעיזי� לעשות דבר כנגד רצו� אביה�".   יעקב

וא� שעשה , יה אש� ראוב�ובזה ה, כזה של מכירת יוס� שהיה גור� לו כל כ" הרבה צער

מה שעשה משו� שתבע עלבו� אמו מכל מקו� ההשלכות היו שפגע באחדות ביתו של 

  .ישראל עד שלבסו� היה אפשר א� שימכרו את יוס� בנו האהוב
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        ויגשויגשויגשויגש

        

        ����    אאאא    ����

  

ואחר שהקנו כל המצרי� את כל בהמת� ומקניה� , בסו� פרשת ויגש אחר שת� כל הכס�

למה נמות לעיני" ג� אנחנו  :באו עוד ושאלו ללח� וכתוב, בעבור לח� בשנה השנית

ואדמתנו קנה אתנו ואת אדמתנו בלח� ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדי� לפרעה ות� זרע ונחיה 

ויק� יוס� את כל אדמת מצרי� לפרעה כי מכרו מצרי� איש . ולא נמות והאדמה לא תש�

ר אותו לערי� מקצה גבול ואת הע� העבי. שדהו כי חזק עלה� הרעב ותהי האר# לפרעה

  ).א"כ�ט"י, ז"בראשית מ(מצרי� ועד קצהו 

, � כתב שהארי" התורה בכל עני� זה על קנית האדמה וגופ� ובהמת�"הרמב  

להודיע מעלת יוס� בחכמה בתבונה ובדעת כי הוא איש אמוני� שהביא כל הכס� בית 

אבל נת� למל" , ולא עשה לעצמו אוצרות כס� ומטמוני מסתרי� באר# מצרי�, פרעה

  .הבוטח בו כל הכס� וקנה לו את האדמה ג� הגופות

, י יוס�"ע' ואשר נראה טע� אחר למה האריכה התורה בכל עני� קניית האדמה וכו  

ונתקימה , שהרי יוס� הוא האמצעי שעל ידו באו בני ישראל למצרי� ונשתעבדו ש�

ה בני ישראל במצרי� היו והנ. גר יהיה זרע" באר# לא לה�, הנבואה שבברית בי� הבתרי�

שהרי ביציאת מצרי� יצאו ששי� רבוא אנשי� מב� עשרי� , אוכלוסיא של מליוני� איש

ואי" היו יכולי� המצריי� , ל רק חומש ממה שהיו קוד� מכת החוש""וג� לחז, לששי�

  .היה רק משו� שבממשלת מצרי� היה הכל ביד פרעה, להשתעבד בע� כל כ" עצו�

הפכה למלכות רודני שכל הכח והעוצמה במצרי� היה ביד והנה מה שמצרי� נ  

שהרי מקוד� היו שכבות אחרות בחברת . י יוס�"זה נעשה ע, והכל היה שיי" לפרעה, פרעה

מ אבל עדיי� כח כלכלי ופולטי היה "וא� שהיה לפרעה הכי עוצמה מ, כמו הכהני�, מצרי�

  .ג� בידי אחרי�

ל להפ# האוכל בשנות הרעב כדי להציל וכונת יוס� היה שזה האופ� היותר מועי  

וג� זה שהעביר יוס� את . אבל השגחה כיונה ליצור השלטו� לשעבד את ישראל, את מצרי�

, ע� מצרי� מעיר לעיר ג� החזיק את יד פרעה שלא היה עוד זיקה בי� האוכלוסיא למקומ�



 ספר בראשית

 נח 

 האמצעי הרי שיוס� היה לא רק. ולכ� היה כל הכח נובע מהממשלה הלאומית שהוא פרעה

והכל , להביא את ישראל למצרי� אלא שג� יצר את הכלי� לאפשר שיעבוד מצרי�

  .בהשגחה כדי לקיי� את נבואת ברית ב� הבתרי� 

' � שהתורה האריכה בכל סיפור קניית השדות וכו”והנה במה שהבאנו מהרמב  

ידה על ומעניי� שא� שהתורה הע, להראות דיוס� איש נאמ� ונת� כל הכס� למל" הבוטח בו

מתחילה חשדו . אבל כל חייו חשדו בו שהוא איש שאינו נאמ�, נאמנותו של יוס� לאדונו

, ובלשונו, כ פוטיפר ש� אותו בכלא וא� שכל הבית נתבר" רק בעבורו"אותו אחיו ואח

ולבסו� אמר , הגדולה הזאת. הרעה. ואי"  אעשה' איננו גדול בבית ולא חשק ממני וגו

ל בההגדה איתא "ר זצ"ושמעתי ממו, ולא  ידע את יוס�,  בוגדי�פרעה על בני ישראל שה�

, דוירעו אתנו כתיב ולא וירעו לנו' וירעו אתנו המצרי� שנאמר הבה נתחכמה לנו פ� וגו

דהיינו דעשו אותנו כאילו , ואינ� נאמני�, י ה� בוגדי� ייעלו מ� האר#"אלא שאמרו שבנ

  .אנחנו רעי� ולא אנשי אמוני�
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    תה אל תעצבו ואל יחר בעיניכ� כי מכרת� אותי הנה כי למחיה שלחני אלקי� לפניכ�תה אל תעצבו ואל יחר בעיניכ� כי מכרת� אותי הנה כי למחיה שלחני אלקי� לפניכ�תה אל תעצבו ואל יחר בעיניכ� כי מכרת� אותי הנה כי למחיה שלחני אלקי� לפניכ�תה אל תעצבו ואל יחר בעיניכ� כי מכרת� אותי הנה כי למחיה שלחני אלקי� לפניכ�ועועועוע

        ....))))הההה::::מהמהמהמה((((

, בפרשת וישלח' יחר'ו,' תעצבו'� העיר שהתורה השתמשה באותו לשו� של "והנה המלבי

ובני יעקב באו מ� הדש כשמע� ויתעצבו האנשי� ויחר לה� מאד ", דכתיב, גבי שכ� ודינה

 ).כ:לד" (כב את בת יעקב וכ� לא יעשהכי נבלה עשה בישראל לש

ולכ� השתמשה , מ ג� הוכיח אות�"והנראה בזה שיוס� א� שקירב האחי� מ  

לומר שכשהרגו שמעו� ולוי את כל אנשי שכ� זהו , ויחר, התורה באותו לשו� של תעצבו

אבל לגבי יוס� לא חשו לזה שהוא אח וב� , היה משו� שרצו להג� על אחות� בת יעקב

  .יעקב

, בסוד� אל תבוא נפש", וזהו התוכחה של יעקב אבינו אל שמעו� ולוי באומרו  

ה "ד(י "ולשו� רש) ו:מט" (,בקהל� אל תחד כבודי כי באפ� הרגו איש וברצונ� עקרו שור

 רצו לעקור את יוס� ,)ה וברצונ� עקרו שור"ובד(אלו חמור ואנשי שכ� , )באפ� הרגו איש

, שיעקב הקיש הריגת שכ� ומכירת יוס�. ל"עכ, ושנקרא שור שנאמר בכור שורו הדר ל

ת� אבל לגבי יוס� לא שמה שהתנצלו בזה שהרגו את שכ� משו� שחסו על כבוד אחו

ולכ� הקנאות של שמעו� ולוי שהראו לגבי שכ� היה בלא בסיס ,  וכב� יעקבחהחשיבוהו כא

        .שהרי באותו מצב לגבי אחיה� יוס� לא חסו עליו והיו מוכני� להורגו

        

        ����    בבבב    ����

  

  

  )יב,מה (כי פי המדבר אליכ�כי פי המדבר אליכ�כי פי המדבר אליכ�כי פי המדבר אליכ�

        ....כי פי המדבר אליכ� בלשו� הקודשכי פי המדבר אליכ� בלשו� הקודשכי פי המדבר אליכ� בלשו� הקודשכי פי המדבר אליכ� בלשו� הקודשי י י י """"ופרשופרשופרשופרש

ויתכ� . דעת המפרשי� והוא תרגו� אונקלוס. בלשו� הקודש", )ה כי פי"ד(� "ועיי� ברמב

כי , כי איננה ראיה שידבר אד� אחר במצרי� בלשו� הקודש. אמר לה� רק לאמתלא ולפיוס

וא� כי המושל שדר" , צרי� יודעי� אותו כי קרוב הואורבי� במ, על דעתי הוא שפת כנע�

  ".המלכי� והמושלי� לדעת הלשונות
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אברה� א� היא מלה מצרית ' אמר ר) "ה צפנת פענח"מה ד,מא(� "וכ� עיי� ברמב

לא ידענו פירושה וא� מתורגמת לא ידענו ש� יוס� ועל דעת הראשוני� שאומרי� המפענח 

או שהיה המל" יודע שפת אר# , ו� ארצו כי שאל לונעלמי� יתכ� שקרא לו ש� נכבד כלש

וכ� בתו קראה ש� משה רבינו כלשו� עמו מ� המי� , כנע� הקרובה אליו וענינו צפונה מגלה

  ".משיתיהו

מפני , וכ� הרבה אנשי� במצרי�, � דפרעה הבי� לשו� הקודש"והנה לפי הרמב

וה� לא ידעו כי ",  כדכתיבע אי" לא חשו האחי� לדבר בפני יוס�"צ, שהוא שפת אר# כנע�

כי כשהיו מדברי� עמו היה המלי# "י ש� "ופרש, )כג,מב" (שומע יוס� כי המלי# בינות�

והיה מלי# דבריה� ליוס� ודברי יוס� לה� לכ" היו , ביניה� היודע לשו� עברי ולשו� מצרי

� מ הרבה אנשי� במצרי"אבל מ, שא� שהיה מלי#". סבורי� שאי� יוס� מכיר לשו� עברי

� צפנת פענח הוא מלשו� "אי לפי הרמב, ועוד. הבינו שפת אר# כנע� ואולי ג� הוא הבי�

ואפשר דצפנת . אי" לא הרגישו האחי� בזה, ולכ� קראו פרעה בלשו� עמו לכבודו, עברי

פענח הוא ג� לשו� עברי וג� לשו� מצרי ולכ� לא הרגישו בזה האחי� שחשבו שזה לשו� 

והנה ההיסטוריי� אומרי� שצפנת פענח בלשו� מצרי . ניה�אבל פרעה נתכוו� לש, מצרי

  .הוא שר החקלאות

סוטה (' בגמ, � שאולי פרעה הבי� לשו� שפת אר# כנע�"והנה מה שאמר הרמב

י שרק משפחת יעקב "וה" גמרא הוא כדברי רש. איתא דפרעה לא ידע לשו� הקודש:) לז

בלשו� הקודש זהו ראיה שהוא דיברו בלשו� הקודש ולכ� כשגילה לה� יוס� שהוא מדבר 

  .יוס�
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        ���� א  א  א  א ����

      

פ שאני מטריח עלי" להולכיני להקבר באר# כנע� ולא כ" עשיתי לאמ" שהרי מתה "ואע

לח� להכניסה לאר# וידעתי �ואקברה ש� ולא הולכתיה אפילו לבית... סמו" לבית לח�

ניה כשיגלה אות� זרה לבפ הדבור קברתיה ש� שתהא לע"שיש בלב" עלי אבל דע ל" שע

רה ובוכה ומבקשת עליה� רחמי�  יצאת רחל על קב– והיו עוברי� דר" ש�נבוזראד� 

' וגו' ה משיבה יש שכר לפעולת" נא� ה"והקב' קול ברמה נשמע וגו) א"ירמיה ל (מרשנא

  .)'ה ואני בבאי  מפד� וגו"בד, ז:מחי "רש (ושבו בני� לגבול�

�דמאותו פע� שהוא קבר את רחל על. ס�דיעקב אמר ליו, לבאר בזה.ואשר נראה  

כמו כ� , ניה להשיב� לגבול�הדר" ולא הוליכה לקבורה במערת המכפלה שתהא לעזרה לב

שידעו , י"ול� באמגלות מצרי� אל גב – להחזיר ג� השבטי�באר# ישראל כדי  – קברני

  .י"במצרי� אלא בא – שאי� מקומ� כא�

מורי אלא דאתי ד.כחת צורבא מדרבנ� לא מש:אמר רבא .)כו(יומא ד� ' עיי� בגמ  

' ש בתוס"ואימא יהודה נמי דכתיב יהודה מחוקקי ועיי ...יששכר  לוי או משבטמשבט

דכתיב לא , יש מקשה אמאי לא מייתי מדכתיב בתורה: ל"שכתב וז) ה יהודה מחוקקי"בד(

 אבל ל דההיא בברכה הוא דכתיב"וי) ט"בראשית מ(יסור שבט מיהודה ומחוקק מבי� רגליו 

  .ל"עכ, מהאי קרא מייתי שכ" היה שביהודה יש מחוקקי�

שביאר מה דהפסוק כתיב לא ) מפי השמועה(ת "ז עה"והנה עיי� בחידושי הגרי  

דלמה לגבי מחוקק דהיינו ראשי סנהדרי� כתיב , יסור שבט מיהודה ומחוקק מבי� רגליו

 – דמייתא ירושלמי בשבט )ה דהיא”בד. ה(בסנהדרי� ' דעיי� בתוס. מבי� רגליו ולא מיהודה

כ ראשי הסנהדריות "א, י מנקבות" נשיא שבא�ומחוקק , ב� אחר ב�, ראש גולה מזכרי�

אבל הוא עדיי� יצא , דלעני� איזה שבט הוא מתיחס הוא אחר האב, אינ� משבט יהודה

דאינו משבט יהודה דאביו משבט אחר ורק , ולכ� כתיב מבי� רגליו, משבט יהודה מצד הא�

  .יוצא חלציו מצד הבתדהוא מ
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דרק מצד , במקרא דמחוקק מבי� רגליו אינו משבט יהודה' ז הרי מיושב קושית התוס"ולפ

ולכ� הצריכה , שמתיחס אחר שבט אביו, הנקבות היו מיהודה אבל שבט� היה שבט אחר

  .הפסוק מתהלי� דיהודה מחוקקי דקאי על שבט יהודה בעצמו' הגמ

  

        ����בבבב    ����

  

        ).).).).יייי::::בראית מטבראית מטבראית מטבראית מט((((' ' ' ' חוקק מבי� רגליו וגוחוקק מבי� רגליו וגוחוקק מבי� רגליו וגוחוקק מבי� רגליו וגולא יסור שבט מיהודה ומלא יסור שבט מיהודה ומלא יסור שבט מיהודה ומלא יסור שבט מיהודה ומ

יו� שהעבירו את רב� גמליאל מ� הנשיאות מפני שציער מסופר על ה.) ד� כח(ברכות ' בגמ

כ בא רב� גמליאל "נו את רבי אלעזר ב� עזריה להיות נשיא במקומו ואחיומ, את רבי יהושע

עשה בשביל , גח ביהלא אש,  נעניתי ל" מחול ליאמר לו: "'ל הגמ"וז. לפייס את רבי יהושע

, אמר להו ההוא כובס אנא אזילנא, אמרו לו מא� ניזיל ולימא להו לרבנ�, פייס, כבוד אבא

 הרגיל –י דלביש מדא "פירש[יהושע לבי מדרשא מא� דלביש מדא ילבש מדא ' שלח להו ר

ומא� דלא לביש מדא יימר ליה ] כלומר הרגיל בנשיאות יהיה נשיא, ללבוש המעיל ילבש

  ." דלביש מדא שלח מד" ואנא אלבשיהלמא� 

מבואר כי : "ל" וז,א ביאר מה דקאמר מא� דלביש מדא ילבש מדא"ובמהרש  

 והוא מעיל 'מדיודוד וילבש שאול את 'ש "המדא הוא בגד החשוב שלובשי� המלכי� כמ

 היה מבני הנשיאי� ג"ולפי שר. 'כ� תלבשנה בנות המלכי� מעילי�'ש "י וכמ"כפירש

יהודה ולא כ� רבי אלעזר ב� עזריה שהיה כה� ואי� ראוי להיות מל" ונשיא ומלכי� מבני 

לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גליות .) ה( ק דסנהדרי� "ש פ"אלא מזרע יהודה וכמ

יהושע לומר דמדינא ' ולזה בא ר, ' וכוחוקק מבי� רגליו אלו בני בניו של הללמשבבבל ו

ע שהיה כה� ליטול הנשיאות " ואי� ראוי לראבג שהיה מבני הנשיאי�"תחזור הנשיאות לר

ש שנענשו מלכי חשמונאי שהיו כהני� על שנטלו לה� מלכות השיי" לזרע דוד "ממנו וכמ

  . ש"ע" 'וכו

היכי נעביד נעבריה גמירי מעלי� בקדש ואי� : "ש�דאיתא ' בגמיי� עוד וע  

ג תלתא "וש ר אלא לדר, נדרוש מר חדא שבתא ומר חדא שבתא אתי לקנאויי,מורידי�

והנה ." ה היתה" של ראב והיינו דאמר מר שבת של מי היתה,ע חדא שבתא"באשבתא ור

ע שהיה כה� לא היה "ג הוחזר לנשיאות וראב"דמה דר' א בגמ"לפי מה שביאר המהרש
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שהרי , 'הדלהיות נשיא אפילו שבוע אחת מתו" ע "ראבע למה היה ראוי "ראוי לנשיאות צ

  .לבדבדהנשיאות שייכת ליוצאי חלציו של יהודה , היות נשיאבתורת כה� היה מופקע מל

' ט' מלכי� הל' א מהל"� פ"דעיי� ברמב, ד"ונראה לתר# על פי שיטת הראב  

אבל . י� לעול� שנאמר כסא" יהיה נכו� עד עול�דמלכי בית דוד ה� העומ: "ל"שכתב וז

בל לא כל א� יעמוד מל" משאר ישראל תפסק המלכות מביתו שהרי נאמר לירבע� א

זה סותר מה שאמר למעלה ולא המלכות בלבד א "א: "ל"ד וז"ש בהשגת הראב"וע". הימי�

כ� הוא אילו היה ירבע� מל" כשר ובניו כשרי� לא היתה מלכות פוסקת לא ודאי א' וכו

ז נראה דזהו ג� דינו "ולפי." מזרעו אבל היתה שניה למלכות בית דוד כגו� קיסר ופלג קיסר

ע פע� אחת "באפעמי� ור' ג היה מגיד השיעור ג"ג ולכ� ר"שניה לרע שהיה "של ראב

  .דהיינו כקיסר ופלג קיסר

מאי : "דאיתא ש�.) ד� קב(בסנהדרי� ' גמנמצא בד "מקור לדברי הראבשהונראה   

ה לירבע� בבגדו ואמר לו חזור ב" ואני ואתה וב� ישי "תפשו הקבאבא אחר ש' אמר ר, אחר

דזהו מה דקאמר , " בראש אי הכי לא בעינאיב� יש,  בראשאמר לו מי, נטייל בג� עד�

יק 'סולוביצד "ר מר� הגרי" למוכ�ואמרתי . [ה לירבע� ב� ישי בראש ואתה שני לו"הקב

  .]קלסיהל ו"זצ

בעני� קידוש החודש מאת מר� ) א"ז חוברת י"שנה י(והנה עיי� מוס� הפרדס   

שהוכיח דיש )  הלוימ"� חידושי הגרעיי, ל"מ זצ" של הגר�דברי� ההובאמת (ל "ח זצ"הגר

עובר באיסור הסנהדרי� המקלל נשיא � ש"סובר הרמבחלות ש� נשיא בעצ� הגברא ולכ� 

ת "עהבפירושו � "הרמבואילו (לא רק למל" וג� לנשיא הסנהדרי� דשיי" דקללת נשיא 

שיא נש דהיינו "כגו� אני מהו בשעיר") :יא(משאלת רבי בהוריות בואר וכ� מ). נסתפק בזה

  . וחזינ� דיש חלות ש� בגברא דנשיא הסנהדרי�,הסנהדרי� נכלל בדי� נשיא

ד הגדול "אחד מהשבעי� ואחד זקני� מבכל א  אל, לבדבנשיאמסוי� ואי� זה די�   

בכל התורה בנוגע להוראותיו האמור ד הגדול " דמלבד די� ב, חלות ש� ומינוי בגבראויש ל

דבר זה מוכח ו. בכל אחד מחברי הסנהדרי�בגברא וחלות דיניו עוד איכא חלות ש� מינוי 

הוי חו# ללשכת דא� ד הגדול "מבצרי" חמשה זקני� ערופה למדידת עגלה מצאנו דממה ש

  .ד הגדול"בבכחבר דיש עליה� ש� בגברא כ משו� "ובע, א זקני� ביחד"הגזית ובלא ע

 פ הראיה א� לאחר שגלתה"מה דנהג די� קידוש החודש עח "הגרובזה תיר#   

נוהג א� חו# ללשכת וזה  של סנהדרי� "גברא"ח ב"קידוהסנהדרי� ממקומה דתלוי די� 

  .ש בדבריו" ע,הגזית



 ספר בראשית
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בעא מיניה רבי מרבי חייא : "ל"איתא וזח "שהביא הגרל "הנוריות הב' גמהנה בו  

 – כגו� אני מהו בשעיר: "י ש�"ופירש, "הרי צרת" בבבלאמר ליה , � אני מהו בשעירכגו

ת דידי מי הוי נשיאות מעליא דאילו הוינא בזמ� שבית המקדש קיי� מייתינא כלומר נשיאו

 ראש גולה שבבבל דהוי על גב" ואנ� בעינ� שאי� על –ל הרי צרת" בבבל "א. שעיר או לא

אי� על "רבי כנחשב קיי� היה הריש גלותא מלא זה שהיה אלדהרי ." אלקיו' גביו אלא ד

 הרי חזינ� ,כדי� מל"בתורת נשיא א שעיר בזמ� הבית חייב להביהיה ו "אלקיו' האלא גביו 

מיהודה דיש דוקא  הטע� דבעינ� שהנשיא יהיה וונראה דזה. דנשיא ומל" שייכי אהדדי

מו וזה לא שיי" לכה� וכ, ע דשיי" לנשיאות של מלכות"לנשיא הסנהדרי� חלות ש� בפ

  .א"ביאר המהרשש

קובעי� בתחילה בית : "ל" וז, שכתבג"סנהדרי� ה' א מהל"� פ"רמבעיי� בוהנה   

והוא הנקרא סנהדרי גדולה ומנינ� שבעי� ואחד שנאמר אספה לי . די� הגדול במקדש

. ו ש� עמ" הרי שבעי� ואחדוהתיצבשבעי� איש מזקני ישראל ומשה על גביה� שנאמר 

הגדול בחכמה שבכול� מושיבי� אותו ראש עליה� והוא ראש הישיבה והוא שקורי� אותו 

  . ש"ע" ' וכויא בכל מקו� והוא עומד תחת משה רבינוהחכמי� נש

 משו� וזהש� דהנשיא עומד תחת משה רבינו נראה "הרמבשכתב והנה מה   

כ "� עזרא פירש משאבהו.) בק(זבחי� בו) .טו(דמשה היה לו די� מל" כמבואר בשבועות 

, ד:רבה לאעיי� ויקרא ( וכ� איתא בכמה מדרשי� קאי על משה רבינוד "ויהי בישורו� מל""

, שהיה אדו� הנביאי� ונות� התורהנראה שתלוי במה  של משה רבינו ומלכותגדר ). ועוד

 ומלכות ,)ח"י' בספרי ברכת יצחק סיבזה ה שכתבתי מ' ועי(ומלכותו היה מלכות התורה 

לראשי גלויות שעליה� קאי � ניתשמלכות של שררה לעומת , נמסר לנשיאי�הלוא התורה 

 דהיינו "צרת" בבבלהרי "חייא לרבי ' וזה מה דקאמר ר, "ט מיהודהלא יסור שב"הפסוק 

הריש גלותא שותפי� ג� הנשיא וג� ד, וצרות זו לזושתי נשי� הנשואות לאיש אחד בגדר 

ומחוקק מבי� "וראשי גלויות קאי על " 'לא יסור וגו"ד, לא יסור שבט מיהודהשל בפסוק 

  .ל"וכמו שדרשו חז, � הנשיאייובני בניו של הלל שהקאי על " רגליו

 יהושע בימרג "רביקש כשמה מתחילה לא מוב� "והנה לפי מה שביאר המהרש  

דמה והיינו משו� . אבל כשאמר עשה בשביל כבוד אבא מיד פייס, למחול לו לא אשגח ביה

ג משו� שהוא מבני בניו של הלל "שהנשיאות שייכת לרל "רמשו� כבוד אבא עשה שאמר 

  .ע שהיה כה�"שבט יהודה שלה� שייכת הנשיאות ולא לראבשה� מיוצאי חלציו של 



  ברכת יצחק
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        ����בבבב    ����

  

  )ז,מט (אחלק� ביעקב ואפיצ� בישראלאחלק� ביעקב ואפיצ� בישראלאחלק� ביעקב ואפיצ� בישראלאחלק� ביעקב ואפיצ� בישראל

אבל לפי דעתי יאמר כלי חמס ה� ", )ה שמעו� ולוי אחי�"ה ד,מט(� "עיי� ברמב

כי ב� יחיו , יאמר כי כלי חמס עצמ� ה� מגוריה�, כלשו� ימי מגורי. חייה�, מגורותיה�

ויהי לה� כ� כי .  זה יחלק� ביעקב שלא יוחדו ויפיצ� בישראל שלא יקהלוובעבור... ויזונו 

, )א,יהושע יט(כדכתיב ויהי נחלת� בתו" נחלת בני יהודה . נחלת שמעו� בתו" בני יהודה

  ".ונחלת לוי ערי מקלט מנופצות בכל ישראל. והיו עריה� מחולקות זו מזו בכל שבט יהודה

בני יהודה משו� דיהודה הוא שהציל יוס� פ דמה דנחלת שמעו� היה בתו" "ונל

ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי "דכתיב , והיינו שמעו� ולוי, מיד אחיו שרצו להרוג אותו

וכ� יהודה הוא שניגש אל יוס� כדי להציל את ). כו,לז" (נהרג את אחינו וכסינו את דמו

ליו שלא יבא כעסו של ולכ� שמעו� נכלל בתו" נחלת יהודה כדי שיהודה ישמור ע, בנימי�

  .שמעו� להזיק עוד לאחר

  

        ����    גגגג    ����

  

  )כד,מט (ותשב באית� קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי אביר יעקב מש� רעה אב� ישראלותשב באית� קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי אביר יעקב מש� רעה אב� ישראלותשב באית� קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי אביר יעקב מש� רעה אב� ישראלותשב באית� קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי אביר יעקב מש� רעה אב� ישראל

לשו� אב� . מש� עלה להיות רועה אב� ישראל עדרו של יעקב) "ה ויפזו"ד(י "ועיי� ברש

שו� נוטריקו� אב וב� אב� ישראל ל. ואונקלוס א� הוא כ" תרגמו. לשו� מלכות. הראשה

  ".אביה� ובניו יעקב ובניו

באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו :) "סוטה לו(' והנה איתא בגמ

בחלו� אמר לו יוס� עתידי� אחי" שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניה� רצונ" שימחה שמ" 

  ".� קשתומיד ותשב באית, מביניה� ותקרא רועה זונות דכתיב ורועה זונות יאבד הו�

, כונת רועה אב� ישראל היינו אבני האפוד ששמו נכתב עליו', ונראה לפי הגמ

וזהו ראיה שבאבני שה� , דשמו נכתב על אב� השוה� על החוש�, והיינו רועה אב� ישראל

י "שהרי שמותיה� של כל בנ, ואב� השה� נקרא אב� ישראל, שבאפוד יוס� הוא העיקר

ונראה דרועה אב� ישראל הוא ההיפ" ממה שא� היה . נכתבי� על האבני שה� שבאפוד



 ספר בראשית

 סו 

דאב� של אבני , ונחשב לרועה אב� ישראל. חוטא ע� אשת פוטיפר היה נקרא רועה זונות

  .אפוד היינו שוה� שהוא אב� יוס� שבחוש�

  

        ����    גגגג    ����

  

, , , , חחחח""""בראשית מבראשית מבראשית מבראשית מ((((ואני נחתי ל" שכ� אחד על אחי" אשר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתי ואני נחתי ל" שכ� אחד על אחי" אשר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתי ואני נחתי ל" שכ� אחד על אחי" אשר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתי ואני נחתי ל" שכ� אחד על אחי" אשר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתי 

ב ב ב ב """" ב ב ב ב''''ממממוכ� הוא בגוכ� הוא בגוכ� הוא בגוכ� הוא בג. . . . דהיינו תפילהדהיינו תפילהדהיינו תפילהדהיינו תפילה, , , , עותיעותיעותיעותיבצלותי ובבבצלותי ובבבצלותי ובבבצלותי ובב, , , , תירג� בחרבי ובקשתיתירג� בחרבי ובקשתיתירג� בחרבי ובקשתיתירג� בחרבי ובקשתיואונקלוס ואונקלוס ואונקלוס ואונקלוס ). ). ). ). בבבב""""ככככ

כי לא בקשתי אבטח וחרבי כי לא בקשתי אבטח וחרבי כי לא בקשתי אבטח וחרבי כי לא בקשתי אבטח וחרבי ) ) ) ) דדדד""""תהלי� מתהלי� מתהלי� מתהלי� מ((((והלא כבר נאמר והלא כבר נאמר והלא כבר נאמר והלא כבר נאמר , , , , וכי בחרבו ובקשתו לקחוכי בחרבו ובקשתו לקחוכי בחרבו ובקשתו לקחוכי בחרבו ובקשתו לקח.) .) .) .) קכגקכגקכגקכג((((

        ....קשתי זו בקשתיקשתי זו בקשתיקשתי זו בקשתיקשתי זו בקשתי, , , , אלא חרבי זו תפלהאלא חרבי זו תפלהאלא חרבי זו תפלהאלא חרבי זו תפלה, , , , לא תושיענילא תושיענילא תושיענילא תושיעני

י חרבי וקשתי דהיינו החרב והקשת המיוחדי� ל, פ דברי יעקב"ז נל"ואשר לפ  

בראשית (שבעשו נאמר ועל חרב" תחיה , ולא חרב וקשת של עשו וישמעאל, שה� תפילה

אבל החרב והקשת של יעקב ) 'כ, א"בראשית כ(ובישמעאל כתיב ויהי רובה קשת ) 'מ, ז"כ

  .האיש ת� יושב אהלי� הוא תפילה

ל לבאר במה חלוק צלותי מבעותי "יק זצ'ד סולוביצ"ר מר� הגרי"ושמעתי ממו  

דצלותהו� , תתקבל צלותהו� ובעותהו�,  לשו� תפילה וכמו שאומרי� בקדיש של�דשניה�

אבל ', חכמה פרנסה בריאות וכו, ה� תפילות בעד דברי� פרטיי� הנצרכי� לכל אחד

בעותהו� ה� תפילות בעד היעוד ועתיד של כנסת ישראל כגו� את צמח דוד עבד" מהרה 

, דבחרב, והנה חלוק חרב מקשת'  וכוובני� ירושלי� והמקדש והחזרת העבודה, תצמיח

שה� תפילות , ולכ� נמשל צלותי, זורק ח# מרחוק, אבל בקשת, אחד נלח� ע� אחר מקרוב

אבל דברי� שה� בעד היעוד ועתיד של כנסת ישראל שאד� , שאד� צרי" מיד ובקרוב לחרב

נמשלי� אלו , צרי" להתכונ� להבי� את תהלי" הגאולה וא� שהדברי� נראי� מרחוק תפילות

  .לקשת

אמר שומר אתא בקר וג� לילה א� תבעו� ) א"ישעיה כ(פ זה ביאר הפסוק "וע  

, וג� לילה, יזרח הבקר של הגאולה, אתא בקר, השומר ישראל, ה"אמר שומר דהוא קב. בעו

א� לא נסתכל רק על , א� תבעו� בעו, א� שאנחנו נמצאי� בחש" של גלות ושיעבוד

ט בעי� מצומצ� אלא בראיה מרחוק ובטחו� בעתיד ויעוד ולא נבי, העכשיו והמצב כשהוא

אז הבוקר של הישועה יבוא , ובתפילה עמוקה ומקיפה כעד ישועת ישראל, של כלל ישראל

  .ויזרח כשמש



  ברכת יצחק
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בבית שני כשמלכי יו� גזרו גזרות על  :ל"וז, )א"חנוכה ה' ג מהל"פ(� "מבבר  

 ופשטו יד� בממונ� ובבנותיה� ישראל ובטלו דת� ולא הניחו אות� לעסוק בתורה ובמצות

ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות וצר לה� לישראל מאד מפניה� ולחצו� 

לקי אבותינו והושיע� מיד� והציל� וגברו בני חשמונאי �לח# גדול עד שריח� עליה� א

הכהני� הגדולי� והרגו� והושיעו ישראל מיד� והעמידו מל" מ� הכהני� וחזרה מלכות 

  .ראל יתר על מאתי� שני� עד החורב� השניליש

� "� חולק על הרמב"ל דמבואר דהרמב"ד זצ"ר מר� הגרי"והנה שמעתי ממו  

בפירושו לחומש בפרשת ויחי שכתב דהחשמונאי� א� שהיו צדיקי עליו� כול� נהרגו 

משו� שעברו על צווי יעקב אבינו דלא יסור שבט מיהודה דהמלכות שייכת רק לשבט 

� "ומהרמב. � הביא מהירושלמי דיש איסור מיוחד למנות מל" מ� הכהני�"מבוהר. יהודה

, מבואר דזה גופא שהמלכי� היו כהני� היה חלק מהגאולה, שכתב שהעמידו מל" מהכהני�

ואפשר משו� דהיה רק מלכות לשעה ולא נתכונו להעביר , ואי� איסור בזה שכה� ימלו"

  .המלכות משבט יהודה

וביאר בזה רבינו . לה בזה שהעמידו מל" מ� הכהני�� מהו המע”ע ברמב"וצ  

י זה שהמלכות היתה בידי הכהני� היה "ל משו� דהיוני� רצו לחלל קדושת המקדש וע"זצ

  .שעל הכהני� מוטל מצות שמירת המקדש מפני�, קיו� בשמירת קדושת המקדש

� שכתב וגברו בני חשמונאי הכהני� הגדולי� והרגו� "והנה עיי� בלשו� הרמב  

� והרגו� נראה דאי� כונתו רק שהרגו חיילי "והנה במה שכתב הרמב, והושיעו ישראל מיד�

אלא נראה דכונתו שהרגו למלכי יו� , דזה פשוט כשעורכי� מלחמה הורגי� האויבי�, יו�

ונראה דמקורו ממגילת אנטיוכס שכתוב ש� דיוחנ� ב� מתתיהו , שהזכיר בתחילת ההלכה

והיה נחשב למל" שכתוב ש� , נטיוכס שמל" בירושלי�הרג לניקנור שהיה המשנה לא

וכ� נחשב ש� שבגרי� הרשע שהיה , שעמד יוחנ� בשער המל" הרי שניקנור נחשב ג� למל"

  .משנהו של אנטיוכס שרפו באש

וגזרו גזירות , � הדגיש זה משו� שמלכי יו� שלטו על ישראל"ונראה שהרמב  

וחזרה מלכות לישראל יתר על , ות לכהני�וכשהרגו� ביטלו מלכות� והעבירו המלכ, רעות

� הוא ג� ממגילת אנטיוכוס שכתוב ש� "ומקורו של הרמב, מאתי� שנה עד החורב� השני

ומ� העת ההיא לא היה ש� למלכות יו� ויקבלו המלכות בני חשמוני : ל "וז, בסו� המגילה

יקר הנס דע. ל"עכ, לקי� מאתי� ושש שני��ובני בניה� מהעת הזאת עד חרב� בית הא

� "ז נראה דהגירסא הנכונה ברמב"ולפי. � היה שהמלכות עברה מהיוני� לישראל"להרמב
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כ אי� "דא, ולא כגירסת הרב שבתי פרנקל שגרס ש� שמלכו יו�, היא כשמלכי יו� גזרו גזרות

  .אבל לפי גירסתנו מלכי יו� הכונה היא שהרגו למלכי יו�, � מי הרגו"נזכר ברמב

� וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתי� שנה עד " שכתב הרמבוהנה יש לעמוד על זה

 רשעי� וכפרו כמסורת 14שהרי מש" המאתי� שני� אלו רוב המלכי� ה, החורב� השני

כ אי" "וא, ל והיו רשעי� גמורי�"וביניה� היו ינאי והורדוס שהרגו לחז, ל והיו צדוקי�"חז

זה שחזרה המלכות כל מש" � מספר על גדלות נס חנוכה ומודה ומשבח על ”זה שהרמב

  .תקופה זאת

מ מה שהמלכות היא ביד "אבל מ, ואשר מבואר מזה דא� דהיו המלכי� רשעי�  

  .ק"ודו. '� על זה צרי" להודות ולשבח לה"ישראל ולא ביד עכו

  

        ���� ד  ד  ד  ד ����

  

אפרי� ומנשה אפרי� ומנשה אפרי� ומנשה אפרי� ומנשה , , , , ועתה שני בני" הנולדי� ל" באר# מצרי� עד בואי אל" מצרימה לי ה�ועתה שני בני" הנולדי� ל" באר# מצרי� עד בואי אל" מצרימה לי ה�ועתה שני בני" הנולדי� ל" באר# מצרי� עד בואי אל" מצרימה לי ה�ועתה שני בני" הנולדי� ל" באר# מצרי� עד בואי אל" מצרימה לי ה�

        ....))))הההה::::מחמחמחמח ( ( ( ( לי לי לי ליכראוב� ושמעו� יהיוכראוב� ושמעו� יהיוכראוב� ושמעו� יהיוכראוב� ושמעו� יהיו

דלעתיד לבוא ', י ותוס"דמבואר ש� ברש.) ב קכב"ב(' פ הגמ"עיי� במש" חכמה שביאר ע

וכשבט אחד יחשבו , מנשה ואפרי� יטלו חלק אחד באר# ושניה� יהיו תחת דגל של יוס�

 אפרי� ומנשה יחשבו כשני עתהעתהעתהעתה �וזה מה דאמר יעקב , פ הפסוק דשער יוס� אחד"והוא ע

אבל לעתיד לבוא בימות המל" המשיח יטלו חלק אחד , קי� באר#חל' שבטי� ויטלו ב

  .ויחשבו כשבט אחד של יוס�

, והנה מה דלעתיד לבוא אפרי� ומנשה ייחשבו כשבט אחד שהוא שבט יוס�  

ולכ� הוא אחד מ� האושפיזי� דכל האושפיזי� ה� (נראה לבאר שהוא מפני דיוס� נחשב לאב 

שהרי ) ויוס� ג� הוי אב, כהונה ודוד אב למלכותואהר� אב ל, דמשה אב לנביאי�, אבות

דיוס� , ומה שיוס� היה אב משו� דחידש אי" אפשר לחיות בגלות. שתי בניו היו שבטי�

ב השני� משאר כנסת ישראל ומבית אביו היה היהודי הראשו� שחי בגלות "שנפרד כל כ

יו אפרי� ומנשה וזכה להיות מטע� זה כאב ובנ, מ חי חיי� של קדושה וטהרה"ומ, כנידח

ובריחוק משאר , שנולדו בגלות, שנולדו קוד� שבאו יעקב ובניו מצרימה נחשבו לשבטי�

יוס� גבר על הנסיו� של . כ לא נחשבו כשבטי�"אבל הבני� שנולדו אח. משפחות ישראל
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יחזור , ה יקב# נדחי ישראל"אבל לעתיד לבוא שאחריו לא יהיה עוד גלות והקב, הגלות

  .ר השבטי� ולכ� יצטרפו מנשה ואפרי� יחד לשבט אחד של יוס�יוס� להיות כשא

ועוד יש לבאר שמה דיוס� היה נפרד מאחיו ושנאוי מתבטא על ידי זה שהוא אב ובניו 

אבל לעתיד לבוא כשיבוא הגאולה השלימה א� יוס� , מנשה ואפרי� נוטלי� חלק לעצמ�

וג� שבט לוי יטול , ושאר האחי�יחזור באהבה ורעות לאחיו ולא יהיה עוד חילוק בי� יוס� 

שישרה שלו� בי� כל השבטי� ויהיה שויו� ) ב"י בב"כדמבואר ג� ש� ברש(חלק באר# 

  .ולכ� יוס� יהיה שוה לאחיו ע� נחלה אחת, מוחלט ביניה�

   

        ����    הההה    ����

  

 בצלותי  בצלותי  בצלותי  בצלותי ::::ואני נתתי ל" שכ� אחד על אחי" אשר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתיואני נתתי ל" שכ� אחד על אחי" אשר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתיואני נתתי ל" שכ� אחד על אחי" אשר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתיואני נתתי ל" שכ� אחד על אחי" אשר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתי

        ....))))כבכבכבכב::::אונקלוס מחאונקלוס מחאונקלוס מחאונקלוס מח ( ( ( (ובבעותיובבעותיובבעותיובבעותי

אמר שומר אתא בקר וג� לילה , רב אמר מבעה זה האד� דכתיב:) "ק ג"ב(' והנה עיי� בגמ

וג� , גאולה לצדיקי� �אתא בקר : ה"אמר שומר אמר הקב", י"וברש." א� תבעיו� בעיו

א� תשובו בתשוקה ותבקשו מחילה בעיו אלמא דאד� כתיב , חש" לרשעי� �לילה 

ולכ� לרב , כ בהמה" לעשות תשובה ולהתפלל משאדהיינו דאד� שיש לו יכולת." 'בעיו'

  .באד� קמיירי

" לרוח ממללא, לנפש חיה", והנה מהות האד� היא שהוא מדבר וכתירג� אונקלס  

, י תשובה ותפילה האד� יכול להתעלות מעל עצמו וזהו מה שמגדירו כאד�"וע). ז:ב(

ה ולעלות מעל כ הבהמה שמוגבלת ומצומצת ולעול� אינה יכולה לשנות את עצמ"משא

תפילה יכול להעלות האד� מעל עצמו כמו הקשת שיכול האד� לירות בו . מצבה החומרי

זהו בעותו , שאד� אינו מוגבל במלחמה ללחו� רק במקו� שהוא עומד, א� מרחוק

  .ומעלותו גדולה מהחרב שלח� רק מקרוב

   

        ����    וווו    ����

  

: : : : מיד האמורימיד האמורימיד האמורימיד האמורי    ....ובקשתיובקשתיובקשתיובקשתיואני נתתי ל" שכ� אחד על אחי" אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ואני נתתי ל" שכ� אחד על אחי" אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ואני נתתי ל" שכ� אחד על אחי" אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ואני נתתי ל" שכ� אחד על אחי" אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי 
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היא היא היא היא : : : : בחרבי ובקשתיבחרבי ובקשתיבחרבי ובקשתיבחרבי ובקשתי. . . . א שהיה צד אביו באמרי פיוא שהיה צד אביו באמרי פיוא שהיה צד אביו באמרי פיוא שהיה צד אביו באמרי פיו""""מיד עשו שעושה מעשה אמורי דמיד עשו שעושה מעשה אמורי דמיד עשו שעושה מעשה אמורי דמיד עשו שעושה מעשה אמורי ד

        ....))))כבכבכבכב::::מחמחמחמחי י י י """"רשרשרשרש ( ( ( (חכמתי ותפלתיחכמתי ותפלתיחכמתי ותפלתיחכמתי ותפלתי

שהרי שני בניו היו נחשבי� לשבטי� בנחלת , יעקב נת� ליוס� חלק נוס� משאר השבטי�

עקב האמורי וזה שהזכיר כא� י, )דליוס� נת� בכורה כדמבואר כא� במדרש רבה(האר# 

אלא דהוא זכות , הוא לומר שהבכורה איננה תלויה רק במי שנולד תחלה, דהיינו עשו

וכ� כא� נת� יעקב , להינת� למי שראוי יותר וכמו שיעקב לקח הבכורה והברכות מעשו

  .הבכורה ליוס� כיו� שהיה ראוי יותר

יותר על וכא� הזכיר יעקב ברמז שהבכורה א� מקוד� היה שיי" למי שהוא ראוי   

ידי חסידות והנהגתו ולכ� נית� הברכות ליעקב ולא לעשו וג� ליצחק ולא לישמעאל א� 

וזה מרמז בלשו� בחרבי ובקשתי דבחרבי מרמז לעשו דכתיב גביו . שישמעאל נולד תחילה

דהבכורה ,' והוא רובה קשת'ובקשתי מרמז לישמעאל דכתיב בו ,' ועל חרב" תחיה'

ולכ� גירש " ,כי ביצחק יקרא ל" זרע. "חק ולא ישמעאלשלקחתי מעשו וג� שנית� ליצ

החרב והקשת של יעקב ה� התפילה . אברה� את הגר ואת ישמעאל שלא ירש ע� יצחק

  .ודלא כמו גבי עשו וישמעאל שהיו אנשי חמס ואלימות שחיו על חרב� וקשת�, וחכמה

� שהרי א, והנה מה דתלה הכתוב את מה שעשו היה ציד בפיו ולכ� קראהו אמורי  

הוא משו� דעצ� האד� מה ששונה מהבהמה זה בכח הדיבור , עבירות חמורות מזה עשה

קשתו , וזה השחית עשו ולכ� נקרא אמורי והרי יעקב שהוא ההיפ" של עשו) כ לעיל"כמש(

  .ה והינו תפילה"דכח הדיבור של האד� במעליותא הוא דיבור לקב, וחרבו ה� התפילה

   

        ����    זזזז    ����

  

וימא� אביו ויאמר ידעתי וימא� אביו ויאמר ידעתי וימא� אביו ויאמר ידעתי וימא� אביו ויאמר ידעתי . . . . ו לא כ� אבי כי זה הבכור שי� ימינ" על ראשוו לא כ� אבי כי זה הבכור שי� ימינ" על ראשוו לא כ� אבי כי זה הבכור שי� ימינ" על ראשוו לא כ� אבי כי זה הבכור שי� ימינ" על ראשוויאמר יוס� אל אביויאמר יוס� אל אביויאמר יוס� אל אביויאמר יוס� אל אבי

        ....))))יחיחיחיח::::מחמחמחמח ( ( ( (''''בני ידעתי וגובני ידעתי וגובני ידעתי וגובני ידעתי וגו

# ביאר שיוס� פחד שא� ינת� הברכה לאפרי� במקו� הבכור מנשה יהיה "# צינ"והמהר

והרי עוד , כמו שאחיו שנאו אותו וכמו שעשו שנא את יעקב, עוד פע� שנאה בי� האחי�

ולזה ענה יעקב ידעתי בני . ושנאה על עני� הבכורה ב" שני אחי�הפע� יהיה מחלוקת 

דאני יודע ברוח הקודש שבי� אפרי� ומנשה ישרה רק שלו� ואחוה וזה כונתו , ידעתי
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הברכה היא שישרה שלו�  ",ב" יבר" ישראל לאמר ישימ" אלקי� כאפרי� וכמנשה"לאמור 

  .ואהבה ואחוה ביניה� ובתו" בני ישראל

מ ה� ג� "מנשה א� שה� שני שבטי� נפרדי� לנחלה ולדגלי� מוהנה אפרי� ו  

יעקב , וכ� מה דאמר. מאוחדי� כשבט אחד שהרי בחוש� שניה� נכללי� באב� של יהוס�

ליוס� שא� תוליד עוד לא יהיו במני� בני אלא בתו" ) ה ומולדת""ו ד:י מח"מבואר ברש(

הרי דיש איחוד , לעני� הנחלהשבטי אפרי� ומנשה יהיו נכללי� ולא יהא לה� ש� בשבטי� 

. בי� אפרי� ומנשה שנכללי� ג� בשבט יוס� ולכ� שאר הנולדי� ליוס� יהיו נכללי� תחת�

והנה מה דיעקב שכל את ידיו ולא העמיד את אפרי� לימינו ומנשה לשמאלו משו� שרצה 

  .להראות שה� מאוחדי� ומעורבי� יחד כשני ידיו שצמודי� יחד ומעורבי� זה בזה

  

  ����    חחחח    ����

  

  )כב,מח( ואני נתתי ל" שכ� אחד על אחי"ואני נתתי ל" שכ� אחד על אחי"ואני נתתי ל" שכ� אחד על אחי"ואני נתתי ל" שכ� אחד על אחי"

וג� אני נתתי ל" . לפי שאתה טורח להתעסק בקבורתי, ל"וז) ה ואני נתתי"ד(י "עיי� ברש

ואת עצמות יוס� אשר העלו בני ) יהושע כד(שנאמר , נחלה שתקבר בה ואיזו זו שכ�

  .ל"עכ, ישראל ממצרי� קברו בשכ�

דוקא לעיר שכ� ליוס�  יעקב אבינו �מה נתול, ב מה עני� שכ� אצל יוס�"והנה צ  

ל כל האחי� אלא דוקא "לא ר" על אחי"" בפסוק כונהואשר נראה לפרש בזה דה. לקבורה

ה "ה ד,מט(י "וכדמבואר בדברי רש, דשמעו� ולוי היו בעצה אחת על יוס�, שמעו� ולוי

תה לכו עו, וויאמרו איש אל אחי, בעצה אחת על שכ� ועל יוס�, ל"וז, )שמעו� ולוי אחי�

  .ל"עכ, ונהרגהו מי ה� שמעו� ולוי ה� שקרא� אביה� אחי�

אלא דיעקב , שכ� היה שיי" לשמעו� ולוי שהרי ה� כבשו את שכ�, מעצ� הדי�  

 היו בעצה ג�ו,  להרוג את עיר שכ�'שהרי שמעו� ולוי היו בעצה א, העביר את שכ� ליוס�

ה מקביל למ' אחי"') כב,מח( כא� ' שנומה. לכ� את שכ� העביר ליוס�. להרוג את יוס�' א

  .'אחי�') ה,מט( ש� 'שנ

  

  ����    טטטט    ����
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בקש לברכ� ונתסלקה שכינה ממנו לפי שעתיד בקש לברכ� ונתסלקה שכינה ממנו לפי שעתיד בקש לברכ� ונתסלקה שכינה ממנו לפי שעתיד בקש לברכ� ונתסלקה שכינה ממנו לפי שעתיד . . . . וירא ישראל את בני יוס� ויאמר מי אלהוירא ישראל את בני יוס� ויאמר מי אלהוירא ישראל את בני יוס� ויאמר מי אלהוירא ישראל את בני יוס� ויאמר מי אלה

        ).).).).חחחח::::י מחי מחי מחי מח""""רשרשרשרש, , , , תנחומאתנחומאתנחומאתנחומא((((ירבע� ואחאב לצאת מאפרי� ויהוא ובניו ממנשה ירבע� ואחאב לצאת מאפרי� ויהוא ובניו ממנשה ירבע� ואחאב לצאת מאפרי� ויהוא ובניו ממנשה ירבע� ואחאב לצאת מאפרי� ויהוא ובניו ממנשה 

א להימלט מזה ושיהיה כל "דהרי א, ב וכי לא יצאו רשעי� ג� משאר השבטי�"ולכאורה צ

אלא נראה ? יוצאי חלציו של אד� עד סו� הדורות רק צדיקי� ולא יהיה ביניה� ג� רשעי�

אבל א� שבסו� שנית� המלכות . שיעקב רצה לתת מלכות ליוס� ולכ� נת� לו הכתונת פסי�

ויעקב , והוא עני� של שררה, דבכורה נת� לו, מ ליוס� נת� שכ� אחד על אחיו"ליהודה מ

וא� שג� מיהודה היו מלכי� . ויהוא שכול� מלכי� יהיו רשעי�, אחאב, ראה שירבע�

שהיה צדיק ולכ� ש� המלכות , מ תחילת המלכות נוסדה על ידי דוד"מ, רשעי� כמו מנשה

וכ� , י אחיה השלוני"כ ירבע� שנמשח ע"דהוא מלכות של צדק משא, היתה מלכות בית דוד

  .ת ומלכות� היו של רשעאחאב ויהוא שהיו הראשוני� למלכו

ולכ� נסתלקה מיעקב רוח הקודש שלא רק היו אנשי� יחידי� שיצאו מאפרי�   

דהיינו החפצא של מלכות ולא , ומנשה שיהיו רשעי� אלא דהמלכות תהיה מלכות של רשע

שיהיו לה� זיקה  רק הגברא של המל" ולכ� חשב שאינ� ראויי� לברכה זה המיוחדת

  .לשררה

  

  



        

ספר שמותספר שמותספר שמותספר שמות



 ספר שמות

 עד 

        ותותותותשמשמשמשמ

  

  ����    אאאא    ����

  

משה משה משה משה : : : : ויקרא אליו אלקי� מתו" הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנניויקרא אליו אלקי� מתו" הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנניויקרא אליו אלקי� מתו" הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנניויקרא אליו אלקי� מתו" הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני, , , , כי סר לראותכי סר לראותכי סר לראותכי סר לראות' ' ' ' וירא הוירא הוירא הוירא ה

מבני� אב כיצד זה הסוד מבני� אב כיצד זה הסוד מבני� אב כיצד זה הסוד מבני� אב כיצד זה הסוד . . . . הוא משה עד שלא נדבר עמו הוא משה משנדבר עמוהוא משה עד שלא נדבר עמו הוא משה משנדבר עמוהוא משה עד שלא נדבר עמו הוא משה משנדבר עמוהוא משה עד שלא נדבר עמו הוא משה משנדבר עמו... ... ... ... משה משה משה משה 

ר יצחק על כל דבור ר יצחק על כל דבור ר יצחק על כל דבור ר יצחק על כל דבור """"אאאא. . . . המלמד על כל מה שאחריו ואימתי נקרא יסוד משיראו הוא תחילההמלמד על כל מה שאחריו ואימתי נקרא יסוד משיראו הוא תחילההמלמד על כל מה שאחריו ואימתי נקרא יסוד משיראו הוא תחילההמלמד על כל מה שאחריו ואימתי נקרא יסוד משיראו הוא תחילה

לפי לפי לפי לפי ' ' ' ' שה משה והוא אומר הנני בני� אב לכול� ויקרא אליו אלקי� וגושה משה והוא אומר הנני בני� אב לכול� ויקרא אליו אלקי� וגושה משה והוא אומר הנני בני� אב לכול� ויקרא אליו אלקי� וגושה משה והוא אומר הנני בני� אב לכול� ויקרא אליו אלקי� וגוודבור היה קורא מודבור היה קורא מודבור היה קורא מודבור היה קורא מ

        ....])])])])עעעע""""קקקק[[[[ילקוט שמעוני ילקוט שמעוני ילקוט שמעוני ילקוט שמעוני , , , , דדדד::::גגגג ( ( ( (שהוא תחלהשהוא תחלהשהוא תחלהשהוא תחלה

פ בזה "ונל. ל"פירוש ולא זחה דעתו עליו עכ, ל"וז, זית רענ� ביאר משנדבר עמו' ובס

וכל מדת הגאוה מפסיק בי� ', דמשה היה העניו מכל אד� וטע� הדבר שמשה היה שליח ה

לתת התורה ' שיהיה שליח ה, ולכ� משה, שהאנכי של השליח בא באמצע,  לשליחהמשלח

את ' וזהו מה שיאמר המדרש דכשמינה ה, היה העניו מכל כדי שיתקיי� שליחותו בשלמות

', ומשה לא התגאה בזה שדיבר אתו ה, משה והופיע אליו בפע� הראשו� אמר משה משה

וכשמשה ענה הנני הפירוש הוא שמוכ� . �והיה אותו משה אחרי הדיבור כמו שהיה מקוד

וכ� גבי יוס� , וכמו שמצינו גבי אברה� שענה הנני גבי העקידה, אני לקבל השליחות

וכ� על כל דיבור ודיבור היה עונה משה הנני . דענה יוס� הנני, כששלחו יעקב אל אחיו

ר את מי אומ' ואשמע את קול ה) "ח:ו(וכמאמר הפסוק בישיעה . 'שמקבל הוא שליחות ה

  ."אשלח ומי יל" לנו ואומר הנני שלחני

   

  ����    בבבב    ����

        

  )כא,א(    ויהי כי יראו המילדות את האלקי� ויעש לה� בתי�ויהי כי יראו המילדות את האלקי� ויעש לה� בתי�ויהי כי יראו המילדות את האלקי� ויעש לה� בתי�ויהי כי יראו המילדות את האלקי� ויעש לה� בתי�

ואת ' ויב� את בית ה, כמו שכתוב, שקרוי� בתי�, בתי כהונה ולויה ומלכות. ויעש לה� בתי�

 .סוטהכדאיתא במסכת , ומלכות ממרי�, כהונה ולויה מיוכבד, )מלכי� א ט(בית המל" 

  )י ש�"רש(

רב . ויהי כי יראו המילדות את האלקי� ויעש לה� בתי�, :)יא(סוטה ' איתא בגמ  

אהר� , ד בתי כהונה ולויה"מ. ושמואל חד אמר בתי כהונה ולויה וחד אמר בתי מלכות



  ברכת יצחק

 עה 

ויאמר מל" מצרי� למילדות העבריות ... דוד נמי ממרי� קאתי , ד בתי מלכות"ומ. ומשה

יוכבד , ד אשה ובתה"מ.  חד אמר אשה ובתה וחד אמר כלה וחמותה,רב ושמואל', וגו

  .כ"ע, ד כלה וחמותה יוכבד ואלישבע"ומ, ומרי�

אז בתי� היינו , )אשת אהר�(דאי הוי יוכבד ואלישבע , ונראה דלשיטת� אזלי  

ד "דלמ. 'ב בכונת הגמ"אלא דצ. הוי כהונה ומלכות, ואי הוי יוכבד ומרי�, כהונה ולויה

שהרי לא רק יוצאי משה היו לוי� אלא כל שבט לוי נבחר , ויה היינו משה ואהר�כהונה ול

  .)א שעמד בזה"במהרש' ועי(? ולמה נקט דוקא משה להתייחס אחריו לויה. לעבודת הלוי�

ג� די� י ושהרי משה היה לו, היא דמשה היה לו די� לויה בפני עצמו' ואפשר דכונת הגמ

 א� שלא היה כה� מזרע אהר� אלא די� מיוחד היה ,לואי�ועבד עבודה כל ימי המ, כה� גדול

' ועי. ימי המלואי�'  במה ששימש משה בז).י(תענית '  גמ'עי[ .למשה שעבד בתורת זר

  ].)מה' סי(ברכת יצחק '  בזה בסכ"שמ

כ משה ג� "א, שא� מדובר בדי� מיוחד שהיה למשה רבינו, נראה דזה אינו, מיהו  

,  משהכוללובתי מלכות לא , .)קב(זבחי� ' ובגמ.) טו(עות שבו' כדמבואר בגמ, היה מל"

שמשה , אבל לגבי יוכבד ואלישבע לא אמר בתי מלכות. אלא מרי� שיצא ממנה דוד המל"

שאחד מיסודות , ולכ� לא חשיב בתי מלכות, ש לבניוהורישלא , היה לו די� מסוי� של מל"

פ "דאע, כ הוא הדי� לגבי לויה"א. של המל" הוא מה שבניו וזרעו יורשי� המלכות ממנו

ואינה , ע היה"שמשה עשה עבודה אי� זה דוקא משו� קדושת לויה שהיה לו אלא די� בפ

  .שייכת ללויה הנוהגת לדורות

ואשר נראה מזה דמה דהלוי� זכו לקדושת לויה ולעבודת הלוי� במקדש היה   

פקיד� במקדש עד דעדיי� לא נבחר שבט לוי לת, משו� מסירות הנפש של יוכבד ואלישבע

כהונה , בסוטה' וזהו כונת הגמ). כו,שמות לב" (אלי' מי לה"כשאמר משה , מעשה העגל

ה� היו הנבחרי� לעבודת , אלי' שאלו שנאספו על משה כשאמר מי לה, אהר� ומשה, ולויה

  .אבל הכל היה תלוי מעיקרא במשה, המקדש

שמת על לוי לוית "תא אי' אתה כוננת'ב, בתפילת המוס� של יו� הכפורי�, אול�  

." לשרת" קדשת' ואהר� קדוש ה, ח� וחסד ומכל אחיו כתר לו עטרת עמר� נבחר מזרע לוי

שהרי לוי נבחר א� קוד� , ומבואר דלוי נבחר א� מקוד� למעשה העגל ומעשה המילדות

, )א"מלכי� ה' ט מהל"פ(� "ועיי� ברמב. ומבואר ג� דהיה בחירה מיוחדת לעמר�. [לעמר�

, ונשלמה תורה על ידו, עד שבא משה רבינו. במצרי� נצטוה עמר� במצות יתירותו, ל"וז

  ).]שמות' פריש (ועיי� במש" חכמה . �"ואפשר שפיוט זה הוא מקור להרמב. ל"עכ



 ספר שמות

 עו 

ויעקב אבינו למד בניו כול� , ל"וז, שכתב) ג"עבודת כוכבי� ה' א מהל"פ(� "וכ� עיי� ברמב

וצוה את . יבה ללמד דר" הש� ולשמור מצות אברה�והבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו ביש

� "ומהרמב. ל"עכ. בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה כדי שלא תשכח הלמוד

ל דזה היה בחירה לתורה וללמד "אלא די, נראה דבחירת לוי היה כבר על ידי יעקב אבינו

  .אבל לעבודה עדיי� לא נבחר', דר" ה

, וללוי אמר תומי" ואורי" לאיש חסיד""כתיב , ויובברכת משה רבינו לשבט ל  

האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר . אשר נסיתו במסה תריבהו על מי מריבה

, יורו משפטי" ליעקב ותורת" לישראל. כי שמרו אמרת" וברית" ינצרו, ואת בניו לא ידע

, )ה האמר לאביו"ד(י "רשוכתב  ).י�ח,דברי� לג ("ישימו קטורה באפ" וכליל על מזבח"

נאספו כל בני לוי וצויתי� להרוג את אבי אמו והוא , אלי' כשחטאו בעגל ואמרתי מי לה"

ומשבט , שהרי לוי� ה�, א לפרש אביו ממש אחיו מאביו"וא. מישראל או את אחיו מאמו

  ".שנאמר כל בני לוי, לוי לא חטא אחד מה�

,  ומטע� זה זכו להיות נבחרי�,הרי מבואר בפסוק שאספו על משה בשעת העגל  

היה משעה , שרואי� דג� מה שהיו מורי הע�' יורו משפט" ליעקב'אלא דפסוק מוזכר ג� 

  .שאספו אל משה בשעת העגל

        

        ����    גגגג    ����

        

        ).).).).וווו, , , , שמות בשמות בשמות בשמות ב((((והנה נער בוכה והנה נער בוכה והנה נער בוכה והנה נער בוכה 

ית וכבר דחו זה ואמרו א� כ� עש. רבינו שלמהלשו� , ל קולו נשמע כנער"� וז"מבועיי� בר

� "ומה שכתב הרמב. ל"עובי הקול עכטע� שיזכיר הכתוב ועוד מה , ל מו�למשה רבינו בע

ונראה :). יב(ה סוט' זה הוי שיטת רבי נחמיה בגמ, בעל מו�ית למשה רבינו כ עש"דא

חולי� ' בואר במסולוי נפסל לשירה בעובי הקול כדמ, רבינו היה לוידמשה ' דכונת הגמ

אמר בתורה בלוי� ומב� ל זה שנ"פסק וז) ח"כלי המקדש ה' ג מהל"פ(� "והרמב.). כב(

� המקדש ממקו� למקו� ישוב מצבא העבודה אינו אלא בזמ� שהיו נושאיחמשי� שנה 

י� ולא במומי� אלא בקול אבל לדורות אי� הלוי נפסל בשנ. נוהגת לדורותואינו מצוה 

  ירהאה לי שאינו נפסל אלא לומר שויר, קולו מרוב הזקנה יפסל לעבודתו במקדששיתקלקל 

  .ל"אבל יהיה מ� השערי� עכ



  ברכת יצחק

 עז 

ל שהסתפק במה דלוי נפסל "יק זצ'צד סולובי"ר מר� הגרי"והנה שמעתי ממו  

והנה ממה .  לשירה כיו� שנתקלקל קולובנתקלקל קולו אי הוי פסול מו� או דאינו ראוי

ת שוער חזינ� דהוי פסול מו� דאי הוי פסול � שנפסל רק לשירה ולא להיו"שכתב הרמב

שכתב וממה . ה נוגע כלל לכשרותו להיות שוער כיו� שנתקלקל הקול אי� זבשירה לבד

אלא , חזינ� דהוי פסול מו� לגבי שירה, היות שוערדקלקול הקול אינו פוסלו ל� "הרמב

כ עשית למשה "� שכתב דא"והנה נראה דזהו כונת הרמב. רהדפסול מו� זה פוסל רק לשי

  . וזה פסול מו�קלקול הקול נו דנפסל לשירה משו� דהיי, רבינו בעל מו�

   

        ����    דדדד    ����

        

   ).).).).יייי, , , , שמות בשמות בשמות בשמות ב((((    ותקרא שמו משהותקרא שמו משהותקרא שמו משהותקרא שמו משה

כ אחר שמשה חזר "וא, ה לו בת פרעהשנתנהוא ש� מצרי , תמוה שהרי הש� משהיש ל

שקראו לו אביגדור או טוביה , וריושנתנו לו הלעמו היה מ� הראוי שיקרא אז בש� 

  .י אביו ואמו"י שנית� לו עבש� משה ולא בש� העברכ למה נקרא "וא. ל"כדמבואר בחז

יות הגואל ונות� התורה הוא משו� מידותיו ואשר נראה לבאר בזה דמה דמשה נבחר לה

י כשרנותיו הנפלאי� " והנה משה נתגדל בבית פרעה וע.הנפלאי� שהיה בחיר מי� האנושי

ל והלא כבר כתיב "וז) יא, ב(ה ויגדל משה "י ד"דמבואר ברשהיה ממונה על בית פרעה כ

שמינהו פרעה על ביתו , לגדולהא הראשו� לקומה והשני " יהודה בראמר רבי, גדל הילדוי

ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלת� וירא איש מצרי מכה איש ", והנה כתיב. ל"עכ

היה לו , תמנה משה על בית של פרעהשנונראה דכונת הפסוק היא שאחר ". ועברי מאחי

שימות פרעה והוא ימל" במקומו ואז יהיה בידו עד ולחכות , ות חשבו� שלא להסתכ�לעש

, יכול להתאפקכשמשה ראה מצרי מכה איש עברי לא היה אמנ� .  מצב אחיולשנות את

וזהו גדלות משה כאיש מצרי . ומשה הכה את המצרי, פר# החוצהומידת האמת והיושר 

ולכ� . חכהמ לא "דהיה יכול לחכות עד שיגדל כוחו לעזור ישראל ומ, וחלק מבית פרעה

  להראות גדלות משה שבתור , י בת פרעה"נשאר שמו משה שהוא ש� המצרי שנית� לו ע

        .איש מצרי יצא אל אחיו וסיכ� את עצמו כדי להציל איש עברי אחד

   

  ����    הההה    ����
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מכה איש עברי מכה איש עברי מכה איש עברי מכה איש עברי חיו וירא בסבלות� וירא איש מצרי חיו וירא בסבלות� וירא איש מצרי חיו וירא בסבלות� וירא איש מצרי חיו וירא בסבלות� וירא איש מצרי ויהי בימי� הה� ויגדל משה ויצא אל אויהי בימי� הה� ויגדל משה ויצא אל אויהי בימי� הה� ויגדל משה ויצא אל אויהי בימי� הה� ויגדל משה ויצא אל א

        ))))יביביביב����יאיאיאיא,,,,שמות בשמות בשמות בשמות ב ( ( ( (....בחולבחולבחולבחולאי� איש וי" את המצרי ויטמנהו אי� איש וי" את המצרי ויטמנהו אי� איש וי" את המצרי ויטמנהו אי� איש וי" את המצרי ויטמנהו י י י י ויפ� כה וכה וירא כויפ� כה וכה וירא כויפ� כה וכה וירא כויפ� כה וכה וירא כ. . . . מאחיומאחיומאחיומאחיו

דמשה היה גדול במצרי� ונראה דהיה יורש , י"לגדולה כדמבואר ברש, ויגדל משה השני

וכשיצא אל אחיו יתו של פרעה וחשב את עצמו כמצרי המלכות מפרעה וכל ימיו גדל בב

איש מצרי או האיש ה, היה צרי" לבחור מי הוא אחיו, יוראה איש מצרי מכה איש עבר

והמצרי , העולה הגדולה הזאתהרשה לו לראות את ומידת האמת והחסד שבמשה לא . עברי

ולכ� קראו (איש חשוב במצרי� והיה , י"וטרי ישראל כדמבואר ברשהיה הממונה על ש

איש או אנשי� בתורה היינו שהיו צרי דהיינו חשוב שכל מקו� שנאמר התורה איש מ

 ג� היה איש והאיש עברי, הקודמת של מצרי�היה מציג את תרבות והאיש מצרי ) חשובי�

נוגש אלא מצב זה וראה שמקומו הוא לא ע� המצרי הולרגע הסתכל משה על . נכבד וחשוב

, ת מצרי� שבו גדלשהסתכל על המצרי ותרבו, הפסוק ויפ� כה וכהוזהו כונת . ע� הישראלי

המצרי אינו איש חשוב ונכבד  דהיינו ש,וירא כי אי� איש, המוכה והנרד�והאיש הישראלי 

מצרי כתיב בקרא וי" את המצרי ולא איש ולכ� , אלא מצרי מכוער נטול חסד, תרבותובעל 

בתרבות צרי הזה וראה את האכזריות הכרו" שכבר הבי� משה שאי� חשיבות ומעלה למ

ירש גדלותו שפוזהו , וחשב את עצמו כמצרי, צרי�ולהדגיש שמשה בא מתרבות מ. מצרי�

כשבא משה למדי� נקרא , בעד האמת והצדק, הבית פרע, מכל אשר ידע מהבית שגדל בו

  ).יט�ב. (צרי הצילנו מיד הרועי�איש מצרי כדכתיב ותאמר� איש מ

  והנה במדרש תנחומא איתא דיוס� זכה להקבר באר# ולא משה משו� דבמשה   

 לעול�, א� שמל" במצרי�, שיוס�, ופירוש הדברי�. כתיב איש מצרי ויוס� נקרא איש עברי

שגדל בבית המל" חשב על אבל משה . רק כעברי בגלות במצרי�לא חשב על עצמו כמצרי 

  .ולכ� לא זכה להקבר באר#, עצמו כמצרי

  

        ����    וווו    ����

  

  )ו:ג" ('ויאמר אנכי אלקי אבי" אלקי אברה� אלקי יצחק ואלקי יעקב וגו"

... כיר יחיד במקו� רבי�אבל יז, "אלהי אבותי""על דר" הפשט כמו : "�"וברמב  

וכ� " נגלה עליו בקולו של אביו): "א:ג(ובשמות רבה ". ודעת רבותינו אלהי עמר� אבי"



  ברכת יצחק

 עט 

ויאמר אנכי אלקי אבי" שנגלו עליו בקולו של עמר� אביו כדי שלא "במדרש תנחומא 

  ".יתירא

  :� ריש הלכות מלכי� שכתב"פ הרמב"ואשר נראה לבאר בזה ע  

. וכ� היה הדבר בכל העול� עד אברה�' � הראשו� וכועל ששה דברי� נצטוה אד

נצטוה יתר על אלו במילה והוא התפלל שחרית ויצחק הפריש מעשר והוסי� 

ובמצרי� .  תפלה אחרת לפנות היו� ויעקב הוסי� גיד הנשה והתפלל ערבית

  .נצטוה עמר� במצות יתירות עד שבא משה רבינו ונשלמה תורה על ידו

שעמר� נצטוה במצוות יתירות במצרי� עד , י" דהיינו עמר�וזהו כוונת אלקי אב  

שתפקיד משה שית� את התורה בסיני ועל ידי כ� . שבא משה רבינו ונשלמה התורה על ידו

בהוציא" את הע� ממצרי� תעבדו� את האלקי� על "כדכתיב , נשלמה הגאולה ממצרי�

רות ומשה המשי" ובמצרי� עמר� התחיל בזה שנצטוו במצוות יתי) יב:ג" (ההר הזה

  .בעבודת אביו עמר�

  

        ����    זזזז    ����

        

    ''''הלא אנכי ההלא אנכי ההלא אנכי ההלא אנכי ה ישו� אל� או חרש או פקח או עור  ישו� אל� או חרש או פקח או עור  ישו� אל� או חרש או פקח או עור  ישו� אל� או חרש או פקח או עור אליו מי ש� פה לאד� או מיאליו מי ש� פה לאד� או מיאליו מי ש� פה לאד� או מיאליו מי ש� פה לאד� או מי' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה

        ).).).).יאיאיאיא,,,,שמות דשמות דשמות דשמות ד((((

או מי ישו� . "לפני פרעה על המצרימי למד" לדבר כשהיית נדו� , � פהה מי ש"י ד"וברש

ואת , # במצות הריגת"אל� שלא נתאמ במדרש תנחומא פירש מי עשה פרעה ,"אל�

 לאספקלטורי� ההורגי� מי עשאו�.) שבת קמ(תיו חרשי� שלא שמעו בצוותו עלי" משר

  .עשיתי כל זאת' הלא אנכי שמי ה. ונמלטתעורי� שלא ראו כשברחת מ� הבימה 

, משהעל חושי האד� אלא על סיפור הצלת י פירש שמדובר כא� לא רק "והנה רש  

דהיינו מי . ד מ� החושי� והעדרתו נזכר בקראהיה כל אח, שאי היה המדובר על החושי�

ועיי� , אבל עור או בעל ראיה לא כתיב, רש או פקחוכ� ח, ש� פה לאד� או מי ישו� אל�

דהיינו , המאורעות בחיי משהי שמדובר כא� על "ולכ� פירש רש. באב� עזרא שעמד על זה

 כבד פה ואינו ראוי להיות אמר שהואשמשה , ופירוש הפסוק הוא. ד פרעהאי" שניצל מי

ד והרי א� מכבר אני עומ, אני אהיה ע� פי"משה טועה אתה שהרי ' ואמר לו ה, 'שליח ה

וא� שאתה לא הכרת את זה א" עמדתי ליד" , מפרעהליד" שאלמלא כ� לא היית ניצול 



 ספר שמות

 פ 

ל" כבר התחיל ואני אבל המינוי ש. לשמר" כשתעמוד לפני פרעה" מפרעה ואמשי" להציל

  .כבר מזמ�ד ליד" עומ' ה

        

        ����    חחחח    ����

        

  )יז,ד( ואת המטה הזה תקח ביד" אשר תעשה בו את האותותואת המטה הזה תקח ביד" אשר תעשה בו את האותותואת המטה הזה תקח ביד" אשר תעשה בו את האותותואת המטה הזה תקח ביד" אשר תעשה בו את האותות

אותו המטה שנברא בי� השמשות נמסר לאד� הראשו� מג� עד� ואד� מסרו לחנו" לוי אומר 

ואברה� ליצחק ויצחק ליעקב ויעקב הוריד , וחנו" מסרו לנח ונח לש� וש� מסרו לאברה�

והיה , ביתו נתנו בפלטרי� של פרעהושללו כשמת יוס� . ואותו למצרי� ומסרו ליוס� בנ

וחמד אותו בלבו , וראה את המטה ואת האותות אשר עליו, יתרו אחד מחרטומי מצרי�

כשבא משה .  עודלקרב אליוולא היה אד� יכול . ולקחו והביאו ונטעו בתו" הג� של ביתו

ושלח ידו , האתות אשר עליונכנס לג� ביתו של יתרו וראה את המטה וקרא את , לתו" ביתו

לפיכ" נת� לו את . וראה יתרו למשה ואמר זה עתיד לגאול את ישראל ממצרי�, ולקחו

  )ט"פל, א"פרקי דר( .צפורה בתו לאשה

בלע� נת� עצה לשעבד� . יתרו היה אחד מיועצי פרעה יחד ע� איוב ובלע�  

ויתרו ברח וזכה שמשה . רי�איוב שתק ונידו� ביסו. ונהרג בסו� בסיי�, ולזרוק הבני� ליאור

מפני שידע שש� היה ) טו,שמות ב(ונראה דזהו הטע� שברח משה למדי� . חתנונעשה 

  . שש� היה יתרו,המרכז לההתנגדות לפרעה

שהיה המלכות (א� אחד לא הבי� שפרעה וכל ממשלת מצרי� , ובזמ� ההוא  

ה ראה והבי� ורק מש. היה יכול ליפול) וששלטה בעול� שני� רבי�, החזקה בעול�

ראה שכא� ; וזה שחזה משה בקוראו את אותיות המטה. שמלכות אכזרי זאת יכול ליפול

וכשהבי� משה פירוש האותיות הכתובות על . כתוב המכות שיפילו את פרעה ומלכותו

שא� , התפלא יתרו, וה� מראי� על המכות שיפילו את מצרי�, )ב"ש באח"" עד"דצ(המטה 

לא האמי� שממשלה עצומה וחזקה ) משלת הזדו� של מצרי�שהתנגד לפרעה ולמ(יתרו 

וכשראה . הבי� את זה, שבעל חזו� היה, ורק משה, כמצרי� היתה עומדת להיפרד וליפול

  .נת� לו את בתו צפורה לאשה, יתרו שמשה הוא בעל חזו� ובעל תבונה כזאת

        

  ����    טטטט    ����
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� ועניו וכול� ממשה אמר � ועניו וכול� ממשה אמר � ועניו וכול� ממשה אמר � ועניו וכול� ממשה אמר ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכ""""אי� הקבאי� הקבאי� הקבאי� הקב, , , , יוחנ�יוחנ�יוחנ�יוחנ�' ' ' ' אמר ראמר ראמר ראמר ר

חנינא לא העשיר משה אלא מפסולת� של לוחות שנאמר פסל ל" שני לוחות חנינא לא העשיר משה אלא מפסולת� של לוחות שנאמר פסל ל" שני לוחות חנינא לא העשיר משה אלא מפסולת� של לוחות שנאמר פסל ל" שני לוחות חנינא לא העשיר משה אלא מפסולת� של לוחות שנאמר פסל ל" שני לוחות ' ' ' ' רבי חמא בררבי חמא בררבי חמא בררבי חמא בר

        ....))))::::נדרי� לחנדרי� לחנדרי� לחנדרי� לח ( ( ( (אבני� כראשוני� פסולת� של" יהאאבני� כראשוני� פסולת� של" יהאאבני� כראשוני� פסולת� של" יהאאבני� כראשוני� פסולת� של" יהא

כ אי" "א, ב דכיו� דמדות האלו שיהא גבור חכ� עשיר ועניו נאמרו בכל הנביאי�"והנה צ

. וקוד� שזכה בפסולת של הלוחות, שירה שכינתו על משה קוד� שנעשה ע"השרה הקב

וכי גרע נבואת משה במצרי� משאר הנביאי� שכול� היו , ה למשה במצרי�"ואי" דיבר הקב

  .עשירי�

ואשר נראה לומר בזה דמה דמשה היה צרי" לכל עניני� אלו היה דוקא בתורת   

קוד� מת� , אבל שניבא מקוד� לזה, נות� התורה ונבואתו שזכה בו בסיני בתור נות� התורה

ומה דשאר הנביאי� אחר משה היו צריכי� , תורה היה סגי לכאורה אפילו א� לא היה עשיר

להיות גבורי� ועשירי� וענוי� וחכמי� זהו משו� דנבואת שאר הנביאי� הוי חלק מנבואת 

ועיי� בספר נדרי זרוזי� . וכול� זכו בנבואה מעי� נבואת משה, משה שהוא אב לנביאי�

  . שעמד בזהש קלוגר"להגר

' שתמה א� נביא צרי" להיות גבור ועשיר וכו) 'דרשה ה(� "והנה עיי� בדרשות הר  

כ פשוט שצרי" להיות בעל "א, לההמו� ולכ� צרי" שיהיה בעל צורה' משו� שהוא שליח ה

כ אי" זה שמשה רבינו היה כבד "שעיקר נבואתו הוא מה שמדבר לע� א, דיבור צח בלשונו

ה לא רצה שיאמרו מה שהע� קבלו התורה "� דאדרבה הקב"# הרותיר. פה וערל שפתי�

כח , אלא אדרבה, והסכימו לדברי משה היה משו� שהושפעו על ידי צחות לשונו של משה

  .ולכ� משה אדו� הנביאי� היה כבד פה, האמת שבנבואת משה הוא הוא שהשפיע עליה�

  ,ל"וז, דעיי� בשמות רבה דאיתא, �"ע בדברי הר"אבל צ

כיו� שזכה לתורה ,' לא איש דברי� אנכי'א זכה משה לתורה כתיב בו עד של  

, וכ� לעתיד לבא' .אלה הדברי� אשר דבר משה'שנאמר , נתרפא לשונו והתחיל מדבר

ועל ' 'ועלהו לתרופה מי שהוא אל� לועט מתרפא לשונו ומצחצח מיד בדברי תורה שנא

' .מזה ומזה ה� כתובי�'ה שנאמר ואי� מזה ומזה אלא תור' הנחל יעלה על שפתי מזה ומזה

  '.מרפה לשו� ע# חיי�'ה ראה לשונה של תורה שמרפא את הלשו� שנאמר "אמר הקב

ולכ� . ותורה עצמה מרפאה הלשו�, הרי דמשה כשנת� את התורה נתרפא לשונו  

כבר לא היה ', ואז היה השעה שהיה צרי" להיות עשיר וגבור וכו, בשעה שנת� משה התורה

  .ערל שפתי�
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        ואראואראואראוארא

        

  ����    אאאא    ����

  

והבאתי אתכ� אל האר# אשר נשאתי את ידי לתת אתה לאברה� ליצחק וליעקב ונתתי "

  )ח:ו:" ('אותה לכ� מורשה אני ה

והוצאתי והצלתי , והנה בפסוקי� הקודמי� נכללו כל ארבע הלשונות של גאולה  

דמה דלא : "ל"ובתורה תמימה כתב וז.  וגאלתי ולקחתי שכנגד� תיקנו ארבע כוסות בפסח

תקנו והבאתי אתכ� אל האר# מפני שבהיותנו עתה בגלות והאר# מסורה בידי זרי� אי 

אלא דלפי דבריו קשה למה בבית שני שאז היינו על אדמתנו ".  אפשר לישא כוס יי� על זה

  .לא תקנו כוס חמישי

קאי ג� " והבאתי אתכ� אל האר#"ל שמעתי דהבטחת "ד זצ"ר הגרי"והנה ממו  

ולכ� יש מנהג להביא כוס חמישי .  ולכ� עדיי� לא תקנו כוס לזה, העתידהעל הגאולה 

.  שהרי אליהו יבוא לבשר על הגאולה, הנקרא כוס של אליהו שמורה על הגאולה העתידה

ועיי� בתורה תמימה שכתב דלכ� תיקנו כוס מיוחד לשמו של אליהו לזכרו� ורמז שאנו 

  .מקווי� לביאתו ולתחיית האומה והאר#

מורה על זה שהאר# נחלתנו לעול� ושתהיה ירושה לנו " מורשה"אה דלשו� ונר  

והנה . ל שפסוק זה מורה על הגאולה העתידה"כ שפיר י"וע). עיי� בהעמק דבר(לעול� 

אעלה אתכ� מעני מצרי� אל אר# הכנעני והחתי "אמר ) יז:ג(ע� משה ' מקוד� כשדיבר ה

, אבל כא� לא הזכיר העמי� כלל, "לב ודבשוהאמרי והפריזי והחוי והיבוסי אל אר# זבח ח

  .שמדובר כא� על הגאולה עתידה

  

  ����    בבבב����

  

ויחזק לב פרעה ולא שמע אליה� כאשר דבר ויחזק לב פרעה ולא שמע אליה� כאשר דבר ויחזק לב פרעה ולא שמע אליה� כאשר דבר ויחזק לב פרעה ולא שמע אליה� כאשר דבר     ויאמרו החרטמ� אל פרעה אצבע אלקי� היאויאמרו החרטמ� אל פרעה אצבע אלקי� היאויאמרו החרטמ� אל פרעה אצבע אלקי� היאויאמרו החרטמ� אל פרעה אצבע אלקי� היא

        ))))טוטוטוטו,,,,חחחח((((    ''''הההה
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והיינו כדי להראות שנתמעטו . ' פע� הראשונה שהחרטמי� כתיב חסר יזהכתב רבנו בחיי ד

' אצבע אלקי� היא'� שכיוונו באמר� "ועיי� בדברי הרמב. שופ�י כי"ולא יכלו לפעול ע

  .ולכ� לא הצליחו בכישו� שלה�, לומר שמעשי משה ואהר� מאלקי� ה�

ולא יכלו החרטמי� לעמד לפני משה מפני השחי� כי "מיהו במכת שחי� כתיב   

ל "צו. 'והנה ש� עוד פע� חרטמי� כתיב בלא י). י,ט" (היה השחי� בחרטמ� ובכל מצרי�

ורק אחר שהוכו ', דאחר מכת כני� חזרו עוד פע� לדעת� שהכישו� שלה� גדול ממעשה ה

  .'בלא י' חרטמ�'בשחי� חזרו ונתמעטו וכתיב עוד 

דא� לא כ� למה הביא� , ונראה דלכ� הזכיר עוד פע� את החרטומי� במכת שחי�  

שאחר מכת אלא דרצתה התורה להראות , התורה להזכיר� כא� כיו� שלא עשו שו� דבר

כני� חזרו עוד לדעת� הרעה ורק אחר שהוכו בשחי� הבינו עוד שאי� ביד הכישו� שלה� 

  .'כלו� מול מעשה ה



  ברכת יצחק

 פה 

  באבאבאבא

  

  ����    אאאא    ����

  

  )ב,יא( כלי כס� וכלי זהבכלי כס� וכלי זהבכלי כס� וכלי זהבכלי כס� וכלי זהב    דבר נא באזני הע� וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותהדבר נא באזני הע� וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותהדבר נא באזני הע� וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותהדבר נא באזני הע� וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה

, אברה�, שלא יאמרו אותו צדיק, בבקשה ממ" הזהיר� על כ". אי� נא אלא לשו� בקשה

  )י ש�"רש( .לא קיי� בה�' ואחרי כ� יצאו ברכוש גדול'קיי� בה� ' ועבדו� ועינו אות�'

וכבר תמהו המפרשי� למה היה צרי" לבקש מהע� ולא לצוות אות� כמו בשאר   

פ בזה דעני� שיצאו ברכוש גדול הוא תנאי ביציאה שיצאו לחירות באופ� "ואשר נל. מצוות

לכ� היה צרי" . ע אלא תנאי באופ� היציאה לחירות"אינו עני� בפו. כזה שיהיה ברכוש גדול

. שיהיה דוקא מדעת� ורצונ� בכדי להגדיר את אופ� היציאה שיהיה בדר" חירות ועושר

 .ופשוט. וזהו דוקא אי הוי בדעת� ורצונ� הטוב

 

  ����    בבבב    ����

  

אר# וכל המול לו כל זכר ואז יקרב לעשתו והיה כאזרח ה' וכי יגור את" גר ועשה פסח לה"

  )מח:יב:" (ערל לא יאכל בו

ל והיה האזרח "יכול כל המתגייר יעשה פסח מיד ת: "ה ועשה פסח"י ד"וברש  

א שכל גר א� באמצע "ע מה הה"וצ".  האר# מה אזרח בארבעה עשר א� גר בארבעה עשר

  .ד ניס�"השנה יביא קרב� פסח מיד א� דאינו י

  :ל"בהעלות" וז' והנה עיי� במש" חכמה פ  

� דא� דגר צרי" להביא קרב� עולת העו� זה דוקא בלא עשה פסח אבל עשה יתכ

פסח ע� הצבור סגי בלא קרב� והוא האזרח האר# ותו אינו צרי" להביא את קרבנו 

' ולכ� אמר וכי יגור כו.  כמו שישראל אכלו פסח בלא קרב�, כ בקדשי�"ואוכל אח

שמעתה יהיה , פירוש, #ז כי לעשותו והיה כאזרח האר"המול לו כ' ועשה פסח כו

רק כ� , וא� כי זה חדש לא נזכר כלל.  ככל כשרי ישראל לכל הלכותיו בלא קרב�

.  האשה דערל גוי טובל ואוכל פסחו לערב ולא נזכר קרב� כלל' משמע דסו� פ

  ).מחוסרי כפרה' ריש הל(אור שמח בזה ' ועיי� מה שכתבתי בס
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  .בעני� זה) ד"ס' סי(ל "לברג זצשמחה ע' ג ר"ועיי� עוד בספר שלמי שמחה להרה

ד "ר מר� הגרי"ויסוד זה דקרב� פסח משמש ג� כקרב� גירות שמעתי ג� ממו  

אבותיכ� לא נכנסו " ,דאיתא ש�.) ד� ט(בכריתות ' והוכיח זה מהגמ, ל"יק זצ'סולוביצ

כי מולי� היו כל הע� : דכתיב, בשלמא מילה'  וכולברית אלא במילה וטבילה והרצאת ד�

". 'ואעבור עלי" וארא" מתבוססת בדמי" ואומר ל" בדמי" חיי וגו: אי נמי מהכא, �היוצאי

והרי מבואר דהמילה היה משו� גירות וכ� הקרב� , "בדמיי ד� פסח וד� מילה", י ש�"וברש

בשניה� היו בתורת , ולכ� נתנו ד� פסח וד� מילה לאות על הבתי�, פסח היה מדי� גירות

  .גירות וכניסה לברית

א דיצטר" להביא קרב� "דה, א שגר המתגייר יביא קרב� פסח מיד"ז מוב� הה"ולפ  

הררי קד� ' עיי� בזה באריכות בס(ר והסכי� על ידי "כ� הצעתי למו.  פסח להשלי� גירותו

  ).ז"נ' ב ס"ח

.  קרב� פסח ומילה ה� שתי מצוות עשה שא� ביטל� חייבי� עליה� כרת, והנה  

כל יהודי הנימול נכנס לברית . ניס� את האד� לבריתונראה הטע� לזה משו� דשניה� מכ

ולכ� ערל . ל דבקרב� פסח כל ישראל בכל שנה ושנה נכנסי� עוד פע� לברית"וי, על ידי זה

ושמרת את החוקה הזאת למועדה "ונראה דזהו באור הפסוק . אסור לאכול בקרב� פסח

מנחות (ע "דהיינו כר, "משנה לשנה, מימי� ימימה: "י"ועיי� ברש). י:יג" (מימי� ימימה

דפירושו דבכל שנה ושנה נכנס עוד פע� לברית על , דסבר דהפסוק קאי אקרב� פסח:) לו

ה "דהיינו דשומר את ברית בי� הקב, "ושמרת"ולכ� כתיב בו לשו� , ידי הקרב� פסח

  .וישראל

  

  ����    גגגג    ����

  

  )טז:יג ("עיני" בי� ולטוטפת ידכה על לאות והיה"

, טטפת קרויי� בתי� ארבעה שה� ש� ועל", :עיני" בי� ולטוטפת ה"ד י"ל רש"וז  

  .ע"ר שיטת והיא ")ד סנהדרי� (שתי� פת באפריקי שתי� בכתפי טט

 התלויה מדרשה נלמד ראש של תפילי� בתי שמני� מוזר הוא דבר ולכאורה  

  . כתפי ואפריקי של לשונות



  ברכת יצחק

 פז 

 ראש של תפילי� דשאני בזה לבאר א"שליט גרונבלאט יוס� מהרב ושמעתי

 זה על מורה י"דש, מכוסה להיות צרי" הלב כנגד שהוא יד של  דתפילי�.יד של מתפילי�

 ורגשי ואחד אחד לכל המיוחד דבר ה� האד� ורגשי' לה רגשיו את משעבד שהישראל

.  שמי� מלכות עול קבלת של קיו� הויא ברגשיו והששליטה ,וצנוע פרטי דבר ה� היהודי

 אחד שכל דבר הוא וההבנה השכל והרי.  ושכלו ד�הא מחשבות כנגד הוא ראש השל אבל

' ה ש� כי האר# עמי כל ראו"ד המקרא וזה ,גלוי דוקא הוי ר"הש ולכ� ,אליו להתיחס יכול

 משעבד ראש השל ..)ו ברכות (ראש של תפלי� ל שאלו"דדרשו רז, "ממ" ויראו עלי" נקרא

 לה� ויש עול� באי לכל שיי" וזה המוח כנגד הוא ולכ� ,'לה אד� ושכלו של הבנתו את

  .לשונות שמביני� אות� הגוי� הוי דטטפת בזה מרומז וזלכ� .בזה והבנה תפיסה

ראש  של תפילי� שלובש זמ� כל י"ש תפילי� ללבוש צרי" למה ג� מוב� ז"ולפ  

  .והשכל ההבנה שמבוסס עליו היסוד ה� ה"לקב ואהבתו האד� דרגשי, :)מנחות לו(

  
  ����    דדדד����

        

        )ו,יד(דת ישראל בי� הערבי� דת ישראל בי� הערבי� דת ישראל בי� הערבי� דת ישראל בי� הערבי� ושחטו אותו כל קהל עושחטו אותו כל קהל עושחטו אותו כל קהל עושחטו אותו כל קהל ע

מכא� אמרו פסחי צבור נשחטי� , קהל ועדה וישראל", )ה קהל עדת ישראל"ד(י "וכתב רש

כדאיתא בפסחי� , נכנסת כת ראשונה ננעלו דלתות העזרה וכו/, בשלשה כתות זו אחר זו

  .)".סד(

פ "נל,  כתכתות דוקא ואי� פוחתי� משלשי� בני אד� בכל' הנה בה" דינא דהפסח נשחט בג

דהוא משו� שכיו� דקרב� פסח בא בכנופיא וכדי ליצור ש� צבור בהקרבת הקרב� צרי" 

שהרי קהל עדה וישראל ה� שמות . וישראל, עדה, להביא בצירו� כתות אלו של קהל

' שכתב לבאר את המכילתא פ) ו' סי(בזרע אברה� ' דעי. נרדפי� לתאר הצבור של ישראל

� לה� לישראל אלא פסח אחד שכול� יוצאי� בו ידי חובת� מני� אתה אומר שא� אי", בא

כ" , דכמו דמצוה על הצבור להקריב את התמיד' בירורי המצות פי' ובס, "ל ושחטו אות�"ת

ולכ� כל אד� מחויב . אלא דפסח יש בו מצות אכילה, מצוה עליה� להקריב את הפסח

אז מצוה על , אלא פסח אחדאבל א� אי� לה� לישראל . להקריב כדי לקיי� ג� מצות אכילה

  ).ב' בומקראי קדש לפסח סי' ועי(ש "עיי, הצבור להקריב
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, ונראה דמה דחל בי� צבור בהקרבת הפסח הוא משו� דקרב� פסח הוא קרב� הגאולה

והיחיד בעצמו אינו מובטח שיגאל דהבטחה זאת שייכת רק לכלל ישראל כולו שסופו 

  .� שמצטר� לצבור והוא חלק מהצבורוגאולת כל יחיד ויחיד הוא רק משו, להגאל

שתמה על ) מצוה ה(ח "עיי� במנ. [ימי� כמו התמיד' והנה קרב� פסח צרי" ביקור ד

ונראה ] א מתמידי�"� שהשמיט מה דפסח צרי" ביקור ורק הביא די� ביקור תמיד דפ"הרמב

שני ולכ� פסח , הוא משו� הדי� צבור שיש בפסח, דמה דקרב� פסח צרי" ביקור כמו התמיד

 ואי� לו די� צבור הכרו" בהקרבת – דרק יחידי� נדחי� לפסח שני –שאינו בא בכנופיא 

  .).פסחי� צו(' לא בעי ביקור כמבואר בגמ, הפסח

) כו,יב" (והיה כי יאמרו אליכ� בניכ� מה עבודה הזאת לכ�", בספורנו על הפסוק' עי

נות ולא תו" זמ� שאר מה העבודה הזאת לכ� שאינה ביו� מקרא קדש כשאר הקרב", שכתב

ולמה לא יספיק קרב� אחד לכל , הקרבנות שהוא מתמיד של שחר עד תמיד של ב� הערבי�

זה הזבח נעשה , זבח פסח הוא", ז שכתב"בפסוק כ' ועי". ישראל כמו בשאר קרבנות צבור

ומפני שאי� זבח בלילה , בשביל הפסיחה שהיתה עתידה להעשות בחצי הלילה של אחריו

והוצר" כל אחד , תו בזה הזמ� הנמש" אחר הלילה של אחריו בעני� הקרבנותהוצר" לעשו

  ".להקריב כי הנס נעשה לכל יחיד בפני עצמו ולא בציבור בכלל

היא דלמה כל אחד מקריב ' מה העבודה הזאת לכ�'הרי דהספורנו כתב דכונת שאלת 

� דיש עני� קרב� וזהו כדברי הזרע אברה, למה לא תסגי בקרב� אחד בעד כל הצבור, לעצמו

ע "אלא במה שתיר# כי הנס נעשה לכל יחיד בפ. צבור שיקריבו קרב� אחד בעד כל הצבור

נהפ" לנס , י ששמו ד� על כל בית ובית בנפרד"ואפשר דע. ע בכוונתו"ולא בציבור בכלל צ

, קרב� הציבור: עניני� בקרב� פסח' מ נראה דסבר דיש ב"אבל מ. ע"וצ, שנעשה ליחיד

אלא כל חבורה מביאה קרב� , ולכ� אי� מביאי� רק קרב� אחד, ו יחידי�ושישתתפו ב

  .לעצמה לקיי� ג� די� היחיד

יוסי ' סובר דא� לר) ב:קרב� פסח ב(� "והרמב[ונראה דמה דקרב� פסח נאכל בחבורה 

ש "ועיי', יעשו אותו'מ לכתחילה אי� לשחוט על היחיד שנאמר "דשוחטי� על היחיד מ

הוא כדי לצר� אחרי� אתו בקיו� הפסח , צאנו בשאר קרבנותמה שלא מ] בכס� משנה

  .משו� דיש בו די� צבור ולכ� אי� ראוי שיהא כקרב� של יחיד לבד
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  בשלחבשלחבשלחבשלח

  

  ����    אאאא    ����

  

' .סוס ורכבו ירה בי�'אנו חושבי� שקריעת י� סו� היה הסעי וגמר של היציאה ממצרי� כש

 ממה שלקו ממצרי� דהוא וזה מה דקאמר בהגדה שלקו המצרי� על הי� לפחות פי חמש

  .ולכ� הדר" ביבשה בתו" הי� היה השביל ליציאה ממצרי�. השיא של יציאת מצרי�

ולכ� הגילוי שכינה על , אבל מלבד זה קריעת י� סו� היה ג� הדר" כניסה לסיני  

ז מוב� למה "לפ. שמה שראתה שפחה על י� לא ראה יחזקאל ב� בוזי, כ גדול"הי� היה כ

כיבוד אב וא� , דבמרה קבלו מקצת מצוות, ח כולל ג� מה שקרה במרהשל פס' קריאה בז

. דזה תחילת מת� תורה שבמקצת מצוות ניתנו מיד אחר קריעת י� סו�, ופרה אדומה ודיני�

ימי� בלא ' שלא ילכו ג, ולכ� באותו זמ� תיק� משה רבינו קריאת התורה בשני חמישי ושבת

, יאת התורה הוא לדמות במקצת למת� תורהותקנת קר, דמי� שבקרא היינו תורה, תורה

� מרוטנברג צריכי� הצבור לעמוד בשעת קראת התורה כמו שהע� עמדו "ולכ� להמהר

וכיו� דקריעת י� סו� היה לא רק דר" יציאה ממצרי� אלא ג� הדר" כניסה , סביבות ההר

  .הוי חלק מעני� קריעת י� סו�' ש� ש� חוק ומשפט'סיפור מרה ומה ש, לסיני

  

  ����    בבבב    ����

        

        ).).).).בבבב, , , , שמות טושמות טושמות טושמות טו" (" (" (" (זה קלי ואנוהוזה קלי ואנוהוזה קלי ואנוהוזה קלי ואנוהו""""

והנה מה . קא דאהבתי ואפלח קדמוהיאלונקלוס די� אלקי ואבני ליה מקדש ובתרגו� א

, בית המקדש' דהתפלל משה שיבנה לה, המקדשאר התרגו� דאנוהו הוא מלשו� בית שבי

ע למדרגה של שירת הי� ביקש לבנות וכשהגי, במקדשהשירה הוא הוא משו� דמקו� 

אולה משיעבוד ל דקריעת י� סו� היה הגמר של הג"ועוד י.  שהוא מקו� השירהמקדש

.  בבני� בית המקדשוהגאולה תלויה, משה שזה יביא לגאולה העתידהולכ� התפלל , מצרי�

ל ובנה המקדש במקומו "וז) ד"מלכי� ה' א מהל"פי(� "המשיח כתב הרמבוכ� לגבי מל" 

  וזהו מה שהזכיר משה בסו� השירה מקדש , ל"וקב# נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי עכ
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  י בסוכה "שלפי רש[דזה מכוו� כנגד הבית השלישי שבו תלוי הגאולה , כוננו יד"' ה

  ].ירד מ� השמי�

            

        ����    גגגג    ����

        

        ).).).).בבבב, , , , שמות טושמות טושמות טושמות טו" (" (" (" (זה קלי ואנוהו אלקי אבי וארממנהוזה קלי ואנוהו אלקי אבי וארממנהוזה קלי ואנוהו אלקי אבי וארממנהוזה קלי ואנוהו אלקי אבי וארממנהו""""

 ואנוהו י"ברשואבני ליה מקדשא אלקא דאהבתי ואפלח קדמוהי ו די� אלקי אונקלוס תרג�

א ואנוהו לשו� " ד)ש� סה(לנוה צא� ) ישעיה לג(לשו� נוה נוה שאנ� ל אונקלוס תרג� "וז

  .ל" דודי צח ואדו� וכל העני� עכ,ושבחו לבאי עול� כגו� מה דוד" מדודנוי אספר נויו 

  הוא משו� , ונראה מה דמשה התפלל בשעת אמירת השירה בעד בני� המקדש  

  והוא המקו� של שירת , ה"ת שירות ותשבחות להקבדהמקדש הוא המקו� בעד אמיר

  אבל ', ולכ� אמר משה שא� שהוא עכשיו אומר שירה לה, הלוי� העומדי� על הדוכ�

  והנה . במקדש' הוא מצפה לזמ� שיבנה המקדש וישיר במקו� הראוי דהוא לפני ה

  ר יוסי פע� אחת הייתי מהל" בדר" ונכנסתו "תניא א.) ד� ג(ברכות ' עיי� בגמ

  בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח , לחורבה אחת מחורבות ירושלי� להתפלל

  ואמרתי לו שמעתי בת , ואמר לי בני מה קול שמעת בחורבה זו, עד שסיימתי תפלתי

  קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבני� שבעונותיה� החרבתי את ביתי ושרפתי את 

   וחיי ראש" לא שעה זו בלבד אומרת ואמר לי חיי", היכלי והגליתי� לבי� האומות

  ולא זו בלבד אלא בשעה שישראל , כ" אלא בכל יו� ויו� שלש פעמי� אומרת כ"

  ה מנענע "נכנסי� לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועוני� יהא שמיה הגדול מבור" הקב

  , מה לו לאב שהגלה את בניו, ראשו ואומר אשרי המל" שמקלסי� אותו בביתו כ"

  ה אשרי המל" "ד(י "ש ברש"ועיי, ני� שגלו מעל שלח� אביה�ואוי לה� לב

  ל אשרי כל זמ� שהיה קלוס זה בתו" בית המקדש "וז) שמקלסי� אותו בביתו כ"

  ויהא שמיה , בביתו דהוא בית המקדש' דעיקר השירה והקילוס הוא לפני ה. ל"עכ

  דהוא עני� דבר שבקדושה דכמו , ה"רבה נאמר בתורת שירה וקילוס להקב

  כ" בני אד� מקלסי� אותו למטה כשירת , שהמלאכי� שרי� לפניו במרו�

  ל� כש� שמקדשי� אותו וזה מה שאומרי� בקדושה נקדש את שמ" בעו, המלאכי�

  .בשמי מרו�
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  ל מה שאומרי� "וז) ה ועוני� יהא שמיה הגדול מבור""ד(' ש בתוס"והנה עיי  

  ה ושבח גדול הוא על כ� העול� לכ" אומרי� קדיש בלשו� ארמית לפי שתפלה נא

  וזה אינו נראה שהרי , נתק� בלשו� תרגו� שלא יבינו המלאכי� ויהיו מתקנאי� בנו

  אי� .) ד� מט(אלא נראה כדאמרינ� בסו� סוטה , כמה תפלות יפות שה� בלשו� עברי

  העול� מתקיי� אלא אסדרא דקדושתא ואיהא שמיה רבה דבתר אגדתא שהיו רגילי� 

  רשה וש� היו עמי הארצות ולא היו מביני� כול� לשו� הקודש לומר קדיש אחר הד

  .ל"הכל מביני� שזה היה לשונ� עכלכ" תקנוהו בלשו� תרגו� שהיו 

  דיהא שמיה רבה דהוי דבר ', ואשר נראה לבאר בשיטת העול� המובאת בתוס  

  , ה וזהו מה שמקנאי� המלאכי�"שבקדושה נאמר בתורת שירה ודברי קילוס להקב

  אבל שאר , ה ומתקנאי� בשירה נהדרת זו"המלאכי� היא לומר שירה להקבדעבודת 

  והא דלא . שאינ� נאמרות בתורת שירה, תפילות שבלשו� עברי אינ� מתקנאי� בה�

  .משו� דהיא מתהלי� ושאר כתבי הקודש, מתקנאי� בשירת המקדש

  

        ����    דדדד    ����

  

  )כה:טו ("נסהו וש� ומשפט חק לו ש� ש�..."

 שיתעסקו תורה של פרשיות מקצת לה� נת� במרה" :כתב ול ש� ש� ה"ד י"וברש  

  .".)נו סנהדרי� (ודיני� אדומה ופרה שבת, בה�

 ויגידו ה"ד י"ברש משנה לח� הששי ביו� שלקטו המ� לגבי) כב:טז (לקמ� ועיי�  

  :למשה

 פרשת משה לה� הגיד לא שעדיי� ללמוד יש ומכא� .מיומיי� היו� מה שאלוהו

 את ששאלו עד', וגו והכינו הששי ביו� והיה) ה פסוק (לה� לומר שנצטווה שבת

 ענשו ולכ" .לכ� לומר שנצטויתי', ה דבר אשר הוא) כג פסוק (לה� ואמר, זאת

  ).ר"ש (הכלל מ� הוציאו ולא, מאנת� אנה עד) כח פסוק (לו שאמר, הכתוב

 שעדיי� זה ביאור מה ולכ� ,במרה מקוד� בשבת נצטוה כבר שהרי ע"צ ולכאורה  

 תורה של פרשיות לה� נת� דבמרה בזה לבאר יש ולכאורה.  המ� פרשת לה� הגיד לא

 ימי�' ג ילכו שלא התורה קריאת ג� משה תיק� שש� ,אות� שילמדו דהיינו ,בה� שיתעסקו
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 דהיינו בה� שיתעסקו י"רש כוונת וזה ,בה� שקראו הפרשיות אלו ולכאורה .תורה בלא

  .אלו צוותבמ נצטוו לא עדיי� אבל, אות� דילמדו

  :ל"וז י"רש בכונת �"הרמב ביאר וכ�  

 ולימד הה� החוקי� שהודיע� משמע, בה� שיתעסקו פרשיות שאמר י"רש ולשו�

 את אבינו אברה� שלמד הדר" על, בכ" אתכ� לצוות ה"הקב שעתיד אות�

, לבב ובטוב בשמחה אות� יקבלו א� ולדעת במצות להרגיל� זה והיה, התורה

 שמוע א� שאמר זהו, במצות יצוו� שעוד והודיע�, נסהו �וש שאמר הנסיו� והוא

  .בה� אות" יצוה אשר למצותיו והאזנת אלהי"' ה לקול תשמע

        

        ����    הההה    ����

        

  ))))טזטזטזטז,,,,יזיזיזיז((((    בעמלק מדור דורבעמלק מדור דורבעמלק מדור דורבעמלק מדור דור' ' ' ' ה מלחמה להה מלחמה להה מלחמה להה מלחמה לה����ויאמר כי יד על כס יויאמר כי יד על כס יויאמר כי יד על כס יויאמר כי יד על כס י

ה הורמה לישבע בכסאו להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק " ידו של הקב,י"וברש  

ה שאי� שמו ואי� "נשבע הקב. וא� הש� נחלק לחציו, מר כסאומהו כס ולא נא. עולמית

  .כסאו של� עד שימחה שמו של עמלק כלו וכשימחה שמו יהיה הש� של� והכסא של�

ובפשטות . ה הוא מגילת אסתר"" שלא נזכר בו שמו של הקב"הספר היחיד בתנ  

רי וחה פועל מא"והקב, טע� הדבר הוא שכל הנסי� שבמגילת אסתר ה� נסי� נסתרי�

,  מני�הל אסתר מ� התור"וכ� אמרו חז. הפרגוד ואינו נראה אלא לבעל אמונה המבי� דבר

  .דהכל נעשה בהסתר', ואנכי הסתר אסתיר פני ביו� ההוא וגו

שכתב דמה , ל"אבל ראיתי בספר לימודי ניס� להגאו� רב ניס� ליפא אלפערט זצ  

סתר מדבר אודות המ� ומה ה אינו נזכר במגילת אסתר משו� שמגילת א"דשמו של הקב

דכל תוכ� מגילת אסתר הוא לזכור את עמלק , שרצה להשמיד את היהודי� ובסו� הוא נתלה

דכל זמ� שעמלק קיי� , ה"ולכ� לא נזכר שמו של הקב, שהמ� מצאצאי עמלק היה, ולמחותו

  .ה של�"אי� שמו של הקב

בע יש לומר ה דהכל נראה כט"ונראה מה דאי� אנו רואי� בגלוי את מעשה הקב  

וזהו לפי הטע� , ה נגלה לעי� כל לא היה מקו� לאמונה ובטחו�"דהוא משו� שא� היה הקב

נ "אבל לפי מה שכתב הגר. ה אינו נזכר במגילת אסתר"שביארנו למה שמו של הקבהראשו� 

רשע יש ה מתגלה לעי� כל הוא משו� שעדיי� "ל יש לומר מה דאי� הקב"אלפערט זצ
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לכ� ה ו"ולכ� עמלק מפריד ביננו להקב' וזה מכסה את מעשה ה, יי�בעול� ועמלק עדיי� ק

ולעיני כל ' את הדעה אז ימלא האר# ,  אבל בימות המשיח כשימחה עמלק,אינו נראה לכל

  .ואז יהיה שמו וכסאו של�ויבינו השגחתו בעול� ' ו את מעשה הראי

        

        ����    וווו    ����

        

    י� אחריה בתופי� ובמחלותי� אחריה בתופי� ובמחלותי� אחריה בתופי� ובמחלותי� אחריה בתופי� ובמחלותותצא� כל הנשותצא� כל הנשותצא� כל הנשותצא� כל הנש    ותקח מרי� הנביאה אחות אהר� את התו� בידהותקח מרי� הנביאה אחות אהר� את התו� בידהותקח מרי� הנביאה אחות אהר� את התו� בידהותקח מרי� הנביאה אחות אהר� את התו� בידה

        ))))ככככ,,,,טוטוטוטו((((

היכ� נתנבאה כשהיתה אחות אהר� קוד� שנולד משה אמרה עתידה אמי שתלד ב� שמושיע 

  ):סוטה יב, י ש�"רש(את ישראל 

ונראה דכונת הפסוק דנקראת מרי� הנביאה מפני שעכשיו נתקיימה על י� סו�   

  .הנבואה של מרי� על הישועה ממצרי�

, להיכ� הל") א,שמות ב(ויל" איש מבית לוי , דאיתא ש�, ).יב(סוטה ' ועיי� בגמ  

תנא עמר� גדול הדור היה כיו� שגזר פרעה . אמר רב יהודה בר זבינא שהל" בעצת בתו

עמדו . עמד וגירש את אשתו, הרשע כל הב� הילוד היאורה תשליכהו אמר לשוא אנו עמלי�

שפרעה לא .  יותר משל פרעהאבא קשה גזירת", אמרה לו בתו. גירשו את נשותיה�, כול�

, פרעה לא גזר אלא בעול� הזה. על הזכרי� ואתה גזרת על הזכרי� ועל הנקבותאלא גזר 

. עמדו כול� והחזירו את נשותיה�, עמד והחזיר את אשתו. 'וכו, ב"ז ולעוה"ואתה בעוה

 ר יהודה בר זבינא שעשה לה מעשה ליקוחי� הושיבה באפריו�"א. ויחזור מבעי ליה, ויקח

  .כ"ע, א� הבני� שמחה, ואהר� ומרי� מרקדי� לפניה ומלאכי השרת אמרו

ונראה דמה שמרי� יצאה בתופי� ובמחלות ג� משו� שזכרה את נבואתה   

וזכרה נבואתה במלואה ועכשיו שנתקיימה ,  להוליד ב� שיושיע את ישראלהשעתידה אמ

שהיא ואהר� , ת אהר�לכ� כתיב מרי� הנביאה אחו. אי" שהיא ואהר� רקדו לפני אמ� אז

  .והיה לה� הבטחו� בישועה שיבוא, רקדו לפני אמ�

  

  ����    זזזז    ����
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    ראשונהראשונהראשונהראשונה    ביאהביאהביאהביאה    זוזוזוזו' ' ' ' הההה    עמ"עמ"עמ"עמ"    יעבוריעבוריעבוריעבור    עדעדעדעד).  ).  ).  ).  טזטזטזטז::::טוטוטוטו    שמותשמותשמותשמות ( ( ( (קניתקניתקניתקנית    זוזוזוזו    ע�ע�ע�ע�    יעבוריעבוריעבוריעבור    עדעדעדעד' ' ' ' הההה    עמ"עמ"עמ"עמ"    יעבוריעבוריעבוריעבור    עדעדעדעד

        ).).).).עזראעזראעזראעזרא    בימיבימיבימיבימי ( ( ( (שניהשניהשניהשניה    ביאהביאהביאהביאה    זוזוזוזו    קניתקניתקניתקנית    זוזוזוזו    ע�ע�ע�ע�    יעבוריעבוריעבוריעבור    עדעדעדעד) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש, , , , יהושעיהושעיהושעיהושע    בימיבימיבימיבימי    לאר#לאר#לאר#לאר#    שבאושבאושבאושבאו((((

, יהושע בימי ראשונה אביאה קאי' ה עמ" יעבור דעד ינוהב ל"דחז בזה לפרש נראה והנה

 שרוב מקצתו ביאת היא עזרא בימי אבל', ה עמ" וזהו ישראל כנסת כל ביאת היה דאז

 האר# שקדושת א�) כו' הל תרומות' מהל א"פ (�"להרמב ולכ� עזרא ע� עלו לא ישראל

 אל תבאו כי דכתיב נ�מדרב אלא נוהגות אינ� ומעשרות תרומות אבל דארוייתא הוי ז"בזה

 דהיינו, קנית זו ע� יעבור עד כתיב ולכ�, ראשונה בירושה כמו כולכ� ביאת דבעינ� האר#

 .  עזרא ע� עלו הע� מיעוט ורק בבבל נשארו ישראל כלל שרוב מיעוט דהוי זו ע�

 לפניה� נסע שהארו� ראשונה ביאה על קאי', ה עמ" יעבור דעד לפרש יש ועוד  

 ארו� בלא היה עזרא בזמ� שניה ובביאה.  הארו� דהיינו' ה עמ" כתיב ולכ� עבור� ולח�

  .)כ� שביאר חכמה במש" ועיי�(' ה בו כתיב לא ולכ�, כורש ברשות הע� מקצת רק דעלו

 לפניה� נוסע' ה וארו�, יהושע ידי על שהיתה ראשונה שקדושה זה אי" לתמוה יש והנה

 י"ע שניה וקדושה, לבוא לעתיד לא אבל תהלשע קדשה ורק, גלויי� נסי� ידי עי הכל והיה

 נתישבו ולא, דריוש ואחריו כורש ברשות ורק הע� מקצת וביאת' ה ארו� בלא שהיה עזרא

  .לבוא ולעתיד לשעתה ונתקדשה מצרי� עולי של המקומות בכל

 פקע ישראל חטאו כי ולכ�, שכינה י"ע היתה ראשונה דקדושה תיר# חכמה במש"  

 היה שלא ארו� י"ע כיבוש היה שלא שני בית אבל, נכבשה לא אילוכ והוי לגמרי קדושת�

 תפקע כי עד המעלה ברו� הקדושה הוי לא כ"א) דיומא ק"פ סו� (שני בבית ארו�

 דלא זנות בעילת שנבעלה כלויה והנה, קיימי� בקדושת� ה� עדיי� לכ� והחורב� מהשממו�

  .ל"עכ לויה קדושת נפקע

 נסי� י"וע שכינה בגלוי היתה לאר# יהושע כניסתד, אחר באופ� לתר# נראה ואשר  

, כיבוש י"ע שלא שהיתה שניה ביאה אבל, האר# כל את שכבשו' ה צבאות ידי ועל, גלוי�

 ראשונה מביאה יפה כחה ובצניעות פרס מל" ברשיו� רק אלא עצמאי כח ובלא צבא ובלא

 וא�.  העיי� מ� הסמוי דבר על אלא מצויה הברכה דאי�.  אדיר ובכח בפרהסיא שהיתה

  .כח מחוסר ובטחו� גבורה ידי על היתה שניה ביאה אבל כח ידי על היה ראשו� שכיבוש

 שניתנו ידי על הראשונות בלוחות, תנחומא במדרש דאיתא הלוחות גבי שמצאנו וכמו

 לוחות אבל.  הקולות את רואי� הע� וכל שנאמר נשתברו) וברקי� קוללות י"ע (בגדולה

 ביאה כ� כמו, עמ" יעלה לא ואיש שנאמר, משה אלא אות� ראה אל כשניתנו השניי�
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 בלא שהיתה שניה ביאה אבל נתבטלה ובפרהסיא' ה וארו� כיבוש ידי על שהיתה ראשונה

  .לעול� קיימת' ה וארו� הצבא כל

 כל יאבדו כ�: הוא בשלח' לפ ההפטרה שהיא דבורה בשירת אחרו� הפסוק והנה  

 גיטי�' בגמ ועיי�.  שנה ארבעי� האר# ותשקט, גבורתוב השמש כצאת ואהביו' ה אויב"

 ושמחי� מאהבה עושי� משיבי� ואי� חרפת� שומעי� עולבי� ואינ� הנעלבי� רבנ� תנו:) לו(

 א"הגר ר"ממו ושמעתי.  בגבורתו השמש כצאת ואוהביו אומר הכתוב עליה� ביסורי�

 כצאת דאוהביו פסוקב מרומז דהיכ� לבאר ל"זצ קוק ה"הגראי בש� ל"זצ יק'סולוביצ

 כוונת קשה לכאורה שהרי לבאר ואמר, עולבי� ואינ� הנעלבי� אודות בגבורתו השמש

 גבורת שעת אינו השמש זריחת דהיינו השמש צאת שהרי, "בגבורתו השמש כצאת "הפסוק

 השמש זריחת ושעת, תוקפה בכל מאירה כשהשמש בחצות היא השמש דגבורת, השמש

 זהו אלא, תוקפה בכל אז מאירה ואינה ח� כ" כל אז שמש אי� הרי השמש צאת דהיינו

, היו� כחו�, היו� בחצות, השמי� ברו� כשהחמה חשוב השמש גבורת דאי� הפסוק כוונת

 הוא וכ�, ברקיע נמוכה ועדיי� כחה לשיא הגיע לא כשעדיי� היא השמש גבורת אדרבה אלא

 הכובש, גיבור דאיזהו, גבורהה מידת מראי� משיבי� שלא שמה, עולבי� ואי� הנעלבי� אלו

  .יצרו את

  

  ����    חחחח    ����

        

ותקח מרי� הנביאה אחות אהר� את התו� בידה ותצא� כל הנשי� אחריה בתפי� ובמחלות ותקח מרי� הנביאה אחות אהר� את התו� בידה ותצא� כל הנשי� אחריה בתפי� ובמחלות ותקח מרי� הנביאה אחות אהר� את התו� בידה ותצא� כל הנשי� אחריה בתפי� ובמחלות ותקח מרי� הנביאה אחות אהר� את התו� בידה ותצא� כל הנשי� אחריה בתפי� ובמחלות 

 ))))ככככ,,,,טוטוטוטו((((

ה "מובטחות היו צדקניות שבדור שהקב"שכתב ) ה בתפי� ובמחלות"ד(י "ש ברש"ועיי

 .ומקורו ממכילתא." עושה לה� נסי� והוציאו תפי� ממצרי�

א דבר נאה "� שליט"א אמר לי בש� הרב שרגא שי"א אוזבאנד שליט"י הגרוידיד  

הרי , י מלפרש אי" היה לה� תפי� עד זה שהנשי� הוציאו התפי�"דלמה המתי� רש. בזה

יסודי התורה (� "כ הרמב"פ מש"ע' ותי. שמרי� לקחה את התו� היה לו להעירכמקוד� 

לא מכווני� דעת� ויושבי� שמחי� א, כל הנביאי� אי� מתנבאי� בכל עת שירצו) "ד:ז

שאי� הנבואה שורה לא מתו" עצבות ולא מתו" עצלות אלא מתו" , וטובי לב ומתבודדי�

הרי ." לפיכ" בני הנביאי� לפניה� נבל ותו" וחליל וכנור וה� מבקשי� הנבואה. שמחה
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 למה י גבי מרי�"ולכ� לא הוקשה לרש. 'נבל ותו� וכו, דדר" הנביאי� להיות לה� כלי זמר

 שיחול  וכלי שירדהרי מרי� הנביאה כתיב ודר" הנביאי� להיות לה� תו�, היתה לה תו�

י למה היו לה� תופי� וכתב משו� שמובטחות "ורק גבי הנשי� העיר רש, עליה� הנבואה

 .ה יעשה לה� נסי�"היו צדקניות שבדור שהקב

נתנבאה והנה יש להוסי� שהנשי� הצדקניות הלכו בדרכה של מרי� הנביאה ש  

כדאיתא בסוטה ' עתידה אמי שתלד ב�'שאמרה , כשהיתה אחות אהר� קוד� שנולד משה

בעוד שהשעבוד היה קשה , הרי שמרי� היתה מובטחת א� מקוד� שהגיעה הישועה:). יב(

שא� מקוד� , הרי הלכו בדרכה, ועכשיו שיצאו הנשי� אחריה. שיבא הגאולה, על ישראל

  .לה� נסי�' היו שיעשה ההגאולה כשהיו במצרי� מובטחות 
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        הגדה של פסחהגדה של פסחהגדה של פסחהגדה של פסח

  

אבל בנוסח ההגדה שלנו , � לא הזכיר כלל מקריעת י� סו�"בהגדה של פסח של הרמב

א "ור, רבי יוסי הגליליוג� מובא במאמרי� של , "י� דיינוולא קרע לנו את ה"בדיינו איתא 

� עשר מכות ועל הגלילי אומר מני� אתה אומר שלקו המצריי� במצרייוסי ' דאיתא ר, ע"ור

ויאמרו החרטומי� אל פרעה ) טו, שמות ח(� מה הוא אומר במצרי. הי� לקו חמשי� מכות

ה וירא ישראל את היד הגדול"הי� מה הוא אומר ועל ). טו, שמוחת ח" ( אלקי� הואאצבע

כמה ). לא, שמות יד" (ובמשה עבדו' ויאמינו בה' את הבמצרי� וייראו הע� ' אשר עשה ה

  .כות ועל הי� לקו חמשי� מכותאמור מעתה במצרי� לקו עשר מ, עשר מכותלקו באצבע 

בסיפור ל רבי� מחברינו מוסיפי� "שכתב וזוהנה עיי� בהגדה של רבי סעדיה גאו�   

יוסי ' ר' וכורב� גמליאל אומר ,  לפני שאומרי�הוספת אגדה שאומרי� אותה' הגאולה וכו

. ל"למי שאומרה עכות לשו� רבה אינה מזיקה  בה אריכפ שיש"הגלילי עד על עוונותינו ואע

רק ו, היה חלק מנוסח ההגדה� הזכרת הנס של קריעת י� סו� לא ג מעיקר הדי"הרי דלרס

  .דכתב דאינה מזיקה למי שאומרה

� ריש "ל ביאור בדברי דהרמב"ק זצד הלוי סולוביצי"ר מר� הגרי"ושמעתי ממו  

 תורה לספר בנסי� ונפלאות שנעשו ל מצות עשה של"� וז"כתב הרמב. מ"חו' ז מהל"פ

יצאת� ממצרי� ר בניס� שנאמר זכור את היו� אשר לאבותינו במצרי� בליל חמשה עש

הנסי� שנעשו לאבותינו  סיפור יציאת מצרי� כוללת רק את � דמצות"נראה מהרמב. ל"עכ

  בסיפור אתולכ� אי� לכלול, ו בניס�"דגרמו ליציאת מצרי� בטו בניס� או לפני כ� "בט

. נה מתכלית הנסי� על הי�דתכלית המכות במצרי� היה שו, פ"ונל.הנסי� שנעשו על הי�

  שיש אלקי� שהוא מעוניי� , ועל יד� לכל העול�, המכות היתה להראות למצרי�דתכלית 

  שמתחילה כשבא משה לפני . ומשגיח בכל קורות העול� ובפרט בעסקי עמו ישראל

  לא ידעת את , שמע בקולו לשלח את ישראלאשר א' ויאמר פרעה מי ה"כתיב , פרעה

  וכונת כל המכות היתה ללמד לפרעה , )ב, שמות ה" (וג� את ישראל לא אשלח' ה

  ואול� בעבור זאת העמדתי" בעבור הראת" את כחי "ולעמו שיש אלקי� כדכתיב 

  ולמע� תספר באזני בנ" וב� בנ" "וכדכתיב ) טז, שמות ט" (ולמע� ספר שמי בכל האר#

  שמות " ('ר התעללתי במצרי� ואת אתותי אשר שמתי ב� וידעת� כי אני האת אש
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  ', אבל בי� סו� היה יד ה. הוא האלקי� שמראי� באצבע' והאצבע בא להראת שה) ב,י

  . � שבטחו בחיל� ובכח הסוס והרכבהכה את המצריי� והרס כח' דהיינו שביד ה

  הוא מצוה " והגדת לבנ""הנלמד מ, והנה המצוה לדורות של סיפור יציאת מצרי�  

  ה ועני� זה לומדי� מהמכות "על האב ללמד לבנו את יסודי האמונה והשגחת הקב

  אבל המצוה , ולכ� א� דלקו המצריי� פי חמש על הי� ממה שלקו במצרי�. במצרי�

  וזה נלמד מהעשר מכות שבאו בבחינת , ה"היא ללמד על מציאות והשגחת הקב

  .� רק אלו נכללו בנוסח ההגדה"ולהרמב, מ"יפור יצורק אלו נכללו במצות ס, אצבע
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  יתרויתרויתרויתרו

        

        ����א א א א     ����

        

  )ז,יח(ויצא משה לקראת חתנו וישתחו וישק לו ויצא משה לקראת חתנו וישתחו וישק לו ויצא משה לקראת חתנו וישתחו וישק לו ויצא משה לקראת חתנו וישתחו וישק לו 

. שתהא אימתו עלי", שנאמר שו� תשי� עלי" מל", מל" שמחל על כבודו אי� כבודו מחול

  :)סנהדרי� יט(

י "שוכ� הוא בר.) קב(זבחי� ' והנה למשה רבינו היה די� מל" כדמבואר בגמ  

ולכ� קשה . ע קרא דויהי בישורו� מל" נאמר על משה"ולראב) ה וכ� תעשו"ד. טו(בשבועות 

ומל" שמחל על כבודו אי� , אי" משה השתחוה ליתרו בבואו אליו שהיה בפני ע� ועדה

  .ועיי� במש" חכמה שעמד על זה. ע"וצ. ואי" מחל משה על כבודו ליתרו, כבודו מחול

ה ינאי "ד. סנהדרי� יט(' עיי� בתוס,  למחול על כבודווהנה במה שמל" אינו יכול  

ואינו בעלי� , שכתב מטע� דהוי מצות המקו� כ" ואי� בידו להפקיע מצות המקו�) המל"

  .ח שתורה דיליה והוי בעלי� על כבודו"כמו ת, על כבודו למחול

חד דהוי חיוב כבוד , דיני�' והנה נראה לבאר בזה יותר דבחיוב כבוד למל" יש ב  

דהנה דמה , ועוד חיוב כבוד לחפצא של המלכות, ע"לגברא דמל" וזהו מצות כבוד בפ

, וזהו קרא דמצות מינוי מל", דמל" אינו יכול למחול על כבוד נלמד מקרא דשו� תשי�

דבמל" א� אי� מכבדי� אותו הרי אינו מל" ומה שאחרי� מכבדי� אותו שה� כפופי� 

כבדי� אותו הרי אינו מל" ופקע מלכות ושררה לדעתו זהו מעצ� ש� המל" ואי לא היו מ

ח "וכמו שחייבי� בכבוד ת, ולכ� בחיוב כבוד למל" מלבד מצות כבוד לגברא דמל", שלו

  .שאלמלא כ� אינו מל" וחסר במלכותו, חייבי� ג� בכבודו', וכו

א� אי� מכבדי� ' ח חובת כבוד הוי חיוב רק לגברא שאפי"ח שת"ובזה שאני מת  

  .אבל במל" חיוב כבוד הוי קיו� במלכותו מעצ� החפצא וש� מלכות, ח" תאותו הרי נשאר

דחיוב כבוד למל" הוי חלק , ולכ� מבאור היטב למה נלמד מקרא דשו� תשי�  

ולכ� אי� המל" יכול למחול דאי� זה , ממצות מינוי מל" שחייבי� לכבדו דזהו קיו� במלכותו

ו קיו� במצות מינוי מל" דהוי מצות חיוב לגברא דמל" אלא קיו� בחפצא של המלכות וזה

  .שאי� בידו להפקיע מצות מינוי מל"' וזה כונת התוס, הצבור
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ר "וכ� שמעתי ממו. והנה משה היה מל" בלא מינוי אלא בתורת גברא היה מל"  

כ ראש "ג והיה ג"שהיה מל" וכה, ל שלמשה רבינו היו כל המינוי� בגברא"ד זצ"הגרי

ויותר מזה . ולכ� היה בעלי� למחול על כבודו, י� נכלל הכלשבתורת אדו� הנביא, סנהדרי�

שהיה חלות ש� מל" למשה אבל ודאי לא היה מצות מינוי מל" חל על ישראל ' שהרי אפי

ולכ� , מצות שנצטוו בכניסת� לאר#' דלא נצטוו למנות מל" עד כניסת� לאר# דזהו אחד מג

ומה שהיו צריכי� , ת מינוי מל"לא היה נוהג קרא דשו� תשי� במשה שעדיי� לא היה מצו

אבל לא מדי� החפצא דמלכות ודי� , היה אז רק מדי� כבוד לגברא דמל", לנהוג כבוד למל"

  .ולכ� היה משה יכול למחול על כבודו, כבוד מטע� מצות מינוי

. אמר רב מפני מה נענש שאול מפני שמחל על כבודו, :)כב(יומא ' והנה עיי� בגמ  

שמתחילת מלכותו מחל על כבודו וגילה על עצמו שאינו כדאי , ל"וז, י ש� כתב"וברש

י נראה דמה שהפסיד מלכותו אינו משו� העבירה שמחל על "והנה מרש. ל"עכ, למלו"

ד דמה דמל" אינו יכול למחול על "ולפי. אלא שגילה על עצמו שאינו ראוי למלו", ככודו

שמחל על כבודו חסר במינוי ולכ� כ, כבודו משו� דזה חלק ממינוי המל" שמכבדי� אותו

אלא הוא חלק מעצ� , ואי� זה משו� האיסור עליו למחול, למלכות ונתבטל מלכותו

 .מלכותו

 

 ����    בבבב    ����

  

א� נאמר ל ואני תמה "וז.  יו� השבת לקדשוה זכור את"ד) ח, שמות כ(ת "� עה"עיי� ברמב

וחות בל ויתכ� שהיה. תב בלוחות הראשונותלמה לא נכ, זכור ושמור מפי הגבורה

וזו כונת� באמת ,  פירש לישראל כי שמור נאמר עמוומשה, הראשונות ובשניות כתוב זכור

 נאמר עמו אבל שמור רק, יה כתוב בלוחות ראשונות ושניות� זכור ה"הרי דלהרמב. ל"עכ

 .ולא היה כתוב בלוחות

 י משה אבל"שכתב דשמור נאמר ע) ד:י' דברי� ו(ב "ועיי� בהעמק דבר לנצי 

שכתב דמה , ל"י קמנצקי זצ"ב להגרועיי� בספר אמת ליעק. יה כתוב שמורבלוחות ה

 נו משו� שבלוחות היו הרבה תיבות בגדרבפרשת יתרו זכור ובפרשת ואתחנ� שמור היי

והביא ראיה . הכתיב היה שמור והקרי היה זכורקריי� ולא כתיב� או כתיב� ולא קריי� וכא� 
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 ישמח משה במתנת חלקו בו ושני"שבת ה שחרית של ששמור היה נכתב מנוסח התפל

 .ירת שבתלוחות אבני� הוריד בידו וכתוב בה� שמ

  שבלוחות , א� שחלק עליו, ע בפרשת יתרו שהביא שיטת הגאו�"ועיי� בראב 

  פ דברי "וטע� הדבר נראה לפרש ע. ובשניות שמור, ראשונות היה כתוב זכור

  והוא היוצא ,  במצות עשהכ כי מדת זכור רמזו"ל ואמת הוא ג"� שכתב וז"הרמב

  כי העושה מצות אדוניו אהוב לו ואדוניו מרח� , ממדת האהבה והוא למדת הרחמי�

  כי , והוא למדת הדי� ויוצא ממדת היראה, ומדת שמור במצות לא תעשה, עליו

  ולכ� מצות עשה גדולה ממצות לא , הנשמר מעשות דבר הרע בעיני אדוניו ירא אותו

  כי המקיי� ועושה בגופו ובממונו רצו� אדוניו , ולה מהיראהכמו שהאהבה גד, תעשה

  , ולכ" אמרו דאתי עשה ודחי לא תעשה, הוא גדול מהנשמר מעשות הרע בעיניו

  " ועשה חסד לאלפי� לאהבי ולשומרי מצותי", � על הפסוק"וכ� עיי� ברמב. ל"עכ

  חייבנו בה כי הוא האהבה שנת' לאהביו ה� המוסרי� נפש� עליו וכו) 'ו' שמות כ(

  דיקי� אלקי" בכל לבב" ובכל נפש" ושאר הצ' ואהבת את ה' בנפשותינו כמו שנאמ

 .ל"יקראו שומרי מצותיו עכ

שהיו קוד� , שבלוחות הראשונות, הונראה דחלוק לוחות ראשונות ושניות בז 

 אה על גודל המעלה שמוכני� באהבה אפילוהדגיש לכתוב בה� זכור שמר, מעשה העגל

 הדגיש בלוחותז "אבל אחר מעשה העגל שחטאו בע, ושמור היה רק בעל פה, למסור נפש�

ולכ� כתוב בלוחות שניות .  השבת והיו צריכי� שמירה יתירהשניות היראה שלא יבאו לחלל

  .שמור

   

  ����    גגגג    ����

  

        ). ). ). ). טוטוטוטו, , , , שמות כשמות כשמות כשמות כ" (" (" (" (וכל הע� רואי� את הקולותוכל הע� רואי� את הקולותוכל הע� רואי� את הקולותוכל הע� רואי� את הקולות""""

ני לקבל  לפני הר סישבח� של ישראל שכשעמדו כול�ואיתא במכילתא רבי אומר להודיע 

יצרנהו כאישו� הדבור ומפרשי� אותו שנאמר יסובבנהו יבוננהו את התורה היו שומעי� את 

 של ישראל שכשעמדו ולהודיע שבח�. הדבור יוצא היו מפרשי� אותועינו שמכיו� שהיה 

מלמד , מר וכל הע� רואי�סיני לקבל את התורה שלא היו בה� סומי� שנאכול� לפני הר 

ר מלמד שלא היו בה� חרשי� שנאמר כל אש, בה� אלמי� שנאמר ויענו כל הע� שלא היו
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צרי" לומר להודיע שבחו ב בכונת המכילתא דלכאורה היה "והנה צ .נעשה ונשמע' דבר ה

פ "ונל. ח של ישראל אמור כא�דאיזה שב, שריפא לכל הסומי� ואלמי� וחרשי�ה "של הקב

  ולכ� א� היה חסר באחד מחושיו היה חסר , לודהרי אד� קולט ידיעות דר" החושי� שבזה 

  הרי אופ� הדבור היה , וכיו� שישראל היו רואי� את הנשמע. בסיני' בתפיסת דבר ה

  לא רצו שיעכב , וכשישראל קלטו את האמור בסיני, והיה נכנס לתו" האד�, שונה

   כיו�, נכנס בתוכ� וריפא אות�' שדבר ה, שו� דבר בתפיסת� ולכ� נתרפאו ממילא

  ולכ� המאמר הראשו� של . וזהו שבח� של ישראל', שנתרחבו כח חוש� להבי� דבר ה

  , שהבינו כל דבור וקלטו אותו מיד, רבי במכילתא הוא להודיע שבח� של ישראל

  וזהו אותו שבח של ישראל שנתרחבו חוש� כדי שיקבלו כל התורה ושלא יהא לה� 

  וזהו , וקפו הוא שגר� לרפואת�ורצונ� להבי� הדבור בכל ת. שו� עכוב בתפיסת�

  . שבח� של ישראל

   

  ����    דדדד    ����

  

        ). ). ). ). וווו, , , , שמות כשמות כשמות כשמות כ" (" (" (" (ועשה חסד לאלפי� לאהבי ולשומרי מצותיועשה חסד לאלפי� לאהבי ולשומרי מצותיועשה חסד לאלפי� לאהבי ולשומרי מצותיועשה חסד לאלפי� לאהבי ולשומרי מצותי""""

מרי מצותי אלו ולשו, מהמכילתא לאוהבי זה אברה� וכיוצא בו� שהביא "עיי� ברמב

יושבי� באר# ישראל רבי נת� אומר לאוהבי ולשומרי מצותי אלו שה� . הנביאי� והזקני�

  מה ל" יוצא לישר� על , מה ל" יוצא ליהרג על שמלתי את בני. על המצוהנותני� נפש� ו

 . יוצא ליצלב על שאכלתי את המצהמה ל", שקראתי בתורה

  . והנה יש לבאר למה אברה� נקרא אוהבי והנביאי� והזקני� נקראו שומרי מצותי 

  אבל גבי , � הדי�הנביאי� והזקני� מסרו נפש� מ' דלעני� המצוה דקידוש ה, ונראה

  ואברה� , אברה� אבינו העקדה היה למעלה מ� הדי� שהיה מוכ� להקריב את בנו

  , אבל הנביאי� והזקני� מסרו נפש� במדרגה של שומרי מצותי. עשה את זה מאהבה

  שהרי , ורבי נת� אמר שכול� מדרגה אחת. וזהו שומרי מצותי, שעשו כמצוה עליה�

  ללמוד תורה , לה ממה שנצטוו לשמור את המצוותא� הזקני� מסרו נפש� אבל למע

 .וברית מילה ומצה

  כדמבואר בקרא זרע אברה� , ועוד יש לבאר דאברה� הוא במדרגה של אוהבי 

  והנביאי� . זה מדרגה של אהבה, שאברה� קיי� כל התורה א� קוד� שנצטווה, אוהבי
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  ה דאוהבי מדרגה ונרא. חשיבי שומרי מצוות, והזקני� שקיימו המצוות אחר שניתנו

  דאוהבי ה� חסידי� ושומרי מצוותי ה� צדיקי� וכדמבואר , גדולה משומרי מצוותי

  אלא דיש . שהרי גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, ב"וצ. באב� עזרא

  אבל , זהו כשכבר ניתנו המצוות, לומר דגדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה

  ל "ועוד י. יה� בדבקותו העצומה א� קוד� שניתנואברה� קיי� המצוות והתיחס אל

  אבל במדרגה של אהבה גדול מי שאינו , גדול המצווה ועושה, דבעצ� קיו� המצוה

  . מצווה ועושה

  

  ����    הההה    ����

  

 ). ). ). ). גגגג""""יייי, , , , שמות כשמות כשמות כשמות כ" (" (" (" (לא תגנובלא תגנובלא תגנובלא תגנוב""""

או אינו אלא זה , בגונב ממו�) ויקרא יט(לא תגנובו , נב נפשות הכתוב מדברי בגו"וברש

מה לא תרצח לא תנא� מדבר , דבר הלמד מענינואמרת . ולהל� בגונב נפשותב ממו� הגונ

סנהדרי� (ד "יתת בא� לא תגנוב דבר שחייבי� עליו מ, ד"שחייבי� עליה� מיתת בבדבר 

 ).ו"פ

  ל כל הגונב ממו� השוה פרוטה ולמעלה "� ריש הלכות גניבה וז"ועיי� ברמב 

  קשה דהיה צרי" לכתוב דגניבת וקצת . ל"לא תגנוב עכ' עובר על לא תעשה שנא

  ד "ר הגרי"ושמעתי ממו. דלא תגנוב בגניבת נפשות איירי, ממו� אסור מלא תגנובו

  בת ממו� ג� נכלל גני, � סובר דאחר דנלמד מלא תגנובו איסור ממו�"דהרמב, ל"זצ

 .תחת לאו דלא תגנוב

   מה )ו, י שמות כא"מובא ברש(� מדברי המכילתא "ונראה להביא ראיה להרמב 

  יוחנ� ב� זכאי אז� זאת ששמעה ' אמר ר, ראה אז� להרצע מכל שאר אברי� שבגו�

  הרי דלא תגנוב בהר סיני איירי ג� לעני� . 'על הר סיני לא תגנוב והל" וגנב וכו

  � לפסוק דאי� מלקות ללא תגנוב משו� "ל להרמב"ע ה"ז צ"אלא דלפי. גניבת ממו�

  גניבה כתב דאי� לוקי� על ' � ריש הל"" הרמבא. ד"דהוי לאו הנית� לאזהרת מיתת ב

  גזילה כתב דאי� לוקי� על לאו ' ובריש הל, לאו זה משו� דהוי לאו הנית� לתשלומי�

  פ דנכלל תחת לאו דלא "� סובר דאע"ל דהרמב"וצ, זה שהרי הכתוב נתקו לעשה

  .ע"דלא תגנובו הוי לאו בפ, ד"אי� זה לאו הנית� לאזהרת מיתת ב, תגנוב



 ספר שמות

 קד 

        טי�טי�טי�טי�משפמשפמשפמשפ

        

        ����    אאאא    ����

        

כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר ישל� תחת השור וארבע צא� תחת כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר ישל� תחת השור וארבע צא� תחת כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר ישל� תחת השור וארבע צא� תחת כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר ישל� תחת השור וארבע צא� תחת 

  )לז,כא(השה השה השה השה 

, אמר רבי יוחנ� ב� זכאי חס המקו� על כבוד� של בריות) "ה חמשה בקר"ד(י "וכתב רש

שה שנושאו על , שור שהול" ברגליו ולא נתבזה בו הגנב לנושאו על כתפו משל� חמשה

אמר רבי מאיר בא וראה כמה גדולה כחה של . הואיל ונתבזה בו,  ארבעכתפו משל�

' והוא מהגמ". שה שלא בטלו ממלאכתו ארבע, שור שבטלו ממלאכתו חמשה, מלאכה

  :).עט(ק "בב

הוא משו� ' וה' ונראה לבאר דמה שהתורה קנסה את הטובח והמוכר בתשלומי ד

' תניא אמר ר:) "ק סז"ב(' איתא בגמדעל ידי זה ששחט או מכר הרי נחשב לגניבה חדשה כד

ורבא , עקיבא מפני מה אמרה תורה טבח ומכר משל� ארבעה וחמשה מפני שנשתרש בחטא

וכיו� , שפע� הראשונה שגנב משל� כפל', ונראה דמטע� זה משל� ד". אמר ששנה בחטא

יהודה ' ג ר"ר הרה"כ� שמעתי פע� ממו. (ששנה בחטא משל� כפל על הכפל דהוא ארבעה

למה ליה :) "מ לג"ב(תחילת המפקיד ' ונראה להביא ראיה לכ" מהגמ.) א"נס שליטפר

א כלי� הוא דמקני ליה "ואי תנא כלי� הו... צריכי , למתני בהמה ולמה ליה למיתני כלי�

אימא לא מקני ' וה' אבל בהמה דכי טבח ומכר משל� ד, כפילא משו� דלא נפיש כפלייהו

  .פ כפל"דהיינו ב, חשיב נפיש כפלייהוה "הרי דדו". צריכא, ליה כפילא

יוחנ� ב� זכאי ' דלר. מ"יוחנ� ב� זכאי ור' אלא דנראה דסברא זו תלויה במחלוקת ר

ורק בשה שנתבזה לנושאו על כתפו הורידה התורה מקנס וחסה , עיקר הקנס הוא חמשה

ל אב. 'הרי דאי� החיוב בעיקרו ארבע שהוא כפל של הכפל אלא ה, עליו לשל� רק ארבע

, אלא דהתורה הוסיפה עוד בשור מפני שביטלו ממלאכתו, מ עיקר החיוב הוא ארבע"לר

  .אבל הקנס הבסיסי בטבח ומכר הוא ארבע וזהו כפל על הכפל', וקנסו לשל� ה

        

        ����    אאאא    ����
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        )יט,כג(    לא תבשל גדי בחלב אמולא תבשל גדי בחלב אמולא תבשל גדי בחלב אמולא תבשל גדי בחלב אמו

א� מותר , ל"זצ, יק'מ סולובייצ"שנשאל מהגר) קנב' עמ(עיי� בספר מפניני הרב   

והשיבו . אלא על מנת לעשות עמו ניסוי מדעי, ל בשר בחלב שלא לצור" אכילהלבש

לא שתק הכתוב מלאסור ", )ב"הט "פא "מאכ' הל(שכתב , � שמותר"שמשמע מדברי הרמב

 ".ואפילו בשולו אסור ואי� צרי" לומר אכילתו, כלומר. האכילה אלא מפני שאסר הבישול

ומשמע בפשיטות דאי� איסור .  אצל בישולדמה עני� אכילה, ו הוא זה"איזה ק, ב"וצ

וא� אסרה התורה . בבישול בשר בחלב אלא במקו� שדעתו שמישהו יאכל את התבשיל

ש שאסרה התורה את "כ, אפילו מעשה הבישול אשר הוא רק ההכנה לאכילת הבשר בחלב

ומשמע להדיא דאי� איסור בבישול בשר בחלב אלא במקו� שאותו . האכילה עצמה

' עי, ולדינא. (אי� איסור, ובמכוו� לעשות עמו ניסוי מדעי, מש כהכנה לאכילתוהבישול מש

  ).פז' ד סי"יו, כ בזה בביאורי� שבספר בדי השלח�"מש

לפי , משרשי מצוה ,ל"וז, שכתב, )צב' מצ(ונראה דחולק על זה בספר החינו"   

ו תערובת� כי יש בעול� דברי� שנאסר לנ, הדומה שהוא כעני� מה שכתבנו במצות מכשפה

ואפשר שתערובת הבשר ע� החלב במעשה הבישול יהיה סיבת . בסיבת העני� שאמרנו ש�

פ "אע, וקצת ראיה לזה לפי שבא האיסור לנו במעשה התערובת. איסורו מ� היסוד ההוא

רק שלא נעשה פעולת אותו , שנראה בזה שאי� איסורו מחמת נזק אכילתו כלל, שלא נאכלנו

כ במקו� אחר שא� אולי נעשה "והזהירנו ג. עני� שאמרנוהתערובת להרחקת אותו 

ואפילו אכלו מבלי שנהנה ממנו כלל , להרחק העני�, התערובת לבל נאכלהו ולא נהנה בו

וכל זה מורה שיסוד טעמו הוא מחמת . מה שאי� כ� בשאר כל איסורי המאכלות, לוקה

  .ל"עכ, וכעני� שאמרנו בכשו�, התערובת

יסור בישול לאיסור כשו� מבואר שעצ� עשיית התערובת החינו" דימה אממה דו  

לפי שבא האיסור לנו ", כ החינו""וכמש, אסור א� בלא שו� שייכות לאיסור אכילה

, שנראה בזה שאי� איסורו מחמת נזק אכילתו כלל, פ שלא נאכלנו"אע, במעשה התערובת

ת ניסוי מדעי  לכ� א� א� בישל בשר בחלב לעשו".רק שלא נעשה פעולת אותו התערובת

  .אסור

, "לא תיכלו�", הפעמי�' בכל גלא תבשל והנה עיי� בתרגו� אונקלוס שתירג�   

. שהרי פע� אחת בודאי מדובר על האיסור בישול, ע"וצ. דהיינו דמדובר על איסור האכילה

ואינ� , מ חזינ� לפי אונקלוס דאיסור בישול שיי" לאיסור אכילה"מ, ויהיה מה שיהיה

מ בזה לגבי בישול אחר בישול בבשר "ואפשר דיש נ. [דלא תליי� אהדדי, �איסורי� נפרדי
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ואפשר שלתרגו� אונקלוס יש סעד ). טז' סי(א "ג� שושני� ח' כ בזה בס"שמ' ועי. בחלב

וא� אי� כונתו , שאיסור בישול הוא הכנה לאיסור אכילה, ל"זצ, יק'מ סולובייצ"לדברי הגר

  .]שולאינו אסור בבי, י הבישול שיאכלנו"ע

        

        ����    בבבב    ����

        

וא� ש� עבדו וא� ש� עבדו וא� ש� עבדו וא� ש� עבדו . . . . וכי יכה איש את עי� עבדו או את עי� אמתו ושחתה לחפשי ישלחנו תחת עינווכי יכה איש את עי� עבדו או את עי� אמתו ושחתה לחפשי ישלחנו תחת עינווכי יכה איש את עי� עבדו או את עי� אמתו ושחתה לחפשי ישלחנו תחת עינווכי יכה איש את עי� עבדו או את עי� אמתו ושחתה לחפשי ישלחנו תחת עינו

        ))))כזכזכזכז����כוכוכוכו,,,,כאכאכאכא. (. (. (. (או ש� אמתו יפיל לחפשי ישלחנו תחת שנואו ש� אמתו יפיל לחפשי ישלחנו תחת שנואו ש� אמתו יפיל לחפשי ישלחנו תחת שנואו ש� אמתו יפיל לחפשי ישלחנו תחת שנו

מ סבר דהוי "דר, מ וחכמי� אי זכות הוא לעבד לצאת לחירות"נחלקו ר:) יא(במשנה בגיטי� 

וחכמי� אומרי� שבגט אשה דהוי . עבדי יכול לחזורחובה ולכ� האומר ת� שטר שחרור זה ל

  .דזכי� לאד� שלא בפניו, אבל בשטר שחרור דהוי זכות אינו יכול לחזור, חובה יכול לחזור

גיטי� (מ דסבר דחובה הוא לעבד לצאת לחירות דעבדא בהפקירא ניחא ליה "והנה לשיטת ר

ו שינו או עינו נוציא העבד וכי מפני שהפיל אדונ. ע למה יוצא העבד בש� ועי�"צ, .)יג

  .לחירות דהוי חובה לו

טוב , ורגילי� העול� לתר# שעבד זה שיש לו אדו� המזיק שהפיל את עינו או שינו  

, באב� עזרא שכתב' ועי. יותר לצאת לחירות ולא להשתעבד תחת ידו של אדו� החובל כזה

 שיכנו מכה נמרצה כי שיצא העבד הפשי תחת עינו או שנו שלא יהא אדוניו אכזרי' צוה ה"

  ".יצא מרשותו חפשי ויאבד ממונו, שנו' א� ישחית עינו או אפי

מ "דמה דלר. ל"והנה שמעתי עוד תירו# נאה על זה מהרב משה בית די� זצ  

יציאות העבד לחירות הוי חובה ולא אמרינ� גביה זכי� לאד� שלא בפניו הוא משו� דדי� 

והעבד בדעתו , ות ורוצה בכ" או חובה ואינו רוצהא� הוא זכ, זכיה תלוי בדעת ורצו� העבד

אבל די� תורה שיצא העבד לחפשי בש� ועי� אינו תלוי ברצו� ודעת . בהפקירא ניחא ליה

וזה ודאי דטוב להיות ב� חורי� וחייב בכל המצוות , אלא במה שבאמת טוב לו, העבד

א� , מה שטוב לעבדולכ� צוותה התורה שיצא העבד לחירות בש� ועי� דזהו . מלהיות עבד

אבל זכי� תלוי באומד דעת העבד . שרצו� העבד הוא להיות עבד דבהפקירא ניחא ליה

   .מ דהוי חובה דניחא ליה להיות עבד"ובזה סבר ר, ורצונו

        

        ����    גגגג    ����
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        " " " " א� כס� תלוה את עמי את העני עמ" לא תהיה לו כנשה לא תשמו� עליו נש"א� כס� תלוה את עמי את העני עמ" לא תהיה לו כנשה לא תשמו� עליו נש"א� כס� תלוה את עמי את העני עמ" לא תהיה לו כנשה לא תשמו� עליו נש"א� כס� תלוה את עמי את העני עמ" לא תהיה לו כנשה לא תשמו� עליו נש"""""

        ).).).).כדכדכדכד, , , , שמות כבשמות כבשמות כבשמות כב((((

שבתורה רשות ל רבי ישמעאל אומר כל א� וא� "וזכתב , עמיי א� כס� תלוה את "וברש

שכתב את ) כב, שמות כ(פ א� מזבח אבני� "י עה"ועיי� ברש. ל"מה� עכ' וזה א. 'חו# מג

 זה וא�, שנאמר והעבט תעביטנוחובה הוא , וכ� א� כס� תלוה, מותדברי רבי ישמעאל בשל

 למה נכתב בתורה, � דהוי חובהועיי� באור החיי� שתמה כיו. ל"עכ, משמש בלשו� כאשר

ו� תנאי לומר ל דנכתב בלש"ובגור אריה פירש המהר. בלשו� א� שהוא לשו� תנאי וספק

הוא רשות ומרצונו ולא רק מ יעשנו מלבו כאילו "מ, מקומות אלו' שא� דהוא חובה בג

  .מההכרח

   ולכ� כתוב בלשו� תנאי שא�, א דאי� לה� כס� להלוות"ונראה לבאר בזה דיש בנ  

  אבל המלוה צרי" להבי� שמה שידו על העליונה ויד הלוה . יש לו כס� מצוה להלוות

  ויכול להיות שהמצב יתהפ" והוא , שחנ� אותו', זה רק משו� חסד ה, על התחתונה

  , ולכ� כתבה התורה בלשו� א�. יהיה העני הנצר" לחסד מאחרי� ולהלואה מאחר

  . לשנות את המצב והוא יהיה העניה יכול"שהקב, להראות שזה רק בתנאי שיש לו

  ל הוי מסתכל בעצמ" כאילו אתה עני "י את העני עמ" וז"וזהו מה שכתב רש  

  אבל אי� , 'ל דהיינו דמה שאתה יכול לתת לאחרי� אינו אלא בחסד ה"עכ) תנחומא(

ל "הו חיי� מיזלס זצל אודות רבי אלי"ד זצ"ר הגרי"ושמעתי ממו. אתה יותר ראוי מהעני

וכשדפק בדלת עמד ש� ,  עמושנכנס אצל גביר אדיר לדבר, לאדז בפולניאה של שהיה רב

  והיה עומד בפרוזדור עד שאמר למה אינ" נכנס פנימה שהרי , והיה לילה קר, אתולשוחח 

  אליהו חיי� שבא לבקש כס� לקנות ' השיבו ר, וכששאלו בעד איזה דבר בא, כא� קר

  .עצי� להסקה ובעד עניי לאדז

        תרומהתרומהתרומהתרומה

        

        ����    אאאא    ����

        

  )ד,כה(    ותכלת וארגמ�ותכלת וארגמ�ותכלת וארגמ�ותכלת וארגמ�
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ה ותכלת "ד(י "וכתב רש. כ"ע, מאי דתכלת עמרא הוא מדשש כיתנא תכלת עמרא הואמ

תכלת עמרא וכ� ... מדשש כיתנא דכתיב מכנסי בד שש משזר ובד היינו פשתי�  ,)עמרא

שאר צבעי� האמורי� בבגדי כהונה ארגמ� ותולעת שני שאי� בגד כהונה אלא מצמר 

מ "ולא יעלה עליה� צמר ש, כ בגדי פשתי� ילבש"בספר יחזקאל ביוהדכתיב , ופשתי�

ומדמפרש קרא שש באחד מ� . שעבודות החיצונות יש בה� צמר ע� פשת� ולא מי� אחר

  :)יבמות ד (.מ שאר המיני� צמר היו"ש, המיני�

דאפשר דמה דבעינ� צמר לשאר הבגדי� אינו משו� ' ב בראית הגמ"והנה צ  

יות של צמר משו� מעשה בגדי כהונה וכמו שהמכנסי� צריכי� אלא דצרי" לה, תכלת

  .ואי� זה עני� לתכלת כלל, להיות של פשת� כ� שאר הבגדי� צריכי� להיות של צמר

, הניחה דאי� הדי� צמר בבגדי� מדי� מעשה הבגדי�' והנראה לומר בזה דהגמ  

התורה צריכה  דאי היה ממעשה הבגדי� היה ,דתכלת עמרא הוא, אלא דהוי משו� התכלת

וממה שלא נזכר ש� בפרשת עשיית , להזכירה בפרשת פקודי בפירוש ששאר הבגדי� מצמר

 אלא משו� דתכלת הוי צמר והוי מדי� .חזינ� דדי� צמר אינו מדי� עשיית הבגדי� .הבגדי�

  .תכלת ולא מדי� עשיית הבגדי�

        

        ����    בבבב    ����

        

        )י,כה( ''''ועשו ארו� וכוועשו ארו� וכוועשו ארו� וכוועשו ארו� וכו

תפי� בעשיית הארו� בעבור שהוא קדוש ויתכ� שירמוז שיהיו כל ישראל משת  

מפני מה בכל הכלי� כתיב , וכ� אמרו במדרש רבה, ושיזכו כול� לתורה, משכני עליו�

ה יבאו הכל ויתעסקו "אמר הקב, ר שלו�"ר יהודה ב"א. ארו�' ועשו'ובארו� כתיב ', ועשית'

לבצלאל עזר והעסק שיתנדב כל אחד כלי זהב אחד לארו� או יעזור . בארו� שיזכו לתורה

  )ש�, ת"� עה"רמב. ( או שיכוונו לדברטמע

של . של מזבח ושל ארו� ושל שלח�, ר יוחנ� שלשה זרי� ה�"א, איתא:) עב(יומא ' ובגמ

של ארו� עדיי� מונח הוא כל הרוצה ליקח , של שלח� זכה דוד ונטלו, מזבח זכה אהר� ונטלו

  .ל בי מלכי� ימלוכו"ת, שמא תאמר פחות הוא. יבא ויקח

' ג, )ז"ד מי"פ' עי (הכתרי� ששנינו באבות' הזרי� ה� ג' א שג"ועיי� במהרש  

  .כתר כהונה וכתר מלכות וכתר תורה, כתרי� ה�
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כתר . בשלשה כתרי� נכתרו ישראל, ל"וז, )א"הג "פת "ת' הל(� " ברמבה"וכ  

יו שנאמר והיתה לו ולזרעו אחר, כתר כהונה זכה בו אהר�. תורה וכתר כהונה וכתר מלכות

כתר תורה הרי מונח ועומד ומוכ� לכל . 'זכה בו דוד וכו, כתר מלכות. ברית כהנת עול�

שמא . כל מי שירצה יבא ויטול. שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב, ישראל

זני� רוהרי הוא אומר בי מלכי� ימלוכו ו. תאמר שאות� הכתרי� גדולי� מכתר תורה

  .ל"עכ,  למדת שכתר תורה גדול משניה�הא. יחוקקו צדק בי שרי� ישורו

וכל מי שרוצה , דכתר תורה שיי" לכל ישראל' ועשו'כתיב בארו� דהיינו דונראה   

דכתר תורה שיי" ' ועשו'בארו� כתיב רק לכ� . כ כתר כהונה וכתר מלכות"יבא ויטול משא

  .והרוצה ליטול יבא ויטול, לכל ישראל

ומלכות הוא ג� משו� דקדושת הארו�  תורה גדול משל כהונה רונראה דמה דכת  

ולכ� . ולכ� נושאי� אותו רק בני קהת. גדול משאר הכלי� וגדול קדושתו מהשלח� והמזבח

  .גדול משאר הכתרי�, שהוא זר שעל הארו�, ג� כתר תורה

� שהעסק שיתנדב כל אחד כלי זהב או יעזור לבצלאל או "והנה מה שכתב הרמב  

  .זה שיכוונו לדבר א� בלא נתינת שו� דבר לעשות הארו�דמה עני� . ב"צ, שיכוונו לדבר

ונראה . י שמכווני� וחושבי� אודות הארו� סגי"� רק שע"ואשר נראה דלפי הרמב  

שכדי שתורה יפרח ויגדל מלבד מה שתומכי� בתורה ונותני� ממו� , דזה שיי" רק בארו�

� לה� כס� לתרו� אלו שמחשבי� תורה א� שאינ� תלמידי חכמי� ואי, עבור קיו� התורה

והיינו משו� שמחשבת� של אלו המביני� חשיבות התורה עוזר . זהו ג� עני� חשוב, לתורה

 .כ ליצור סביבה של תורה שבתוכה תורה יכולה לצמוח ולגדול"ג

 

 ����    גגגג    ����

 

        ). ). ). ). שמות כה ישמות כה ישמות כה ישמות כה י" (" (" (" (ועשו ארו� עצי שטי�ועשו ארו� עצי שטי�ועשו ארו� עצי שטי�ועשו ארו� עצי שטי�""""

וכתוב אחד ,  ארו�ועשית ל") עקב' פ(אחד אומר אלעזר כתוב ' בא חנ� אומר משו� רתניא א

כא� בזמ� שישראל עושי� רצונו של מקו� כא� בזמ� , אומר ועשו ארו� עצי שטי� הא כיצד

 :).יומא ג(שאי� ישראל עושי� רצונו של מקו� 

  יוחנ� רמי כתיב ועשית ל" ארו� וכתיב ועשו ארו� ' ר:) עב(יומא ' וכ� עיי� בגמ 

  י מצווי� "וברש[שות לו מלאכתו עצי שטי� מכא� לתלמיד חכ� שבני עירו מצווי� לע



 ספר שמות

 קי 

  כ הטילו על "שהארו� בתחילה הטיל הכתוב המלאכה על משה ואח, לעשות מלאכתו

 ].ל" אסמכתא בעלמא הוא דקאמר עכג דקראי לאו בהאי סידרא כתיבי"ואע, הציבור

  ' כ ההוא קרא בפ"ל מיהו יש עיו� בזה דהא ע"שהקשה וז) ש�(א "ועיי� במהרש 

  עקב מדובר ' ל דשהרי בפ"� לא זהו ארו� שעשה בצלאל עכעקב ועשית ל" ארו

  , בארו� שעשה משה בעד לוחות שניות ואי� זה ארו� שעשה בצלאל ושהיה במשכ�

  פ שהיה "דכתבו שאע.) חולי� צב(' ועיי� בתוס. ולכ� אי� לדייק משינוי לשו� הקרא

 .שהיה זה היה זהמ מסתמא כמו "ארו� אחר מ

כתיב ות רבה דאיתא מפני מה בכל הכלי� פ המדרש שמ"ואשר נראה לפרש בזה ע 

הכל ויעסקו ה יבואו "אמר לו הקב, שלו�' ה בריהוד' אמר ר. ועשית ובארו� כתיב ועשו

המדרש כתיב גבי ארו� דלפי , כ� עיי� בזה במדרש תנחומאו. כדי שיזכו כול� בתורה, בארו�

ינו משו� לתא דמצות בני� ועשו אהרי הא דכתיב , כל אחד חלק בתורהועשו משו� שיש ל

. תלמוד תורה שיהא לכל אחד חלק בתורהועשיית כלי המשכ� אלא מטע� מצות המשכ� 

' ובפהכתוב דבארו� שעשה בצלאל כתיב ועשו ל דלמה שינה "כ זהו שהיה קשה לחז"א

, ב בשניה� ועשולמה לא כתי, ששניה� היו להחזיק הלוחותשהרי כיו� , עקב כתיב ועשית

מדי� תלמוד תורה וא� אלא , הארו� על כל הציבור אינו משו� די� משכ�שיית דמה דהוטל ע

למוד תורה היה צרי" לכתוב מ מצד מצות ת"מ, עקב אינו ארו� שהיה במשכ�' דהארו� בפ

  .א"ומתור# קושית המהרש. ל על שינוי הלשו�"וזהו מה שעמדו חז ,ועשו

מקדש החל שאמר בתחלה ועשו לי ל בעבור " וז,ע על הפסוק ועשו"והנה עיי� בפירוש ראב

הוא שיהיה מקו�  בכונתו דעיקר תכלית בני� המשכ� פ"ואשר נל. ל"ככה ועשו ארו� עכ

, שולח� עדיי� ש� מקדש עליושבלי מנורה או .  משאר כלי המשכ�ובזה שונה הארו�, לארו�

ה ולכ� שלמ. ל"ד זצ"ר מר� הגרי"ממוכ� שמעתי , דושת מקדשאבל בלי ארו� חסר בעצ� ק

 בנה בו מקו� לגנוז הארו� למטה במטמוניות,  כשבנה המקדש וידע שעתיד להחרבהמל"

דכל זמ� בית שני א� שהארו� לא , בית הבחירה' מהלד "� ריש פ"עמוקות כדמפורש ברמב

ולכ� השתמשה . מ היה ארו� במקדש"מ, היה בקודש הקדשי� כיו� שגנזו יאשיהו המל"

אות שמעצ� די� מקדש להר,  כלשו� ועשו לי מקדשגבי הארו� שהואהתורה בלשו� ועשו 

  .וכמו שביארנו, למנוחת הארו�צריכי� מקו� 

   

  ����    דדדד    ����
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        ). ). ). ). טוטוטוטו, , , , שמות כושמות כושמות כושמות כו" (" (" (" (ועשית את הקרשי� למשכ� עצי שיטי� עומדי�ועשית את הקרשי� למשכ� עצי שיטי� עומדי�ועשית את הקרשי� למשכ� עצי שיטי� עומדי�ועשית את הקרשי� למשכ� עצי שיטי� עומדי�""""

מהו , כל דבר ודברל ועשית קרשי� כמו שנאמר ב"ל הל"את הקרשי� וזי ועשית "וברש

ע ארזי� במצרי� וכשמת צוה לבניו יעקב אבינו נט. מאות� העומדי� ומיוחדי� לכ", הקרשי�

 ה לצוות אות� לעשות משכ�"� שעתיד הקבואמר לה. להעלות� עמה� כשיצאו ממצרי�

שלו טס מטע הוא שיסד הבבלי בפיוט . י� בידכ�ראו שיהיו מזומנ, במדבר מעצי שיטי�

 מוכני� ביד� יותלהשנזדרזו ) וצר ליו� ראשו� של פסחי(מזורזי� קורות בתינו ארזי� 

 .ל"מקוד� לכ� עכ

  שא� שהיו גולי� , המשכ� והקרשי� מראי� האמונה ובטחו� שהיה ליעקב אבינו 

  מ היה לו בטחו� ואמונה לנטוע ארזי� "מ, במצרי� ועומדי� ליכנס לשיעבוד קשה

 � בהקדמתו לספר שמות שכתב"ועיי� ברמב .משכ�שידע שיגאלו ויצטרכו בעד עשיית ה

 נגמרה עד משו� דהגאולה לא, בסופו בני� המשכ�ספר הגאולה כולל דספר שמות הוא 

כ� מראה שחזרו המש, ולפי דבריו. שהשכינה היה שרוי בבתיה�, שחזרו למצב של האבות

  . ת ישראלוזה מעצ� מצות המשכ� ולכ� מראה על גאול, הגאולהלמצב הקדו� ונשל� 

  י "ה משרה שכינתו ע"ולא בתוכו דהקב, "ושכנתי בתוכ�"ויתר מכ� הרי כתיב  

  א� כשישראל , דבכל מצב. המשכ� בי� הע� הישראלי ושכ� את� בתו" טומאת�

ד� (יומא ' והנה עיי� בגמ .ניה� עד שנבוא אל המנוחה והנחלהה נמצא בי"חוטאי� הקב

דבר אחר שמעמידי� את . גדילת�ומדי� דר" שע, מאי דכתיב עצי שטי� עומדי�, .)עב

לשו� אחר , י מסמרות"הזהב מעמידי� על ציפוי "� את צפויי� וז שמעמידיי"וברש. צפויי�

, �שמעמידי� את צפויי' אחד אמר לי שכונת הגמוחסיד . ל"עו ולא נפל ציפויי� עכשלא התלי

 ישאלו לכל דלעתיד לבוא.) לא(שבת ' וכדאיתא בגמ, היא שמעמיד את הצפיה לגאולה

 . לגאולהרשי� מעמידי� את הציפוידהק, אחד א� צפית לישועה

  ל "דבר אחר עומדי� שמא תאמר אבד סבר� ובטל סכויי� ת' ש עוד בגמ"ועיי 

  דזהו יסוד הקרשי� העומדי� שנצח ישראל לא . שעומדי� לעול� ולעולמי�, עומדי�

  .ותקות� עומדת לעולמי עולמי�, ישקר
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        תצוהתצוהתצוהתצוה

        

        ����    אאאא    ����

  

  )ב:כח" (לכבוד ולתפארת"

  :�"ל הרמב"ז  

כי , כמו שאמר הכתוב כחת� יכה� פאר, � נכבדי� ומפוארי�שיהא נכבד ומפואר במלבושי

כמו שמצינו בכתנת , אלה הבגדי� לבושי מלכות ה� בדמות� ילבשו המלכי� בזמ� התורה

  .והלבישו כב� מלכי קד�... ועשה לו כתנת פסי� פירוש מרוקמת כדמות פסי�

ג " דהכהל דהוא משו�"צ, � שבגדי כה� גדול ה� כבגדי המלכי�"והנה לפי הרמב  

ואשר נראה לפרש בזה דמלכותו .  יש לו שררה על המקדש וראוי לו ללבוש בגדי מלכות

אלא השררה של הכה� גדול הוא שהוא , ג אינו על הע� שהרי זהו תפקיד המל""של הכה

 וממני� ): "יב:כלי המקדש ד' הל(� "וכ� מבואר ברמב. שולט על המקדש ועל אחיו הכהני�

גדלהו , מה שדורש הכה� הגדול מאחיו.) ד� יח(יומא '   ועיי� בגמ".ג הוא ראש הכהני�"כ

  . שא� אינו עשיר שאחיו הכהני� מגדלי� אותו ומעשירי� אותו.  משל אחיו

דכה� גדול מתמנה בפה ומסתלק בפה ): "ה כה� גדול"ד: ד� יב(ביומא ' ועיי� בתוס

ונראה מה ".  ני�ובירושלמי דריש ליה מקרא ומסתברא דהדבר תלוי במל" ואחיו הכה

כלי ' � הל"וברמב. דתלוי באחיו הכהני� הוא משו� דהוא ראש לכהני� ולכ� צרי" הסכמת�

מ ש� הביא "וכס.  ד של אחד ושבעי�"טו כתב דאי� מעמידי� כה� גדול אלא בב:המקדש ד

  .'דלא כתוס, ג דסנהדרי�"שהוא מהתוספתא פ

  

        ����    בבבב����

        

        )לה,כח(    ונשמע קולו בבאו אל הקדשונשמע קולו בבאו אל הקדשונשמע קולו בבאו אל הקדשונשמע קולו בבאו אל הקדש

,  ונשמע קולו בבואו אל הקודשרתוהיה על אהר� לש, 'יונת� אומר' סימו� בש� ר' תניא ר

  )ג"ז ה"ירושלמי יומא פ( .יבא קול ויכפר על קול ההורג נפש

  .'קול דמי אחי" צועקי�'עיי� בתורה תמימה שביאר דסמי" על לשו�   



  ברכת יצחק

 קיג 

שלא , דלא נלמד מהריגת הבל אלא דקאי על יוס�, ונראה לפרש באופ� אחר  

אבל אשמי� אנחנו על אחינו אשר ראינו "כדכתיב ,  אחיו את צעקתיו כשזרקוהו בבורשמעו

  ).כא,בראשית מב" (צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו

למה נסמכה פרשת קרבנות , ענני בר ששו�' אמר ר, :)פח(זבחי� ' ועיי� בגמ  

כתונת מכפרת . א� בגדי כהונה מכפרי�, לומר ל" מה קרבנות מכפרי�. לפרשת בגדי כהונה

הרי מבואר . כ"ע', וישחטו שעיר עזי� ויטבלו את הכתונת בד�'שנאמר , על שפיכות דמי�

  .דכתונת מכפרת על שפיכות דמי� הנלמד מיוס�

ובאי� , ונראה לבאר יותר דבגדי כה� גדול ה� במקו� כתונת הפסי� של יוס�  

והבגדי , רוד בי� השבטי�שכתונת הפסי� הביא לפי. לכפר על החטא הנורא של מכירת יוס�

באי� להראות את האחדות , תכלת ארגמ� ותולעת שני, כה� גדול שה� ג� מהרבה צבעי�

  .ולכ� הכה� גדול לובש על לבו את החוש� שחקוק עליו שמות כל השבטי�, בישראל

כי אלה הבגדי� לבושי מלכות ה� , ל"וז, )ב,כח(פ לכבוד ולתפארת "� עה"ועיי� רמב

' מלכי� בזמ� התורה כמו שמצינו בכתונת ועשו לו כתונת פסי� שפיכדמות� ילבשו ה

מרוקמת כדמות פסי� והוא כתונת תשב# כמו שפירשתי והלבישו כב� מלכי קד� וכ� הדר" 

  .ל"עכ, במעיל וכתנת

שהרי יחד ע� (ויש להעיר יותר שהרי הכה� גדול שהוא המיוחד משבט לוי [  

ולהביא אחדות ושלו� , שבא לכפר על חטא זההוא ) שמעו� היה מהיוזמי� במכירת יוס�

  .]בישראל

שהרי השמות של , והנה יש להוכיח דהבגדי כה� גדול ה� במקו� כתונת הפסי�  

משו� , ושוה� הוא האב� של יוס� בחוש�, כל השבטי� חקוקי� על השתי אבני שוה�

דות וזהו מה שמסמל החוש� שיש אח, ג הוא להביא שלו� ואחדות בישראל"דתפקיד הכה

  .וכל השבטי� מאוחדי� במסגרת החוש� והאבני שוה�, בישראל

ד מוב� למה הנשיאי� הביאו את אבני השה� ואת אבני המלואי� לאפוד ולחוש� "ולפי

וזה שה� הביאו את אבני , שהרי הנשיאי� ה� המיצגי� של כל שבט ושבט, )כז,שמות לה(

והיפ" מה שעשו , ע� ישראלהשוה� ואבני המלואי� מראה שה� פועלי� יחד בעד איחוד 

  .השבטי� כשמכרו את יוס�

        

        ����    גגגג    ����
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לבני אהר� תעשה כתנת ועשית לה� אבנטי� ומגבעות תעשה לה� לכבוד ולתפארת לבני אהר� תעשה כתנת ועשית לה� אבנטי� ומגבעות תעשה לה� לכבוד ולתפארת לבני אהר� תעשה כתנת ועשית לה� אבנטי� ומגבעות תעשה לה� לכבוד ולתפארת לבני אהר� תעשה כתנת ועשית לה� אבנטי� ומגבעות תעשה לה� לכבוד ולתפארת וווו

        ))))ממממ,,,,כחכחכחכח((((

ולא יהיה , ומכבוד השבת שילבש כסות נקיה, ל"וז, )ג"ל ה"שבת פ' הל(� "רמבעיי� בו

) רסג' ח סי"או(ע "ובשו.). יגק(שבת ' ומקורו מהגמ. ל"עכ, מלבוש החול כמלבוש השבת

ישתדל שיהיה לו בגדי� נאי� לשבת וא� אי אפשר לו לפחות ישלשל בגדיו , ל"וז, כתב

  .ל"עכ, למטה דר" כבוד

דמקדש הוי קדושת מקו� ושבת הוי , ונראה דמלבושי� נאי� הוי מכבוד שבת  

ש מלובשי� וכמו שהיו הכהני� במקד, ולכ� צרי" שיהא מלובש בבגדי� נאי�, קדושת זמ�

בבגדי� מיוחדי� לכבוד ולתפארת דהנכנס לשבת הוי כנכנס למקדש אבל לא לקדושת 

התפילה היא , ל"וז, )ד"צח ס' ח סי"או(וכעי� זה מצינו גבי תפילה . מקו� אלא לקדושת זמ�

  .ל"עכ, וראוי שיהיו לו מלבושי� נאי� מיוחדי� לתפילה כמו בגדי כהונה' במקו� קרב� וכו

רמב ' ערו" השלח� סי' עי(� במקוה לטהר את עצמ� לכבוד השבת והרבה טובלי  

ונראה דזה כמו שהנכנס למקדש חייב לטבול במקוה דה הכלל היה במקדש אי� ). א"סמ

ה "ביאת מקדש פ' � הל"רמב(פ שהוא טהור עד שהוא טובל "אד� נכנס לעזרה לעבודה אע

  .כמו כ� הנכנס לשבת מצוה לטבול, )ד"ה

  

  ����    דדדד    ����

        

        ).).).).לללל, , , , שמות כחשמות כחשמות כחשמות כח" (" (" (" ( חש� המשפט את האורי� ואת התמי� חש� המשפט את האורי� ואת התמי� חש� המשפט את האורי� ואת התמי� חש� המשפט את האורי� ואת התמי�ונתת אלונתת אלונתת אלונתת אל""""

המשפט את האורי� ואת ל והנה באורי� ותומי� אמר ונתת אל חוש� "� וז"ועיי� ברמב

ידיעה ולא הזכיר� הכתוב רק א ה"צוה אותו בעשיית� והזכיר� הכתוב בהלא , התומי�

ת האורי� שה וית� אל החש� אובמע, לבדו שאמר בצואה ונתת אל חוש� המשפטבמשה 

  ולא היה לאומני� ולא לקהל ישראל בה� מעשה , התומי� כי לא היו מעשה אומ�ואת 

  או והוא , אבל ה� סוד מסור למשה מפי הגבורה והוא כתב� בקדושה, ולא נדבה כלל

המשפט האורי� והתומי� והניח� ש� בחוש� והנה משה לקח כתב . 'וכו, מעשה שמי�

ויחגור אותו כמו שאמר וית� עליו את האפוד , �שאחרי שהלביש את אהר� האפוד והחו
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חר כ� כי לא, התומי�ש� וית� אל החוש� את האורי� ואת ויש� עליו את החו, בחשב האפוד

  .ל"נתנ� בי� כפלי החש� עכ

  דמה דנתנ� משה בחוש� אחרי שהלביש אהר� את , �"פ בשיטת הרמב"ואשר נל  

  וא� בלא האורי� , הבגדי כהונההאפוד והחוש� משו� דהאורי� ותומי� אינ� חלק מ

דהאורי� , יס� לחוש� קוד� שהלביש את אהר�ומשה לא הכנ. ותומי� יש לחוש� די� חוש�

  , ולכ� אינ� מעשה אומ�, ע ואינ� חלק מהבגדי כהונה"ותומי� ה� קיו� בפ

� "הרמבביאו שה, ע"אבל לפי ראב. י משה"ולא צוה כלל בעשיית� אלא דנכתב בקדושה ע

מהחוש� וחלק ולכאורה סבר דהוא חלק , כס� וזהבת ה� מעשה אומ� "האו, וחילק עליו

י מ בזה אי בלא האורי� ותומי� א"ולכאורה נ.בגדי כהונה שנאמר גב� מצות עשיהמה

ל "א וז"בית הבחירה ה' ד מהל"� פ"ועיי� בזה ברמב, חשיב הכה� גדול כמחוסר בגדי�

� בה� שנאמר עד ח הקדש ולא היו נשאלילא היו משיבי� ברובבית שני אורי� ותומי� שהיו 

נה בגדי� לכה� גדול כדי ולא היו עושי� אות� אלא להשלי� שמ, ותומי�עמוד כה� לאורי� 

  ל וחיסור בגדי� שאמר אינו כלו� "ד כתב וז"ובהשגת הראב. ל"מחוסר בגדי� עכשלא יהא 

   ותומי� ד אי בלא אורי�"� והראב"הרי דנחלקו הרמב. ל"שאינו מחשבו� הבגדי� עכ

  ד דאינו מחוסר בגדי� "� סובר כהראב"ונראה דהרמב. ג למחוסר בגדי�"נחשב הכה

  .ת אינ� עולי� לחשבו� הבגדי�"ואו

        

        ����    הההה    ����

  

  ' ל את הכבש האחד תעשה בבקר וגו"ת שכתב וז"ז עה"עיי� בחידושי הגרי

  ד� (ל במנחות "והיינו משו� דהרי קי' פנחס כתיב את הכבש אחד וגו' ולהל� בפ

  וא� לא הקריבו כבש בבקר יקריבו בי� , ז"דשני תמידי� אינ� מעכבי� זא) טמ

  אבל קוד� שנתחנ" המזבח א� לא הקריבו , ז אחר שנתחנ" המזבח"אול� כ. הערבי�

  כבש בבקר לא יקריבו בי� הערבי� שאי� מחנכי� את המזבח אלא בתמיד של שחר 

  ', כתיב את הכבש האחד וגותצוה דמיירי מעני� חינו" המזבח ' ועל כ� בפ. ש"יעו

  פנחס דמיירי מעיקר המצוה של תמידי� ' אבל בפ, דהוא צרי" להיות הראשו� דוקא

  דבעיקר המצוה ליכא שו� דינא דהתמיד של שחר צרי" ', כתיב את הכבש אחד וגו
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  והיינו דכתיב , ז"כ תמיד של בי� הערבי� דאינ� תלוי� כלל זב"להיות תחלה ואח

  .ל"ק עכ"שמע הראשו� ודודמ,  האחדולא, אחד

  תצוה המדבר בעני� בני� המשכ� ' התמיד נכתב בפ' ב למה פ"והנה בעצ� צ  

  פנחס דש� מדובר על הקרבנות של כל ' דלכאורה מקומו רק בפ, ועשיית הבגדי�

  תצוה מדובר בעני� חינו" המשכ� ולכ� ' ז דכא� בפ"וביאר בזה הגרי. יו� והמוספי�

  ולכ� כתיב , צוה דמחנכי� את המזבח בתמיד של שחרת' כתוב מצות התמידי� בפ

  .מיד של ב� הערבי� בחינו" המזבחהכבש האחד דצרי" להקדי� תמיד של שחר לת

  אותו היו� שעקד אברה� אבינו את יצחק , ו"והנה עיי� בתנא דבי אליהו רבה פ  

  את ' ה שני כבשי� אחד שחרית ואחד ערבית שנא"התקי� הקב, בנו על גבי המזבח

  שבשעה שישראל מעלי� את התמיד , וכל כ" למה. 'כבש האחד תעשה בבקר וגוה

  ה עקידת יצחק "זוכר הקב, 'על גבי המזבח וקורי� את המקרא הזה צפונה לפני ה

  .ל"עכ

  פנחס ' תצוה הכבש האחד ובפ' הרי התנא דבי אליהו ג� נתקשה למה כתיב בפ  

  ולכ� התמיד הוא , ידת יצחקותיר# דהאחד מרמז לעק, א הידיעה"כתיב אחד בלא ה

  במקו� העקידה ולכ� דייק בלשו� התנא דבי אליהו בשעה שישראל מעלי� את 

  .ג המזבח" אבינו העלה את יצחק עוכמו שאברה�, התמיד

  דעיקר הקרבנות הוא שיחשוב , והנה כל הקרבנות באי� בתמורה להעקידה  

  � כתיב בקרא אד� כי ולכ, � ריש ויקרא"שמקריב את עצמו וכמו שביאר בזה הרמב

  ולכ� . להראות שבאמת חייב להקריב את עצמו, ולא אד� מכ� כי יקריב, יקריב מכ�

  ולכ� הוא בא , תמידוזהו יסוד עני� ה. בבוקר מתחיל סדר הקרבנות באמירת העקידה

מה התמידי� ב קצת שהרי אברה� הקריב איל במקו� יצחק ולכ� ל"אלא דצ. לחנ" המזבח

  ל "ר אלעזר שפירא זצ"א בש� הג"צ שכטר שליט"ושמעתי מהגר. לי�כבשי� ולא איה� 

  .דג� איל כשר לקרב� התמיד, תמיד כתוב' מ למס"ש בשט"שבתשובת הרא

  

  ����    וווו    ����

  

  ז נתקיי� במקצת מה "בטור מובא ששמו של משה לא מוזכר בפרשת תצוה דעי

  ובא א מ"ומהגר, שקללת חכ� אפלו על תנאי מתקיי�, שאמר משה מחני נא מספר"
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  . אדר יו� שנפטר בו משה רבינו' תצוה בדר" כלל קוראי� בשבת של ז' שפ

  תצוה הוא משו� דפרשת תצוה ' דלא מוזכר שמו של משה דוקא בפ, ונראה  

  וכמו שביאר , הבגדי כהונה ה� בגדי מלכות, והנה. עוסקת בעני� הבגדי כהונה

   ולתפארת הוא להגדיל דהעבודה במקדש צרי" מינוי ועני� הבגדי� דלכבוד, �"הרמב

  גדיה� עליה� אי� אי� ב, שבזמ� שבגדיה� עליה� כהונת� עליה�, את הכהני�

  .כהונת� עליה�

  שכל מינוי שהיה שיי" בישראל , א קאי"ובמקו� ע, ג ומל""והנה משה היה כה  

  מזה שהיה אב , אבל המינוי� שהיו למשה נבעו מגדולתו הפנימי, היה לו למשה

  ולכ� לא היה צרי" לבגדי� שלא הצטר" לתוספת כבוד , � האנושילנביאי� ובחיר מי

  ימי ' וכשמשה היה עובד בז. ותפארת מ� החו# שגדולתו היה נובע ממקור פנימי

  ולכ� אי� שמו של משה . תענית' בבגד לב� היה משמש כדמבואר בגמ, המלואי�

   שכולו, משהשהוא גדלות חיצוני ל, מופיע בפרשת הבגדי� שאי� זיקה לבגדי כהונה

  .גדלות פנימי וכולו אומר כבוד

  מ מרומז שמו של "אבל מ, א איתא שא� ששמו אינו מוזכר"ובקול אליהו של הגר  

  ובלי האותיות של הש� , א"� ה"מ שי"משה שהאותות המילוי של משה ה� מ

  לרמז שבסתר שמו , תצוה' א פסוקי� בפ"ויש ק] א"ק= א ,נ,י,מ. [א"הגמטריא הוא ק

  דהיינו מה שלא , דכל עני� של משה הוא סתר. מופיע במספר הפסוקי�של משה 

  . נראה לעי� וכחו וגדלותו הוא הפנמיות שלו

   

  ����    זזזז    ����

  

        ).).).).ככככ, , , , חחחח""""שמות כשמות כשמות כשמות כ" (" (" (" (''''והטור הרביעי תרשיש ושה� וישפה וגווהטור הרביעי תרשיש ושה� וישפה וגווהטור הרביעי תרשיש ושה� וישפה וגווהטור הרביעי תרשיש ושה� וישפה וגו""""

� לכ, ו לרמז דוהוא נער את בני בלהה ובני זלפה"ל הא דכתיב בוי"וזועיי� במש" חכמה 

שהיה נות� הפסקה למשה בי� או דמרמז . דשוה� הוא של יוס�, כ"וד גאפנתחברו באבני 

  � הוא סו� של תרשיש ותחלתו של שוה� "ולכ� כא� שהשי, ל"ודיבור כמו שאמרו רזדיבור 

  וכדי שלא לערבב האותיות אמר ושוה� וכמו שאמרו בירושלמי פרק כיצד , �"כ שי"ג

לכ� בפרשת פקודי . ש"יה קורא גבי קובפרק ה, מברכי� גבי המוציא שלא לערבב האותיות

  .ל"ש עכ"ו עיי"עשייה לא כתב בויגבי 
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  אמר רב :) ד� לו(בסוטה ' ו גבי ושוה� על פי הגמ"והנראה לפרש טע� הוספת וי  

  יוס� שקידש ש� שמי� בסתר הוסיפו עליו אות , ר שמעו� חסידא"חנא בר ביזנא א

  ע� הערוה והעמיד על עצמו ל שנתחייד "בסתר וז, י"וברש. ה"אחת משמו של הקב

  .לכ� על האפוד היה כתוב יהוס�, ל"וכבש את יצרו עכ

  , דאיתא באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלו�' וכ� עיי� ש� בגמ  

  רצונ" שימחה שמ" , אמר לו יוס� עתידי� אחי" שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניה�

  ק על אבני מי גר� לו שיחק, ביר יעקבמידי א. 'מביניה� ותקרא רועה זונות וכו

  .אלא אביר יעקב, אפוד

  ונראה דלכ� כשהזכירה , הרי שנתוס� אות בשמו של יוס� החקוק על אבני האפוד  

  דהוא ג� מאותיות של שמו של [ו "התורה את אבנו של יוס� דהוא שוה� הוסי� וי

  .ש ש� שמי� בסתרלהדגיש חשיבות אב� זאת שיוס� קיד] ה"הקב

  , ת"� עה"אה להוסי� דהחוש� והאפוד ה� בגדי מלכות כדמבואר ברמבונר  

  ומלכותו של יוס� לא היה מפני ששלט על מצרי� אלא היה מלכות רוחני שכבש את 

  .וזהו המלכות האמיתי, דאיזהו גבור הכובש את יצרו, יצרו
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        כי תשאכי תשאכי תשאכי תשא

        

        ����א א א א     ����

 

  )יח:ל ("'ועשית כיור נחשת וכנו נחשת לרחצה וגו"

למה הכיור מוזכר בפרשת כי תשא ולא בפרשת תרומה ותצוה ע� יתר כלי ב "והנה צ

ואשר נראה לומר בזה דשאני הכיור משאר כלי המקדש כגו� הארו� והמנורה . המקדש

אבל הכיור אינו מעצ� צורת המקדש , והשלח� והמזבחות שה� מעצ� בני� וצורת המקדש

וראיה לזה . כדי שיוכשרו לעבודהאלא רק שנצר" כדי שיקדשו הכהני� את ידיה� ורגליה� 

וא� הוא עשה מוכני לכיור ' ב דדי� לכיור וכו"דתנ� ב� קטי� עשה י:) לז(מהמשנה ביומא 

גלגל לשקעו ' ל מפרש בגמ"ה מוכני כתב וז"י ש� ד"שלא יהיו מימיו נפסלי� בלינה וברש

דשו בכלי ולא הוו מיפסלי בלינה לפי שק, ואי לא, בבור שיהו מימיו מחוברי� למימי הכיור

י הרי היו משקעי� הכיור "והנה לפי פירוש רש. ל"כבוד קדשי� הוא ליפסל מי� קדושי� עכ

וא� הכיור הוא מכלי המקדש וצורת המקדש אי" , בבור כל לילה שלא יפסלו מימיו בלינה

היו מורידי� אותו ממקומו שהרי בשעה שהכיור מושקע בבור ליכא כיור וחסר בצורת 

אי" היו , עמד בזה.) ד� כ(ז מפי השמועה על זבחי� "הגרי' צאתי שבחיכ מ"אח. [המקדש

כ "משא, ונראה דלכ� כתוב בכיור לרחצה.] שהרי הכיור הוא חלק מהמקדש, מסלקי� הכיור

דמצות , תרומה להדליק או בשלח� עבודתו בלח� הפני�' גבי מנורה ושלח� דלא כתיב בפ

ת עשיית� לא כתיב עבודת� ודש ולכ� במצועשיית� הוא משו� דהוי כחלק ממצות בני� המק

והא . [כ בכיור דקיומו הוא שיהיה מוכ� בעד הכהני� לרחו# ממנו ידיה� ורגליה�"משא

זהו דוקא להגדירו שאינו מזבח ) א:ל(ועשית מזבח מקטר קטרת , דכתיב גבי מזבח הקטרת

 הפר ולא שכל קיומו הוא עבודתו בהקטרת הקטרת שהרי ג� מזי� עליו מד�, העולה

  .] כ ואי� זה מוזכר כא� במצות עשיית המזבח"והשעיר ביוה

, השלח�, מאיר אומר דהפרוכת' ר) ב"ד ה"פ(התרומה ' אבל עיי� בירושלמי שקלי� פ

ואמרינ� . א אינו מעכב אלא הכיור והכ� בלבד"המנורה והמזבחות מעכבי� את הקרבנות וחכ

בעבודת פני� מעכבי� כול� ובעבודת ד, ש� דלא פליגי כא� בעבודת פני� כא� בעבודת חו#

והנה לפי הירושלמי ). ב' מובא במקדש דוד קדשי� סי(חו# אינו מעכב רק הכיור והכ� 

לכאורה מוכח דכיור הוא חלק מצורת המקדש ולכ� כשאי� כיור במקומו מעכב בהכשר 
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 הקר�, א ש� שגרס במקו� כיור והכ�"אבל עיי� בגר. וזה דלא כמו שכתבנו. הקרבנות

מבואר דהכיור והכ� ) ה"ד ה"פ(א דבירושלמי יומא "ש תמה על הגר"ובגה (כרכובוה

. א יש לומר דהכיור אינו מעכב משו� דאינו מכלי המקדש"ואפשר לגירסת הגר) מעכבי�

  :ל"וז, )'ו' בית הבחירה הל' א מהל"פ(� "אבל עיי� ברמב

,  למזבחוכבש שעולי� בו, מזבח לעולה ולשאר הקרבנות, ועושי� במקדש כלי�

וכיור וכנו לקדש ממנו הכהני� ידיה� ורגליה� , ומקומו לפני האול� משו" לדרו�

, לעבודה ומקומו בי� האול� ולמזבח משו" לדרו� שהוא שמאל הנכנס למקדש

  ומזבח לקטורת ומנורה ושלח� ושלשת� בתו" הקדש לפני קדש הקדשי� 

בית ' א מהל"פ(ד "גרות הגרי ועיי� בא  .� נראה דהכיור הוא אחד מכלי המקדש"ומהרמב

י גרס ועושי� במקדש שבעה כלי� במקו� ועושי� במקדש " שהביא דבכת)'ו' הבחירה הל

� כיור וכנו "ל והנה מזה שבי� הכלי� אלו מנה הרמב"וכתב וז, דהיינו כיור וכנו, כלי�

 מבואר דדי� כיור לא נאמר רק בהכשר קידוש ידי� ורגלי� אלא דהוא קיו� בפני עצמו של

  .כלי המקדש

. דעשיית הכלי� הוא חלק ממצות בני� המקדש) ב"ריש שורש י(מ "� בסה"ועיי� ברמב

  :ל" וז)ח"י' בית הבחירה הל' ג מהל"פ(� "ועיי� ברמב

הכיור היו לו שני� עשר דד כדי שיהיו כל הכהני� העוסקי� בתמיד מקדשי� ממנו 

 שבה המי� יהיו שלא דיכ, חול והיא; תמיד המי� בה שיהיו, לו עשו ומוכני.כאחד

—קודש בכלי שיתקדש דבר וכל; ומקדש, הקודש מכלי שהכיור בלינה נפסלי�

  .נפסל, ל� א�

א דברי� זרי� אני רואה בכא� ואנו מקובלי� שהמוכני "א" :ל"ד וז"ש בהשגת הראב"ועיי

ימיו אינו מקבל מי� והוא גלגל שהיו קושרי� בו את הכיור בחבל ומשקעי� אותו הוא ומ

בבור בעזרה בערב כדי שיהיו מימיו מחוברי� ולא יפסלו בלינה ומפורש כל זה ביומא 

  . "ובזבחי�

י ש� שהיו מורידי� הכיור לבור מי� בלילה שלא יפסל "ד פירש מוכני כמו רש"הרי דהראב

ואפשר . ולפי פירושו לא היו זזי� הכיור ממקומו, � פירש אחרת"מימיו בלינה אבל הרמב

ירש כ� משו� דסבר לשיטתו דכיור הוא מכלי מהקדש ולכ� אי" יורידו כל יו� � פ"שהרמב

� "ועיי� בכס� משנה שתמה שהרמב. [וא מצורת המקדשהשהרי הכיור , את הכיור ממקומו

מו שביארנו וכיצד היו כמי כיור נפסלי� בלינה "ד כתב "י' ביאת מקדש הל' ה מהל"בפ



  ברכת יצחק

 קכא 

למחר מעלי� אותו או ממלאי� אותו בכל יו� עושי� משקעי� אותו במי מקוה או במעי� ו

  .]ע"ד ודלא כמו שכתב בהל בית הבחירה וצ"הרי דפירש כמו הראב, "בבקר

  

        ����ב ב ב ב     ����

  

        ) ) ) ) יייי::::לגלגלגלג ( ( ( (""""ועתה הניחה לי ואעש" לגוי גדולועתה הניחה לי ואעש" לגוי גדולועתה הניחה לי ואעש" לגוי גדולועתה הניחה לי ואעש" לגוי גדול""""

  ):.ד� לב(ברכות ' עיי� בגמ

, ה למשה ועתה הניחה לי ואעשה אות" לגוי גדול"בשעה שאמר הקב, ר אלעזר"א

ע ומה כסא של שלש רגלי� אינו יכול לעמוד לפני" בשעת כעס" "בשאמר לפניו ר

ל אברה� "ה שלש רגלי� ז"י ד"וברש. כסא של רגל אחד על אחת כמה וכמה

  . יצחק יעקב

ולכ� היה , ע שהרי למה אמר משה שהוא כסא של רגל אחד שהרי משה יוצא מהאבות"וצ

וממשה היה ,  כלל ישראלו"ה מכלה ח"ל דא� היה הקב"אלא דצ. כסא של ארבע רגלי�

  . היה זה גוי חדש ולא המש" של כנסת ישראל מהאבות, עושה גוי גדול

י הביא "רש, ה אל משה ל" רד כי שחת עמ""פ שאמר הקב"שהרי עה, אלא דזה קשה

באותה שעה . ל רד מגדולת" לא נתתי ל" גדולה אלא בשביל�"וז.) לב(ברכות ' מהגמ

ואי" , הרי דכל גדולת משה היא משו� ע� ישראל. כ" ע,נתנדה משה מפי בית די� של מעלה

הרי דמשה חשוב א� בלא כלל , ה למשה ואעשה אות" לגוי גדול"כ אומר הקב"זה אח

  . ע"וצ, ישראל

וכדאיתא , ב השבטי� קיימי� לעול�"ע שהרי יש הבטחה שלא יכלה שבט שכל י"ועוד צ

חה זו הויא מסיני דהיא הלכה ל שהבט"וצ. "גמירי דלא כלה שבטא":) ד� קטו(ב "ב' בגמ

ל דא� חטאו ישראל אז הבטחה זו "אלא דצ(, למשה מסיני ולכ� זה נלמד רק מלוחות שניות

לאבות שירבה זרע� וית� לה� האר# ג� היה בטל כיו� ' ג� כ� בטלה שהרי א� שנשבע ה

        .)שחטאו

  

        ����    גגגג����

 



 ספר שמות

 קכב 

  ,  לדשמות (אלקי ישראלאלקי ישראלאלקי ישראלאלקי ישראל' ' ' ' שלש פעמי� בשנה יראה כל זכור" את פני האדו� השלש פעמי� בשנה יראה כל זכור" את פני האדו� השלש פעמי� בשנה יראה כל זכור" את פני האדו� השלש פעמי� בשנה יראה כל זכור" את פני האדו� ה

            )ג"כ

  שלכאורה אי� , ע למה מצות עליה לרגל מוזכר כא� בפרשת כי תשא"והנה צ

  .באמת מוזכר לקמ� בסו� פרשת ראהו. כא� מקומו

  ר "ושמעתי ממו. � הסתפק אי מצות עליה לרגל היה נוהג במדבר"והנה הרמב  

  , � ריש הלכות בית הבחירה"ל להוכיח מהרמב"ד הלוי סולוביציק זצ"מר� הגרי

  ל מצות עשה לעשות "וז, � סובר דמצות עליה לרגל היה נוהג א� במדבר"דהרמב

  וחוגגי� אליו שלש פעמי� בשנה שנאמר . מוכ� להיות מקריבי� בו הקרבנות' בית לה

  � מבואר דמעצ� מצות בני� המקדש הוא שיהא מקו� "מהרמב. ל"ועשו לי מקדש עכ

  .משכ�דועשו לי מקדש קאי ג� א, נהפעמי� בש' לחגוג ג

  , כי תשא' � יש להבי� למה מצות עליה לרגל נכלל כא� בפ"והנה לפי הרמב  

  משו� דכי תשא הוא אחד מהפרשיות העוסקות בעשיית המשכ� ולכ� נכלל בו מצות 

  . עשיית המקדש שיהא חוגגי� אליועליה לרגל שהוא חלק מתכלית

  " ולא יחמוד כי אורש גוי� מפני" והרחבתי את גבול, י על הפסוק"ועיי� ברש  

  ) כד, שמות לד(אלקי" שלש פעמי� בשנה ' איש את ארצ" בעלת" לראות את פני ה

  ואתה רחוק מבית הבחירה ואינ" יכול לראות לפני תמיד , י והרחבתי את גבל""וברש

  י נראה דרק כשיכנסו לאר# "מרש. ל"עכ. לכ" אני קובע ל" שלש רגלי� הללו

  , במדבר, אבל עכשיו, פמעי� בשנה' יעלו גגבולות ישראל אז יקבע ש' וירחיב ה

  מ אפשר דזהו משו� ששוכני� "ומ. ששוכני� סביב למשכ� אי� מצוה לעלות לרגל

  .י הוא מעצ� מצות המשכ�"ל א� לרשאבל יסוד עליה לרג, סביב למשכ�

  הרי מי שאי� לו , � שהוכחנו דעליה לרגל היה נוהג במדבר"ע להרמב"ובאמת צ  

  דנלמד מקרא דלא יחמד איש . פסחי� ד� ח' רגל כדמבואר בגמקרקע פטור מעליה ל

  ואי� לומר , כ במדבר אי" היה חיוב לעלות א� לא היה לה� קרקע"א, את ארצ"

  ' ואפשר דהיו ב. דכיו� דאר# ישראל מוחזקת לנו מאבותינו חשיב שיש לה� קרקע

  כשנכנסו ' וב, קוד� שנכנסו לאר# ולזה לא צריכי� קרקע' א, מצות בעליה לרגל

  . ולזה צריכי� קרקע, כ דוהרחבתי את גבל""לאר# מגזה

  

  פקודיפקודיפקודיפקודי
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        ����א א א א     ����

 

  אמנ� , והנחשת שנתרמו, והכס�, בפרשת פקודי נת� משה רבינו חשבו� של הזהב

  ואת האדני� ויתדות החצר , מכבר הנחשת, בחשבו� הנחשת הוזכר רק מזבח הנחשת

  . אבל הכיור לא הוזכר)לא�ל, שמות לח(

  ל האמנ� לא זכר במה שנעשה מ� הנחושת כיור "אברבנאל שתיר# וזועיי� ב  

  לפי שהנחושת הזה שהזכיר הכתוב כא� היה הנחושת אשר בא בנדבה מבני , וכנו

  כי א� , והכיור וכנו לא נעשו ממנו) כט, לח(ונחושת התנופה : ישראל וכמו שאמר

   נעשה מ� הנחושת  לאיע�, ולכ� לא נזכר כא� כיור וכנו, ממראות הנשי� הצובאות

  .ל"ההוא עכ

  דמצות , דשאני הכיור וכנו משאר כלי המקדש, פ בזה ביתר ביאור"ואשר נל  

  ולא בתרומה ותצוה ע� שאר עניני בני� , עשיית הכיור מובא בפרשת כי תשא

  ורק , להראות דהכיור אינו חלק מתבנית המשכ�, המשכ� והכלי� ובגדי כהונה

  אבל אי� , ני� לרחו# ידיה� ורגליה� ויכשרו לעבודהדבעינ� כיור כדי שיוכלו הכה

  מבואר .) ד� כא(זבחי� ' וראיה לזה שהרי בגמ, הכיור בעצמו חלק מצורת המקדש

  והנה . שהיו משקיעי� את הכיור סמו" לשקיעה בכל יו� כדי שלא יפסלו המי� בלינה

   אז בצורת הרי חסר, אי הכיור היה חלק מצורת המקדש אי" היו משקיעי� אותו בבור

  וכי היה מותר להוציא את מזבח הקטרת בכל לילה שלא , והגע עצמ", המקדש

  כ "וא, דהוא מצורת המקדש דחלק שיהא בו מזבח הזהב, ודאי שלא, בשעת הקטרה

  מ הרי בשעה שהכיור "מ, א� שהיה צור" להשקיע הכיור בבור כדי שלא יפסלו המי�

  ומוכח מכא� דאי� הכיור חלק . דשבבור אינו במקומו ולמה לא חסר בצורת המק

  רק בכי תשא להראות דמה , תרומה ותצוה' ולכ� לא מוזכר בפ, מעצ� כלי המקדש

  ולכ� הכיור לא נעשה . דבעי כיור הוא בכדי שיהא מוכ� לרחיצת ידי� ורגלי�

  . הנחשת ואינו בכלל פקודי המשכ�מתרומת 

  אולי , אי� לכיור ולכנו בדי�ל הנה "וז) טז, לה(האב� עזרא שמות ' והנה עיי� בפ  

  דכיו� דאי� הכיור חלק , י מה שכתבנו"פ בזה עפ"ונל. ל"על העגלות היו נשואי� עכ
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  ולכ� לא היו נושאי� , כ לא נאמר לגביו מצות נשיאת המשכ�"א, מתבנית המשכ�

 .י בדי� אלא בעגלות"אותו ע

        ����    בבבב    ����

 

את את את את ' ' ' ' ו� העדות כאשר צוה הו� העדות כאשר צוה הו� העדות כאשר צוה הו� העדות כאשר צוה הויבא את האר� אל המשכ� ויש� את פרכת המס" ויס" על ארויבא את האר� אל המשכ� ויש� את פרכת המס" ויס" על ארויבא את האר� אל המשכ� ויש� את פרכת המס" ויס" על ארויבא את האר� אל המשכ� ויש� את פרכת המס" ויס" על אר

        )כא,שמות מ(משה משה משה משה 

כ ש� את השלח� והמנורה "ואח, והנה משה בתחילה ש� את הארו� במשכ� בקדש הקדשי�

  .כו�ואת המזבח במקומ� בקדש כדמפורש בפסוקי� כד

דנקרא , ונראה דמשה בתחילה ש� הארו� משו� דבלא הארו� אי� כלל ש� משכ�

ל דארו� הוא לעיכובא בקדושת "ד זצ"ר הגרי"ווכ� שמעתי ממ). כא,לח(משכ� העדות 

מ כיו� "מ, וא� בבית שני שלא היה הארו� שנגנז על ידי יאשיהו בסו� בית ראשו�, מקדש

לכ� , וזהו מעצ� צורה ובני� המקדש שיהיה מקו� לגניזת הארו� והלוחות, שנגנז במקדש

ובעת ", )א:ה דבית הבחיר(� "עדיי� נחשב למקו� במקדש שיש בו ארו� וכמבואר ברמב

שבנה שלמה את הבית וידע שסופו ליחרב בנה בו מקו� לגנוז בו הארו� למטה במטמוניות 

ויאמר ללוי� 'עמוקות ועקלקלות ויאשיהו המל" צוה וגנזו במקו� שבנה שלמה שנאמר 

  ".'תנו את ארו� הקדש בבית אשר בנה שלמה וגו' המביני� לכל ישראל הקדושי� לה

שבלא , � משה תחילה את ארו� הקודש בקדש הקדשי�ז מוב� למה ש"הנה לפ

וקיו� שימת כלי המשכ� במקומ� הוא רק כשיש ש� משכ� ורק , ארו� אי� חלות ש� משכ�

 .כשהארו� במקומו

  



  ברכת יצחק

 קכה 

         ארבע פרשיות וגאולת� של ישראל ארבע פרשיות וגאולת� של ישראל ארבע פרשיות וגאולת� של ישראל ארבע פרשיות וגאולת� של ישראלבעני�בעני�בעני�בעני�

  

וכל , ע"מהווי� כל אחת ואחת קיו� בפ, חודשה , פרה,זכור, שקלי� :פרשיותארבעת ה

אדר שבפרשת שקלי� קוראי� משו� .  יוחדת לשבת שלה ולזמ� קריאתה ממה� אחת

שהמ� היה מעמלק מכיו� , פורי�לפני  פרשת זכור קוראי� בשבת ש.משמיעי� על השקלי�

טהר להקרבת הפסח ופרשת החודש ישצריכי� להלפי  ראי� פרשת פרה קו.ונכרת הוא וביתו

  .  � ראש חדשי� בניס�שקריאתה החודש הזה לכח ניס� משו� "קוראי� לפני ר

בזה שה� , לכול� רעיו� משות�יש למרות יחודה של כל פרשה ופרשה נראה שא"   

 ובכ� מצטרפות כול� לחטיבה .חודש ניס�מלמדות על גאולת ישראל והכנה לחודש הגאולה 

  .אחת הבנויה מנדבכי פרשיות שונות

 ותבנת מחצית השקל עבור הקרתיסוד פרשת שקלי� הוא שכל אחד חייב ל  

דאינו , שותפי� בויחידי� והנה קרב� צבור אינו רק קרב� ש.  ציבור הבאי� מתרומת הלשכהה

אי� בו די� קרב� , להקריבאפילו א� יקנו יחד כל אישי ישראל בהמה .  � שותפי� כללקרב

קרב� נו רק נבור אייצקרב� שהרי ).  ב,ת ויקרא א"� עה" רמב'יע(צבור אלא קרב� שותפי� 

אלו  �' של כנסת ישראל כגו� אחד ונשמה א קרב� אלא , יחידי� החיי� עתהשל קיבו# של

  מהוותכול� �� לא נולדו יוג� אלו שעתידי� להוולד ועדי, ואלו שכבר מתו, החיי� עכשיו

 חטיבה אחת לעצמה שכל אחד מישראל  הויבורי שעני� צ,חלק מהצבור של כנסת ישראל

  .משתת� בו

 אבל חטאת הצבור א� שמתו אזל א למיתה קאחטאת שמתו בעליהד האוראיה מ  

וכ� היה בזמ� עזרא שהקריבו לאחר שבעי� , כל אותו הדור עדיי� קריבה שאי� צבור מתי�

א� שמתו רוב אלו שחטאו בבית , �ראשו המעות בזמ� בית רישושנה פר העל� דבר שהפ

  .).הוריות ד� ו(שאי� צבור מתי� , �ראשו

וכל אחד נצחי א ודע� ישראל ה, ת ישראלגאולל "� הנצרהראשו היסוד וזה  

  .ואי אפשר לציבור להיכרת,  של הכנסת ישראלהמישראל משתת� בנצחיות

 ורוצי� להזיק ושא� שעמלק וכל אלו הבאי� בתעודתמלמד אותנו פרשת זכור   

בעמלק מדור ' וכמו שנכרת ביתו של המ� דמלחמה לה, כרתויולהרוג את ע� ישראל לבסו� 

  .שלבסו� יכרת עמלק לגמריו בכסא כבודע בנש'  וה,דור



 ספר שמות

 קכו 

פרה . הולכת ומפתחת את הקו שנפתח על ידי שתי פרשיות הקודמותפרשת פרה   

ואפילו שלמה המל" החכ� מכל אד� אמר , שאי� בכח האד� להבינהאדומה היא חוק 

 מטומאה החמורה של טומאת יטהר להדר"ההיא פרה אדומה מצות  .שרחוקה היא ממני

 . אי" אפשר להטהר מטומאה חמורה של טומאת מת, ויותר מזה.ק בה נטמאזה שעוס ו�מת 

ומשעבוד מוחלט יכול ,  שמטומאה יכולה לבא טהרהיוזהו החוק הבלתי מוב� לשכל אנוש

  .ליצמח גאולה

 אחר י�# לסידור שכתב דהנס הכי גדול הוא שישראל קיימ"� בהקדמת היעביועי  

שבכל , זאבי� הרוצי� לטרו� אותהשבעי� � כבשה אחת בי �כל השני� של שנאת העמי� 

שנצח ,  הרי זה חוק בלתי מוב�.ו קיימי�חנ אנע� כל זהו, דור ודור עומדי� עלינו לכלותינו

  .ישראל לא ישקר ואנו חיי� וקיימי� לעול�

שהרי מקוד� שנגאלו במצרי� , היסוד הרביעי לגאולהטמו� פרשת החודש ב  

שבלא לוח חדש זה התלוי בלבנה לא היו ישראל , �החדש הזה לכ, נצטוו במצוה הראשונה

ולפי חוקי ההיסטוריה אי , שכמו שיש חוקי הטבע כ� יש חוקי היסטוריה.  יכולי� להגאל

ולא היו יכולי� לצאת ,  זאבי�'עכבשה אחת בי� ל "וכנ היה שבני ישראל יתקיימו ראפש

שמש אי� דבר חדש דלפי תקופת השנה התלויה ב.  ולהגאל ממצר� הע� הכי חזק בעול�

אפשר לצפות , אבל לפי זמני הלבנה המשתנה בכל זמ�, תחת השמש וכמו שהיה כ� יהיה

פה לזמ� ודלע� ישראל יש זמ� ולוח לעצמה ולכ� אינה כפ.   פגימת הלבנהלמילויו, לגאולה

ויש , דתלוי בכ�, �דהחודש הזה לכ, ועוד דזמ� זה תלוי בישראל.  החמה וחוקי ההסטוריה

את� אפילו מזידי� ,  את� אפילו שוגגי�� לשלוט על הזמ� והתקופה בכח מעשיכ�לכ� כח 

מקדש , ד שהוא של ישראל כולה"ת בועי קבי החדש מתקדש רק על יד.את� אפילו מוטעי�

  .).ט"ברכות מ(מקדש ישראל דמקדשי לזמני� , ישראל והזמני�

בנצחיות הע�  ותדיש צירו� בי� כל הארבע פרשיות דכול� מגלי� לנו יסודהרי   

  .וגאולת ישראל

  



 

        

ספר ויקראספר ויקראספר ויקראספר ויקרא



 ספר ויקרא
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  ויקראויקראויקראויקרא

  

  ����    אאאא    ����

  

מנסיא רבה מניי� לאומר דבר מנסיא רבה מניי� לאומר דבר מנסיא רבה מניי� לאומר דבר מנסיא רבה מניי� לאומר דבר ' ' ' '  אמר ר אמר ר אמר ר אמר ר....אליו מאהל מועד לאמראליו מאהל מועד לאמראליו מאהל מועד לאמראליו מאהל מועד לאמר' ' ' ' ויקרא אל משה וידבר הויקרא אל משה וידבר הויקרא אל משה וידבר הויקרא אל משה וידבר ה

אליו מאהל מועד אליו מאהל מועד אליו מאהל מועד אליו מאהל מועד ' ' ' ' וידבר הוידבר הוידבר הוידבר ה""""ל ל ל ל """"תתתת    """"ל" אמורל" אמורל" אמורל" אמור""""לחבירו שהוא בבל יאמר עד שיאמר לו לחבירו שהוא בבל יאמר עד שיאמר לו לחבירו שהוא בבל יאמר עד שיאמר לו לחבירו שהוא בבל יאמר עד שיאמר לו 

        ).).).).::::יומא דיומא דיומא דיומא ד" (" (" (" (לאמרלאמרלאמרלאמר

שמותר ' לאמר'בד וא� לא היה אומר למשה דבר ע� משה היה דיבור אליו ל' והנה כשה

, דיבר למשה בחיבה' שה, ה"לאמר הדברי� לבני ישראל היה הדיבור נשאר רק בינו לקב

דיבר למשה ' שה, לשו� שמלאכי השרת משתמשי� בו, י ויקרא לשו� חיבה"כדמבואר ברש

  .היה הדיבור רק למשה' לאמר'למשה ' ואלמלא לא אמר ה, כאיש סודו כמדבר לחברו

שהתורה ניתנה למשה במתנה והוא נהג בעי� יפה .) לח(בנדרי� ' וכעי� הגמ  

שיח שלו ע� �נת� לנו רשות לשמוע ולהצטר� לדו' דהדיבור היה למשה וה] ומסרה לישראל

למשה ' הדיבור האישי המיוחד ע� משה הוא חלק מכל נבואה לנביא ולכ� כשדיבר ה. משה

  . של משה וכ� הוא בכל נביאאב הנביאי� דיבר בקולו של עמר� אביו

   

        ����    בבבב    ����

 

  )ב:א" ('וגו' אד� כי יקריב מכ� קרב� לה"

אתי לאשמועינ� דיש , ומאי דכתיב אד� כי יקריב מכ� ולא אד� מכ� כי יקריב  

  .ועיי� בזה בכלי יקר.  לראות את עצמו כאילו הוא הקרב�

קידת ולכ� ע, שעיקר קרב� הוא שמקריב את עצמו, ונראה שבא לרמז לעקידה  

ולכ� מנהגינו שאנו אומרי� פרשת העקידה לפני פרשיות . יצחק היא הבסיס לכל הקרבנות

  .הקרבנות

 :בית הבחירה' ג מהל"� ריש פ"ל הרמב"וז  

שנאמר זה מזבח לעולה , ואי� משני� אותו ממקומו לעול�, המזבח מקומו מכוו� ביותר

מוריה ונאמר בדברי הימי� ובמקדש נעקד יצחק אבינו שנאמר ול" ל" אל אר# ה, לישראל



  ברכת יצחק

 קכט 

בירושלי� בהר המוריה אשר נראה לדויד אביהו אשר הכי� ' הויחל שלמה לבנות את בית 

  .במקו� דויד בגר� ארנ� היבוסי

המזבח היה דוקא במקו� עקידת יצחק שהיתה . הרי מבואר קשר העקידה לכלל הקרבנות

 .יסוד כל הקרבנות

 

        ����    גגגג    ����

  
        ....))))בבבב::::קרא אקרא אקרא אקרא אויויויוי((((' ' ' ' אד� כי יקריב מכ� קרב� להאד� כי יקריב מכ� קרב� להאד� כי יקריב מכ� קרב� להאד� כי יקריב מכ� קרב� לה

שבשעה שבית המקדש , ה"ר יהושע ב� לוי בא וראה כמה גדולי� נמוכי הרוח לפני הקב"א

אבל מי שדעתו שפלה , קיי� אד� מקריב עולה שכר עולה בידו מנחה שכר מנחה בידו

ולא , שנאמר זבחי אלקי� רוח נשברה, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כול�

  :).סוטה ה(שנאמר לב נשבר ונדכה אלקי� לא תבזה , אסתעוד אלא שאי� תפלתו נמ

ונראה לבאר בזה שהרי עיקר הקרב� הוא שרואה את עצמו כאילו הוא קרב על   

להראות שעיקר הקרב� " אד� מכ� כי יקריב"ולא " אד� כי יקריב מכ�"המזבח ולכ� כתיב 

.  א על המזבחשבמחשבתו חושב שהוא היה צרי" להיות הקרב� הב, הוא שמקריב את עצמו

שעיקר הקרב� , וזהו למה תפילה הוי קיו� קרב�, כ שפלות הרוח היא עיקר קיו� הקרב�"א

ולא עוד אלא שאי� תפלתו נמאסת דתפלה הוי קיו� ' ולכ� הוסיפה הגמ, הוא הכונה הזאת

  .קרב� דנשלמה פרי� שפתינו דכונת קרב� ותפלה שייכי� להדדי

אי� זה כי א� בית אלוקי� ) ז"י, ח"בראשית כ(ת על הפסוק "� עה"והנה עיי� ברמב  

עלות מש� התפילות והקרבנות ל הוא בית המקדש שהוא שער ל"וז, וזה שער השמי�

דתפילות וקרבנות שייכי� אהדדי ולכ� ,  הרי דשיי" שער השמי� ג� לקרבנות.ל"עכ ,לשמי�

  .ג� ריצוי הקרב� עולה דר" שער השמי�
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  צוצוצוצו

        

        ����    אאאא    ����

  

  

        )כג, ו( בא מדמה אל אהל מועד לכפר בקדש לא תאכל באש תשר�בא מדמה אל אהל מועד לכפר בקדש לא תאכל באש תשר�בא מדמה אל אהל מועד לכפר בקדש לא תאכל באש תשר�בא מדמה אל אהל מועד לכפר בקדש לא תאכל באש תשר�ל חטאת אשר יול חטאת אשר יול חטאת אשר יול חטאת אשר יווכוכוכוכ

זבחי� (שא� הכניס מד� חטאת החיצונה לפני� פסולה , ל"וז, )ה וכל חטאת"ד(י "וברש

  ).ב"פ

חטאת שקיבל , ל"וז, )טז�טו' ב הל"פסולי המוקדשי� פ' הל(� "והנה עיי� ברמב  

נכנס אחת מה� . יזה ממנההפנימית כשרה ו, דמה בשתי כוסות ויצאת אחת מה� לחו#

, אפילו מקצת דמה, אשר יובא מדמה'להיכל והזה ממנה ש� א� החיצונה פסולה שנאמר 

ונראה דמה דחלוק די� .) פב(והוא מהמשנה זבחי� . ל"עכ, א� נכנס לכפר בקדש פסלה

דפסול חו# הוא עצ� העובדא שהד� , הבאת ד� קרב� החיצונית לפני� מיציאת ד� בחו#

אבל ד� , ולכ� רק מה שנמצא בחו# פסול ומה שלא יצא בחו# כשר, וסלונמצא בחו# פ

חטאת שנכנס להיכל המעשה הבאה הוי מעשה הפוסל ולכ� פוסל ג� הד� שלא נכנס 

  .דהמעשה הבאה הוי מעשה הפוסל' אשר יובא'וזהו נלמד מקרא . להיכל

בו ד� החטאת שהכניסו לכפר , ל"וז, שכתב) טז' ש� הל(� "והנה עיי� ברמב  

א� הכניסו בשוגג הרי זה כשר , בפני� ולא כיפר אלא הוציאו ולא הזה ממנו בפני� כלו�

יהודה ' והוא כר. ל"עכ, ומזה ממנו בחו# שהרי לא כיפר בקדש וא� הכניסו במזיד פסול

חזינ� , והנה ממה דצרי" שיכניס במזיד אבל בשוגג כשר. במשנה דא� הכניס בשוגג כשר

ודאי אי� , אבל בד� בחו# שפסול, ולכ� חלוק מזיד משוגגדהפוסל הוא המעשה הבאה 

דש� אי� המעשה הוצאה שפוסל רק העובדא שהד� נמצא , חילוק א� יצא בשוגג או במזיד

  .בחו#

  

        ����    בבבב    ����

  

        )י,ח (ויקח משה את שמ� המשחה וימשח את המשכ� ואת כל אשר בו ויקדש אות�ויקח משה את שמ� המשחה וימשח את המשכ� ואת כל אשר בו ויקדש אות�ויקח משה את שמ� המשחה וימשח את המשכ� ואת כל אשר בו ויקדש אות�ויקח משה את שמ� המשחה וימשח את המשכ� ואת כל אשר בו ויקדש אות�



  ברכת יצחק

 קלא 

 שמשה משח תחילה את אהר� שכתב) י,ח(� בפרשת צו "והנה במשיחת אהר� עיי� ברמב

ויקח משה "וזהו כוונת הפסוק , והמשכ� כאחד כדי שיהיה המקריב מזומ� לבא אל המקדש

, )יב,ויקרא ח" (ויצוק משמ� המשחה על ראש אהר�... את שמ� המשחה וימשח את המשכ� 

" ורחצת אות�... והקרבת את אהר� ואת בניו "כ משח אהר� ובניו כאחד דכתיב "ואח

' פ דבמשיחת אהר� היו ב"ונל. שהסדיר כל הנעשה לאהר� ובניו כאחת) יב,שמות מ(

אבל מלבד , י זה וזה קיו� יחד ע� בניו"חד דהוי קיו� משיחה בגברא שנתכה� ע, קיומי�

ג הוי קיו� במקדש מלבד "שמינוי כה, משיחת אהר� היה קיו� במקדש, קיו� משיחה בגברא

ולכ� נמשח . ג הראוי לעבודה"הוא שיהא מצוי כהוהקיו� במקדש , ג בגברא"קיו� מינוי כה

והנה עיי� . שמשיחת אהר� הוי קיו� אחד ע� משיחת המשכ�, אהר� תחילה יחד ע� המשכ�

תדי� את ביתי וג� תשמר "ובלשו� הנביא , ג הוי שישמור המקדש"שמינוי כה) ז,ג(בזכריה 

  ". על בית מקדשיתדי� את ביתי תשפוט ותהיה פקיד", י שכתב"ש ברש"ועיי" את חצרי

במקדש ובית יהיה לו מוכ� ", )ז"כלי המקדש ה' ה מהל"פ(� "והנה עיי� ברמב

ולא יצא אלא , ותפארתו וכבודו שיהיה יושב במקדש כל היו�, ג"והוא הנקרא לשכת כ

וטע� ". ואינו זז מש�ויהיה ביתו בירושלי� , לביתו בלבד בלילה או שעה או שתי� ביו�

  .ג הוי קיו� מקדש" שיהא הממונה במקדש ושומר המקדש ומינוי כהג הוי"הדבר דמינוי כה

' ג מותר ללבוש הח"שכתב דמה דכה) א' א סי"ח(ת בית הלוי "והנה עיי� בשו

כ כה� הדיוט אסור משו� "משא, בגדי� אפילו שלא בשעת עבודה ולא חיישינ� לכלאי�

לבוש הצי# לרצות על ג בעינ� שיהא לבוש בגדי� כדי שיוכל ל"ט דבכה"ה, כלאי� שבאבנט

חלוק , ל אמר שמלבד האי טעמא"ר זצ"ומו. ג"שאי� הצי# מרצה אלא על מצח כה, י"בנ

, דבכה� הדיוט עצ� הלבישה אינו קיו�, ג מלבישת בגדי כה� הדיוט"י כה"לבישת בגדי� ע

אבל , ולכ� אסור לכה� הדיוט ללבוש בגדיו שלא בשעת עבודה, ורק שמכשירו לעבודה

  .שלא בשעת עבודה' ישת הבגדי� הוי קיו� ולכ� מותר אפיג עצ� לב"בכה

, ג מכה� הדיוט אינו בקיו� לבישה"פ באופ� אחר דמה דחלוק כה"ד יל"והנה לפי

שרק בזמ� שבגדיה� עליה� , אלא דבכה� הדיוט אי� קיו� מיוחד שיהא חשיב ככה� במקדש

ג "אבל בכה, זרורק בשעת עבודה יש קיו� בלבישת הבגדי� שלא יהא , כהונת� עליה�

יש קיו� שיהא , ג הוי קיו� מקדש"שמינוי כה, שכבודו ותפארתו שיהא במקדש כל היו�

ולכ� מה , י נשל� כהונתו דבלא בגדי� הוא זר לעני� עבודה"לבוש בגדי� כל היו� שע

והנה עיי� בחידושי . ג"שהוא מלובש בגדי� וכהונתו עליו הוי קיו� מקדש ומצותו של כה

ג שיצא במדינה בבגדי כהונה "חקת שכה' ר פ"שהקשה דמבואר במ) כג' עמ(ז ליומא "הגרי
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הרי , � מבואר שהיה לבוש בגדי� בלשכתו שהיה בהר הבית"וברמב, לוקה משו� כלאי�

ע מאי עני� הר הבית לעני� לבישת בגדי כהונה "וצ, דמדינה פירושה חו# להר הבית

. תר הוא משו� שיהא ראוי לעבודהולאיסורא דכלאי� דהיה צרי" להיות תלוי בעזרה שההי

ג שבלא "ג מותר ללבוש בגדיו הוי בכדי שיחשב בכל עת כה"ד יש לפרש דמה דכה"ולפי

אבל אי� ההיתר משו� העבודה אלא שמה שהוא ראוי לעבודה הוי , ג"בגדי� הרי אינו כה

� ג ולכ� אינו תלוי בעזרה אלא במקדש שמה שהוא מלובש בגדי� הוי קיו"קיו� בגברא דכה

דאי� העבודה בעצמה מתירה אלא מה שהוא ראוי . ג במקדש כל היו�"מקדש שיהא הכה

  .ג במקדש"לעבודה הוי קיו� בכהונתו ובלא בגדי� הרי הוא כזר אבל המתיר הוא קיו� כה
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  שמינישמינישמינישמיני

  

        ����    אאאא    ����

  

להשמיע� שעל פי הדבור אהר� להשמיע� שעל פי הדבור אהר� להשמיע� שעל פי הדבור אהר� להשמיע� שעל פי הדבור אהר�     ::::ויהי ביו� השמיני קרא משה לאהר� ולבניו לזקני ישראלויהי ביו� השמיני קרא משה לאהר� ולבניו לזקני ישראלויהי ביו� השמיני קרא משה לאהר� ולבניו לזקני ישראלויהי ביו� השמיני קרא משה לאהר� ולבניו לזקני ישראל

 ....))))ה ולזקני ישראלה ולזקני ישראלה ולזקני ישראלה ולזקני ישראל"""" ד ד ד ד,,,,אאאא::::טטטט    יייי""""רשרשרשרש((((    כהונה ולא יאמרו מאליו נכנסכהונה ולא יאמרו מאליו נכנסכהונה ולא יאמרו מאליו נכנסכהונה ולא יאמרו מאליו נכנסנכנס ומשמש בנכנס ומשמש בנכנס ומשמש בנכנס ומשמש ב

כ היה "שלכאורה מיותר הוא שאח, י מבאר למה קרא משה לזקני ישראל"רש  

פ הדיבור אהר� נכנס "הדיבור דביו� השמיני לאהר� ולכ� ביאר שקרא לזקני� להשמיע� שע

שהרי התורה בעצמה , הוי מגלי� לנו את סוד חטא בני אהר� נדב ואבי"ודברי רש. לכהונה

י נראה "אלא דמרש, אז מה היה חטא�, העידה עליה� שה� קדושי� דכתיב בקרובי אקדש

וכמו שלבסו� , שהיו אלו שבאופ� אחד הוי מרנני� על זה שאהר� נכנס לכהונה גדולה

ולכ� מתחילת חינו" , שכל הע� כול� קדושי�, מצאנו שקרח ועדתו חלקו על אהר� באמרו

  .נ" אהר� לפני זקני ישראל שלא יאמרו מעצמו משמש בכהונהשל אהר� נתח

ונראה דחטא נדב ואביהוא היה שחשבו מתו" התלהבות שהגיע זמ� למנהיגות   

היותר מקיפה ביהדות לא כל כ" מוגבלת וזהו האש זרה שהקריבו שלא צוה אותה , חדשה

דהיינו שרצו , נמלו"וזהו כונת המדרש שחטאו שאמרו מתי ימותו זקני� אלו ואני ואתה . 'ה

ובזה היו דומי� לטענת קרח . על הבסיס שיסדו משה ואהר� לבנות יהדות יותר מקיפה

אבל נדב ואביהוא היו . שהמרד שלו היה נגד משה ואהר� וג� רצה יהדות יותר מקיפה

והמעיי� . 'אלא שחטאו על שהוסיפו מה שלא צוה אות� ה, צדיקי� וכונת� לש� שמי�

י הקטרת וכמו נדב ואביהוא " שדומה לפרשת קרח שנבחנו עדת קרח עבפרשת שמיני יראה

  .'י אש שיצא מלפני ה"נשרפו ע

  

        ���� ב  ב  ב  ב ����

  

        ))))בבבב,,,,ויקרא טויקרא טויקרא טויקרא ט" (" (" (" (ויאמר אל אהר� קח ל" עגל ב� בקרויאמר אל אהר� קח ל" עגל ב� בקרויאמר אל אהר� קח ל" עגל ב� בקרויאמר אל אהר� קח ל" עגל ב� בקר""""

והנה קרב� אהר� כקרבנו . והעגל הזה ביו� השמיני לכפר על מעשה העגל", �"כתב הרמב

וכ" , שעיר עזי� אחר לחטאת, הכפורי�חטאת הע� כחטאת� ביו� , ביו� הכפורי� בשוה

, ודרש. כ שהעגל הזה בא לכפר על מעשה העגל"אמר בתוספתא של פרשת מלואי� בת
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אלא אמר לה� יש בידכ� בתחלה ויש בידכ� , וכי מה ראו ישראל להביא יותר מאהר�"

עשו לה� 'ויש בידכ� בסו� שנאמר ', וישחטו שעיר עזי�'יש בידכ� בתחלה שנאמר , בסו�

נראה ". יביאו עגל ויכפר על מעשה העגל, יבאו שעיר ויכפר על מעשה שעיר. 'ל מסכהעג

שר� אותו כאשר ישר� , כי בעבור היות טע� החטאת של אהר� כטעמו ביו� הכפורי�

  ".כי לא פירש משה שיעשה כ�, פ שהיה זה חטאת חיצונה"אע, חטאת יו� הכפורי�

ה "כ סלח הקב"שו� דביוהמ, כ"והנה מה דקרב� אהר� דומה לקרבנו ביוה

כ כיו� "ולכ� נקבע יוה, כ הוא יו� שניתנה בו לוחות שניות"שיוה, לישראל על מעשה העגל

, וכ� קרבנו ביו� השמיני הוא עגל שבא לכפר על חטא העגל. סליחה ומחילה לדורות

  .ופשוט

דהיינו מכירת יוס� , הוא כפרה על עברה בתחילה, והנה מה שהע� הביא שעיר

והנה . ששחטו האחי� שעיר עזי� וטבלו הכתנת פסי� בד�', וישחטו שעיר עזי�'שנאמר 

משו� דהמקדש , מה דעכשיו בחנוכת המקדש היו צריכי� להביא כפרה על מכירת יוס�

ולכ� , דכול� חברי� במקדש', ירושלי� הבנויה כעיר שחוברה לב יחדיו'ד, מסמל יחוד הע�

לחנ" המקדש שתכליתו הוא לאחד הע� היו ולכ� כשבאו , ירושלי� לא נתחלקה לשבטי�

שבעבורו ירדנו , מתחילה צריכי� להביא שעיר לכפר על מכירת יוס� וחטא של פירוד הע�

 .למצרי�

  

        ����    גגגג    ����

  

יק 'ד סולוביצ"ר מר� הגרי"ושמעתי מו' .ונשלמה פרי� שפתינו, 'בתפילה יש קיו� קרב�

, כדמפורש בקרא, הוא קרב�ל דזהו קיו� דאורייתא שהרי המחייב של נשיאת כפי� "זצ

ויקרא " (וישא אהר� את ידיו אל הע� ויברכ� וירד מעשת החטאת והעולה והשלמי�"

? כ א� נשיאת כפי� מתלה תלי בקרב� אי" מתהוה קיו� של נשיאת כפי� היו�"א) כב:ט

  .ואמר דלכ� נשיאת כפי� הוי חלק מהתפילה דהקיו� קרב� שבתפלה מחייב נשיאת כפי�

  ,דאיתא) ב:ז, צו' פ(דרש רבה והנה עיי� במ

מני� למי שהוא עושה תשובה שמעלי� עליו כאלו עלה לירושלי� ובנה את בית   

המקדש ובנה את המזבח ומקריב עליו כל הקרבנות שבתורה מ� הדי� קריא זבחי אלקי� 

ורבני� אמרי מני� לעובר לפני התיבה שצרי" להזכיר עבודה וקרבנות ולשוח . רוח נשברה
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רכתא רצה אלקינו שכ� בציו� מהרה יעבדו" בני" אית דבעי משמענא מ� הדא מ� הדא ב

, ה בבהמה הכשיר באד�"ר אבא בר יד� כל מה שפסל הקב"א. זבחי אלקי� רוח נשברה

 .פסל בבהמה עורת או שבור או חר# או יבלת והכשיר באד� לב נשבר ונדכה

 כונה ותפילה והמבואר מה" מדרש דחלק קיו� בהקרבת קרב� הוא הוא הקיו�  

' שבקרב� וזהו מה דרבני אמרי מני� לעובר לפני התיבה שצרי" להזכיר עבודה וקרבנות וכו

דאלמלא חלק הכונה והלב נשבר שבעבודת הקרבנות , רוח נשברה' הוא ג� מקרא דזבחי א

  .לא היה שיי" קיו� של נשלמה פרי� שפתינו

" 'ב מכ� קרב� להאד� כי יקרי", זהו מה שנלמד מקרא בתחילת ספר ויקרא  

שהקרב� הוא האד� עצמו שצרי" , דאד� מכ� לא כתיב אלא יקריב מכ�) ב:ויקרא א(

) ת"� עה"עיי� ברמב(לראות את עצמו כאלו הוא קרב על המזבח ושחלבו ודמו קרבי� 

שמהות תפילה , וזהו שנעשה הבסיס לקיו� קרב� שבתפלה, דעצ� הקרב� הוא הכונה הזאת

  .�"ל בספרו על הרמב"ח זצ"וכדביאר זה הגר' ההוא הכונה שעומד לפני 

והנה גישה זו של לב נשבר כתנאי לכניסה לעבודת הקרבנות מודגש ביותר   

י על הפסוק "בכניסתו של אהר� לעבודה ביו� שמיני למלואי� כשנתחנ" לעבודה ועיי� ברש

אתה שהיה אהר� בוש וירא לגשת אמר לו משה למה , ל"וז, )ז:ויקרא ט(קרב אל המזבח 

ויש אומרי� היה אהר� רואה את  ,ל"וז, �"ועיי� ברמב) כ"תו(ל "עכ, בוש לכ" נבחרת

נכנס משה אצלו אמר לו אהר� אחי לא תירא ממה . המזבח כתבנית שור והיה מתירא ממנו

, ויקרב אל המזבח, לכ" אמר קרב אל המזבח, הגס דעת" ובא קרב אליו, שאתה מתירא

ואי� בנפשו חטא זולתי מעשה ' ור שהיה אהר� קדוש הכי בעב, וטע� דבר זה. בזריזות

והיה נדמה , כעני� שנאמר וחטאתי נגדי תמיד, היה החטא ההוא קבוע לו במחשבתו, העגל

  .לו כאילו צורת העגל ש� מעכב בכפרותיו

  

הרי חזינ� עדינות נפשו של אהר� שהביט על המזבח הנחשת שהיה מצחצח בחמה ע� 

  .וזה מראה על הלב נשבר וכונה הנצר" לעבודת הקרבנות, דנדמה לו המזבח כעגל הזהב

   

        ����    דדדד    ����

  

ושתוי יי� שנכנס לפני� מ� המזבח ושתוי יי� שנכנס לפני� מ� המזבח ושתוי יי� שנכנס לפני� מ� המזבח ושתוי יי� שנכנס לפני� מ� המזבח . . . . שלא להכנס שתויי יי� במקדש וכ� שלא יורה שתוישלא להכנס שתויי יי� במקדש וכ� שלא יורה שתוישלא להכנס שתויי יי� במקדש וכ� שלא יורה שתוישלא להכנס שתויי יי� במקדש וכ� שלא יורה שתוי
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לוקה וא� עבד עבודתו פסולה וחייב מיתה בידי שמי� וא� הורה כשהוא שתוי עובר בלאו לוקה וא� עבד עבודתו פסולה וחייב מיתה בידי שמי� וא� הורה כשהוא שתוי עובר בלאו לוקה וא� עבד עבודתו פסולה וחייב מיתה בידי שמי� וא� הורה כשהוא שתוי עובר בלאו לוקה וא� עבד עבודתו פסולה וחייב מיתה בידי שמי� וא� הורה כשהוא שתוי עובר בלאו 

סק בדברי� היקרי� בתכלית היוקר כמו סק בדברי� היקרי� בתכלית היוקר כמו סק בדברי� היקרי� בתכלית היוקר כמו סק בדברי� היקרי� בתכלית היוקר כמו שאי� ראוי להתעשאי� ראוי להתעשאי� ראוי להתעשאי� ראוי להתע, , , , שורש המצוה ידועשורש המצוה ידועשורש המצוה ידועשורש המצוה ידוע. . . . ואינו לוקהואינו לוקהואינו לוקהואינו לוקה

        ....))))בבבב""""קנקנקנקנ' ' ' ' מצמצמצמצ, , , , החינו"החינו"החינו"החינו"    פרפרפרפרסססס ( ( ( (עניני מקדש ודברי תורה רק בעת שיהיה האד� מיושב בדעתועניני מקדש ודברי תורה רק בעת שיהיה האד� מיושב בדעתועניני מקדש ודברי תורה רק בעת שיהיה האד� מיושב בדעתועניני מקדש ודברי תורה רק בעת שיהיה האד� מיושב בדעתו

איסור כניסת שתוי יי� למקדש , ב אי" נכללי� שני עניני� אלו בלאו אחד"וצ  

, שהרי שתוי יי� בעיקרו הוא איסור כניסה למקדש, ואיסור שלא יורה בעת שהוא שתוי יי�

ואשר נראה לבאר בזה דאיסור להורות . ומה עניני לאיסור שלא יורה בעת שהוא שתוי יי�

לפני , דכשאחד עסוק בהוראה הרי נכנס הוא פנימה, כשהוא שתוי ג� הוי איסור כניסה

  .ככה� גדול שנכנס לפני ולפני�, דיקרה היא מפניני�, ולפני� בהבנת התורה

אמות של הלכה וביאור העני� דא� ' אלא דה בעולמו "ל שאי� לו להקב"אמרו חז  

שהוא בית ההלכה שש� השכינה ' מ עדיי� מושג בעול� של בית ה"שבית המקדש נחרב מ

וכשאחד מורה . אמות' אמות על ד' דשיעור בית הוי ד, אמות' ל ד"ולכ� אמרו חז. שורה

 שיהא שכור ולכ� אסור' הקובע בית לפני ה, אמות של הלכה' הלכה הרי הוא נכנס לפני� לד

  .בשעת כניסתו

  

  ����     ה ה ה ה����

  

        )חל,יא( ''''וכי ית� מי� על זרע וגווכי ית� מי� על זרע וגווכי ית� מי� על זרע וגווכי ית� מי� על זרע וגו

דדי� הכשר מי� הצרי" , ל"זצ, יק'ד הלוי סולובייצ"ר מר� הגרי"שמעתי הרבה פעמי� ממו

והוכיח את זה .  אוכל הצרי" לקבלת טומאהש�י נתינת המי� נגמר "לקבלת טומאה הוא שע

, ת הקדש מכשרא להודחיב, לקבל טומאהדקודש לא בעי הכשר :) לו(בחולי� ' מהגמ

  .בת הקדש מכשרתהיהכא נמי ח. יא להו אוכלוומש

 דשריא ודמג, י"ופירש. (דשחיטה מכשרת.) גחולי� ל(י במשנה "וכ� חזינ� משיטת רש

  .)שחיטה לה" בשר מידי אבר מ� החי משויא ליה נמי אוכלא לגבי טומאה

אמר רב הונא , דאיתא ש�, ל"רי רבנו זכדב.) קיח(חולי� ' להדיא בגמכ� מבואר ובאמת 

  .כ"ע, ה מלאכתו דמיגמרפירות שלא הוכשרו כתנור שלא נ, בריה דרב יהודה

        

        ����    וווו    ����
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 קלז 

        )מז,יא( להבדיל בי� הטמא ובי� הטהר ובי� החיה הנאכלת ובי� החיה אשר לא תאכללהבדיל בי� הטמא ובי� הטהר ובי� החיה הנאכלת ובי� החיה אשר לא תאכללהבדיל בי� הטמא ובי� הטהר ובי� החיה הנאכלת ובי� החיה אשר לא תאכללהבדיל בי� הטמא ובי� הטהר ובי� החיה הנאכלת ובי� החיה אשר לא תאכל

אלא ל חמור לפרה והלא כבר מפורשי� ה� "צ, ל"וז, )ה בי� הטמא ובי� הטהור"ד(י "וברש

  .כ"ומקורו מהת. ל"עכ, בי� טמאה ל" לטהורה ל" בי� נשחט חציו של קנה לנשחט רובו

דגבי מיני� טמאי� אי� סומכי� על רוב ) קצב' ש סי"ת הריב"עיי� שו(יש שכתבו   

אבל לכאורה זה אינו . דבעינ� הבדלה גמורה והוא מהקרא להבדיל בי� הטמא ובי� הטהר

וש� , בי� נשחט חציו של קנה ובי� נשחט רובו, טהורכ בי� הטמא ובי� ה"הת' שהרי פי

  .וגבי נבילה ודאי אזלינ� בתר רובא, מדובר לגבי איסור נבילה

  



 ספר ויקרא

 קלח 

        תזריעתזריעתזריעתזריע

        

        ))))בבבב,,,,יגיגיגיג" (" (" (" (והובא אל אהר� הכה� או אל אחד מבניו הכהני�והובא אל אהר� הכה� או אל אחד מבניו הכהני�והובא אל אהר� הכה� או אל אחד מבניו הכהני�והובא אל אהר� הכה� או אל אחד מבניו הכהני�""""

פ "גזירת הכתוב הוא שאי� טומאת נגעי� וטהרת� אלא ע"כתב ' ה אל אהר� וגו"י ד"וברש

  ".כה�

דטומאת נגעי� תלויה באמירת הכה� , שונה טומאת נגעי� מכל שאר טומאותוהנה מה ד

משו� שנגעי� באי� על האד� משו� לשו� הרע או גסות , וכ� טהרת� תלויה בכה�' טמא'

הרוח ולכ� צרי" הכה� להורות שהוא טמא וצרי" שיובא אל הכה� להורות לו שנגעי� באי� 

הורות שהמנוגע טהר וסר מ� הדר" שלא משו� עבירה שבידו וכ� לרפאותו צרי" כה� ל

  . טובה

תניא תינוק ב� יו� אחד מטמא בנגעי� דכתיב אד� כי יהיה בעור .) "ג(ערכי� ' בגמ' והנה עי

תינוק ב� יומו דכיו� דנגעי� ' כ דאד� לרבות אפי"ונראה דצרי" גזה. בשרו אד� כל שהוא

כ "מ גזה"מ,  מכל עבירהותינוק לא שיי" לזה והוי עדיי� נקי, באי� משו� לשו� הרע

  .דמטמא בנגעי�

  

        ���� ב  ב  ב  ב ����

        

" " " " וראה הכה� והנה כסתה הצרעת את כל בשרו וטהר את הנגע כלו הפ" לב� טהור הואוראה הכה� והנה כסתה הצרעת את כל בשרו וטהר את הנגע כלו הפ" לב� טהור הואוראה הכה� והנה כסתה הצרעת את כל בשרו וטהר את הנגע כלו הפ" לב� טהור הואוראה הכה� והנה כסתה הצרעת את כל בשרו וטהר את הנגע כלו הפ" לב� טהור הוא""""

        ))))יגיגיגיג,,,,יגיגיגיג((((

א� כל , ונראה לבאר בזה דכיו� דטומאת צרעת תלויה באמירת הכה� שיפסוק שהנגע טמא

וכמו , בו שו� בשר חיבשרו מנוגע טהור שאי אפשר שיהא הוראה שהוא כולו צרוע ואי� 

א שיהא הוראה "דא.) סנהדרי� יז(שמצינו שסנהדרי� שראו כולו לחובה פוטרי� אותו מיד 

  .שאי� בו צד שהוא זכאי

        

        ���� ג  ג  ג  ג ����

        

        ))))מזמזמזמז,,,,ויקרא יגויקרא יגויקרא יגויקרא יג" (" (" (" (והבגד כי היה בו נגע צרעתוהבגד כי היה בו נגע צרעתוהבגד כי היה בו נגע צרעתוהבגד כי היה בו נגע צרעת""""



  ברכת יצחק

 קלט 

אבל בהיות ישראל , וכ� נגע הבתי�. זה איננו בטבע כלל ולא בהווה בעול�", �"וכתב הרמב

, יהוה רוח הש� עליה� תמיד להעמיד גופ� ובגדיה� ובתיה� במראה טוב' להשלימי� 

וכאשר יקרה באחד מה� חטא ועו� ותהוה כיעור בבשרו או בבגדו או בביתו להראות כי 

כי היא מכת הש� , בבית אר# אחוזתכ�בבית אר# אחוזתכ�בבית אר# אחוזתכ�בבית אר# אחוזתכ�ולכ" אמר הכתוב ונתתי נגע צרעת , הש� סר מעליו

כמו שאמר כי תבאו אל אר# כנע� ' יא נחלת הוהנה איננו נוהג אלא באר# שה. בבית ההוא

אבל מפני שלא יבא העני� , ואי� הדבר מפני היותו חובת קרקע. אשר אני נות� לכ� לאחוזה

ובתורת כהני� דרשו עוד שאי� . ההוא אלא באר# הנבחרת אשר הש� הנכבד שוכ� בתוכה

והטע� כי אז . ושיהא כל אחד ואחד מכיר את שלו, הבית מטמא אלא אחר כיבוש וחלוק

וכ� אני חושב בנגע הבגדי� שלא . ותשרה שכינה בתוכ�' נתישבה דעת� עליה� לדעת את ה

  ".ינהגו אלא באר#

דיש הרבה דיני� התלויי� בקדושת האר# כתרומות , ל"ד זצ"ר מר� הגרי"והנה שמעתי ממו

מת � בטלה אבל קדושה שנייה קיי"וקדושה ראשונה להרמב', ומעשרות ושמיטה ויובל וכו

אבל מקומות שכבשו עולי מצרי� ולא , אבל זהו דוקא במקומות שהחזיקו עולי בבל. לעול�

אבל מלבד זה יש דיני� שאינ� . ואי� נוהג ש� תרומות ומעשרות, עולי בבל אינ� קדושי�

, תלויי� בקדושת האר# וחובת הקרקע אלא תלוי� בש� אר# ישראל כגו� עגלה ערופה

וכ� הוכיח מלשו� . ג ג� במקומות שכבשו עולי מצרי�שנוה, וקידוש החודש, סמיכה

� שלא תלה דיני� אלו במקומות שהחזיקו עולי בבל אלא א� במקומות שכבש "הרמב

שא� שקדושת , וכ� היה נוהג ג� בשבעי� שנה בי� חורב� בית ראשו� לבני� בית שני. יהושע

  .נתבטלההאר# נתבטלה אז אבל הש� אר# ישראל שהיא האר# הנבחרת לעול� לא 

� כתב להדיא שג� דיני נגעי בתי� שאינו נוהג אלא באר# ישראל אינ� תלויי� "והנה הרמב

ולכ� לכאורה היה נוהג ג� בשבעי� שנה בי� בית , בקדושת האר# אלא בש� אר# ישראל

) מצוה קעז(ח "ועיי� במנ. וג� נוהג במקומות שכבשו עולי מצרי� בלבד, ראשו� לבית שני

ואי , געי בתי� נוהגי� אלא במקומות דקדושת האר# הוי דאורייתאשכתב דאי� דיני נ

. כ אי� דיני נגעי בתי� נוהגי�"א, ז הוי דרבנ� וכשיטת הספר התרומות"קדושת האר# בזה

שאינ� , דדיני נגעי בתי� אינ� תלויי� בקדושת האר#, � מפורש לכאורה להיפ""אבל ברמב

  . חובת קרקע אלא תלויי� באר# הבחרת

שכבשו ' � לבאר למה נגעי בתי� לא היו נוהגי� אלא אחר ז"מטע� זה הארי" הרמבונראה ד

� כתב משו� שאחר שישבו "אבל הרמב', לאחוזה'כ ד"ובתורת כהני� הוא מגזה, שחלקו' וז

� צרי" לזה שהרי תרומות "ולכאורה לא היה הרמב', נתישבה דעת� עליה� לדעת את ה



 ספר ויקרא

 קמ 

ולא היה , שחלקו' שכבשו וז' יבה דהיינו אחר זומעשרות ג� לא נהגו עד אחר ירושה ויש

אלא דנראה . דהוא די� התלוי בירושה וישיבה, � צרי" להסביר ש� טעמא דמילתא"הרמב

� דכיו� דנגעי בתי� אינו תלוי בקדושת האר# אלא בש� אר# "דבנידו� דיד� נתקשה לרמב

הגי� מיד בכניסת� כ היה צרי" נגעי בתי� להיות נו"א, � להדיא"ישראל וכמו שכתב הרמב

, שחלקו נוגע רק לעני� קדושת האר# ולא לש� אר# ישראל' שכבשו וז' דלכאורה ז, לאר#

� להסביר דדי� אחוזה לגבי נגעי בתי� הוי די� מיוחד דאז נתישבה "ולכ� הצטר" הרמב

  .'דעת� עליה� וכו
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  מצורעמצורעמצורעמצורע

  

        ���� א  א  א  א ����

  

ני שעירי� שביו� המעיי� יראה שטהרת מצורע על ידי שתי צפורי� דומה לכפרת ש

מבואר דשתי צפורי� מצוות� שיהיו שוות בקומה ) ה:נגעי� יד(שהרי במשנה , הכפורי�

והוא הדי� ג� לגבי שתי שעירי יו� הכפורי� שצריכי� להיות . 'ומראה ובדמי� ובלקחית� כא

  ).ו דיומא"ריש פ(דומי� זה לזה בקומה ומראה ובדמי� ובלקחית� כאחד כדמבואר במשנה 

,  עצ� עבודת� של שני השעירי� של יו� הכפורי� דומה לזה של שתי צפורי מצורעוהרי ג�

נשחט ודמו הוזה לפני� ולפני ולפני� והשעיר לעזאזל נשתלח חו# ' שהרי השעיר לה

הרי לגבי שני השעירי� , למחנה וכמו כ� בשני הצפורי� אחד נשחט והציפור השני משתלח

הנה , ל"וז, )נג, ויקרא יד(� " וכדמבואר ברמב.אחד נשחט והשני משתלח, וצפורי מצורע

ו# לעיר ע� פני השדה הכפרה הזאת בצפור המשתלחת שתשא הצפור את כל עונותיו אל מח

  .ל"עכ, כעני� הכפרה בשעיר המשלח

י השני צפורי� "ואשר נראה לפרש דמצורע משו� חטאו נשתלח חו# למחנה וע  

 שמשו� חטאותינו נתרחקנו מאבינו כ"וכ� הוא גבי יוה, מותר לחזור למצבו הקוד�

שבשמי� ועל ידי תשובה וכפרת היו� הוסר המחיצה של ברזל שמפסיק ביננו לאבינו 

כמה מעולה מעלת התשובה אמש היה  ,ל"וז, )ז:תשובה ז' הל(� "שבשמי� כדמבואר ברמב

צועק . אלקי ישראל שנאמר עונותיכ� היו מבדילי� ביניכ� לבי� אלקיכ�' זה מובדל מה

ועושה מצות וטורפי� אות� בפניו שנאמר מי בקש ' ינו נענה שנאמר כי תרבו תפלה וגווא

והיו� הוא מודבק בשכינה שנאמר ', מי ג� בכ� ויסגר דלתי� וגו, זאת מידכ� רמוס חצרי

ועושה , צועק ונענה מיד שנאמר והיה טר� יקראו ואני אענה, אלקיכ�' ואת� הדבקי� בה

  .שמחה שנאמר כי כבר רצה האלקי� את מעש"מצוות ומקבלי� אות� בנחת ו

  

        ���� ב  ב  ב  ב ����

  

ולמה , כמא� אזלא הא דתניא בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיות.) עא(סנהדרי� ' בגמ

ש אומר לעול� אי� הבית "דתנ� ראב, שמעו�' אלעזר בר' כמא� כר, נכתב דרוש וקבל שכר



 ספר ויקרא

 קמב 

ית ארכו כשני גריסי� טמא עד שיראה כשתי גריסי� על שתי אבני� בשתי כתלי� בקר� זו

  .ורחבו כגריס

פ "דבכדי שיהיה בית המנוגע צרי" לכל התנאי� האלו ודבר זה רחוק להיות ע' ופירוש הגמ

: פ נס ולא טבע"שנגעי בתי� הויי� לגמרי ע) לד,ויקרא יד(� כתב "ע שהרמב"אבל צ. הטבע

וכ� כתב . ללתעשה זאת לא טבע כ' לרמוז כי יד ה, אמר הכתוב בנגעי הבתי� נגע צרעת"

זה איננו בטבע כלל ולא הוה בעול� וכ� נגעי ) "מז,ויקרא יג(� לגבי נגעי בגדי� "הרמב

דנגעי בתי� לא ' אז למה אמרה הגמ', כ כיו� דכולו שלא בדר" הטבע אלא יד ה"וא". בתי�

שהרי א� הוא מכה טבעי אז הסיכויי� שיתקיימו כל התנאי� שיהא , היו ולא עתידי� להיות

כל כ" נמוכי� שאי� זה בדר" הטבע להתקיי� ' סי� על שתי אבני� דשתי כתלי� וכושתי גרי

ודר" נס ' אבל בית המנוגע הוי יד ה', וכמו ב� סורר ומורה שיהיה לאביו ואמו אותו קול וכו

  .ע"שמתקיי� כל התנאי� וצ' כ זהו חלק מהנס ויד ה"א

   



  ברכת יצחק

 קמג 

  אחרי מותאחרי מותאחרי מותאחרי מות

  

        ����א א א א     ����

  

כ אלו דברי� הכתובי� כ אלו דברי� הכתובי� כ אלו דברי� הכתובי� כ אלו דברי� הכתובי� """"ובתובתובתובת, , , , לללל""""וזוזוזוז, , , , )))) את משפטי תעשו את משפטי תעשו את משפטי תעשו את משפטי תעשוהההה""""ד דד דד דד ד::::ויקרא יחויקרא יחויקרא יחויקרא יח((((ת ת ת ת """"� עה� עה� עה� עה""""עיי� ברמבעיי� ברמבעיי� ברמבעיי� ברמב

ג ושפיכות דמי� ג ושפיכות דמי� ג ושפיכות דמי� ג ושפיכות דמי� """"בתורה שאלולי לא נכתבו בדי� היה לכתב� כגו� הגזלות והעריות ועבתורה שאלולי לא נכתבו בדי� היה לכתב� כגו� הגזלות והעריות ועבתורה שאלולי לא נכתבו בדי� היה לכתב� כגו� הגזלות והעריות ועבתורה שאלולי לא נכתבו בדי� היה לכתב� כגו� הגזלות והעריות וע

        . . . . לללל""""עכעכעכעכ, , , , וקללת הש�וקללת הש�וקללת הש�וקללת הש�

� מיד אחר זה "אבל ברמב. � דעריות בכלל משפטי� שהשכל מחייב�"הרי דכתב הרמב

והנה העריות מכלל  ,ל"וז, כתב) ה אל כל שאר בשרו לא תקרו לגלות ערוה"ו ד:יח(

והגזרה הוא הדבר העולה על דעת המל" שהוא החכ� , דברי� שה� גזירת מל". החוקי�

בהנהגת מלכותו והוא היודע הצור" והתועלת במצוה שיצוה בה ולא יגיד אותו לע� זולתי 

  .לחכמי יועציו

כ "� דמקו� אחד כתב דעריות בכלל המשפטי� ואח"ע בסתירת דברי הרמב"וצ  

  .כתב דעריות בכלל החוקי�

ואפשר דחלוק עריות שנאסרו לבני נח דהוי מהשבעה מצוות שנצטוו בה� דהוי   

  .בכלל משפטי� אבל אלו שנאסרו יתר על אלו הוי בכלל החוקי�

   

        ����    בבבב    ����

  

ר אחא בש� רב הונא לפני ולפני� הוא דוגמתו של ג� עד� דכתיב ביה וישכ� מקד� לג� ר אחא בש� רב הונא לפני ולפני� הוא דוגמתו של ג� עד� דכתיב ביה וישכ� מקד� לג� ר אחא בש� רב הונא לפני ולפני� הוא דוגמתו של ג� עד� דכתיב ביה וישכ� מקד� לג� ר אחא בש� רב הונא לפני ולפני� הוא דוגמתו של ג� עד� דכתיב ביה וישכ� מקד� לג� """"אאאא

וכשנכנס הכה� הגדול ש� נכנס בנשמה ולא וכשנכנס הכה� הגדול ש� נכנס בנשמה ולא וכשנכנס הכה� הגדול ש� נכנס בנשמה ולא וכשנכנס הכה� הגדול ש� נכנס בנשמה ולא , , , , הט החרב המתהפכתהט החרב המתהפכתהט החרב המתהפכתהט החרב המתהפכתעד� את הכרובי� ואת לעד� את הכרובי� ואת לעד� את הכרובי� ואת לעד� את הכרובי� ואת ל

זכה הכה� נכנס זכה הכה� נכנס זכה הכה� נכנס זכה הכה� נכנס , , , , והכרובי� עומדי� ש� שוערי�והכרובי� עומדי� ש� שוערי�והכרובי� עומדי� ש� שוערי�והכרובי� עומדי� ש� שוערי�, , , , בגו� באימה ביראה ברתת ובזיעה ובנקיותבגו� באימה ביראה ברתת ובזיעה ובנקיותבגו� באימה ביראה ברתת ובזיעה ובנקיותבגו� באימה ביראה ברתת ובזיעה ובנקיות

במדרש במדרש במדרש במדרש  ( ( ( (לא זכה יוצא מבי� שני הכרובי� להט ונשר� בפני� ומתלא זכה יוצא מבי� שני הכרובי� להט ונשר� בפני� ומתלא זכה יוצא מבי� שני הכרובי� להט ונשר� בפני� ומתלא זכה יוצא מבי� שני הכרובי� להט ונשר� בפני� ומת, , , , בשלו� ויצא בשלו�בשלו� ויצא בשלו�בשלו� ויצא בשלו�בשלו� ויצא בשלו�

        ....))))הנעל�הנעל�הנעל�הנעל�

לפני ולפני� רק פע� אחת בשנה ג נכנס "והנה לפי מדרש הנעל� מוב� למה הכה  

משו� דקדש הקדשי� דומה לג� עד� ויו� הכיפורי� שהוא יו� תשובה תכלתו הוא , כ"ביוה

ולכ� נכנס הכה� הגדול כשליח , להחזיר אותנו למצב שהיה קוד� החטא הקדמו� בג� עד�

  .הע� לקדש הקדשי� בקדושה ובטהרה לחזור לג� עד� כמו שהיה קוד� לחטא



 ספר ויקרא

 קמד 

  

דלכ� לוקחי� האתרוג ) לח' ב סי"ח( מה שכתבנו בספר ג� שושני� והנה עיי�  

ואנחנו עושי� תשובה במה , שפרי ע# הדעת היה אתרוג, בסוכות שאד� חטא באתרוג

וכ� מפורש , ועל ידי כ" חוזרי� אנו למצב שהיה קוד� לחטה, שחטאנו לפני� בג� עד�

ובו חטא אד� , ו רוב התאוהל פרי ע# הדר הוא הפרי שב"וז) מ:ויקרא כג(ת "� עה"ברמב

הראשו� שנאמר ותרא האשה כי טוב הע# למאכל וכי תאוה הוא לעיני� ונחמד הע# 

ואנחנו נרצה לפניו ע�  שאר המיני� , והנה החטא בו לבדו.  להשכיל ותקח מפריו ותאכל

  .ל"עכ

, על הפסוק והשבתי חיה רעה מ� האר#) ו:ויקרא כו(ת "� עה"והנה עיי� ברמב  

תהיה אר# ישראל בעת קיו� המצות כאשר היה העול� מתחילתו קוד� חטאו של ל כי "וז

, וכמו שאמרו אי� ערוד ממית אלא חטא ממית, אי� חיה ורמש ממית אד�, אד� הראשו�

הרי דבאחרית הימי� בימות המשיח יחזור העול� להיות כמו שהיה .  ש באריכות"ע, ל"עכ

שיגאל העול� , דזה חלק  מביאת הגואל, ד�וכמו שהיה אז בג� ע, קוד� חטא אד� הראשו�

דהיינו לחזור , ויו� הכיפורי� ג� הוי יו� גאולה, והטבע לחזור להיות כמו שהיה מקד� בג�

  .לג�

  

  



  ברכת יצחק

 קמה 

  קדושי�קדושי�קדושי�קדושי�

        

        ����    אאאא    ����

  

עיי� באב� עזרא שכתב דמה דלא תגנובו נכתב בלשו� רבי� היא לכלול ג� את זה שידע על 

. ל"עכ" ,וטע� תגנובו כי הרואה ומחריש ג� הוא גנב", ל"וז, הגניבה והיה בידו לעכב הגנב

, הוא שאד� אחד נחשב אחראי בעד השני, רעיו� החוזר פע� אחר פע� בפרשת קדושי�

וכ� מצינו בלאו דלא , א להשיג קדושה כשאחד דואג רק לעצמו ואינו חושב על הזולת"דא

 לעכב הרציחה דהשופ" דמי� אינו רק הרוצח אלא מי שהיה בידו, תעמוד על ד� רעי"

  .ולהציל הנרד� ולא עשה הוא ג� נכלל ברציחה

וא� העל� יעלימו ע� האר# את עיניה� מ� האיש  ):ה – ד:כ(, וכ� מבואר בקרא  

ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו . ההוא בתתו מזרעו למול" לבלתי המית אותו

  .והכרתי אותו ואת כל הזוני� אחריו לזנות אחרי המול" מקרב עמ�

אלא ללמד" שאי� , ש וכי משפחה מה חטאה"אמר ר", )ה ובמשפחתו"ד(י "וברש  

הרי חוזר עוד פע� ." ל" משפחה שיש בה מוכש שאי� כול� מוכסי� שכול� מחפי� עליו

  .ומשפחה חייבת שה� מחפי� עליו, הרעיו� שאחד חייב ואחראי בעד חבירו

   

        ����    בבבב    ����

        

        ))))בבבב::::יטיטיטיט ( ( ( (""""אלקיכ�אלקיכ�אלקיכ�אלקיכ�' ' ' ' שי� תהיו כי קדוש אני השי� תהיו כי קדוש אני השי� תהיו כי קדוש אני השי� תהיו כי קדוש אני הדבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליה� קדודבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליה� קדודבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליה� קדודבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליה� קדו""""

בראשית רבה . ("קדושתו למעלה משלכ�' ל כי קדוש אני וגו"יכול כמוני ת, קדושי� תהיו"

  )ה וידבר פרעה"ד' צ' פ

ה שהוא אי� סו� דומה ושוה לזה "א שקדושת הקב"וזה תימה וכי אפשר שיהא אפילו הו

  . ה גדולה משלנו"קדושת הקבשל בשר וד� שצרי" ללמוד מקרא דכי קדוש אני ש

ה גדולה משלנו אלא "ואשר נראה לבאר בזה דאי� כונת המדרש לומר שקדושת הקב

ה היא בזה שהוא לגמרי "דקדושת הקב, ה שונה לגמרי מזה של בשר וד�"דקדושת הקב

ולחלוטי� שונה מכל היצירה ושהוא מופרש ומובדל לגמרי מכל היצירה והוא שונה 

וזהו מה דקאמר המדרש אפשר , ר ואי� לנו שו� השגה כלל במהותולחלוטי� מכל דבר אח



 ספר ויקרא

 קמו 

ובזה שאנו נבדלי� מאחרי� כאלו , בפרישה מהעול�, שאנו בשר וד� נעשי� קדושי� בזה

דכי קדוש אני דקדושת בשר וד� אינו בא על " תלמוד לומר"ולזה בא ה, שחיי� בבדידות

ול� ונעשה חלק מהצבור ידי שהוא פורש מהעול� אלא אדרבה בזה שהוא מתיחס לע

  . ועושה חסד בתוכ�

אלא שבפרשת קדושי� הדברות נאמרו , והנה פרשת קדושי� כולל כל עשרת הדברות

בלשו� רבי� כגו� לא תגנובו במקו� לא תגנוב משו� דעשרת הדברות שבפרשת קדושי� ה� 

י וזהו משו� שהקדושה שבפרשת קדושי� היא דוקא על יד, חיוב הציבור לקיי� המצוות

ולכ� עשרת הדברות , י שפורש מהצבור ומהעול�"ר� אל הצבור ולא עטשמתייחס ומצ

  . כ נאמרה פרשה זו בהקהל"שבפרשת קדושי� ה� חיוב הצבור ומטע� זה ג

  

        ����    גגגג    ����

  

וטע� המצוה הזאת לכבד  ,ל"וז, שכתב) ה וערלת� ערלתו את פריו"כג בד:יט(� "עיי� ברמב

ותבואת הכר� ולא נאכל מה� עד שנביא כל פרי מראשית כל תבואתנו מפרי הע# ' את ה

והנה אי� הפרי בתו" שלש שני� ראוי להקריב� לפני הש� הנכבד . 'שנה אחת הלולי� לה

לפי שהוא מועט ואי� האיל� נות� בפריו טע� או ריח טוב בתו" שלש שני� ורוב� ה� 

� עד שתעבור ולכ" נמתי� לכול. נרקבי� ורוב� לא יוציאו פירות כלל עד השנה הרביעית

השנה הרביעית ולא נטעו� מה� עד שיבוא הנטע שנטענו כל פריו הראשו� הטוב קדש לפני 

  .והמצוה הזאת דומה למצות הביכורי�. 'הש� וש� יאכלוהו ויהללו את ש� ה

  

� "שנחלקו הרמב, מ להלכה"� במצות ערלה נראה דיש נ"והנה לפי טע� הרמב  

' מאכלות אסורות הל' י הל"פ(� "עיי� ברמב. # לאר#והגאוני� אי מצות נטע רבעי נוהג בחו

  ,)טו

יראה לי שאי� די� נטע רבעי נוהג בחוצה לאר# אלא אוכל פירות שנה רביעית    

והורו מקצת הגאוני� שכר� רבעי לבדו פודי� ... בלא פדיו� כלל שלא אמרו אלא הערלה 

רבינו חיי� ' בחי' ועי( קרואי� לדבר זה עי. אותו בחוצה לאר# ואחר כ" יהיה מותר באכילה

  .)זו' הלוי מה שביאר במח



  ברכת יצחק

 קמז 

', � דאיסור ערלה הוא משו� דעדיי� לא נת� הפירות הטובי� לה"והנה לפי הרמב  

ולכ� ג� , בנטע רבעי בשנה הרביעית אסור לאכול מ� הפירות' דעד שנית� שבח והודה לה

שהרי כל האיסור  ,�"בחו# לאר# צרי" שינהוג נטע רבעי וכשיטת הגאוני� שהביא הרמב

 .'של ערלה הוא שעדיי� לא נתקיי� המצות נטע רבעי דהוא קודש הלולי� לה

שנשאל א� מותר לאכול ברינגא� דיש ) א"תקל' ג סי"ח(ש "ועיי� בתשובת הריב  

' דזה בא מאיל� שקיי� רק ב, שאוכלי� אותו ויש שנזהרי� שלא לאכלו משו� חשש ערלה

  .הוי באיסור ערלהוא� כ� לעול� פריו , שני�' או ג

ולכ� המחמיר תבוא , ש פסק דהוא מחלוקת הפוסקי� אי הוי איל� או לא"והריב  

י "אלא כשבא לאר# ישראל וראה שכול� נוהגי� בזה היתר א� לגבי ערלת א, עליו ברכה

ובתו" התשובה הביא סברת אלו . הרי דסברי דאי� זה מי� איל� אלא מ� ירק, שספקו אסור

וי לעני� כלאי� וברכה איל� אבל לעני� ערלה לעול� אימא ל" דפטור דסברי דנהי נמי דה

, דהא לא מטו להכי, דכל שישנו ברבעי ישנו בערלה והנהו ברינגא� הואיל וליתנהו ברבעי

  . ש שחלק עליה� והוכיח מהירושלמי דליתנהו להאי כללא"ש בריב"ועיי. ליתנהו בערלה

ונראה דגזע המתקיי� שנתי�  ,ל"וז ,שפסק) ב"י' ערלה סי(אבל עיי� בחזו� איש   

כ הגזע כלה והשרש קיי� ומוציא גזע אחר או שג� השרש כלה וחוזר "או שלש שני� ואח

דאי� , וצומח מזרע הנופל כל שאי� מתקיי� עד אחר ערלה ואחר רבעי ודאי לאו איל� הוא

  .סברא שיהא איל� שפירותיו לעול� אסורי�

 דאיסור ערלה תלוי ברבעי וא� ליתא ש"שדחה אות� הריב, והנה לשיטת אלו  

יש לפרש שיטת� דאיסור , אי� איסור ערלה' לרבעי כיו� דשאי� האיל� קיי� עד השנה הד

ערלה תלוי ברבעי דהאוסר של ערלה הוא שיהא קיי� עד שיוכל להביא רבעי ויודה ויהלל 

  .ירושלמיש מה"אבל באמת ליתנהו להאי שיטה וכדהוכיח הריב. על פירותיו הראשוני�' לה



 ספר ויקרא
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  אמוראמוראמוראמור

  

  ����    אאאא    ����

  

        )א:כא(    ''''אל משה אמור אל הכהני� בני אהר� ואמרת עליה� וכואל משה אמור אל הכהני� בני אהר� ואמרת עליה� וכואל משה אמור אל הכהני� בני אהר� ואמרת עליה� וכואל משה אמור אל הכהני� בני אהר� ואמרת עליה� וכו' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה

  .כבר עמדו המפרשי� על כפל הלשו� אמור אל הכהני� ואמרת עליה�

ע ביאר שאמור עליה� מכוו� למצוות שבפרשת קדושי� השייכי� לכל "הראב

צוות המיוחדות שבפרשת אמור ואמרת עליה� מכוו� למ. ישראל שג� הכהני� חייבי� בה

  .השייכי� רק לכהני�

ונראה דמה שהיו צריכי� להזהיר הכהני� שחייבי� במצוות שבפרשת קדושי�   

י כל אופני "ז היו עובדי� לאלהיה� ע"משו� שכהני הע, שהרבה מה� נוגעי� לעניני עריות

פרשת ע דיש שייכות בי� פרשת קדושי� ל"ונראה עוד דמבואר בראב. השחתה ועריות

דבפשטות כונתו דיש חיוב מיוחד על הכהני� במצוות שבקדושי� יותר מחיוב , אמור

  .המוטל על שאר בני ישראל

, �"וידוע שפרשת קדושי� כוללת העשרת הדברות וכדמבואר במדרש וברמב  

פרשיות אלו קדושי� ' וזהו ב, ותכלית מת� תורה היה ליצור ממלכת כהני� וגוי קדוש

ואמור מדבר על מצוות , קדושי� תהיו, בר על החיוב להשיג קדושהדקדושי� מד, ואמור

  .ה"והכהני� ה� שלוחי דיד� ליצר ממלכת כהני� המראי� על חובתינו לשרת הקב. הכהני�

 

  ����    בבבב    ����

  

            ))))אאאא    ::::כאכאכאכא((((    בעמיובעמיובעמיובעמיו    יטמאיטמאיטמאיטמא    לאלאלאלא    לנפשלנפשלנפשלנפש    אלה�אלה�אלה�אלה�    ואמרתואמרתואמרתואמרת    אהר�אהר�אהר�אהר�    בניבניבניבני    הכהני�הכהני�הכהני�הכהני�    אלאלאלאל    אמראמראמראמר

 אשר במצות כי � הכהני� ע�וט :ל"וז שכתב אמור פרשת ריש ת"עה �"רמבה בפירוש עיי�

 העניני� כי, "הכהני� "בש� יזכיר� ולא" בניו ואל אהר� אל "יאמר הקרבנות בעניני ה�

 בעת אפילו לעול� במת יטמאו שלא יזהיר בכא� אבל, הקדש במעלות או בקרבנות הה�

 כי לאמר" הכהני� "הכתוב הזכיר ולכ", בעצמ� לה� מעלה והיא במקדש יבואו שלא

 יטמאו ולא בעצמ� וגדולה כבוד שיתנהגו לה� יאמר ינווקאל ומשרתי' ה כהני שה� בעבור

  .ל"עכ, הזה הכלל מ� מוצאי� החללי� והנה. לעול�



  ברכת יצחק

 קמט 

 הבאה קדושה) א: כהונה בקדושת קדושות' ב שיש �"הרמב בכוונת פירש חמדה הכלי והנה

 סורי�דא ומה, כהונה קדושת לה� שיש עצמית קדושה)ב, אהר� בני שה� מאבות� לה�

 בני שה� א� לטמא מותרי� החללי� שהרי כהני� שה� משו� זהו למתי� לטמא הכהני�

 עבודתו אהר� של מבניו שהוא חלל ולכ� אהר� בני שה� במה תלויה עבודה אבל אהר�

 שהוא ונודע המזבח ג"ע ומקריב עומד היה דתנ�): 'ב א"י ד� (מכות' בגמ כדאיתא. כשירה

. מכשיר יהושע ורבי, פסולי� שהקריב הקרבנות כל אומר א"ר, חלוצה ב� או גרושה ב�

 .יהושע כרבי הלכה, יהושע ורבי א"ר במחלוקת וכידוע

 דלגבי אלא עבודה מחלל שאינו די� רק אינו כשרה עבודתו דחלל מה דבריו לפי והנה

 ד"הגרי ר"למו הדברי� פע� ואמרתי. אהר� מבני שהוא כיו� לעבודה ראוי הגברא עבודה

 שאמר ומה �"הרמב כונת זה דלא ואמר, ידי� בשני הדברי� ודחה חמדה הכלי בש� ל"זצ

 ש� עליו ואי�, כהני� ודי� אהר� בני די� למכלל כונתו, זה מכלל מוצאי� שהחללי� �"הרמב

 .כשרה שעבודתו הוא כ"גזה אלא, כלל בגברא

 בחידושיו �"הרמב שהרי �"הרמב בדברי חמדה הכלי כסברת דלא להדיא מבואר והנה

 חלל ודאי כשנמצא עבודתו התורה הכשירה שלא ל"ונ: ל"וז כתב) 'ב ו"ס ד� (לקידושי�

 זה אד� דאמרינ� משו� דמלתא דטעמא סובר טרפו� רבי והיה, חלל ספק כשנמצא אלא

 ואיל" שמכא� פ"אע, מספק למפרע תפסלנו אל לפוסלו בא אתה מספק הוא כשר בחזקת

 קדושת שו� אי� ודאי דלחלל להדיא הרי. ל"עכ ,לכתחילה הספיקות מכשירי� שאי�, פסול

 . כהונה

 .כשרה עבודתו חלל בודאי דא� וכתב �"הרמב על חלק למכות בחידושיו א"הרשב אבל

 ב� או גרושה ב� כה� ונעשה, דינו נגמר) 'ב יא (ש� דאיתא מכות' מגמ לדבריו ראיה והביא

. כהונה בטלה: אומר וחד, ונהכה מתה: אומר חד, נפחא יצחק' ור אמי רבי בה פליגי חלוצה

 אי", חלל בספק הוא המדובר וא� .ל"עכ, מיפלגי קא יהושע ורבי א"דר בפלוגתא, לימא

 .מגלות הרוצח מתיר  מספק גדול הכה� פיסול

, שנודע אחר חלל ספק אבל, חלל בספק הוא המדובר אי דאפילו בזה לתר# נראה ואשר

 של מינוי צרי" גדול דכה�, מינויו בטל  באולה דמכא� ודאי בתורת גדול כה� להיות פסול

 במקו� כ"וא, הגדול ד"ב של מינוי צרי" �"ולרמב', התוס לדעת הכהני� ואחיו  המל"

 .המינוי עוד חל לא ודאי בתורת חלל ספק דהוא

 עובד אינו פסול ספק ולכ�, בדיקה צרי" המזבח על עבודה לגבי שהרי עוד נראה ואשר

 .לעבודה שפסולי� חזקה מכהני גרע ולא ודאי בתורת לעבודה מוכשר ואינו



 ספר ויקרא

 קנ 

 ודאי בגדי� בלא עבד חלל א� פ"ז והנה ל"וז שכתב ט"צ מצוה סו� ח"במנ עיי� והנה

 נצטווה לא כ"א לעבוד כה� דאינו כיו� פ"עכ ל"נ א"  ,כשר מכה� עדי� דלא עבודה מחלל

 לא נשי� מיעטה הדהתור לאו ואי בגדי� מחוסר עובד א� מיתה חייב ואינו כהונה בגדי על

, פ"כנ בגדי� מחוסר על מיתה חייב אינו חלל כ"א' התוס ש"כמ כהונה בגדי על מצווי� היו

 .ל"עכ

 כהונת� עליה� שבגדיה� דבזמ�, זר די� משו� הוא עבודה מחלל בגדי� דמחוסר מה והנה

 גביו יועיל מה, זר הוי דחלל כיו� כ"א, עליה� כהונת� אי� עליה� בגדיה� אי� עליה�

 חלל בתורת לו דיש, זר אינו עבודה דלגבי נתפוס א� אלא, הוא זר ס"ס דהרי, בגדי�ה

, כשעבד שמי� בידי מיתה יתחייב שלא נראה ככה נימא אי אבל, לעבודה בגברא הכשר

 היה שלא רבינו משה כמו להיות צרי" היה חלל דדי� ואפשר, בזה נסתפק בעצמו ח"והמנ

 י"וברש  חגיגה' בגמ עיי�, זר שהיה כיו� מלואי�ה ימי בשבעת כששמש בגדי� די� גביו

 .ש�

 זה די� כ"א, בבגדי� להעשות צריכה שהעבודה די� עוד יש, זרות די� דמלבד נימא אי והנה

 די� ביסוד שנסתפק' י כלל האוצר בבית בזה ועיי�. כשרה שעבודתו כיו� לחלל ג� נוגע הוא

 . בגדי�

 אפשר בגדי� בלא ישמש א�, לעבודה ללהח פסול שנודע דאחרי הראשוני� לאלו והנה

  .ע"וצ, בגדי� מחוסר מטע� פסולה עבודתו ודאי שהרי, כנודע דהוי

 

  ����    גגגג    ����

  

  )מ,כג (ולקחת� לכ� ביו� הראשו� פרי ע# הדר כפת תמרי� וענ� ע# עבת וערבי נחלולקחת� לכ� ביו� הראשו� פרי ע# הדר כפת תמרי� וענ� ע# עבת וערבי נחלולקחת� לכ� ביו� הראשו� פרי ע# הדר כפת תמרי� וענ� ע# עבת וערבי נחלולקחת� לכ� ביו� הראשו� פרי ע# הדר כפת תמרי� וענ� ע# עבת וערבי נחל

שהשדרה של לולב דומה לשדרה של אד� ) אות יד, פרשה ל, ויקרא(כתב המדרש רבה 

והנה מה דערבה דומה לפה זהו . לעי� וערבה דומה לפה והאתרוג דומה ללבוההדס דומה 

ונראה עוד ). ד בחינו" מצוה שכד"הו, כמבואר בזוהר(משו� דהני ערבות דומות לשפתי� 

ודומי� הערבות , ויש לנחל קול של המי� הזור� בנחל, דהערבי נחל גדלי� ליד נחל

  .�מקו� מוצא קולו של האד, לשפתי� שה� אצל הפה

, בילקוט שמעוני' ועי, ולא מצאתיו, הובא בספר שמ� המאור(והנה יש עוד מדרש 

ערבות רומזות ' והב, אבות' הדסי� רומזי� לג' רועי� דהג' מיני� רומזי� לז' דד) תהלי� יז

מדרשי� שייכי� ' ונראה לבאר בזה דאלו ב. והאתרוג לדוד, והלולב ליוס�, למשה ואהר�



  ברכת יצחק

 קנא 

ה וזה דומה ליוס� הצדיק שהיה לו הגבורה במצרי� שלא דהלולב הוא השדר, אהדדי

לחטוא ולהשאר נאמ� למסורת אביו והשריש בנו הכח להחזיק מעמד א� בגלות ולכ� דומה 

' האבות דומות להדסי� שדומות לעיני� שה� עיני הע� שראו מעצמ� דר" ה. לשדרה

� לימדו לישראל שה, משה ואהר� ה� דומי� לפה. הוא בעל הבירה' והבירה הדולקת ושה

ג "פ(� "ודוד שהוא מל" דומה ללב שהמל" הוא לב הע� כמבואר ברמב. 'את התורה מה

שלבו הוא לב כל , על הסרת לבו הקפידה תורה שנאמר ולא יסור לבבו", )ו"מלכי� ה' מהל

  ".קהל ישראל

רועי� ה� ה� האושפיזי� משו� דכול� יש לה� די� ' והנה נראה לבאר דאלו הז

משה הוא אב ; יוס� שבניו היו שבטי� ג� נחשב לאב; יצחק ויעקב ה� האבותאברה� : אב

  .ודוד הוא אב למלכות; אהר� הוא אב לכהונה; לנביאי�

  

  ����    דדדד    ����

  

        )מב,כג( בסכת תשבו שבעת ימי�בסכת תשבו שבעת ימי�בסכת תשבו שבעת ימי�בסכת תשבו שבעת ימי�

ולכ� צרי" באור קצת למה יושבי� בסוכות שהרי בבית יותר נעי� , סוכות הוא זמ� שמחתנו

  .ולכאורה בבית יותר מסוגל לשמחה מבסוכה, והבית מגי� מהקור והגשמי�

ה מג� עלינו "אלא דנראה דיסוד הסוכה הוא שעיקר השמחה הוא הידיעה שהקב  

וזהו השמחה של , ומבלעדי בטחו� בישועתו ושמירתו אי� שמחה כלל, ושומר עלינו

  .ה עלינו"המרמז לענני הכבוד והגנת הקב, הסוכה

 דלכאורה הרעיו� של קהלת שהכל הבל אינו ,ונראה דזהו הטע� שקוראי� קהלת בסוכות

ה לבדו מג� "אלא דנראה דיסוד של שמחת סוכות הוא הידיעה שהקב. מסוגל לשמחת החג

סו� דבר הכל נשמע את האלקי� ירא "וזהו יסודו של ספר קהלת , עלינו וזהו מקור השמחה

הרגיע את האד� ורק ידיעה זאת יכול ל). יב,קהלת יב" (ואת מצוותיו שמור כי זה כל האד�

  .ולהביא לו שמחה אמיתית

        

        ����    הההה    ����

        

        )מ,כג( ולקחת� לכ� ביו� הראשו� פרי ע# הדר כפת תמרי� וענ� ע# עבת וערבי נחלולקחת� לכ� ביו� הראשו� פרי ע# הדר כפת תמרי� וענ� ע# עבת וערבי נחלולקחת� לכ� ביו� הראשו� פרי ע# הדר כפת תמרי� וענ� ע# עבת וערבי נחלולקחת� לכ� ביו� הראשו� פרי ע# הדר כפת תמרי� וענ� ע# עבת וערבי נחל



 ספר ויקרא

 קנב 

רבי אבא דעכו אמר ' מה היה אותו האיל� שאכל ממנו אד� וחוה כו) פרשה טו אות ז(ר "בב

ת צא וראה איזהו איל� אמר', ותרא האשה כי טוב הע# וגו) "י,בראשית ג(ד "אתרוג היה הה

  .שעצו נאכל כפריו ואי� את מוצא אלא אתרוג

' והנה לפי רבי אבא שע# הדעת היה אתרוג יש להבי� מה דאתרוג הוא אחד מ� הד  

וגמר הדי� הוא בהושענא , שהרי חג הסוכות הוא חלק ממחזור של הימי� הנוראי�, מיני�

תינו לוקחי� אנו האתרוג שבו חטא ואחר יו� הכפורי� שזכינו לכפרה וסליחה מעונו, רבה

 אתמול לדעתי ועכשיו �אד� ומאותו חטא הראשו� נפל למטה למטה ממדרגתו הגבוהה 

, )ט אות ט"ר פי"ב(אתמול מסו� העול� ועד סופו ועכשיו בתו" ע# הג� , לדעתו של נחש

ולכ� לוקחי� האתרוג שבו חטאנו מתחילה והוא נעשה הכלי לעשות בו תשובה ולעלות 

התשובה , ל"וז, )ו"ז ה"תשובה פ' הל(� "וכלשו� הרמב, ה למדרגתנו קוד� החטאחזר

והיו� הוא , אמש היה זה שנאוי לפני המקו� משוק# ומרוחק ותועבה, מקרבת את הרחוקי�

  .ל"עכ, אהוב ונחמד קרוב וידיד

כפי , וזהו סוד לקיחת האתרוג שעל ידי התשובה חזרנו למצבנו שהיה קוד� לחטא  

פרי ע# הדר , ל"וז, )מ,ויקרא כג(� לחומש "הרמב' ועיי� בפ. עד� קוד� לחטאשהיה בג� 

ותרא האשה כי טוב הע# למאכל ' ובו חטא אד� הראשו� שנא, הוא הפרי שבו רוב התאוה

והנה החטא בו לבדו . וכי תאוה הוא לעיני� ונחמד הע# להשכיל ותקח מפריו ותאכל

הלולב וההדסי� , ומזי� ג� שאר המיני�ולזה ר. ואנחנו נרצה לפניו ע� שאר המיני�

  .דאז ירננו כל עצי יער, לעצי� שהיו בג�, והערבות

רק שהציב הכרובי� לשמור את , אבל הג� עד� נשאר, ולכ� א� שגורשו אד� וחוה מג� עד�

ולזה . וכשיזכה האד� לעשות תשובה גמורה יחזור לג� כדר" שהיה מקוד� לחטא. דר" הג�

תרוג הוא פרי ע# הדעת שחטא בו ושאר המיני� עצי� הסובבי� את הא, המיני�' מרמזי� ד

הכונה היא שעל ידי התשובה שעשינו והכפרה שזכינו לה אנחנו מתחילי� בדר" . ע# הדעת

  .חזרה לג� לכמות שהיה מקוד� לחטא

והנה טע� אחר לומר שאיל� שאכל ממנו אד� וחוה היה אתרוג משו� דכתיב בו   

דפירוש פרי ע# , והיינו אתרוג, מו ומרגג אילנא לאסתכלא ביהונחמד הע# להשכיל ותרגו

� "ואפשר מטע� זה כתב הרמב). ש�(� בחומש "ועיי� בזה ברמב, שהוא נחמד, הדר הוא

  .דהיינו כמו שהיה קוד� לחטא, בלשונו הזהב שאחר התשובה הוא אהוב ונחמד

הע# כטע� ע# פרי שיהא טע� , ל"וז, )יא,בראשית א(י שכתב "והנה עיי� ברש  

לפיכ" , וע# עושה פרי ולא הע# פרי', הפרי והיא לא עשתה כ� אלא ותוצא האר# וגו



  ברכת יצחק

 קנג 

אבל האתרוג לא נתקלל . ל"עכ, כשנתקלל אד� על עונו נפקדה ג� היא על עונה ונתקללה

ולכ� הוא ע# הדעת , שהרי טע� פריו ועצו שוי� שהאתרוג לא חטא ושמע לציווי ע# פרי

וזהו הדרו , שלאתרוג מתחילת בריאתו אי� שו� כת� של חטא, �דראשית חכמה יראת אלקי

  .וחמדתו

דהבית הוא יצירת האד� בחכמתו , ולכ� בסוכות יוצאי� מ� הבית ודרי� בסוכה  

דאחר שאכל האד� מע# , אחר שחטא ונתגרש מג� עד�, ותחבולותיו להג� עליו מהטבע

 שהיה טהור וחלק מהטבע אבל מקוד� לכ" לא היה צרי" לזה, הדעת נעשה למהנדס נפלא

  .ולא היה צרי" להגנה מיוחדת

   



 ספר ויקרא

 קנד 

  בהרבהרבהרבהר

        

        ����    אאאא    ����

  

        ) ) ) ) בבבב::::כהכהכהכה ( ( ( (""""'''' האר# שבת לה האר# שבת לה האר# שבת לה האר# שבת להההההושבתושבתושבתושבת""""

  :ל"וז' י' שמיטה ויובל הל' א מהל"� פ"רמב

וימות כל ע# , תיעשה האר# מליחה, ומפני מה התירו כל אלה שא� לא ישקה

, ו על אלו לא גזר�והואיל ואיסור הדברי� האלה וכיוצא בה� מדבריה� . שבה

  . שאי� איסור מ� התורה אלא אות� שני אבות ושתי תולדות שלה� כמו שביארנו

אלא , דהתירו מלאכות לקיומא אילנא משו� הפסד לבדמה � ד"והנה נראה לבאר ברמב

שאי� זה נוגע רק לאיכר , משו� דא� לא היו מתירי� היה האר# חרב והיה מת כל ע# שבה

', והרי התורה אמרה ושבתה האר# שבת להה שממה זה בשדהו לבד אלא כל האר# תעש

א אפילו מלאכות "ולהחזו[ת ו אילנא מותרומיקילולכ� מלאכות דרבנ� , ולא שתשחת האר#

  ].דאורייתא

  

        ����    בבבב    ����

  

על על על על , , , , יובל שמהיובל שמהיובל שמהיובל שמה, , , , ומה שמהומה שמהומה שמהומה שמה, , , , שנה זאת מובדלת משאר שני� בנקיבת ש� לה לבדהשנה זאת מובדלת משאר שני� בנקיבת ש� לה לבדהשנה זאת מובדלת משאר שני� בנקיבת ש� לה לבדהשנה זאת מובדלת משאר שני� בנקיבת ש� לה לבדה: : : : יובל היאיובל היאיובל היאיובל היא

        ....))))יייי::::י כהי כהי כהי כה""""רשרשרשרש ( ( ( (ש� תקיעת השופרש� תקיעת השופרש� תקיעת השופרש� תקיעת השופר

). יג:שמות יט(' במשו" היובל'וכ� ) ה:יהושע ו(' בקר� היובל'ופר וכמו ויובל מלשו� ש

כי , ולפי דעתי לא קראו הכתוב יובל על התקיעה רק על הדרור ,ל"וז, � שכתב"ועיי� ברמב

אבל אמר וקראת� דרור , לא הזכיר הש� הזה בכתוב הראשו� שאמר והעברת שופר תרועה

שבה , ואמר יובל היא,  לדור בכל מקו� שירצובאר# לכל יושביה שיהיו כול� בני חורי�

ונשתמשו בלשו� הזה . יובל כל איש אל אחוזתו ואל משפחתו יובילוהו רגליו מרחוק לגור

ירמיה (ואמרו ועל יובל ישלח שרשיו ) ז:ישעיה יח(אות �צב'  יובל שי לה,בעניני� רבי�

ולכ� כי תבאו ותשובו איש הבאה ותהיה בי� לכ, ויהיה פירוש יובל היא תהיה לכ�) ... ח:יז

  .אל אחוזתו ואיש אל משפחתו



  ברכת יצחק

 קנה 

� פירוש יובל הוא שיחזור למקורו שהעבדי� משתחררי� וחוזרי� "לפי הרמב  

למשפחת� והאדמות חוזרי� לבעליה� הראשוני� והנה לפי דבריו יש להבי� למה התקיעת 

למה נחכה עד שהרי תחילת שנת היובל הוא בראש השנה ו, שופר ביובל היא ביו� הכפורי�

ה תוקעי� בשופר וכדי להבחי� בי� תקיעת "וא� תאמר משו� דבר, עשור לחודש לתקוע

� "אלא דלפי הרמב. תשרי' כ נתקע בב"כ למה לחכות עד יוה"א, ראש השנה לתקיעת יובל

כ שהוא יו� תשובה ג� הוי יו� החזרה "מוב� שפיר שיסוד יובל הוא החזרה למקור וביוה

  .ה"לקב, חוזר למצבו שהיה קוד� שחטא ומתקרב למקורשהשב , ושיבה למקור

   

        ����    גגגג    ����

  

 .)ט:כה י"רש ('והעברת שופר תרועה בחדש השביעי בעשור לחדש ביו� הכפורי� וגו

א� כ� למה נאמר בעשור , ממשמע שנאמר ביו� הכפורי� איני יודע שהוא בעשור לחדש

ואי� תקיעת ראש , תקיעת בעשור לחודש דוחה שבת בכל ארצכ�, אלא לומר ל", לחדש

 .אלא בבית די� בלבד, השנה דוחה שבת בכל ארצכ�

והנה הרב מפני בקיאותו בתלמוד והכל לפניו כשלח� ערו" אינו  ,ל"וז, � שכתב"ועיי� ברמב

שידוע הוא וברור בגמרא כי התקיעות , וה� מטעות לשאר בני אד�, חושש וסות� הברייתות

מותרות ה� בשבת לפי שהוא חכמה ואינה , רשותה ויו� הכפורי� ואפילו של "של ר, כול�

, ד"ועני� התקיעה בב. מ"כ מ"ה ושל יוה"מלאכה והתוקעי� היו בדי� תורה בשבת של ר

לפי גזרו בה מפני שהכל חייבי� בתקיעת , תקנת רב� יוחנ� ב� זכאי היא משחרב בית המקדש

'  ללמוד ויעבירנו דשופר ואי� הכל בקיאי� בתקיעת שופר שמא יטלנו בידו ויל" אצל בקי

  .ואי� לה עיקר בעני� הכתוב כלל, ד בלבד"ז בב"והתיר ריב, אמות ברשות הרבי�

כ שהביא "כ דברי התו"� תמה דמה דאי� תוקעי� בשבת אינו אלא דרבנ� א"הרמב  

  .ואינו עני� לפירוש הכתוב כלל, י אינ� אלא אסמכתא"רש

להבבלי זה . ה שחל בשבת"והנה נחלקו הבבלי והירושלמי למה אי� תוקעי� בר  

, :)ה כט"ר(' וכ� הוא שיטת רבי לוי בגמ, אבל להירושלמי, די� מדרבנ� משו� גזירה דרבה

מה דאי� תוקעי� בשבת הוי מדאורייתא מקרא דזכרו� תרועה דרק בחול תוקעי� מדאורייתא 

 כ דא� דבשבת אי� תוקעי� מדאורייתא אבל"ל התו"כ זהו מה דקמ"א. דאז הוי יו� תרועה



 ספר ויקרא

 קנו 

, ה מיובל ושוי� תקיעת� לברכות"וא� שנלמד תקיעת שופר בר, ביובל תוקעי� א� בשבת

  .וזהו להירושלמי די� דאורייתא, כ תוקעי� א� כשחל בשבת"מ ביוה"מ

   



  ברכת יצחק

 קנז 

  בחוקתיבחוקתיבחוקתיבחוקתי

        

  ����    אאאא    ����

        

        ))))חחחח,,,,כוכוכוכו" (" (" (" (ורדפו מכ� חמשה מאה ומאה מכ� רבבה ירדפוורדפו מכ� חמשה מאה ומאה מכ� רבבה ירדפוורדפו מכ� חמשה מאה ומאה מכ� רבבה ירדפוורדפו מכ� חמשה מאה ומאה מכ� רבבה ירדפו""""

היה צרי" לומר אלא מאה והלא לא . וכי כ" הוא החשבו�"כתב ) ה חמשה מאה"ד(י "ברש

אלא אינו דומה מועטי� העושי� את התורה למרובי� העושי� את . מכ� שני אלפי� ירדופו

  ".התורה

שהרי הקושיא היתה דלפי החשבו� היה צרי" להיות מאה , י"רש' ע בתי"והנה צ

הוא יותר מהחשבו� של , הוא דמה שמאה חיילי� יכולי� לעשות' והתי, ירדופו אלפיי�

דכדי לנצח את האויבי� צרי" כמות מסוימת וצבא יותר , לאחד כמה שחמשה עושי�עשרי� 

כ למה כתב "וא. וזה דבר שרואי� בחוש , גדול יכול לכבוש ולהצליח יותר מחיילי� בודדי�

וכי בעשיית ; י דאינו דומה מועטי� העושי� את התורה למרובי� העושי� את התורה"רש

  !מה אנו עוסקי�הלא בתכסיסי מלח? התורה אנו דני�

דזהו דבר , י הבי� דכונת התורה אינו ללמד לנו עניני מלחמה"ואשר נראה דרש

אלא דהתורה באה , שרואי� בחוש שבצבא יותר גדול מצליחי� כפל כפליי� מבצבא קטנה

ודחזינ� מזה , ללמדנו דנצחו� ישראל במלחמה תלויה ג� במה שה� אדוקי� בתורה ומצוות

וזהו מה שבא , .)סוטה מד( מעבירות שבידו אינו יוצא למלחמה שהירא, דהירא ור" הלבב

שעיקר נצחו� ישראל , התורה לגלות לנו שאינו דומה מיעוט העושי� את התורה למרובי�

לא בחיל ולא בכח כי א� ברוחי ", )ו,זכריה ד(במלחמה תלוי בעניני הרוח כדאמר הנביא 

 ".צבאות' אמר ה

  

        ����    בבבב    ����

        

        )מב,כו( וזכרתי את בריתי יעקובוזכרתי את בריתי יעקובוזכרתי את בריתי יעקובוזכרתי את בריתי יעקוב

י בחמשה מקומות נכתב מלא ואליהו חסר בחמשה מקומות יעקוב נטל אות משמו "וברש

  .של אליהו ערבו� שיבוא ויבשר גאולת בניו



 ספר ויקרא

 קנח 

ו "הוא וי' ו'א דאות "ר יעקב לובא� שליט"שמעתי ביאור יפה בזה מידידי הר  

סורת ו החיבור שמחבר מ"החיבור דהגאולה העתידה מיוסדת על מסורת האבות וזהו הוי

שחידוש הסמיכה , האבות לנו ולגאולה העתידה שהרי ג� אליהו מרמז להמש" הדורות

וזהו הערבו� שיבוא אליהו ויבשר . ולכ� הוא יבא לבשר על ביאת המל" המשיח, תלוי בו

  .גאולת בניו דהוא מסורת האבות והמש" המסורה

   

        ���� ג  ג  ג  ג ����

        

        ))))כטכטכטכט, , , , זזזזככככ((((כל חר� אשר יחר� מ� האד� לא יפדה מות יומת כל חר� אשר יחר� מ� האד� לא יפדה מות יומת כל חר� אשר יחר� מ� האד� לא יפדה מות יומת כל חר� אשר יחר� מ� האד� לא יפדה מות יומת 

ה "ד(י "וברש. תנ� רבי יהודה אומר כל נדר שידעו בו רבי� לא יחזור.) מה(משנה בגיטי� ב

יהודה דכתיב ולא הכו� ' ט דר"ל מ"אמר ריב.) מו(' ובגמ. שנדרתו ברבי�) שידעו בו רבי�

יצחק ' ר' וכמה רבי� רב נחמ� אמר ג) 'יהושע ט(בני ישראל כי נשבעו לה� נשיאי העדה 

דאמר אמימר הלכתא אפילו למא� דאמר .) לו(גיטי� ' ועיי� בגמ. אמר עשרה דכתיב עדה

והני מילי לדבר הרשות אבל . נדר שהודר ברבי� יש לו הפרה על דעת רבי� אי� לו הפרה

  .לדבר מצוה יש לו הפרה

ד דנדר שהודר ברבי� אי� לו הפרה כשהנדר נעשה על דעת "אפשר לומר דלמ  

 או להפר הנדר דכיו� דנעשה על דעת רבי� ג� אחרי� אי� הוא הבעלי� על הנדר לשאול

, או יש לפרש דעצ� חלות נדר ברבי� חמור טפי. הרבי� האחרי� ה� הבעלי� על נדר זה

  .ולא רק משו� שהנודר אינו בעלי� על הנדר

כל החר� אשר יחר� מ� האד� לא 'פ "� עה"ונראה דזה נלמד ממה דפירש הרמב  

שעל דר" הפשט יאמר הכתוב כי כל  ,ל"וז) ותש באריכ"עיי, כט:כז(' יפדה מות יומת

האויבי� בידיה� יחרימו את עריה� ' המחרי� מה שאינו שלו בשעת מלחמה שא� ית� ה

וכל מי שיחלל החר� יומת וכ� מצינו גבי אנשי יבש גלעד שעברו על שבועת הקהל ולא באו 

 הקהל וכ� אל המצפה והרגו הרבה מאנשי יבש גלעד וזה מהכתוב הזה שעברו על שבועת

גבי יהונת� ביערת הדבש שאכל יונת� ונתחייב מיתה וכתיב ויפדו הע� את יונת� ולא מת כי 

לפי שאמר בו תורה לא יפדה מות יומת כתיב גבי יונת� ויפדו ולא מת כי חר� המל" 

והסנהדרי� חל על המודרי� לכלות� או על העובר גזרת� ותקנת� וזה היה טעותו של יפתח 

  .שהקריב את בתו



  ברכת יצחק

 קנט 

ודי� נדר הקהל שונה הוא , ולפי דבריו מצינו נדר של הקהל שחמור משאר נדרי�  

ונראה דלכ� נדר שהודר ברבי� אי� לו הפרה דזה לא רק . ולכ� העובר עליו חייב מיתה

משו� הבעלי� של הנדר שאי� יכול להפר ולהתיר הנדר שאי� הוא הבעלי� על הנדר אלא 

  .ק"ודו. ע של נדר הקהל"ומצינו חלות ש� בפדחלות הנדר שנעשה ברבי� חמור טפי 

  



 

        

ספר במדברספר במדברספר במדברספר במדבר



  ברכת יצחק

 קסא 

  במדברבמדברבמדברבמדבר

  

  ����א א א א     ����

  

אחר שביאר תורת הקרבנות בספר השלישי התחיל  :� כותב בהקדמתו לספר במדבר"הרמב

עתה לסדר בספר הזה המצות שנצטוו בעני� אהל מועד וכבר הזהיר על טומאת מקדש 

 הגביל הר סיני בהיות הכבוד ש� ועתה יגביל את המשכ� בהיותו במדבר כאשר. וקדשיו

יצוה ולא יבאו לראות כבלע את הקדש , צוה והזר הקרב יומת כאשר אמר ש� כי סקול יסקל

וצוה ושמרת� את משמרת הקדש ואת . 'לראות וגו' ומתו כאשר הזהיר ש� פ� יהרסו אל ה

'  וגווהכהני� והע�' יתקדשו וגו' משמרת המזבח כאשר אמר ש� וג� הכהני� הנגשי� אל ה

והנה צוה אי" תהיה משמרת המשכ� וכליו ואי" יחנו סביב ויעמוד הע� מרחוק והכהני� 

אי" יתנהגו בו בחנותו ובשאת אותו ומה יעשו במשמרתו וכבוד לו כמו ' הנגשי� אל ה

  .לפלטרי� שאי� לו שומרי� שאמר אינו דומה פלטרי� של מל" שיש לו שומרי�

 יסודו שכבר יסד בפרשת תרומה שהקדושה � כא� מבוססי� על"והנה דברי הרמב  

דהכרובי� , ועצ� תבנית המשכ� מראה על מעמד הר סיני, ששכ� על הר סני הועבר למשכ�

, והפרוכת דומה לערפל שסיבב את ראש ההר, של זהב מרמזי� על האש שירד על ההר

, כינהמחנה ש, וכש� שבני ישראל חנו סביב להר סיני כ� לדורות המקדש הוי קדושת מחנות

זה לעומת , וכ� כא� בהקדמתו הראה על הדברי� המקבילי� בי� סיני למשכ�, לויה וישראל

  .זה

� כל החומש הוא סיפור הפגישה בי� שכינה לע� "הרי להרמב, וביתר ביאור  

דפרשיות בני� המשכ� נכללי� בספר שמות דהוא , לכ� כתב בהקדמתו לספר שמות. ישראל

שהשכינה היה שורה ,  ממצרי� עד שחזרו למעלת אבות�ולא נשל� הגאולה, ספר הגאולה

הרי דספר בראשית דהוא תולדות האבות מדבר על . דה� ה� המרכבה, באהלה� של האבות

וספר ויקרא הוא כולו עני� , וספר שמות ג� מדבר בעני� המשכ�, השראת השכינה באהלה�

 .קדמתווג� ספר במדבר הוא מאותו עני� וכפי שביאר בה, של עבודת המקדש

דאי אפשר היה שקדושת , � יסוד מעמד הר סיני טבוע בצורת המשכ�"דלפי הרמב  

, אלא דהוא יסוד ועני� לדורות, השראת השכינה שהיה גבי מעמד הר סיני יהיה לשעה קלה

הוי קדושה עולמית דשכינה אינה , � דהוא מפני השכינה"להרמב, ולכ� קדושת המקדש



 ספר במדבר

 קסב 

וספר . [ק"ודו. דורות לזכור תמיד את מעמד הר סיני� יש מצוה ל"ולכ� להרמב. בטילה

  .]ולכ� אינו מסדר זה, ולכ� הוי משנה תורה, דברי� הוא עני� אחר דמשה מפי עצמו אמרו

שיסודו הוא שעני� , ז מוב� למה אנו נוהגי� לקרוא פרשת במדבר קוד� חג השבועות"ולפ

  . הוא אתנו,תנו במדברוא� בנסיעתנו והליכ, אלא לדורות, מעמד הר סיני אינו כלה

   

        ����    בבבב    ����

  

מחנה . סדר המחנות במדבר היה יהודה מצד קדמה מזרחה והחוני� עליו יששכר וזבולו�

. מחנה אפרי� ימה והחוני� עליו מנשה ובנימי�. ראוב� תימנה והחוני� עליו שמעו� וגד

  .מחנה ד� צפונה והחוני� עליו אשר ונפתלי

, יהודה: ה� הוא שכול� היו מסמלי� התורהובטע� מחנה יהודה נראה דהצד השוה שב

יששכר 'ו, אלו הנשיאי� של הסנהדרי� שיצאו מיהודה', ומחוקק מבי� רגליו'כמבואר בקרא 

ויש לו חל" , וזבלו� יש לו ג� חלק בתורה שתומ" את יששכר, שסובל עול התורה' חמר גר�

ו� בצאת" ויששכר שמח זבול') יח,דברי� לג(והוא שאמר משה רבינו , בתורתו של יששכר

 )יג,י לבראשית מט"רש( זבולו� יוצא בפרקמטיא ויששכר עיי� בתורה באהלי� –' באהל"

, מחנה ראוב� ה� אלו השבטי� שלא קבלו חלק באר# כנע� שראוב� וגד נטלו בעבר הירד�

אי� ל" עניי� "י "ופרש) ז,בראשית מט(' אפיצ� בישראל'ושמעו� ג� נפו# באר# כדכתיב 

  ".מדי תינוקות אלא משמעו� כדי שיהיו נפוצי�וסופרי� ומל

  .אפרי� ומנשה ובנימי�, מחנה אפרי� הוא מבני רחל

 .שהוא חלק ממחנה ראוב�, ומחנה ד� כולל בני הפילגשי� חו# מגד

  

        ���� ג  ג  ג  ג ����

  

דאסור לראות כשמכניסי� את הארו� לנרתיק דאסור לראות כשמכניסי� את הארו� לנרתיק דאסור לראות כשמכניסי� את הארו� לנרתיק דאסור לראות כשמכניסי� את הארו� לנרתיק , , , , ))))ככככ::::דדדד ( ( ( (ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתוולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתוולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתוולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו

        . . . . וא מדי� כבוד המקדשוא מדי� כבוד המקדשוא מדי� כבוד המקדשוא מדי� כבוד המקדשוהוהוהוה. . . . עד שמכסי� אותו בבגדועד שמכסי� אותו בבגדועד שמכסי� אותו בבגדועד שמכסי� אותו בבגדו

דכבוד האד� הוא מה שגופו , יוחנ� קרא לבגדיו מכובדי' שבת שר' ועיי� בגמ  

, ודלא כהיוני� שחשבו שמה שבגלוי הוא כבודו, דמה שהוא נסתר זהו יופיו וכבודו, מכוסה

וכ� . ה של� בצל ואינו נראה לעיי�"אינו מוב� וגלוי לעיי� וכעי� הקב, אלא דהאד� במהותו
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דשולח� דומה , שמי� מפה על השולח�, ולכ� בשבת משו� כבוד שבת,  כלי המקדשעני�

  .וזהו כבוד שבת, למזבח

   

 ���� ד  ד  ד  ד ����

 

 ))))ככככ::::דדדד ( ( ( (ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתוולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתוולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתוולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו

 את לה� מגללי� לרגל עולי� ישראל שהיו בשעה קטינא רב אמר, גרסינ�. נד ד� יומא' בגמ

 לפני חבתכ� ראו לה� ואומרי� בזה זה י�מעור שהיו הכרובי� את לה� ומראי� הפרוכת

 רב ואמר הקדש את כבלע לראות יבאו ולא חסדא רב מתיב.  ונקבה זכר כחבת המקו�

 הלויי� לראות יבואו ולא י"וברש[ שלה� לנרתיק כלי� הכנסת בשעת רב אמר יהודה

 סילוק בשעת ליכנס רשאי� היו לא בכת� הקודש כלי נושאי� שהיו פ"אע שבמדבר

 מכסי� ובניו אהר� שהיו עד ממקומו להסיעו והמזבח הארו� את מפרקי� שהיו מסעות

 וכסו תכלת בגד ולקחו תחש עור במכסה אותו וכסו בפרשה שכתוב כמו, בנרתיקיה� אותו

 מבעלה צנועה אביה בבית שהיא זמ� כל לכלה משל נחמ� רב אמר, ]כיסוי לשו� כבלע',וגו

 ישראל א�, באירוסיה אביה בבית י"וברש [להמבע צנועה אינה חמיה לבית שבאתה כיו�

 שהיה אחד בכה� מעשה קטינא רב בר חנא רב מתיב.  ]בשכינה גסי� היו לא עדיי� במדבר

 הדבר את לגמור הספיק ולא חבירו את והודיע ובא מחברותיה משונה רצפה וראה מתעסק

 נתגרשה, רתאמ קא נתגרשה ליה אמר, ]גנוז ארו� שש� ביחוד וידעו[ נשמתו שיצתה עד

 לאחר הוה שני בבית מעשה האי קאמרת נתגרשה י"וברש[  ראשונה לחיבתה חזרו

 .]בזה זה גסי� שאי� חיבת� לתחילת, ראשונה לחיבתה.  וחזרו שנתגרשו

 

 שכתב ומה, בעלה ובית אביה בבית לכלה המשל הוא דמה ביאור צריכה הסוגיא כל והנה

 קשה, בשכינה גסי� היו לא עדיי� במדברד, באירוסיה דהיינו אביה בבית דכלה י"רש

 שה� נאמר אי" ממש שכינה גילוי וראו סיני הר אצל שעמדו המדבר דור שהרי להולמו

 איסור לעני� בשכינה גסי� עני� ומה, בשכינה גסי� היו שני ובבית בשכינה גסי� היו לא

 . ע"וצ, הקדש את כבלע לראות יבאו דלא
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 דאסור היא הקדש את כבלע לראות יבאו דלא הלאו דהגדרת בזה לבאר נראה ואשר

 כלי בשאר א� או בארו� דוקא הוא האיסור אי הראשוני� דנחלקו [הארו� את לראות

 בקדש הוא הארו� ומקו� במקומו שלא[]בנרתיק� אות� ששמו קוד� לראות� המקדש

 קביעת הוא הארו� דמקו� ל"זצ ק'סולובייצי ד"הגרי מר� ר"ממו שמעתי והנה.  הקדשי�

 דהוא הבדי� בי� במקו� דוקא היא הפרוכת על ההזאה ולכ� הקדשי� בקדש ע"בפ מקו�

 ש� שהיה במקו� בפני� מזה היה ארו� ש� היה שלא שני בבית' ואפי, ע"בפ מקו� ש�

 מקו� חלוק היה כניסה באיסור יהודה' דלר לדבר וראיה. נג ד� במשנה וכמבואר הארו�

 שאר כ"משא שמי� בידי מיתה מתחייב לבד �הארו דבמקו�, הקדשי� קדש משאר הארו�

 ואסור, הקדשי� בקדש במקומו להיות הארו� של דמצותו בלאו אלא אינו הקדשי� קדש

 .  במקומו שלא לראותו

 

 לבא היה דמצותו,במקומו הארו� היה לא עדיי� במשכ� שהרי', הגמ דקאמרה מה וזהו

 את לראות אסור היה שכ�במ ולכ�, בירושלי� עולמי� בבית למקומו ולנחלה למנוחה

 דהיינו אביה בבית דכלה' הגמ כוונת וזוהי במקומו כשלא נחשב היה די� פ"דע הארו�

 אבל, הבעל רשות דהיינו לה הראויה ורשותה למקומה הגיעה לא עדיי� דארוסה, אירוסי�

 ומקומה ברשותה שהוי דהיינו בעלה בבית כלה בבחינת הוי שבירושלי� המקדש בבית

 .בירושלי�–  עולמי� לבית להגיע ארו� של צותומ היה שכ�,

 

 שלא כ� ג� דהוי, יאשיהו י"ע ש� שנגנז במקו� הארו� שראה כה� אותו עני� יוב� ובזה

 אאיסור הכה� עבר ולכ� עולמי� ובבית הקדשי� בקדש דוקא הוא מקומו שהרי במקומו

 .בעוונו ומת, לראות יבאו דלא

 

 נמצאת עוד האשה אי� דנתגרשה.  ראשונה תהלחיב חזרו נתגרשה אמר� כוונת וזוהי

 הארו� של לדינו שוה דינו והיה במקומו עוד הוי לא הארו� שנגנז אחר וכ� בעלה ברשות
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 כשלא נחשב עדיי� הקדשי� בקדש שהיה א� במשכ� שהיה זמ� דכל, במשכ� כשהיה

 ולנחלה למנוחה הגיע לא ועדיי� מטולטל להיות היה המשכ� של דמצותו במקומו

 וכ�, כאמור, הקדשי� קדש ובבית עולמי� בבית דוקא הוי הארו� של המוחלט מקומוד,

 חלות הוי הארו� גניזת דמקו� לעיל שכתבנו וא�[  במקומו שלא נחשב בגניזתו שני בבית

 מקומו בעיקר תלוי הרי הקדש את כבלע לראות יבאו דלא איסור לעני� מ"מ במקדש

 .]הארו� גניזת ממקו� האיסור נוהג שהיה משכ� גרע לא שהרי,
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        נשאנשאנשאנשא

        

        ����    אאאא    ����

  

לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו לא יטמא לה� במת� לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו לא יטמא לה� במת� לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו לא יטמא לה� במת� לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו לא יטמא לה� במת� . . . . על נפש מת לא יבואעל נפש מת לא יבואעל נפש מת לא יבואעל נפש מת לא יבוא' ' ' ' כל ימי הזירו להכל ימי הזירו להכל ימי הזירו להכל ימי הזירו לה

        ....))))זזזז����וווו::::וווו ( ( ( (כי נזר אלקיו על ראשוכי נזר אלקיו על ראשוכי נזר אלקיו על ראשוכי נזר אלקיו על ראשו

שהרי באזהרת הכה� שלא להטמא למת , העיר דבר נפלא, ל"יעקב קמינצקי זצ' הגאו� ר

וכא� גבי נזיר לא הוזכר בנו ובתו , ר הקרובי�והתרו לטמא לקרובו כתיב לבנו ולבתו ע� שא

ואמר הוא משו� מדר" העול� מי הוא זה שמורד נגד . א� שאסור הוא להטמאות לה�

זה בחור שבוער בו אש , תהלי" העול� ומסיר עצמו מניהוג העול� לקבוע לו דר" לעצמו

ה צא� אביו גבי נזיר צעיר שהיה רוע:) נדרי� ט(וכמו המעשה בשמעו� הצדיק , צעירותו

ונסתכל בבואה של המי� וראה ביופיו והבי� שיצר הרע רוצה לטרדו מ� העול� ולכ� קבל 

  .שעדיי� צעיר הוא ואינו נשוי ואי� לו עדיי� ילדי�, ולכ� לא מוזכר ב� ובת. על עצמו נזירות

והנה . יפליא הוא מלשו� פלא כי רוב העול� הולכי� אחר תאות�, והנה האב� עזרא כתב

אמרו שנזיר חוטא הוא שציער עצמו מ� היי� ופירוש העני� הוא דנקרא קדש .) נזיר יט(ל "חז

אבל נקרא , דנקרא קודש שרוצה למעט בתאותו ולכ� אוסר על עצמו היי�, ונקרא חוטא

אלא דר" התורה הוא , חוטא שדר" התורה אינו להסיר עצמו מ� העול� ולחיות בבדידות

, י התעסקותו בעול� ולא בהבדלו ממנו"אלא ע, בורולא להיות נפרד מהצ, לקדש את הרע

  .ובהתקשרות העול� הרוחני ע� הגו� ש� ימצא הקדושה

שכתוב ומפליא לעשות ומנוח , המדבר בנזירות שמשו�, ועיי� בהפטרת נשא  

וזה ראיה לפירוש האב� עזרא דהפלאה הוא מלשו� פלא ולכ� השתמשה בה . ואשתו רואי�

והנה הלשו� שבברכת .) וש� המלא" פלאי. ( בנזירות שמשו�דמדובר, הכתוב לגבי המלא"

יש לפרש , ל"וז, א"ברמ) א:ו(ח "ועיי� באו.  לקוח הוא מכא�,ומפליא לעשות, אשר יצר

שמפליא לעשות במה ששומר רוח האד� בקרבו וקושר דבר רוחני בדבר גשמי והכל הוא 

  .ל"עכ, תמרת בקרבוכי אז האד� בקו הבריאות ונשמתו מש, י שהוא רופא כל בשר"ע

שמתרחק , וזה היפ" דר" הנזיר, הרי דהמפליא לעשות הוא הקשר בי� הגו� והרוח  

כדי להתרחק מתאות , ומגדל שערו פרע, לגמרי מהנאת העול� הזה ואוסר על עצמו היי�
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אבל המפליא לעשות הוא לחיות חיי� של קדושה ורוחניות א� , ולכ� נחשב כחוטא, הגו�

להראות דעיקר , מפרשת נזירות שמשו�, � קבעו לשו� מפליא לעשותולכ, במסגרת הגו�

ולכ� , ששוללי� הגשמיות, ולא כמוסג הגוי�, הפלא הוא לקשר עול� הרוח ועול� הגשמי

וחלק ' דיש חלק לה, אבל לכלל ישראל יש ג� קרב� שלמי�, ב� נח מביא רק קרב� עולה

  .לבעלי�

  

        ����    בבבב    ����

 

כ� וימשח אתו ויקדש אתו ואת כל כליו ואת המזבח כ� וימשח אתו ויקדש אתו ואת כל כליו ואת המזבח כ� וימשח אתו ויקדש אתו ואת כל כליו ואת המזבח כ� וימשח אתו ויקדש אתו ואת כל כליו ואת המזבח ויהי ביו� כלות משה להקי� את המשויהי ביו� כלות משה להקי� את המשויהי ביו� כלות משה להקי� את המשויהי ביו� כלות משה להקי� את המש

  )א,ז(ואת כל כליו וימשח� ויקדש את� ואת כל כליו וימשח� ויקדש את� ואת כל כליו וימשח� ויקדש את� ואת כל כליו וימשח� ויקדש את� 

מתיב רבא כל הכלי� שעשה משה משיחת� מקדש� מיכ� ואיל" ", :)סנהדרי� טז(' איתא בגמ

שאני הת� דאמר קרא וימשח� . ואמאי נימא וכ� תעשו לדורות הבאי�. עבודת� מחנכת�

אמר רב פפא אמר קרא אשר . דורות אי במשיחה אי בעבודהויקדש אות� אות� במשיחה ול

  ".ישרתו ב� בקודש הכתוב תלא� בשירות

כלי שרת מאימתי ה� קדישי� מיד "דגרסינ� ) ו"ג ה"יומא פ(והנה עיי� בירושלמי 

ניחא . אי� תימר בשעת תשמיש כאחד ה� קדושי�. אי� תימר מיד ניחא. או בשעת תשמיש

בכניסת� . בר� של שלמה כאחת ה� קדושי� ומתקדשי�. השל משה שנתקדשו בשמ� המשח

לאר# היו מפני� מתו" של משה לתו" של שלמה לא היה ש� של משה כאחד ה� קדישי� 

ובעליית� מ� הגולה היו מפני� מתו" של שלמה לתו" שלה� לא היה ש� של . ומתקדשי�

סקנא קדישי� ודברי הירושלמי תמוהי� דכיו� דלמ". שלמה כאחת ה� קדישי� ומתקדשי�

ועוד . ומתקדשי� כאחת למה בכניסת� לאר# היו מפני� מתו" של משה לתו" של שלמה

מ היה "אי היו מפני� מתו" של משה לתו" של שלמה מ' קשה דמה הועילו בזה דאפי

  .ע"הקדושה והעבודה באי� באחת וצ

וכבר נמשח בו המשכ� וכל ", שכתב) מצוה לה, ספר המצוות(� "והנה עיי� ברמב

אלו כלומר כלי  ולא ימשחו בו הכלי� לדורות כי בבאור אמרו בסיפרי שבמשיחת� של. ליוכ

� שכתב דבמשיחת� הוקדשו "ב בכונת הרמב"וצ". המשכ� הוקדשו כל הכלי� לעתיד לבא

� מהספרי "ומקור הרמב. (אמרו דעבודת� מקדשת�' כל הכלי� לעתיד לבא שהרי בגמ

י עבודת� מתיחדי� הכלי� להיות כלי שרת "דע� סבר "ואשר יראה לומר דהרמב.) בנשא
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דלדורות בשירות ' ז מה דאמרה הגמ"ולפי, אבל אז חל משיחת משה על כל הכלי� לעתיד

, י עבודת� מתקיי� בכלי� די� משיחה"ולא במשיחה היינו דלא בעינ� משיחה מטע� שע

י� מתו" ז יש לפרש בירושלמי דמה דלכתחלה היו מפנ"ולפי. ומשיחת משה חלה א� בעד�

של משה לתו" של שלמה היה מפני שאז חלה משיחת הכלי� של משה על כלי שלמה והוי 

  .ולכ� לכתחילה היו עושי� באופ� זה בעד עצ� קיו� המשיחה, כעי� התפסה
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        בהעלות"בהעלות"בהעלות"בהעלות"

  

  ����    אאאא    ����

  

            ....))))אאאא::::יייי((((' ' ' '  וגו וגו וגו וגועשה ל" שתי חצוצרות כס�עשה ל" שתי חצוצרות כס�עשה ל" שתי חצוצרות כס�עשה ל" שתי חצוצרות כס�

לפי שכל , פה זהבמאי שנא דראש השנה מצו, תניא שופר של תעניות פיו מצופה כס�

   ..)ה כז"ר' גמ" (עשה ל" שתי חצוצרות כס�"דכתיב , כנופיא דכס� הוא

דכל מסחר תלוי , דבשו� דהכס� קונה את הזהב, ונראה דמה דכס� הוי לכנופיא  

דבתענית בעי ציבור , ולכ� כס� מצר� הציבור, בדר" מסחר מאחדי� העול�, בכס�

  .לכנופיא

   

  ����    בבבב    ����

  

וזה נלמד מההיקש של הפסוק , ה"שיוס� יצא מבית האסורי� בר .)ה יא"ר(ל למדו "חז

דעדות ביהוס� שמו בצאתו על אר# מצרי� שפת לא "לקרא " ,תקעו בחדש שופר וגו"

ועיי� . דיוס� אחר שיצא מהבור לא הבי� בשבעי� לשו� עד שלמדו גבריאל." ידעתי אשמע

שבו משתחררי� ,  יובלא שביאר שתקיעת השופר מורה על החירות כמו שופר של"במהרש

וזה ג� עני� השופר של סיני דאי� ל" ב� חורי� ' .וקראת� דרור באר#'עבדי� עברי� כדכתיב 

כ שופר של משיח הוא בעד חירות דהוא גאולה שאי� אחריה "וג. אלא מי שעוסק בתורה

  .שיעבוד

ה אינו חירות חיצוני שנפסקו חבלי "ונראה דהחירות הכרו" בתקיעת שופר של ר  

י תקיעת שופר והבי� רמז השופר כמו שביאר "י שנתעורר ע"דע, דות אלא חירות פנימיעב

עורו ישני� משנתכ� ונרדמי� הקיצו מתרדמתכ� אלו ) תשובה' ג מהל"פ(� "הרמב

, אבל כשה� מביטי� אל נפשות� וזוכרי� בורא�, ל"עכ, השוכחי� את האמת בהבלי הזמ�

אלא א" ורק בהבנת והשקפת , ורמי� חיצוני�שאינו תלוי בג, מזה נולד החירות האמיתי

  .האד�

כ מה ראו חכמי� לומר "דתניא א ,)ה"תשכ' בהעלות" סי(ועיי� בילקוט שמעוני   

כ בקש מלפניו "אלא המליכהו עלי" תחלה ואח, כ זכרונות ושופרות"מלכיות תחלה ואח
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ר והיה רחמי� כדי שיזכור ל" ובמה בשופר של חירות ואי� שופר אלא של חירות שנאמ

  .אלקי� בשופר יתקע' ל וה"ת, אבל איני יודע מי תוקע, ביו� ההוא יתקע בשופר גדול

בשופר של חירות ' ה הוא שופר של חירות ולעתיד לבוא יתקע ה"הרי דשופר בר  

  .שאי� אחריה שעבוד

  

  ����    גגגג    ����

        

        ))))טטטט::::יייי((((' ' ' ' וכי תבאו מלחמה בארצכ� על הצר הצורר אתכ� והרעת� בחצצרות וגווכי תבאו מלחמה בארצכ� על הצר הצורר אתכ� והרעת� בחצצרות וגווכי תבאו מלחמה בארצכ� על הצר הצורר אתכ� והרעת� בחצצרות וגווכי תבאו מלחמה בארצכ� על הצר הצורר אתכ� והרעת� בחצצרות וגו

שנסתפק בתקיעת שופר ) 'א' סי(א "רב צבי רייזמא� שליטה# כצבי לידידי ראיתי בספר ר

צבי ' דר. הביא שנחלקו בזה הפוסקי�ו, של חודש אלול אי הוי חובת הצבור או חובת היחיד

ח כתב דהוא "מ' סי' ת צי# אליעזר חלק ב"פסח פרנק סבר דהוא חובת היחיד אבל בשו

  ). א"כ' ד סי"ח ח"או( משה וכ� נראה מדברי האגרות, חובת הצבור לבד

ה ד� "במלחמות ר(� "פ הרמב"ע, ונראה להביא טע� חדש למנהג התקיעות בחדש אלול

ת לזכרונות "ת למלכיות ותש"שבא להסביר מנהג הגאוני� שתוקעי� תשר) �"בדפי הרי. יא

דאי תרועה הוי שברי� , פ אי� יוצאי� כא� תקיעות על סדר הברכות"דממנ, ת לשופרות"ותר

אי� , נמצא  דאי� כא� תקיעה לסדר זכרונות ושופרות ואי תרועת התורה היא שברי�, ועהתר

ת "ת תש"ת שיש לתקוע תשר"סבר ר, ומתו" קושיא זו. 'תרועה למלכיות ושופרות וכו

� תיר# דמה שתוקעי� על "והרמב. ת לכל ברכה וברכה של מלכיות זכרונות ושופרות"תר

מצות שופר של יו� תרועה יהיה לכ� שזה כבר יצא אי� זה משו� , סדר הברכות במוס�

ה דהוי יו� די� שכל באי עול� "ומה דתוקעי� במוס� הוא משו� דר, בתקיעות דמיושב

עוברי� לפניו כבני מרו� ולכ� נעשה ליו� צרה ומה דתוקעי� הוא משו� הפרשה בבהעלת" 

ובעד קיו� ', ושל כי תבאו מלחמה בארצכ� על הצר הצורר אתכ� והרעות� בחצוצרות וג

ה צרי" שיהא "ורק לגבי מצות שופר דיו� תרועה דר, דתקיעות בעת צרה כל הקולות כשרות

אבל בעד תקיות , ה או שברי� תרועה או שברי� או תרועה"דוקא התרועה המיוחדת של ר

  . דעת מלחמה וצרה סגי בתרועה כל דהוא

, ה" תרועה יהיה לכ� דרוהנה נראה מה דתוקעי� באלול אינו דררא דתקיעת שופר דיו�

השופר , ועומדי� לפני הימי� הנוראי�, ה אלא באלול דהוא חודש התשובה"שהרי אינו ר

ולכ� , וקיו� דשופר בשעת מלחמה הוי דוקא בצבור. הוא שופר של יו� צרה ומלחמה
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ה דמה "� במלחמות סו� ר"וכ� מפורש ברמב. ה דוקא במוס� בחבר עיר"תוקעי� בר

ולכ� נראה דתקיעות . עת מלחמה הוא משו� דהוי כנופיא דכל ישראלדתוקעי� במקדש וב

  . של אלול ה� חובת הצבור לבד ואי� תוקעי� ביחיד

        

  ����    דדדד����

  

        )ד,יא (    והאספסו� אשר בקרבו התאוו תאוהוהאספסו� אשר בקרבו התאוו תאוהוהאספסו� אשר בקרבו התאוו תאוהוהאספסו� אשר בקרבו התאוו תאוה

מופיע תשעה פעמי� אחרי הפסוקי� " אס�"המעיי� היטב בפרשת בהעלות" יראה ששורש 

  .והלא דבר הוא, ההפוכות' הנואחרי , וובנחה יאמר, של ויהי בנסע

ל בהסבר "ד הלוי ז"ר מר� הגרי"פ מה ששמעתי ממו"ואשר נראה לבאר הטע� ע

ה היה להכניס את "מקוד� לפסוק ויהי בנסוע רואי� שכוונת הקב. תהלי" פרשת בהעלות"

וג� מצות החצוצרות כדי , ולכ� יש סיפור של סדר המחנות אי" יסעו, ישראל מיד לאר#

שהרי אנחנו עומדי� , "אל נא תעזב אתנו"ומשה אמר ליתרו . ולתקוע שיסעולהקהיל הע� 

עמנו והטבנו ' והיה הטוב ההוא אשר יטב ה", וג� ל" ולזרע" יהיה חלק באר#, ליכנס לאר#

וכנראה בעוד שלשה ימי� היו . י שהטוב ההוא קאי על יריחו"ברש' ועי, )לד,יא" (ל"

' דר" שלשת ימי� וארו� ברית ה' ויסעו מהר ה": עומדי� ליכנס לאר# ומשה רבנו בראש�

ה דר" "ד(י "וכ� מפורש ש� ברש). לג,יא" (נוסע לפניה� דר" שלשת ימי� לתור לה� מנוחה

  ". ה חפ# להכניס� לאר# מיד"מהל" שלשה הלכו ביו� אחד שהיה הקב) "שלשת ימי�

להבחי� בי� , וזהו מה שמראה שני הנוני� ההפוכות(ופתאו� הכל התהפ" 

, והכל התחיל לדרדר מטה מטה מהמתאונני� ועד קברות התאוה, )ורעניות לפורעניותפ

שבשבילו מתו כל הדור ההוא , ואהר� ומרי� דברו במשה עד האסו� הגדול של המרגלי�

מתו כל הדור במדבר , ה מכניס� מיד לאר#"ובמקו� שהיה הקב. במדבר והיה בכיה לדורות

י כתינוק הבורח "ורעניות הראשונה היתה שהיו בנ� שהפ"ברמב' ועי. (ולא נכנסו לאר#

  ). הנצר"' שלא היה לה� ההתלהבות והדביקות בה, מבית הספר

והנראה דה" התדרדרות ופרצה שחלה בכלל ישראל מתבטאת בלשו� התורה של 

אלו ' י שפי"ברש' ועי) ד,יא(, "והאספסו� אשר בקרבו התאוו תאוה"דהנה כתיב . אסיפה

, הנחשלי� אחריה, הרי הטפלי� בכלל ישראל. יה� בצאת� ממצרי�הערב רב שנאספו אל
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שהרי זה מחמת החולשה והפרצה . אזרו חיל ליל" בראש הע� להכשיל� בחטא המתאונני�

  .ממדרגת כלל ישראל שנית� מקו� להתנשאות הנאספי� אליה� בצאת� ממצרי�

אסיפה הרי ה). טז,יא" (אספה לי שבעי� איש מזקני ישראל"וכתיב נמי בקרא 

, מבטא ההתדרדרות בהנהגת הע� שעד כה היה בכח משה רבנו לבד להנהיג� ולשופט�

הרי נחסר ממנו מעלתו הרמה של מנהיג , שניטל ממנו הזכות להכניס� לאר#, אבל עכשיו

, ובזה מוב� מה שלאחר אסיפת הזקני�. והוצר" לסיוע בהנהגת הע� של שבעי� זקני�. הע�

שהרי כל האסיפה של הזקני� הוי , ה מת ויהושע מכניסהרי אלדד ומידד מתנבאי� מש

  .מסיבת משה מת ויהושע מכניס

והנראה שכל עניינא דפרשת לשו� הרע ). טו,יב" (והע� לא נסע עד האס� מרי�"

ובמה שנחסר ממשה , של מרי� באחיה משה היה בסיבת ה" התדרדרות של הנהגת הע�

להשוות מעלת " הלא ג� בנו דבר" של שהניח מקו� לטענת�, מעלתו הרמה של מנהיג הע�

  .מרי�האס� האס� האס� האס� ועני� זה מתבטא במה שהע� לא נסע עד , נבואת� לנבואת משה רבינו

   

  ����    הההה����

  

        . . . . ))))חחחח::::במדבר יאבמדבר יאבמדבר יאבמדבר יא((((והיה טעמו כטע� לשד השמ� והיה טעמו כטע� לשד השמ� והיה טעמו כטע� לשד השמ� והיה טעמו כטע� לשד השמ� . . . . . . . . . . . . 

א� המ� כל זמ� , מה שהא� אוכלת, אבהו מה שד זה תינוק טוע� בה כמה טעמי�' אמר ר

מה שד זה , לשד ממש, איכא דאמרי.   בו כמה טעמי�שישראל אוכלי� אותו מוצאי�

  ..)יומא עה(מתהפ" לכמה גווני� א� המ� מתהפ" לכמה טעמי� 

חד , אמי ורבי אסי' ר) ישעיה סה(ונחש עפר לחמו , יומא' והנה עיי� לעיל ש� בגמ  

וחד אמר אפילו אוכל כל מעדני , אמר אפילו אוכל כל מעדני עול� טוע� בה� טע� עפר

  .י� דעתו מיושבת עליו עד שיאכל עפרעול� א

הנחש א� שאוכל מעדני עול� אינו .  הרי קללת הנחש היתה היפ" ברכת המ�  

ובמ� אפילו אוכל המ� ואינו רואה כל המעדני� טוע� טע� כל , טוע� אלא טע� עפר

וג� קללת אד� בזעת אפי" תאכל לח� היא הפ" המ� שהיה לח� מ� השמי� ואוכל .  המיני�

  .בלא טרח

היה בו טע� ג� עד� , לח� שהמלאכי� אוכלי�, ונראה דהמ� שהוא לח� אבירי�  

  .וזהו שהפסידו אד� והנחש כשאכלו מע# הדעת
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 רחיי� שבו שחקי�:) יב (בחגיגה' להגמ בעלסקי ישראל' ר ג"הרה הערני הנה, להוסי� ויש

 פתח �שמי ודלתי ממעל שחקי� ויצו שנאמר לבא לעתיד לצדיקי� מ� וטוחנות עומדות

  .'וגו לאכול מ� עליה� וימטר

 עד� ג� ואול� ל"וז שכתב לסנהדרי� המשניות לפירוש עשירי בפרק �"ברמב ועיי�  

 אותה יגלה פירות עושות ואילנות רבי� נהרי� בו יש האר# מבחר ושמ� דש� מקו� שהוא

 מצאושי ואפשר.  בו ויתענגו אליו להל" הדר" אותו ויורה לבא לעתיד אד� לבני יתבר"' ה

 הרי.  ל"עכ, הרבה ומתוקי� ערבי� גדולה תועלת מועלי�, מאוד עד מופלאי� צמחי� בו

  .כ"וכמש עד� שבג� מהאוכל הוא דמ� נראה ולכ� עד� ג� היא לבא דלעתיד

  

 שירד במ� השבת את ביר"' שה למ� זכר שהוא בשבת משנה לח� די� להבי� יש ז"לפ והנה

 דכיו� אלא שבעבר לנס זכר רק זה דאי�, לכ" זכר הוא משנה ולח� לשבת כפול חלק עבורו

 ליו� שיר מזמור אומרי� המקדש בבית הלוי� היו ובשבת, הבא עול� מעי� הוא דשבת

 בו לאכול יש לכ�, העולמי� לחיי ומנוחה שבת שכולו ליו� לבא לעתיד שיר מזמור, השבת

 מה וכ� בשבת נהמש לח� די� ולכ�, חגיגה' בגמ וכדמבואר לבא עתיד של מאכל שהוא מ�

  .העתיד על מורה ג� אלא לעבר זכר רק אינו למ� זכר שהוא הלח� את שמכסה

  

  ����    וווו����

  

ובנחה יאמר שובה ובנחה יאמר שובה ובנחה יאמר שובה ובנחה יאמר שובה . . . . ויפצו איבי" וינסו משנאי" מפני"ויפצו איבי" וינסו משנאי" מפני"ויפצו איבי" וינסו משנאי" מפני"ויפצו איבי" וינסו משנאי" מפני"' ' ' ' ויהי בנסע האר� ויאמר משה קומה הויהי בנסע האר� ויאמר משה קומה הויהי בנסע האר� ויאמר משה קומה הויהי בנסע האר� ויאמר משה קומה ה

        )לו�לה,י(רבבות אלפי ישראל רבבות אלפי ישראל רבבות אלפי ישראל רבבות אלפי ישראל ' ' ' ' הההה

 מלמעלה ולמטה לרמז ה סימני�"ר ויהי בנסע הארו� ויאמר משה פרשה זו עשה לה הקב"ת

שאי� זה מקומה רבי אומר לא מ� הש� הוא זה אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו 

ר יונת� חצבה עמודיה שבעה אלו שבעה ספרי "ר שמואל בר נחמני א"כמא� אזלא הא דא

  .)שבת קלז(תורה 

ר "ושמעתי ממו. ע"פסוקי� חשובי� כספר בפ' וזה דבר תימה הוא שלרבי ב  

ה היה מתכוו� להביא את בני "דמבואר בפסוקי� שהקב, ל בזה דבר נאה מאד"צס ז"הגריד

ויאמר משה לחבב ' ישראל בעוד כמה ימי� לאר# ולכ� אמר משה ליתרו שיסעו אית� שנא

). כט,י(' אתו את� לכ� לכה אתנו והטבנו ל" וגו' נסעי� אנחנו אל המקו� אשר אמר ה' וגו
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לכ� בפרשה זאת מדובר על המסעות שכ" יסעו הרי שהיו עומדי� מיד להיכנס לאר# ו

וג� שיתקעו בה� בשעת , ולכ� נית� מצות החצוצרות כדי להסיע ולהקהל הע�, לאר#

דר" שלשת ' ויסעו מהר ה"להכניס� מיד כדמבואר בפסוק ' ונראה שהיה כונת ה. מלחמה

י ש� "שובר) לג,י" (נסע לפניה� דר" שלשת ימי� לתור לה� מנוחה' ימי� וארו� ברית ה

, ה חפ# להכניס� לאר# מיד"מהל" שלשת ימי� הלכו ביו� אחד שהיה הקב, ל"וז, כתב

כ בא פורענות אחר פורענות "ואח, אלא אחר הפרשה של ויהי בנסע הארו� נהפ" הכל. ל"עכ

כ האספסו� עד המעשה של המרגלי� שהיה בכיה לדורות ונגזר "מתחילה המתאונני� ואח

ובמקו� שיכנסו ישראל מיד לא נכנסו . אר# וימותו במדברשלא יכנסו כל הדור ההוא ל

  .לא זכו להיכנס לאר#' ומפני שלא היה לה� האמונה ובטחו� בה, שנה' לאר# עד אחר מ

היה משה רבינו בונה , אבל א� היו נכנסי� אז ומשה בראש� והארו� נוסע לפניה�  

 של ע� ישראל היה י משה רבינו לא היה נחרב וכל ההסטוריה"ומקדש שנבנה ע, המקדש

ע "וזהו כונת רבי יהודה ששני פסוקי� אלו ה� ספר בפ. ולא היה חורב� ורדיפות, שונה

י משה כשיכנסו "דאלו שני פסוקי� ה� הראשו� והאחרו� של ספר שהיה עומד להכתב ע

אלא שלא נכתב כל הפסוקי� האמצעי� שבספר שהיו מדברי� אודות הנצחו� , לאר#

ת ישראל לא נכתבו מפני של א זכו להיכנס לאר# ומשה רבנו והישועה הגדולה וגאול

א "סופרי� פרק הששי הי' ל על מס"א זצ"עיי� בספר כסא רחמי� למר� הגאו� חיד( .בראש�

ל כתבו המקובלי� שספר ויהי בנסוע הוא ספר גדול ככל התורה ולא "וז" שלו' התוס"' בפי

זי נזכה לכל הספר של ויהי בנסוע ב א"הגאולה בזכינו אלא לשני פסוקי� שלו וכשתהיה 

  ) רבינווהוא תניא דמסייע לדברי. ל"עכ, ו�האר

ת שבלה א� "ס, איתא.) קטז(בשבת ' ל שבגמ"פ דברי רבינו זצ"ונראה להוסי� ע  

יש לו ללקט שמוני� וחמש אותיות כגו� פרשת ויהי בנסוע הארו� מצילי� וא� לא אי� 

 פסוקי� אלא שה� ג� שיורי פסוקי� וכספר 'דזה מיש" שייכא לדי� ספר של ב. מצילי�

  .שבלה שכל החלק האמצעי לא נכתב ורק נשאר מהספר הפסוק הראשו� והאחרו� של הספר

        

        ����    זזזז    ����

        

        )כב,יא(הצא� ובקר ישחט לה� ומצא לה� א� את כל דגי הי� יאס� לה� ומצא לה� הצא� ובקר ישחט לה� ומצא לה� א� את כל דגי הי� יאס� לה� ומצא לה� הצא� ובקר ישחט לה� ומצא לה� א� את כל דגי הי� יאס� לה� ומצא לה� הצא� ובקר ישחט לה� ומצא לה� א� את כל דגי הי� יאס� לה� ומצא לה� 

  :)חולי� כז(גי אלא באסיפה בעלמא ס, מכא� דדגי� לאו בני שחיטה ה�, דגי הי� יאס� לה�
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דגי� וחגבי� אינ� צריכי� שחיטה אלא , ל"וז, כתב) ג"א ה"שחיטה פ' הל(� "וברמב

הרי הוא אומר הצא� ובקר ישחט לה� ומצא לה� א� את כל דג , אסיפת� היא המתרת אות�

הי� יאס� לה� אסיפת דגי� כשחיטת בקר וצא� ובחגבי� נאמר אוס� החסיל באסיפה 

  .ל"עכ, ומתר לאכל� חיי�, יליה� בתו" הי� מותרי�לפיכ" א� מתו מא. לבדה

ל שמעתי דאסיפה הוי מתיר בדגי� וכמו שחיטה "ס זצ"ר מר� הגריד"והנה ממו  

ועיי� בכס� משנה . 'אסיפת� היא המתרת אות�'� "בבהמה ועו� וכדמוכח מלשו� הרמב

ה הוי שהביא מרב סעדיה גאו� דא� מתו דגי� במי� קוד� שאספ� ה� אסורי� הרי דאסיפ

� דא� א� מתו במי� שה� "וא� לפי שיטת רב האי גאו� וכ� היא שיטת הרמב, מתיר

  .מותרי� יש לומר שאסיפה מתיר�

ש אומרי� משיצודו "דתנ� דגי� מאימתי מקבלי� טומאה ב.) עה(חולי� ' והנה עיי� בגמ

י ה� דכיו� דאי� טעוני� שחיטה הר", כתב) ה משיצודו"ד(י "וברש. ה אומרי� משימותו"וב

ש סברי דכיו� "ה סברי דאינ� מקבלי� טומאה דחי אינו מקבל טומאה וב"דב". כמתי�

  .דדגי� אינ� צריכי� שחיטה ומותרי� באכילה א� שה� חיי� יכולי� לקבל טומאה

ה הוא דא� דדגי� "ש וב"שכתב דמחלוקת ב) ב' סי(ועיי� בקוב# שמועות לחולי�   

ה� ש� אוכל לגבי קבלת טומאה אבל כיו� דה� מותרי� באסיפה ולכ� היה צרי" להיות עלי

החיות מפקיע הש� אוכל א� לא נעשה בו מעשה לאשוויה אוכל וכגו� מפרכסת , חיי�

  .ה אינ� מקבלי� טומאה"דהשחיטה משוויה אוכל ולכ� לב

ש נראה לומר דג� דמקבלי� טומאה משיצודו הוא משו� דנעשה "והנה בשיטת ב  

ש קוד� "מתירה אות� כמו שחיטה בבהמה שהרי לבבו מעשה המתיר בגופ� דהאסיפה 

ש הוא דוקא משיצודו הרי חזינ� "אסיפה א� נגע הדג בדבר הטמא אינו מקבל טומאה דלב

, ל דא� דאסיפה הוי מתיר אבל אינו דומה בזה לשחיטה"ה צ"ולב. דהאסיפה הוי מתיר

  .י שחיטה נוטל חיותה ומשוויה אוכל"דע

 שיטת �דגי� מאימתי מתי� ", א"פ שליט"ע בזה במאמרו של הרב חרל"וע[  

  .] הערת המערכת�) 236' עמ" (�"הרמב
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  שלחשלחשלחשלח

  

  ����א א א א     ����

  

והמעיי� בלשו� הכתוב . וסופו הוא מצות ציצית, תחילת פרשת שלח הוא עני� המרגלי�

וגבי ציצית כתיב ) ב:יג(' ויתרו את אר# כנע�'דגבי המרגלי� כתיב . יראה דשייכי� אהדדי

' וראית� את האר#'גבי המרגלי� כתוב ). לט:טו(' בבכ� ואחרי עיניכ�ולא תתורו אחרי ל'

י מבואר ההשוואה א� יותר "וברש). לט:ש� טו(' וראית� אותו'וגבי ציצית כתוב ) יח:יג(

לעיל (' מתור האר#'כמו , ל"וז, )ה ולא תתורו אחרי לבבכ�"ד(שהביא מהמדרש תנחומא 

, והלב חומד, העי� רואה, סי� לו את העבירותומסר, הלב והעיני� ה� מרגלי� לגו�) כה:יג

 .ל"עכ, והגו� עושה את העבירות

ה נת� את מצות "ונראה דמצות ציצית הוא התבלי� בעד חטא המרגלי� והקב  

בצמצו� , חטא המרגלי� היה שהסתכלו על אר# ישראל. ציצית כתוצאה מחטא המרגלי�

ומצות ציצית היא לרומ� , להשהוא אר# סגו, ולא ראו את חמדת האר#, ובראיה שיטחית

דהיינו , כמו מצי# בי� החרכי�, דהיינו לראות, ולכ� ציצית הוא מלשו� צי#, את ראיית האד�

דתכלת דומה . ובמיוחד זהו מצות תכלת שמרומ� הסתכלות האד�, ראיה חודרת ועמוקה

  .ורקיע לכסא הכבוד, וי� לרקיע, ועשבי� לי�, לעשבי�

   

  ����    בבבב    ����

  

        ....))))כדכדכדכד::::טוטוטוטו((((' ' ' '  וגו וגו וגו וגו    חטתחטתחטתחטתושעיר עזי� אחד לושעיר עזי� אחד לושעיר עזי� אחד לושעיר עזי� אחד ל

חסר אלי� שאינו כשאר חטאות שכל חטאות ", )'זבחי� צ, .הוריות יג(' י הביא מהגמ"ורש

ואת השני יעשה עולה ) 'ויקרא ה(' שבתורה הבאות ע� עולה החטאת קודמת לעולה שנא

  ."וזו עולה קודמת לחטאת

הוא , הל לבאר דזה דחטאת קודמת לעול"יק זצ'ד סולוביצ"ר הגרי"ושמעתי ממו  

הרי , ד הגדול בשגגה"ז כשהורו ב"אבל גבי ע, מפני דחטאת מכפרת ועולה באה לדורו�

וזה נלמד ממה דחטת חסר , והעולה משלי� לכפרת החטאת, העולה באה ג� כ� לכפרה
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, דהיינו דחסר בכפרת החטאת דהעולה משלי� לכפרת החטאת דהעולה ג� מכפרת, כתיב

  .לה מכפרת וג� כליל ולכ� קוד� לחטאתדהעו, ולכ� כא� העולה קוד� לחטאת

  

  

  ����    גגגג    ����

        

והיה א� מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר ב� בקר אחד לעולה לריח ניחוח והיה א� מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר ב� בקר אחד לעולה לריח ניחוח והיה א� מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר ב� בקר אחד לעולה לריח ניחוח והיה א� מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר ב� בקר אחד לעולה לריח ניחוח 

        )כד,טו(ומנחתו ונסכו כמשפט ושעיר עזי� אחד לחטאת ומנחתו ונסכו כמשפט ושעיר עזי� אחד לחטאת ומנחתו ונסכו כמשפט ושעיר עזי� אחד לחטאת ומנחתו ונסכו כמשפט ושעיר עזי� אחד לחטאת ' ' ' ' לדלדלדלד

� שאינו כשאר חטאות שכל חטאות שבתורה הבאות ע� עולה החטאת קודמת "חסר אל

' י במס"רש(ואת השני ישעה עולה וזו עולה קודמת לחטאת ) רא הויק(לעולה שנאמר 

  )ה לחטאת"ד. הוריות יג

ל לבאר בזה דמה דחטאת קודמת לעולה "ס זצ"ר מר� הגריד"והנה שמעתי ממו  

י "ז אי� הכפרה באה ע"הוא משו� דחטאת מכפרת והעולה בא לדורו� אבל גבי שעיר ע

ולכ� חטאת נכתבת חסר להראות שחסר , ההחטאת לבד אלא דהפר לעולה הוי חלק מהכפר

מפני , ולכ� הפר לעולה קודמת לשעיר חטאת, בכפרת החטאת והעולה ג� באה לכפרה

  .שהעולה באה לכפרה וג� יש לה המעלה שהיא נשרפת כליל
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  קרחקרחקרחקרח

  

  ����    אאאא    ����

  

שכתב דקרח לא מרד נגד משה מקוד� מפני שהע� היו ) קרח' ריש פ(ת "� עה"עיי� ברמב

ואלו היה אד� מורד על משה בזמ� ההוא היו , משה כנפש� ושומעי� אליואוהבי� את 

ולכ� סבל קרח גדולת אהר� וסבלו הבכורי� מעלת הלוי� וכל מעשיו של , סוקלי� אותו

וכאשר , אבל בבוא� אל מדבר פאר� ונשרפו באש תבערה ומתו בקברות התאוה רבי�, משה

ונגזר על כל הע� שימותו , זרה מה�חטאו במרגלי� לא התפלל משה עליה� ולא בטלה הג

, אז היתה נפש כל הע� מרה והיו אומרי� בלב� כי יבואו לה� בדברי משה תקלות, במדבר

  .ואז מצא קרח מקו� לחלוק על משה וחשב כי ישמעו אליו הע�

ולא ויפלו כי אהר� במוסרו ", ל"וז, )ה ויפל על פניו"ד ד:טז(� "וכ� עיי� ברמב  

ויהי כמחריד וכמודה שמעלת קרח גדולה ,  בכל המחלוקת הזוובקדושתו לא ענה דבר

  .ל"עכ" ,אבל הוא עושה כדבר משה ומקו� גזירת מל", ממעלתו

, � שקרח באמת היה חולק על משה ומורד במלכות"והנה מבואר מדברי הרמב  

זבחי� ובקרא ויהי בישורו� מל" דקאי ' שהרי למשה רבינו היה די� מל" כדמבואר בגמ

שהרי כבר קוד� , והנה דת� ואביר� נצטרפו לעדת קרח לחלוק על משה. ואמשה רבינ

דהיינו ) יד:שמות ב(מי שמ" לשר ושופט עלינו , בחירת משה היו חולקי� עליו באמר�

" כי תשתרר עלינו ג� השתרר", וכלשו� אז אמרו עכשיו בחלק� על משה, דאי� ל" די� מל"

  ).יג:במדבר טז(

אמרו המעט ממ" כי עשית עמנו רעה גדולה , ל"זו, � שביאר"וכ� עיי� ברמב  

כי תשרר עלינו אפילו שררה מועטת לשלוח , להמיתנו במדבר שהיינו ראויי� לרגו� אות�

  .ל"עכ, כל שכ� שתמלו" ותתנשא עלינו, לנו לעלות לפני"

אל תפ� אל מנחת� לא חמור אחד מה� נשאתי ולא ' ויחר למשה מאד ויאמר אל ה  

, )ה לא חמור אחד מה� נשאתי"ד(� "ועיי� ברמב) טו:במדבר טז(הרעתי את אחד מה� 

כי מעול� לא לקחתי מה� אפילו חמור אחד , אמר מה שררה אני משתרר עליה� ,ל"וז

ואת ) טז:א ח"ש(כי זה משפט המלוכה דכתיב , לעשות צרכי כדר" המלכי� או השרי�

רא אוגריא של מל" שכ" נק, חמוריכ� יקח ועשה למלאכתו וזה טע� של אונקלס שחרית
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לשומו , וחזר ואמר ולא הרעתי את אחד מה�, שחוור הזכיר הדבר הקט� שבדיני מלכות

כי כלל על , או להטות דינו ולבזות על כבודו, במרכבתי ובמלאכתי כאשר יאות למל"

  .הרעות כול�

, ה טע� דא� שמדיני מל" היה לו זכות לנהוג בכל שררת מל""לומר שמרע  

ועיי� בספר . [ הוא לא נהג ככה ודת� ואביר� מרדו במלכות וכמו קרחמ"וכפרשת המל" מ

דא� ה� לא קבלו מלכות של , שכשהאחי� לקחו את יוס� ה� היו בדות�) יז:לז(בראשית 

וזה מרומז בש� , היה נובע מגדלותו ומרוממותו בנבואותו, דמלכות יוס� כמו משה, יוס�

ל קבעו כהפטרה "ולכ� חז.] כות משהשדת� הוא הוא החולק תמיד על מל, המקו� דות�

, א� שהיה לו די� מל" והיה נביא גדול, לפרשת קרח את בקשת הע� למל" שמאסו בשמואל

  .י קרח ודת� ואביר� במלכות של משה"וזה מקביל לסיפור של מרידה ע

  

  ����    בבבב    ����

        

 המעט כי העליתנו מאר# זבת  המעט כי העליתנו מאר# זבת  המעט כי העליתנו מאר# זבת  המעט כי העליתנו מאר# זבת ....וישלח משה לקרא לדת� ואביר� בני אליאב ויאמרו לא נעלהוישלח משה לקרא לדת� ואביר� בני אליאב ויאמרו לא נעלהוישלח משה לקרא לדת� ואביר� בני אליאב ויאמרו לא נעלהוישלח משה לקרא לדת� ואביר� בני אליאב ויאמרו לא נעלה

א� לא אל אר# זבת חלב ודבש א� לא אל אר# זבת חלב ודבש א� לא אל אר# זבת חלב ודבש א� לא אל אר# זבת חלב ודבש . . . . לב ודבש להמיתנו במדבר כי תשתרר עלינו ג� השתררלב ודבש להמיתנו במדבר כי תשתרר עלינו ג� השתררלב ודבש להמיתנו במדבר כי תשתרר עלינו ג� השתררלב ודבש להמיתנו במדבר כי תשתרר עלינו ג� השתררחחחח

  )יד�יב,טז( ....הביאתנו ותת� לנו נחלת שדה וכר� העיני האנשי� הה� תנקר לא נעלההביאתנו ותת� לנו נחלת שדה וכר� העיני האנשי� הה� תנקר לא נעלההביאתנו ותת� לנו נחלת שדה וכר� העיני האנשי� הה� תנקר לא נעלההביאתנו ותת� לנו נחלת שדה וכר� העיני האנשי� הה� תנקר לא נעלה

בכלי יקר ' עי. (וכי אמר משה לה� לעלות אליו. 'לא נעלה'ב כונת דת� ואביר� באמר� "וצ

  .)שעמד על זה

, � חזרו לשיטת המרגלי� שאי� בכח� לעלות לאר# כנע�ונראה דדת� ואביר  

עלה ) "ט,במדבר יג(ובאמר� פעמי� לא נעלה היה תגובה למה שאמר כלב בפרשת שלח 

  ."נעלה וירשנו אתה כי יכול נוכל לה

היה כנגד מה שאמרו " א� לא אל אר# זבת חלב ודבש",  דת� ואביר�וומה שאמר  

והביא אתנו ' א� חפ# בנו ה" המרגלי� באמר� יהושע וכלב אז בפרשת שלח לבטל דברי

שדת� ואביר� ) ח,במדבר יד" (אל האר# הזאת ונתנה לנו אר# אשר היא זבת חלב ודבש

ואדרבה אר# מצרי� היא , דברי יהושע וכלב ואמרו שהאר# אינה זבת חלב ודבשכחשו ב

 אר# זבת חלב ודבש וכונת� היתה לחזור למצרי� וכמו שאמרו הע� בשמע� דיבת

  ."טוב לנו שוב מצרי�", המרגלי�
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והנה כשמתו עדת קרח וילנו עדת בני ישראל על משה ואהר� פרח מטה אהר�   

" ויצא פרח ויצ# צי# ויגדל שקדי�"וכתיב ' לבטל טענות� ולהראות שאהר� נבחר מה

מ�  להביט כמו מצי# ונייונראה דלשו� ויצ# צי# הוא מלשו� צי# דה). כג,במדבר יז(

 הבטהלתק� ה, א אותו לשו� של ציצית שניתנה כתיקו� לחטא המרגלי�דהו, החרקי�

לכ� ). שלח' סו� פב כ"מש' עי(המצומצמת של המרגלי� שלא הבינו גודל קדושת האר# 

 על טענת ת מבוססתהלרמוז שמחלוקת קרח ועדתו ג� הי" ויצ# צי#"בא כא� לשו� 

  .�ופריחת המטה וזה שיצ# צי# בא ג� לבטל טענת, המרגלי�

        

****        ****        ****        

  

אפילו אתה שולח לנקר את עינינו , ל"וז, )ה העיני האנשי� הה� תנקר"ד(י "והנה כתב ברש

  .א� לא נעלה אלי" לא נעלה

כאד� התולה קללתו , על דת� ואביר�, י פירש דהעיני האנשי� קאי על עצמ�"רש  

  .וג� שאמרו לא נעלה היינו שלא יעלו אל משה. על חבירו

דדת� ואביר� החזיקו , א"שליט,  הרב דניאל חנו" בסרושמעתי ביאור מאת חתני  

לא קאי על משה אלא על שאמרו לא נעלה , עדיי� במרד של המרגלי� וכשאמרו לא נעלה

  .ה� אמרו לא נעלה) ל,יג(וכנגד מה שאמר כלב ב� יפונה עלה נעלה , לאר# ישראל

הרי . שוהנה דת� ואביר� כפרו לגמרי בזה שאר# ישראל היא אר# זבת חלב ודב  

רק אמרו אפס כי עז הע� היושב ) כז,יט(המרגלי� הסכימו שהאר# היא זבת חלב ודבש 

באר# ולא נוכל לכבוש אותה דלא נוכל לה אבל על עצ� היות האר# אר# טובה וזבת חלב 

  .ודבש לא כפרו

אבל דת� ואביר� אמרו שהאר# שהיא זבת חלב ודבש היא מצרי� ולא אר#   

יינו יכולי� לכבוש אותה לא כדאי לנו דאר# מצרי� טובה מאר# ולכ� אפילו א� ה, ישראל

) לב,יג(וזהו כונת� באמר� העיני האנשי� הה� תנקר היינו הענקי� והאנשי מדות , כנע�

מ לא נעלה דאינו אר# זבת חלב ודבש וזה כונת� באמר� א� לא "דאז נוכל לכבוש אות� מ

  .אל אר# זבת חלב ודבש הביאותנו

        

        ����    גגגג    ����
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  )ה,יז (ביד משה לוביד משה לוביד משה לוביד משה לו' ' ' '  כקרח וכעדתו כאשר דבר ה כקרח וכעדתו כאשר דבר ה כקרח וכעדתו כאשר דבר ה כקרח וכעדתו כאשר דבר הולא יהיהולא יהיהולא יהיהולא יהיה

ומה ביד משה ולא כתב אל משה רמז , ל"וז, )ביד משה לו' ה כאשר דבר ה"ד(י "כתב רש

לחולקי� על הכהונה שלוקי� בצרעת כמו שלקה משה בידו שנאמר ויוציאה והנה ידו 

מהתנחומא . ל"כע, )כו,דברי הימי� ב(ועל כ� לקה עוזיה בצרעת ) ו,שמות ד(מצרעת כשלג 

  ).ג,צו יא' פ(

והכה� , שה� המשרתי� במקדש' ונראה הביאור בזה דהכהני� ה� הקרובי� לה  

ולכ� החולקי� על הכהונה מושלחי� חו# למחנה דכתיב , כ נכנס לפני ולפני�"גדול ביוה

מדה כנגד מדה דהוא מושלח מהמחנה ורחוק מהמקדש , בדד ישב חו# למחנה מושבו

י "ברש' עי(צרעת משו� שדיבר רע על ישראל באמרו לא יאמינו לי ונראה דמשה לקה ב

משו� דבני ישראל ה� ממלכת כהני� ולכ� לקה בצרעת וג� מרי� שדברה נגד ) ו,שמות ד

' כ בזה בפ"במש' עי(ג "משה לקתה בצרעת שמשה היה בתור אב לנביאי� והיה ג� כה

  .וג� היה ראש הסנהדרי�) יתרו

 וטהרת מצורע תלויה בכה� דאינו נעשה מצורע אלא ונראה דזהו הטע� דטומאת  

דהמצורע דהוא השפל שבע� , י הוראת הכה�"י אמירת הכה� ואינו נטהר מצרעתו אלא ע"ע

אינו נטמא וג� אינו נטהר אלא על ידי הכה� , מחנות' ביותר דמושלח חו# מג' והמרוחק מה

  .ביותר' שהוא הקרוב לה
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        חקתחקתחקתחקת

  

את משה דבר אל בני ישראל ויקחו אלי" פרה אדומה תמימה את משה דבר אל בני ישראל ויקחו אלי" פרה אדומה תמימה את משה דבר אל בני ישראל ויקחו אלי" פרה אדומה תמימה את משה דבר אל בני ישראל ויקחו אלי" פרה אדומה תמימה ' ' ' ' זאת חקת התורה אשר צוה הזאת חקת התורה אשר צוה הזאת חקת התורה אשר צוה הזאת חקת התורה אשר צוה ה

  )ב, יט(אשר אי� בה מו� אשר לו עלה עליה עול אשר אי� בה מו� אשר לו עלה עליה עול אשר אי� בה מו� אשר לו עלה עליה עול אשר אי� בה מו� אשר לו עלה עליה עול 

 י"וברש. ש� שהיו חטאות מכל שבעה כל עליו מזי� וזה זה דתניא): 'א' ד ד� (יומא' בגמ

 האפר מ� למשמרת קצת נותני� היו ופרה פרה מכל, ש� שהיו חטאות מכל: ל"וז ש�

 .ל"עכ, כלה לא משה של פרה אפר שמעתי ואני) א�ג (פרה במסכת נושני כ" שבחיל

 כ"יוה קוד� גדול וכה� הפרה השור� כה� על מזי� שהיו בזה יש מעלה איזה ב"צ ולכאורה

 להזות היא מעלה ואיזה, נטהר אחת פרה מאפר עליו כשמזי� שהרי, ש� שהיו חטאות מכל

 .ואה שוה הפרות כל אפר שהרי, הפרות כל מאפר עליו

 פרה שמ" על נקראת היא לעול�, אלי" ויקחו) ב�יט במדבר (חקת פרשת י"ברש עיי� והנה

, עצמו בפני מטהר הוי אדומה פרה דכל מזה וחזינ�. מהספרי ומקורו, במדבר משה שעשה

 .שמו על ונקראת ע"בפ מטהר ש� חלות הוי משה שעשה הפרה ולכ�

 כל מאפר מצניעי� היו וכ�: ל"וז, ד"ה אדומה פרה' מהל ג"פ �"הרמב מלשו� ג� נראה וכ�

 שחרב עד זו במצוה כשנצטוו נעשו אדומות פרות ותשע, בחיל ששורפי� ופרה אדומה פרה

, הבית חורב� עד מעזרא ושבע, עזרא עשה שניה, רבינו משה עשה ראשונה, בשנייה בית

 הוא ותחשיב מה,  ב"צ דלכאורה, ל"עכ, ר"אכי יגלה מהרה המשיח המל" יעשה והעשירית

 נקראת פרה כל ולכ�, ע"בפ מטהר הוי פרה דכל, מוב� ד"דלפי אלא, הפרה את עושה מי זה

 . בחיל כול� מאפר מצניעי� ולכ�, ע"בפ ש� וחלות מטהר דהוי, שעשאה מי ש� על

 שאהר� ולפי: הדרש� משה' ר של מיסודו] ש� להל� [י"רש שהביא מה ג� מוב� ז"ולפי[

 עני� מה ולכאורה. סניגור נעשה קטיגור שאי� ידו על זו ודהעב לו נתנה לא העגל את עשה

 דהוי דהיינו, שעשאה מי ש� על נעשית פרה דכל דכיו� ל"י כ"ולמש, הפרה לעשיית זה

 .]הסג� י"ע אלא אהר� ידי על נעשית הפרה אי�, ע"בפ ומטהר לעצמה עשייה

 החטאות כל מאפר כ"יוה קוד� ג"וכה השור� כה� על מזי� למה המעלה שפיר מוב� ז"ולפ

 היא דמעלה אלא, להטהר יכול היה אחת חטאת מאפר דהרי לעיל שהקשינו � ש� שהיו

. לעצמה טהרה ש� וחלות ע"בפ מטהרי� הוי דכול� וחטאת חטאת כל מאפר עליו להזות

 .וחטאת חטאת מכל עליו להזות היא מעלה אבל אחת חטאת מאפר שנטהר וא�
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 שנייה רבינו משה עשה ראשונה ל"וז ד"ה מפרה ג"פ �"מהרמב לעיל שהבאנו במה והנה

, ר"אכי יגלה מהרה המשיח מל" יעשה והעשירית הבית חורב� עד מעזרא ושבע עזרא עשה

 שהרי, "רצו� יהי כ� אמ�"ב ההלכה שסיי� במה �"הרמב לשו� על קצת להעיר יש, ל"עכ

 בברכה �סיי לא המשיח מל" של עניני� �"הרמב שהביא מקומות ובשאר מלכי�' בהל

 .הכא שנא ומאי ר"דאכי

 האד� את לגאול מועילה � חוק שהיא � אדומה דפרה �"הרמב בכונת לבאר ונראה

, ]רחמנא קריה חטאת ולכ� [החמורה הטומאה מתו" טהרה להביא ובכחה, מת מטומאת

 שהפרה שכתב במה אדומה פרה במצות הכרו" גאולה של זה עני� הדגיש �"והרמב

 ידי על נעשית והשניה, מצרי� מגלות גאלנו שהוא רבינו משה ייד על נעשית הראשונה

 נכללו הבית חורב� עד מעזרא והשבע [ראשו� בית חורב� אחר בבל מגלות שגאלנו עזרא

, שני בית חורב� שאחר רומי מגלות שיגאלנו המשיח המל" יעשה והעשירי, ]עזרא תחת

 המל" י"ע שתעשה יתהעשיר שהפרה, ר"אכי יגלה מהרה בברכה �"הרמב סיי� ולכ�

 � פרות עשרה של מסוי� מני� רק יהיה ולכ�, השלמה ישראל גאולת על מראית היא המשיח

 . המשיח המל" י"ע לבסו� שנגאל עד � הגאולה תהלי" שזה

 מטהר הוי ולכ�, הגאולה בתהלי" ע"בפ ומאורע דרגה על מראית פרה כל, זה רעיו� ולפי[

 .]ע"בפ

 תנ� יומא מסכת ריש במשנה שהרי, הכיפורי� ליו� אדומה פרה בי� ישירה זיקה מצינו והנה

 במשנה וג�, פרהדרי� ללשכת מביתו גדול כה� מפרישי� הכיפורי� יו� קוד� ימי� דשבעת

 הפרה את השור� כה� מפרישי� היו הפרה שריפת קוד� ימי� שבעת תנ�) א"מ ג"פ (בפרה

 מפרשת נלמדו שניה� יוחנ�' דלר אאית.) ב ד� (יומא' ובגמ. הבירה פני שעל ללשכה מביתו

 מעשי אלו לעשות, עליכ� לכפר לעשות' ה צוה הזה ביו� עשה כאשר שכתוב המלואי�

 .הכפורי� יו� מעשי אלו עליכ� לכפר, פרה

 במדבר (חקת בפרשת דעיי�, העגל מעשה על לכפר באו הכפורי� ויו� אדומה פרה והנה

 על ותכפר פרה תבא: אדומה פרה, ש�הדר משה' ר של מיסודו שהביא י"ברש) ג�ב ט"י

 שאי� ידו על זו עבודה לו נתנה לא העגל את עשה שאהר� ולפי: הכה� אלעזר אל וכ�. העגל

 שבו הכפורי� יו� וכ�. העגל מעשה על לכפר באה אדומה דפרה הרי. סניגור נעשה קטיגור

 כפרה כיו� נבחר העגל מעשה אחר ראשונות ללוחות משה ששבר� אחר שניות לוחות ניתנו

 .שניות לוחות כשניתנו העגל מעשה על ה"הקב כיפר ביו� שבו וסליחה
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, ישראל גאולת על ומראה מהטומאה לגאולה נחשבת אדומה דפרה לעיל שביארנו מה ולפי

, גאולה של אפשרות יש מת טומאת של המוחלטת שמטומאה אדומה פרה של החוק וזהו

 והגאולה התשובה אפשרות הוא החוק � חוקה בה דכתיב � הכפורי� ביו� הוא כ� כמו

 של דהאפשרות, גאלתי" כי אלי שובה חטאתי" וכענ� פשע" כעב מחיתי כדכתיב, מהחטא

: ל"וז, ו"הל דמכות ב"פ הירושלמי כונת וזהו, מהשכל ולמעלה ה"הקב חסד היא תשובה

 חוטא ה"לקב שאלו, תמות היא החוטאת הנפש לה� אמרה עונשו מהו חוטא לנבואה שאלו

 . ל"עכ, לו ויתכפר תשובה יעשו לה� אמר עונשו מהו

 של שסופ� אנו מובטחי� אלא, תשובה י"ע אלא נגאלי� ישראל אי� עקיבא רבי לדעת והנה

 כ"יוה וג� אדומה פרה ולכ�, יחד כרוכי� והגאולה דהתשובה הרי, תשובה לעשות ישראל

 הבירה פני שעל בלשכה המופרש גדול הכה� על מזי� היו ולכ�, ישראל גאולת על מראי�

 .שבעזרה הפרות כל מאפר

 ועיי� [כ"יוה לעבודת פסול הדיוט כה� ואפילו, ג"בכה דוקא תלויה כ"יוה עבודת והנה

 כזר נחשב א� כ"ביוה גדול כה� עבודת עשה הדיוט כה� א� שנסתפק ה"קפ מצוה ח"במנ

 אי� נאמר לא למה, באהר� דוקא תלוי שהדבר זה אי" תמוה אבל, ]שמי� בידי מיתה וחייב

 כ� כמו הסג� י"ע נעשית והעבודה הפרה ממעשה אהר� שנדחה וכמו סניגור נעשה קטיגור

 עומד שהוא מפני הוא כ"ביוה גדול שכה� ובפרט, כ"יוה עבודת לגבי ג� להיות צרי" היה

 .]ל"ז ר"ממו שמעתי כ", כוננת באתה כדמבואר [אהר� תחת

 נעשית מות אחרי שבפרשת כ"יוה עבודת שכל, הפרה מעבודת כ"יו עבודת דחלוקה ונראה

 לב� לבגדי זהב מבגדי בגדיו ומחלי� וטובל ידיו מקדש כ"ביוה ג"דכה דגמרינ�, לב� בבגדי

 חלק דיש משו� הוא וכפרה תשובה של אפשרות שיש דמה ונראה. זהב לבגדי לב� ומבגדי

 זה ומחלק, החטא ידי על ונתחלל נטמא ולא טהור נשאר שלעול� החוטא האד� של

 מסמל ולזה, תשובה ולעשות לחזור האפשרות נבנית זוהמא שו� בלא טהור שנשאר

 אי� אמרינ� ולגביו, חטא זהב בגדי של שאהר�, לב� לבגדי זהב מבגדי בגדי� החילו�

, זהב בבגדי הלבוש, אהר� של החיצוניות רק זה אבל, )'א ו"כ ה"ר (סניגור נעשה קטיגור

 טהור נשאר תוכו ובתו" חטא לא לעול� ולפני� לפני שנכנס לב� בבגדי הלבוש אהר� אבל

  .לעבודה כשר לב� בבגדי שעובד אהר� כ"יוה עבודת לגבי ולכ�, לגמרי
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  )כט,כ( ויראו כל העדה כי גוע אהר�ויראו כל העדה כי גוע אהר�ויראו כל העדה כי גוע אהר�ויראו כל העדה כי גוע אהר�

אמרו . אמר לה� מת. אמרו היכ� הוא אהר�, כשראו משה ואלעזר יורדי� ואהר� לא ירד

מיד בקש משה . ת המגפה ישלוט בו מלא" המותאפשר מי שעמד כנגד המלא" ועצר א

  )י ש�"רש( .ראו והאמינו. רחמי� והראוהו מלאכי השרת לה� מוטל במטה

,  את משה ועמדו לסקלוושדחש, דאיתא ש�, י הוא מהמדרש רבה"ומקורו של רש  

ועוד קשה הרי ? וכי חשדו בני ישראל למשה ואלעזר שהרגו את אהר�. והדברי� מתמיהי�

ועוד . כ אי" היו יכולי� להרגו"א. אמרו שאי� מלא" המות שולט על אהר�ה� בעצמ� 

  .וכי חשבו שאהר� יחיה לעול�, תימה

 .ל"זצ, יק'ד סולובייצ"ר מר� הגרי"פ מה ששמעתי ממו"ונראה לפרש את זה ע  

משה היה בעיר אחרת וקרא '  הגאו� רוובנ, )סאליד וואר(באטווסק נפטר , ל"זצ, ח"מר� הגר

כ נהג "ואח, על פטירת אביו מאחד שהיה בלוויהוג� שמע . ל"ז, פטר אביובעיתו� שנ

  .ל"לדעת מה קרה ע� אביו זלווארסא כדי שבעה ומיד אחר השבעה יצא 

, ל"רב הירש לוינסו� זצהגאו�  ,חתנוצוה ל ,ל"זצ, החפ# חיי�על זה שמע כאשר   

עד , וג� על ידי עדות, ידי מה שהיה כתוב בעיתו�ידע על  דכיו� ד,שאלולב לרב משה וכתל

סמ" וג� הוא , ה ובעדות זה היו יכולי� להתיר עגונהממפי עד של אחד שהיה בהלוויה עצ

  .חיי�' ר, כ לבדוק העני� אודות אביו"כ למה יצא בעצמו אח" א,על זה ונהג אבלות

' בני הנביאי� ידעו מקוד� שה, ענה לו דכשאליהו נלקח לשמי�, ל"זצ, רב משה  

 בני הנביאי� אשר בית אל אל אלישע ויאמרו וויצא"וכדמפורש בקרא , ולוקח את אליה

) ג,יב', מלכי� ב" ( ג� אני ידעתיויאמר. אליו הידעת כי היו� לוקח את אדני" מעל ראש"

ר שעלה אליהו חמ א"ומ, )ז' פס(ובני הנביאי� בעצמ� ראו אי" שנלקח אליהו שעמדו מנגד 

" ו חמישי� איש ויבקשו שלשה ימי� ולא מצאהווישלח", הלכו לבקש את אליהו. השמימה

והנה הוא דבר תימה שהרי בני הנביאי� בעצמ� ידעו מכבר שאליהו עולה השמימה ). יז,ב(

  .כ למה הלכו לבקש את אליהו שלשה ימי�"א. וג� עמדו מנגד וראו אי" שנלקח

,  להתמודד בזהה�א ל" איורבי נלקח מתלמידאשר ל שכ"מ זצ"ואמר על זה הגר  

והלכו לבקש את , מ לא היו יכולי� להאמי� שיש עול� בלא רב�"מ, א� שידעו הדברו

  .אמר דברי פי חכ� ח�, מ" וכששמע החפ# חיי� את ביאור הגר.אליהו

מ לא היו יכולי� "מ, ונראה דזה הביאור ג� במדרש אודות אהר� שא� שידעו שאהר� נפטר

 להראות לה� את מטתו של ה"ולכ� הצרי" הקב. להאמי� שיש המש" בלא אהר� הכה�

אלא לא , שהרי אי� אחד חי לעול�, עת� ושכל� ג� ידעו שאהר� נפטריי יד"שהרי ע. אהר�
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וכמו , ד חייב לבקש אחר רבו א� א� זה נגד הידיעה הרגילהייכלו להתמודד בזה ותלמ

  .שמצינו גבי אליהו

הידעת תניא אפשר לבני אד� אמש אומרי� , )ה"ב ה"פי(והנה בתוספתא דסוטה   

אלא שנסתלקה , ועכשיו אומרי� לכו נא ויבקשו את אדוני", לוקח את אדוני"' כי היו� ה

הרי קושית התוספתא היא אי" זה שבני הנביאי� ידעו אמש שאליהו . כ"ע, ק"מה� רוה

את� וותירצה שנסתלק מה� רוח הקודש שנב. ולמחר הלכו לחפש אותו, ילקח השמימה

  .ולכאורה לכ� נקראו בני הנביאי�. ציל מרוחו אליה�היתה תלויה בנבואת אליהו שהא

, )קמא' עמ, א"ש שפירא שליט"מהגרמ(ת "והנה עיי� בספר זהב משבא עה  

והביא מה . אבל הידיעה שהיה לה� אתמול היה ידיעה, שהקשה דמה בכ" שבטלה נבואת�

א " כשמחר אליהו עולה לשמי�הנקלטת דנבואה אינה כידיעה , ל"זצ, ז"ששמע ממר� הגרי

  .מכחהידיעה שהיה וכל שבטלה הנבואה עתה בטלו כל ה, עתה היא מכח הנבואהייד

הוא מהל" אחר ממה ) מלכי�' י בס"שמובאי� ג� ברש(והנה דברי התוספתא   

  .ל"זצ, מ"שביאר הגר
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        בלקבלקבלקבלק

  

        ����    אאאא    ����

        

    האר#האר#האר#האר#    מ�מ�מ�מ�    ואגרשנוואגרשנוואגרשנוואגרשנו    בובובובו    נכהנכהנכהנכה    אוכלאוכלאוכלאוכל    אוליאוליאוליאולי    ממניממניממניממני    הואהואהואהוא    עצו�עצו�עצו�עצו�    כיכיכיכי    הזההזההזההזה    הע�הע�הע�הע�    אתאתאתאת    לילילילי    ארהארהארהארה    נאנאנאנא    לכהלכהלכהלכה    ועתהועתהועתהועתה

        ).).).).וווו::::כבכבכבכב    במדברבמדברבמדברבמדבר ( ( ( (יואריואריואריואר    תארתארתארתאר    ואשרואשרואשרואשר    מבר"מבר"מבר"מבר"    תבר"תבר"תבר"תבר"    אשראשראשראשר    אתאתאתאת    ידעתיידעתיידעתיידעתי    כיכיכיכי

 אאור ומקלל" מברכי" ואברכה דכתיב, לאבר�' ה ברכת כלשו� הוא בלק שלוחי לשו� והנה

 את שראה כמו בלע� את ראה דבלק) ג:יב בראשית (האדמה משפחת כל ב" ונברכו

 היה דאברה�, ינורב במשה ולא אבינו באברה� כמתחרה עצמו את ראה ובלע�, אברה�

 על י"ברש מבואר וכ�.  עצמו על בלע� חשב וכ� העמי� כל בעיני וגדול אלקי� נשיא

 ואיל פר ואעל ערכתי המזבחות שבעת את אליו ויאמר בלע� אל אלקי� ויקר, הפסוק

 אי� ערכתי מזבחות שבעה, המזבחות שבעת את, י"בפרש ש"ועיי) ד:כג במדבר (במזבח

 שבעה לפני" בנו אלו של אבותיה�, לפניו אמר.  המזבחות שבעת את אלא כא� כתיב

 ויעקב, אחד בנה ויצחק, ארבעה בנה אברה�) ש� תנחומא (כל� כנגד ערכתי ואני מזבחות

 שבעניו הרי.  ל"עכ אחד איל אלא העלה לא ואברה�, במזבח ואיל פר ואעל.  שני� בנה

' ג לו שיש כל תנ�) כב:ה (ותאב בפרקי למה מוב� ולכ�.  אבינו באברה� מתחרה היה בלע�

 בלע� של מתלמידיו הוא אחרי� דברי�' וג, אבינו אברה� של מתלמידיו הוא הללו דברי�

 דלא (שוי� נביאי� שניה� שהרי למשה בלע� בי� חילוק להיות צרי" היה דלכאורה, הרשע

 תלמידי מקבילי� במשנה למה ולכ�, )בלע� דהוא ק� באומות אבל בישראל כמשה ק�

 הוא וג�, אבינו לאברה� כהמתחרה עצמו את חשב דבלע� משו�, אברה� לתלמידי בלע�

  .אבינו כאברה� אלקי� נשיא

  

  ����    בבבב    ����

        

ושלשה דברי� אחרי� ושלשה דברי� אחרי� ושלשה דברי� אחרי� ושלשה דברי� אחרי� . . . . כל מי שיש לו שלשה דברי� הללו הוא מתלמידיו של אברה� אבינוכל מי שיש לו שלשה דברי� הללו הוא מתלמידיו של אברה� אבינוכל מי שיש לו שלשה דברי� הללו הוא מתלמידיו של אברה� אבינוכל מי שיש לו שלשה דברי� הללו הוא מתלמידיו של אברה� אבינו

עי� טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברה� עי� טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברה� עי� טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברה� עי� טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברה� . . . . הוא מתלמידיו של בלע� הרשעהוא מתלמידיו של בלע� הרשעהוא מתלמידיו של בלע� הרשעהוא מתלמידיו של בלע� הרשע

        ))))דדדד""""ה מכה מכה מכה מכ""""אבות פאבות פאבות פאבות פ. (. (. (. (עי� רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלע� הרשעעי� רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלע� הרשעעי� רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלע� הרשעעי� רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלע� הרשע. . . . נונונונואביאביאביאבי
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והיה צרי" התנא לכתוב מה בי� , ע במשנה שהרי המתנגד של בלע� היה משה רבנו"והנה צ

  .תלמידיו של משה רבנו לתלמידיו של בלע�

שאברה� היה נביא , ואשר נראה דבלע� חשב שהוא העומד במקו� אברה� אבינו  

ז "ע' � הל"רמב' עי(והיו מתקבצי� אליו אלפי� ורבבות ' וי� וכינס קהילות לקרא בש� הלג

ובלע� התחרה לא במשה , וג� היה חשוב אצל הגויי� והיה נקרא נשיא אלקי�). ג"א ה"פ

, י ש�"וכתב רש) ד,במדבר כג(וכ� מצינו כשבנה בלע� שבעת המזבחות , אלא באברה�

אבותיה� , אמר לפניו. כתיב כא� אלא את שבעת המזבחותשבעה מזבחות ערכתי אי� , ל"וז

ויצחק ... אברה� בנה ארבעה . של אלו בנו לפני" שבעה מזבחות ואני ערכתי כנגד כול�

וכ� באמרו כי , הרי שבלע� מתחרה ע� האבות. ל"עכ', וכו, ויעקב בנה שני�... בנה אחד 

ביא מהתנחומא דצורי� היינו י שה"עיי� ברש) ט,ב(מראש צורי� אראנו ומגבעות אשורנו 

אני מסתכל בראשית� ובתחלת שרשיה� ואני רואה , ל"וז, ומגבעות היינו האמהות, האבות

  .ל"עכ, י אבות ואמהות"אות� מיוסדי� וחזקי� כצורי� וגבעות הללו ע

הוא כלשו� שברכו ) ט,כד(וכ� הלשו� שבה ברכ� בלע� מברכ" ברו" וארר" ארור   

י על הפסוק ויק� "וכ� עיי� ברש). ג,בראשית יב(י" ומקלל" אאר ואברכה מברכ, לאבר�' ה

מכא� שהשנאה מקלקלת את השורה שחבש הוא ) כא,כב(בלע� בבקר ויחבש את אתנו 

וישכ� אברה� בבקר ) בראשית כב(ה רשע כבר קדמ" אברה� שנאמר "בעצמו אמר הקב

  .ל"עכ, ויחבוש את חמורו

שהיה נשיא אלקי� וחשוב ,  של דורוהרי שבלע� חשב עצמו כמו האברה� אבינו  

אבל אודות משה רבנו הוא חשב רק כמנהג של ע� . לא רק בעמו הפרטי אלא נביא לגויי�

  .ישראל בפרט אבל לא כנביא לאומות

גבי ' שב למקומו'שמצינו אותו לשו� , א"הרב דניאל גנק שליט, והעירני ב� אחי  

שלא ישחית את סד� א� יש בה הבטיח את אברה� ' באברה� אחרי שה. אברה� ובלע�

וגבי בלע� אחר שביר" את ) לג,בראשית יח(עשרה צדיקי� כתיב ואברה� שב למקומו 

ישראל עוד פע� ולא היה יכול לקיי� מחשבתו לקלל� כתיב ויק� בלע� וישב למקומו 

ואחד מקביל לשני שאברה� רצה להציל עיר שלא היה ראוי לכ" ובלע� ). כה,במדבר כד(

  .� שלא היו ראויי� לכ"רצה לקלל ע

ואותו לשו� של וישב למקומו ג� מצינו אצל לב� דכתיב וישכ� לב� בבקר וינשק   

דג� לב� רצה להזיק , )א,בראשית לב(לבניו ולבנותיו ויבר" אתה� ויל" וישב לב� למקומו 

  .דלב� הוא בלע�) תנחומא סו� ויצא(ובמדרש איתא . ליעקב ולא הצליח
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ובלע� , יב וישב למקומו הכונה ששבו לדעת� ומצב� שמקוד�ובכל המקומות האלו דכת

מ וישב למקומו "רצה רק שע� הזה יבור" מ' א� שלא הצליח לקלל את ישראל וראה שה

בא ' ולולא שה, שעדיי� רצה לקלל את ישראל וג� לב� רצה להזיק ליעקב ורד� אחריו

יה בא במחשבתו לעקור ה, בחלו� ללב� ואמר לו השמר ל" פ� תדבר ע� יעקב מטוב ועד רע

אבל וישב לב� למקומו הכונה שעדיי� עמד בדעתו להזיק ליעקב רק שלא עלה , את הכל

מ "מ, וכל העיירות נהפכו, וכ� באברה� אבינו שא� שלבסו� לא זכו סדו� ועמרה. בידו

  .אברה� אבינו נשאר איש החסד והצדק כמו שהיה כשהתפלל להציל את סד�

        

        ����    גגגג    ����

        

        )ה,כד( ב משכנתי" ישראלב משכנתי" ישראלב משכנתי" ישראלב משכנתי" ישראלמה טבו אהל" יעקמה טבו אהל" יעקמה טבו אהל" יעקמה טבו אהל" יעק

שמקריבי� בה� , מה טובו אהל שילה ובית עולמי� בישוב�, מה טובו אהלי"", י"רשוכתב 

לפי שה� משכו� עליה� וחורבנ� כפרה , א� כשה� חרבי�, משכנותי". קרבנות לכפר עליה�

, ש�" (ויצת אש בציו�, ובמה כלה) יא,איכא ד(את חמתו ' שנאמר כלה ה, על הנפשות

  ).א פקודיתנחומ

והנה הש� ישראל שיי" כשבני ישראל ה� ברו� המעלה אבל יעקב הוא בשעת   

ל על הפסוק ויל" ראוב� וישכב "ד זצ"ר הגרי"וכמו זה שמעתי ממו. פירוד ושפל המדרגה

דראוב� ) כב,בראשית לה(את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל ויהיו בני יעקב שני� עשר 

 על משפחתו ולכ� כשחטא הפ" את ישראל למדרגת י חטאו פג� במה ששלט ישראל"ע

ואלמלא חטא . 'ויהיו בני יעקב'ל' וישמע ישראל'ולכ� יש הפסק באמצע הפסוק בי� , יעקב

, ראוב� שהכניס פירוד בביתו של יעקב אבינו לא היה קורה מה שקרה ע� מכירת יוס�

גוד באביה� ומקוד� לא היו האחי� מעיזי� לב, שראוב� שבר את שלטו� יעקב בביתו

  .למכור את יוס�

ע א� משכנתי" קאי על זמ� חורב� היה צרי" להיות ההפ" דהיינו בלשו� "כ צ"וא  

כשה� ברו� , יעקב ואהל" שהוא בזמ� שהמקדש קיי� היה צרי" להיות בלשו� ישראל

  .המעלה דהמקדש על מכונו והמלכות קיימת

, דיש שתי ביטויי�ל "ס זצ"ר הגריד"ונראה לבאר בזה בהקד� מה ששמעתי ממו  

דכח כונתו למי שהוא חזק ויש לו עצמה וכמו מדינה שיש לה . כח וגברוה השוני� זה מזה
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חיילי� וצבא חזקה היא מדינה בעלת כח אבל גבורה אינו תלוי בכח פיזי אלא הוא עני� 

מ א� "וא� דאי� לו כח או שאי� לה צבא חזקה מ, לאלו שמחריפי� נפש�, הנוגע לרוח

ולכ� יש שתי ברכות . וריבוי הכח מכריח העדר הגבורה, ד זהו מידת הגבורהמחזיקה מעמ

ה נות� לכל אחד החוזק ועוצמה לפעול בכל "דהיינו שהקב, הנות� ליע� כח, בברכת השחר

אלא מידת הרוח , וברכה אחרת אוזר ישראל בגבורה שאי� הכונה לכח ועוצמה, יו�

  .דת הגבורהשמחזיקי� מעמד ונשארי� נאמני� לדת� וזהו מי

שהרי נקרא , ליעקב ש� ישראל מראה ג� על מידת הגבורה' והנה מה שחנ� ה  

ויאמר לא יעקב יאמר . "ישראל בשעה שהיה בורח מלב� והיה עומד לפניו הסכנה של עשו

דמעלת ) כט,בראשית לב" (עוד שמ" כי א� ישראל כי שרית ע� אלהי� וע� אנשי� ותוכל

ונראה דבשעת חורב� וגלות . שרו של עשו,  ע� המלא"ישראל השיג בגדלות הרוח כשלח�

דנצחו� ישראל , עיקר המדה שמראי� כנסת ישראל היא מידת הגבורה וזהו מידת ישראל

  .ולכ� כתב משכנותי" ישראל. אינו תלוי בכח כי א� בגבורה

        

        ����    דדדד    ����

        

        )כד,כג( ה� ע� כלביא יקו� וכארי יתנשאה� ע� כלביא יקו� וכארי יתנשאה� ע� כלביא יקו� וכארי יתנשאה� ע� כלביא יקו� וכארי יתנשא

צית ילביא וכארי לחטו� את המצות ללבוש צכשה� עומדי� משינת� שחרית ה� מתגברי� כ

  )י ש�"רש (א"ע ולהניח תפילי� עמלקרוא את ש

על סדר המצוות , ל"וז, א שכתב"ש שפירא שליט"ועיי� בספר זהב משבא להגרמ  

, ש"י לתפילי� אחר ק"שרדלמה מנה , י ציצית קריאת שמע ותפילי� ראיתי מקשי�"שפירש

ש בלי תפילי� הריהו כמעיד עדות שקר "קורא ק שכל ה:)יד(בברכות ' הא כיו� דאמרי

ש בעי תפילי� אינו משו� מצות "בזה דקונראה בפשיטות . ש"כ קדמו תפילי� לק"א, בעצמו

ובזה הוא דקדמו תפילי� לקריאת . ש היא שיקרא בתפילי�"מצות ק' כי א� דמהל, תפילי�

 שג� בתפילי� פ"ואע. ש קודמת"הרי מצות ק, אבל משו� מצות תפילי� דכל יו�. שמע

ומשו� , מ מצות תפילי� הריהו לכל היו�"מ, ש קיי� מצות תפילי� נמי"שמניח למצות ק

  .ל"עכ, ש ותפילי�"י ציצית ק"מצות תפילי� דכמו ציצית הרי הסדר הוא כפירש
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, ש שלא יהא כמעיד עדות שקר בעצמו"ש בעי תפילי� הוא מצד הק"הנה מה שכתב דמה דק

ש בלא תפילי� הוי חסרו� " הקורא ק�"דלהרמב, א" שושני� חעיי� מה שכתבתי בספרי ג�

  .ש"עיי, ש"ק' ולא בהל, תפילי�'  מהלד"בפ� הביא די� זה "במצות תפילי� שהרמב

אחד כלביא והשני כארי , מדובר בשני תקופותשי נראה "רשסדר והנה בפשר   

 מחנכי�קט� הוא דמשל והנ, ולביא הוא ארי בקטנותו,  מתגברי� כלביא וכארי�שכתב שה

 דהיינו ,ותפילי� הוא כשגדל יותר ויכול לשמור תפיליו, ש" בציצית וקתחילהות ואותו במצ

 לתפילי� דהאד� מתייחס ויותר מזה הרי לשו� הפסוק כארי יתנשא . כארייותרכשגדל 

נקרא עלי" ויראו ' וראו כל עמי האר# כי ש� ה,  שנאמרי כ" מתנשא"מוכתר בתפילי� וע

 ורבי אליעזר. אפילו שדי� ורוחות, ו ממ"אויר) א"ה ה"פ(ובירושלמי ). י,דברי� כה(ממ" 

  :).מנחות לה(נקרא עלי" ויראו ממ" קאי אתפילי� שבראש ' דכי ש� האמר הגדול 

 על האד� ומצילי� אותו שמגיני�ונראה להסביר יותר שבפסוק מדובר על מצות   

לא ישכב , ל"וז, י"רשביאר בזה ו, ' עד יאכל טר�שכבלא י'וכ� מפרש בסיפא דקרא . מאויבו

כיצד קורא את שמע על מטתו . לטרפומי שבא  כל חבלבלילה על מטתו עד שהוא אוכל ומ

מלחמות ומפיל�  ה שומר� ונלח�"בא מחנה וגייס להזיק� הקב, ומפקיד רוחו ביד המקו�

  .ל"עכ, חללי�

כ� תפס ול,  מהמזיקי�ושומרי� על האד� ומצילשהמצוות הרי דמדובר בפסוק   

. חטאהש ותפילי� שה� מצוות המצילי� את האד� מאויביו ומ"י דוקא מצוות ציצית ק"רש

אמרו חכמי� הראשוני� כל מי שיש לו תפילי� בראשו , ל"וז, )מזוזה' הלסו� (� "עיי� ברמב

ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו מוחזק הוא שלא יחטא שהרי יש לו מזכירי� רבי� וה� 

סביב ליראיו ויחלצ� ברי" ' שנאמר חונה מלא" ה, שמצילי� אותו מלחטואה� המלאכי� 

  .ל"עכ, יע�יסדרחמנא 
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  פנחספנחספנחספנחס

        

  ����    אאאא    ����

  

לפי שהיו השבטי� מבזי� אותו לפי שהיו השבטי� מבזי� אותו לפי שהיו השבטי� מבזי� אותו לפי שהיו השבטי� מבזי� אותו .) .) .) .) ש סנהדרי� פבש סנהדרי� פבש סנהדרי� פבש סנהדרי� פב""""ועועועוע: (: (: (: (פנחס ב� אלעזר ב� אהר� הכה�פנחס ב� אלעזר ב� אהר� הכה�פנחס ב� אלעזר ב� אהר� הכה�פנחס ב� אלעזר ב� אהר� הכה�

א והרג נשיא שבט מישראל לפיכ" בא א והרג נשיא שבט מישראל לפיכ" בא א והרג נשיא שבט מישראל לפיכ" בא א והרג נשיא שבט מישראל לפיכ" בא """"הראית� ב� פוטי זה שפיט� אבי אמו עגלי� לעהראית� ב� פוטי זה שפיט� אבי אמו עגלי� לעהראית� ב� פוטי זה שפיט� אבי אמו עגלי� לעהראית� ב� פוטי זה שפיט� אבי אמו עגלי� לע

        ....))))יאיאיאיא::::י כהי כהי כהי כה""""רשרשרשרש ( ( ( (ב ויחסו אחר אהר�ב ויחסו אחר אהר�ב ויחסו אחר אהר�ב ויחסו אחר אהר�הכתוהכתוהכתוהכתו

, כשהרג פנחס את זמרי כבר כתוב) ז:כה(בלק ' הוא שהרי בסו� פ' וביאור הגמ  

כ למה היה צרי" "א, וירא פנחס ב� אלעזר ב� אהר� הכה� ויק� מתו" העדה ויקח רמח בידו

שפנחס לא היה כה� , ואשר נראה לבאר בזה. ליחסו עוד פע� לאהר� בתחילת פרשת פנחס

אבל פנחס שנולד , כ יהיו כהני�"רק אהר� ובניו נמשחו לכהונה ואלו שנולדו מה� אחש

ה ברית כהונת עול� "מקוד� לא היה נמשח לכהונה ואחר שהרג פנחס את זמרי ונת� לו הקב

  .נעשה פנחס כה�

דא� דלא היה צרי" . ע"אלא דיש לעיי� בה" ברית א� זה היה כהונה ומתנה בפ  

מ היה לו ברית מיוחדת להיות "מ, נולד מבניו של אהר� אחר שנמשחולהיות כה� כיו� שלא 

וכמו שמצינו שמשה רבינו היה לו די� כה� ושימש ככה� גדול בימי המלואי� דהיה די� , כה�

) ה במה שמש משה"ד. ז לד"ע(' ועיי� בתוס[ע שהרי משה אינו מבניו של אהר� "כהונה בפ

או דלמא מה שפנחס ]. שנה במדבר'  או כל מאי שימש משה רק בימי המלואי� ככה� גדול

כ אינו כהונה מיוחדת אלא דעכשיו מטע� הברית נחשב פנחס לכה� משו� "נעשה כה� אח

וא� שמתחילה לא היה כה� אבל עכשיו מטע� הברית נחשב , שנתיחס אחר אהר� הכה�

   .לכה� מפני שהוא מבני בניו של אהר� וכהונתו הוא מזרעו של אהר�

שהרי משה א� שהיה כה� גדול אבל בניו , י בניו יהיו כהני� אחריומ בזה א"ונ  

אבל פנחס , ע שאינו עובר לבניו"אחריו לא היו כהני� רק לויי� שכהונת משה היה די� בפ

, כ ג� בניו היו כהני� אחריו וכדמפורש בקרא"היה לו די� כהונה שנתיחס אחר אהר� א

ראה שזה הסיבה למה שהפסוק בתחילת ונ. והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עול�

לומר שהכהונה שנית� לו עכשיו היה שנחשב לכה� מטע� , פרשת פנחס יחסו לאהר� הכה�

  .שהוא זרעו של אהר� ודומה דזה לשאר הכהני�
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  ,ל"וז, והיתה לו ולזרעו אחריו שכתב) ג"י(פ "עה' ועיי� בדעת זקני� מבעלי התוס  

 במלחמת מדי� אות� ואת פנחס ב� אלעזר הכה� ה"שיהא משוח מלחמה מכא� ואיל" וזש

ובהכי ניחא מה שהעול� . ל דלא נתכה� פנחס עד שהרגו לזמרי"מכא� אמרו רז' לצבא וכו

מקשי� היא" הרג פנחס את זמרי ונטמא למת דאיכא למימר דעד עכשיו לא נתנה כהונה 

בניו תעשה אלא לאהר� ולבניו אבל לבני בניו לא וג� במלואי� תמצא כתיב לאהר� ול

ל דהניחו לזמרי גוסס ולא מת ממש וגוסס אינו מטמא ועל זה "ועוד י. כתנות ולא בני בניו

ר שמואל שהרי משמיני למלואי� היה פנחס משוח מלחמה שכ� מונה שמחה זו "הקשה הר

בשבע שמחות שהיתה אלישבע אשת אהר� יתירה על האחרות שהיה ב� בנה משוח מלחמה 

ת משוח מלחמה אבל לעבודה ולדורות לא וכא� ניתנה לו הכהונה ושמא מש� נת� לו להיו

  .לכל מילי ולזרעו אחריו

ר שמואל שפנחס היה משוח מלחמה מימי המלואי� אבל "והנה ממה שכתב הר  

ע מימי המלואי� אבל לא "נראה דכונתו דהיה לו די� כהונה בפ, לא לעבודה ולדורות

ו� שלא היה די� כהונה מטע� שהיה זרעו של ולכ� בניו אחריו לא היו כהני� כי. לעבודה

ולכ� , ה ברית כהונה עול� היה כה� משו� שנתיחס אחר אהר�"כ כשנת� לו הקב"אהר� ואח

  .היה כה� לכל מילי ולדורות

ע שיהיה לאחד די� משוח מלחמה בלא די� כהונה לעבודה שהרי "אלא דעדיי� צ  

 באמת כעי� זה מצינו גבי משה אבל. משוח מלחמה הוי קדושה נוספת על קדושת כהונה

' מ לא היה כשר לגבי ראית נגעי� כדמבואר בגמ"רבינו שהיה לו די� כה� גדול אבל מ

  .).קב(זבחי� 

אמור ' ריש פ(� על התורה "מ בזה הוא לגבי חלל דעיי� ברמב"והנה לכאורה עוד נ  

אשר ה� בעניני וטע� הכהני� כי במצות  ,ל"וז, )'על הפסוק אמור אל הכהני� בני אהר� וגו

ולא יזכיר� בש� הכהני� כי העניני� הה� בקרבנות או , הקרבנות יאמר אל אהר� ואל בניו

אבל בכא� יזהיר שלא יטמאו במת לעול� אפילו בעת שלא יבואו במקדש . במעלות הקדש

' לאמר כי בעבור שה� כפני ה, והיא מעלה לה� בעצמ� ולכ" הזכיר הכתוב הכהני�

והנה החללי� ,  לה� שיתנהגו כבוד וגדולה בעצמ� ולא יטמאו לעול�ומשרתי אלקונו יאמר

  .מוצאי� מ� הכלל הזה

קדושה ', א. דיני� בקדושת כהונה' � דיש ב"והכלי חמדה פירש בכונת הרמב  

קדושה עצמית שיש לה� וזהו ', וב, הבאה לה� מאבות� שה� מתיחסי� לאהר� הכה�

אבל מה שמותרי� בעבודה זהו משו� שה�  ,האוסרו ליטמא למתי� ולינשא לנשי� פסולות
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ולכ� חלל א� שאי� לו קדושת כהונה ומותר ליטמא למתי� ולינשא לפסולות , בני אהר�

מה שכתבתי ' ועי. [מ הוא מבני אהר�"מ בדיעבד עבודתו כשרה שהרי א� שאינו כה� מ"מ

  ).]ט"כ' סי(, בזה בספרי חזו� נחו�

כ בזרעו א� היה חלל עבודתו "ל אהר� אוהנה אי פנחס נתכה� משו� שהוא זרעו ש  

אבל אי מה דנתכה� פנחס היה די� כהונה בפני , היה כשרה משו� שהוא בכלל בני אהר�

ונראה דזהו מה דקאמר בפסוק פנחס ב� אלעזר ב� . אפשר דעבודת חלל היה פסול, עצמו

  . כשרהפ די� מבני אהר� ולכ� חלל מזרע פנחס שעבד עבודתו"אהר� הכה� דפנחס היה ג� ע

ולא אמר הכתוב והיתה לו ולזרעו אחריו  ,ל"וז, שכתב) ריש פרשת פנחס(� "ועיי� ברמב

כהונת עול� כמו שאמר באהר� אבל אמר ברית כהונת עול� ואמר את בריתי שלו� שית� לו 

. ברית ע� השלו� דבק בו ובאהר� נאמר לכבוד ולתפארת ולכ" אמר אשר קנא לאלקיו

  .והמשכיל יבי�

הוצאת מוסד הרב , � בהערות של רב שעוועל"מובא ברמב(ור הלבוש ועיי� בא  

שהרי , שפירש כי שנה הכתוב בהבטחת פנחס מהבטחת אהר� בתוספת ברית שלו�) קוק

באמרו לכבוד , אמנ� הוסי� בהבטחת אהר� תפארת, באהר� לא הזכיר לא ברית ולא שלו�

ר כי אי� מעלתו במעלת לבא) �"הרמב(לכ" ראה , מה שלא הזכיר כ� בפנחס, ולתפארת

כי לא הוצר" לפרש לו חבור של� כי הוא , ולכ" לא הזכיר ברית כהנת עול�. 'אהר� וכו

הוצר" לפרש בפירוש החבור , רוצה לומר תפארת, אבל בפנחס לא הוזכר כ�, במעלה גדולה

  ).אבוסאולה(השל� יע� אשר קנא לאלקיו 

ולא היה במעלה של אהר�  ,ע"� נראה דהיה לפנחס די� כהונה בפ"והנה מהרמב  

  .ולכ� היה צרי" הבטחה מיוחדת שבניו יהיו כהני� אחריו

  

        ����    בבבב    ����

        

  )יג,כה (לכ� אמר הנני נות� לו את בריתי שלו�לכ� אמר הנני נות� לו את בריתי שלו�לכ� אמר הנני נות� לו את בריתי שלו�לכ� אמר הנני נות� לו את בריתי שלו�

נראה בזה שיסוד הכהונה הוא לדמות לאהר� להיות איש שלו� וכדוגמתו שהיה אוהב 

� ישראל לאביה� ותפקיד הכהני� להביא שלו� בי� איש לאחיו ובי. שלו� ורוד� שלו�

ה "נת� לו הקב, ולכ� כאשר פנחס עכשיו נעשה כה� בשכר קנאתו בהורגו את זמרי. שבשמי�

  .בריתי שלו�
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זהו מה , וא� שאחד היה יכול לחשוב שקנאתו של פנחס הוא הפ" מידת השלו�  

וכמו שמצינו גבי . שאמר הכתוב דלפעמי� כדי להציל השלו� צרי" לתפוס במידת הקנאות

מ הכתוב אומר ונת� ל" רחמי� "ת שא� שהריגת עיר בישראל נראה כאכזריות מעיר הנדח

כל העושה די� בעיר הנדחת הרי , ל"וז, )ז"ד הט"ז פ"ע' הל(� "וכמו שכתב הרמב, ורחמ"

ולא עוד אלא שמסלק חרו� א� מישראל . אלקי"' זה מקריב עולה כליל שנאמר כליל לה

ליה� ברכה ורחמי� שנאמר ונת� ל" רחמי� ומביא ע. מחרו� אפו' שנאמר למע� ישוב ה

  .ל"עכ, ורחמ" והרב"
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  מטותמטותמטותמטות

        

  ����    אאאא    ����

  

כ" שנו כ" שנו כ" שנו כ" שנו , , , , ילמדנו רבינו כמה תקיעות תוקעי� בערב שבת כדי לבטל את הע� מ� המלאכהילמדנו רבינו כמה תקיעות תוקעי� בערב שבת כדי לבטל את הע� מ� המלאכהילמדנו רבינו כמה תקיעות תוקעי� בערב שבת כדי לבטל את הע� מ� המלאכהילמדנו רבינו כמה תקיעות תוקעי� בערב שבת כדי לבטל את הע� מ� המלאכה

השבת מתקדשת בחצוצרות וכ� ראשי חדשי� השבת מתקדשת בחצוצרות וכ� ראשי חדשי� השבת מתקדשת בחצוצרות וכ� ראשי חדשי� השבת מתקדשת בחצוצרות וכ� ראשי חדשי� . . . . ''''וכווכווכווכו, , , , שששש""""תקיעות תוקעי� בעתקיעות תוקעי� בעתקיעות תוקעי� בעתקיעות תוקעי� בע' ' ' ' רבותינו גרבותינו גרבותינו גרבותינו ג

וכשהיו נוסעי� וכשהיו נוסעי� וכשהיו נוסעי� וכשהיו נוסעי� ', ', ', ', מחתכ� ובמועדיכ� וגומחתכ� ובמועדיכ� וגומחתכ� ובמועדיכ� וגומחתכ� ובמועדיכ� וגווביו� שוביו� שוביו� שוביו� ש) ) ) ) במדבר יבמדבר יבמדבר יבמדבר י((((והמועדות שכ� הוא אומר והמועדות שכ� הוא אומר והמועדות שכ� הוא אומר והמועדות שכ� הוא אומר 

וכשמתכנסי� וכשמתכנסי� וכשמתכנסי� וכשמתכנסי� , , , , ותקעת� תרועה ונסעו המחנותותקעת� תרועה ונסעו המחנותותקעת� תרועה ונסעו המחנותותקעת� תרועה ונסעו המחנות) ) ) ) ש�ש�ש�ש�((((' ' ' ' בחצוצרות נוסעי� ותוקעי� שנבחצוצרות נוסעי� ותוקעי� שנבחצוצרות נוסעי� ותוקעי� שנבחצוצרות נוסעי� ותוקעי� שנ

וכשהצר מיצר וכשהצר מיצר וכשהצר מיצר וכשהצר מיצר , , , , ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעוובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעוובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעוובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו) ) ) ) ש�ש�ש�ש�((((מתכנסי� בחצוצרות שנאמר מתכנסי� בחצוצרות שנאמר מתכנסי� בחצוצרות שנאמר מתכנסי� בחצוצרות שנאמר 

וכשהלכו למלחמה למדי� וכשהלכו למלחמה למדי� וכשהלכו למלחמה למדי� וכשהלכו למלחמה למדי� ' ' ' ' וכי תבואו מלחמה וגווכי תבואו מלחמה וגווכי תבואו מלחמה וגווכי תבואו מלחמה וגו) ) ) ) ש�ש�ש�ש�((((תוקעי� בחצוצרות שנאמר תוקעי� בחצוצרות שנאמר תוקעי� בחצוצרות שנאמר תוקעי� בחצוצרות שנאמר 

' ' ' ' פפפפ, , , , מדרש תנחומאמדרש תנחומאמדרש תנחומאמדרש תנחומא. [. [. [. [ת עשו נקמה שנאמר וכלי הקדש וחצוצרות התרועה בידות עשו נקמה שנאמר וכלי הקדש וחצוצרות התרועה בידות עשו נקמה שנאמר וכלי הקדש וחצוצרות התרועה בידות עשו נקמה שנאמר וכלי הקדש וחצוצרות התרועה בידובחצוצרובחצוצרובחצוצרובחצוצרו

        )])])])]בבבב((((ה ילמדנו רבינו ה ילמדנו רבינו ה ילמדנו רבינו ה ילמדנו רבינו """"ב דב דב דב ד' ' ' ' מטות סימטות סימטות סימטות סי

ב במדרש דמה עני� תקיעות ערב שבת להבדיל הע� ממלאכה לתקיעות בשעת "והנה צ

  .מלחמה ובתעניות או בשעת מסעות או על הקרבנות

הע� ומראי� על קהלת כל ואשר נראה לפרש בזה דתקיעות ה� כדי לאס� את   

והטע� , ל"וז, שכתב) �"בדפי הרי: ו, ה"ג דר"פ(' � במלחמות ה"עיי� בזה ברמב. ישראל

ט "שלא למדו התרעה בחצוצרות אלא במקדש ובמלחמה שכל ישראל תלויי� בדבר מ

הרי דחצוצרות מראה על . ל"עכ, דחצוצרות דכנופיא דכל ישראל כתיבי הא בעלמא לא

וכ� בשעת צרה דזהו נוגע לכל . ולכ� תוקעי� על הקרבנות במקדש, לכנופיא דכל ישרא

י כ" יש "ונראה מהמדרש דתקיעות ערב שבת אינו רק למנוע הע� ממלאכה אלא דע. ישראל

  .אסיפת הע� לשבת

) ד,ויקרא כג(ט מהקרא באמור "ונראה דיש קיו� מיוחד של צבור במצות שבת ויו  

וטע� , ל"וז, �"ש ברמב"ועיי.  תקראו את� במועד�אשר, מקראי קדש' דכתיב אלה מועדי ה

מקראי קדש שיהיו ביו� הזה כל� קרואי� ונאספי� לקדש אות� כי מצוה הוא על ישראל 

להקב# בבית האלקי� ביו� מועד לקדש היו� בפרהסיא בתפלה והלל לקל בכסות נקיה 

  .ולעשות אותו יו� משתה ושמחה

, ויקהל משה, ל"וז, שהביא מהמדרש) ריש פרשת ויקהל(ועיי� בילקוט שמעוני   

רבותינו בעלי אגדה אומרי� מתחילת התורה ועד סופה אי� בה פרשה שנאמר בראשה 
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ה עשה ל" קהלות גדולות ודרוש לפניה� ברבי� הלכות "ויקהל אלא זאת בלבד אמר הקב

שבת כדי שילמדו ממ" דורות הבאי� להקהיל קהלות בכל שבת ושבת ולכנוס בבתי 

מד ולהודות לישראל דברי תורה איסור והיתר כדי שיהא שמי הגדול מתקלס מדרשות לל

מכא� אמרו משה תק� לה� לישראל שיהיו דורשי� בענינו של יו� הלכות פסח . בי� בני

הרי מבואר מהמדרש דיש קיו� מיוחד . ל"עכ, בפסח הלכות עצרת בעצרת הלכות החג בחג

הרי חזינ� דיש . ט"� הלכות שבת ויולאס� הע� ולעשות קהלות גדולות ולדרוש בפניה

ונראה דלכ� תוקעי� בחצוצרות בכל ערב שבת לאסו� , מצות צבור לכנוס הע� יחד לשבת

  .הע� לשבת

        

        ����    בבבב    ����

        

  )כג,לא (''''כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר א" במי נדה יתחטא וגוכל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר א" במי נדה יתחטא וגוכל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר א" במי נדה יתחטא וגוכל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר א" במי נדה יתחטא וגו

ר� מ� האיסור לפי פשוטו חטוי זה לטהרו מטומאת מת אמר לה� צריכי� הכלי� לגיעול לטה

ורבותינו דרשו מכא� שא� להכשיר� מ� האיסור הטעו� טבילה . וחטוי לטהר� מ� הטומאה

' וכמה ה� מ, לכל מתכות ומי נדה הכתובי� כא� דרשו מי� הראשוני� לטבול בה� נדה

  )ה א" במי נדה יתחטא"י ד"רש. (סאה

אני שצרי" תנא בר קפרא מתו" שנאמר במי נדה שומע :) עה(ז "ע' ומקורו מהגמ  

הוי אומר , מי� שהנדה טובלת בה�, ל נדה"כ מה ת"א. ל א" חלק"ת, הזאה שלישי ושביעי

  .ארבעי� סאה

כ דא" במי "סאה הוא מגזיה' � צריכי� טבילה במ"והנה מה דכלי� הנקני� מעכו  

סאה דמחטי� וצנורות כשרי� ' שטהרת כלי� מטומאה אי� צרי" מדאורייתא מ, נדה יתחטא

  :).יז(פסחי� ' כדמבואר בגמ. יעית מי�להטביל� ברב

ומעיי� מטהר בזוחלי� , סאה' והנה חלוק מקוה ממעיי� דמקוה צרי" אשבור� ומ  

ונחלקו הראשוני� בטבילת אד� במעי� אי טהור בכל שהו דהיינו מי� שמכסי� . ובכל שהוא

צרי" ד או דטבילת אד� "סאה וזהו שיטת הראב' את כל גופו ואי הוא קט� סגי בפחות ממ

  .י"ש בש� ר"סאה ורק לכלי� מהני בכל שהו וזהו שיטת הרא' מ

סאה אי ' ש נחלקו בדי� מ"ד והרא"דהראב, ל"ס זצ"ר הגריד"והנה שמעתי ממו  

ש א� לאד� לא "כ זהו דוקא במקוה אבל מעי� דמטהר בכ"א, הוי שיעור בחפצא דמקוה
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 דמקוה אלא ג� במעשה סאה הוי שיעור לא רק בחפצא' ש סבר דמ"אבל הרא, סאה' בעי מ

) רא' ד ריש סי"יו(ע "ועיי� בשו. סאה' כ טבילת אד� במעי� צרי" מ"א. טבילה של אד�

  .ל כ� להלכה"דקיי

סאה אינו שיעור ' א דמ"ר דניאל לנדר הראה לי דכ� מוכח מהגר"וידידי הג  

, ל"וז, )א"בביאור הגר' אות ה, ש�(שכתב , בחפצא דמקוה לבד אלא ג� במעשה טבילה

כ במקוה משו� דקטפרס אינו חיבור "ש דטעמא דמעי� מטהר בזוחלי� משא"ש הריב"כמו

א דבמעי� כיו� דהוי זוחלי� אי� צירו� "ולפי הגר. ל"עכ, ש"כ במעי� דמטהר בכ"משא

  .סאה' וחיבור למ

סאה גבי טבילת אד� ' ל דמ"וצ, ל"סאה דכ� קיי' ש אי" יש חיבור למ"כ להרא"א  

ש וכיו� דמעי� הוי זוחלי� אי� חיבור " דמי� שהרי מעי� מטהר בכבמעי� אינו שיעור בחפצא

סאה שצרי" לטבילת אד� במעי� הוי שיעור במעשה ' למי� זהו לעני� החפצא אבל מ

  .סאה המכסי� כל גופו' טבילה וזה סגי ג� במעי� דהוי זוחלי� שהרי סו� סו� טבל במי� דמ

� סאה ונפל על האד� ועל הכלי� גל שנתלש ובו ארבעי, )י"ה מ"מקואות פ(והנה תנ� 

סאה מוב� שפיר ' י דא� במעי� לטבילת אד� צרי" מ"ש בש� הר"והנה להרא. כ"ע, טהורי�

) ח"ט הי"מקואות פ' הל(� "ל דסבר כהרמב"וצ, סאה' ע מה דבעי מ"ד צ"אלא להראב

חיי� הלוי ' ר' בחי' עי(דבמשנה מדובר אחר שנפל הגל לאר# דאז חשיב מקוה ולא מעי� 

ל הקונה מהעובד "וז, פסק המחבר) קכ' ריש סי(ד "אלא דאני תמה שהרי ביו) ו"� הש

, צרי" להטביל� במקוה או מעי� של ארבעי� סאה' כוכבי� כלי סעודה של מתכות וכו

  .ל"עכ

סאה דבעי גבי טבילת אד� במעי� הוא די� במעשה ' כ לעיל דמ"והנה לפי מש  

� "כ גבי כלי הנלקח מהעכו"א, ש"טהר בכטבילה לבד ולא בחפצא דמעי� שהרי מעי� מ

סאה הוי שעורי� בחפצא דמקוה לגבי ' שהרי גבי מקוה דמ, סאה' למה ל� שיהא בו מ

דא� דלגבי טומאה מהני טבילה ברביעית , במי נדה יתחטא, כ"טבילת אד� זהו גזיה

� לקדושת ישראל צרי" חפצא של מקוה "מדאורייתא אבל לגבי העלאת הכלי מטומאת עכו

אבל לגבי מעי� לכאורה דטבילת כלי אי� צרי" לכ" דהוי , סאה הראויה לטבילת נדה' ל מש

ומה דצרי" ; סאה שהרי טבילת כלי� בעד טומאה סגי ברביעית' מעשה טבילה בפחות ממ

  .ע"וצ. סאה לטבילת אד� במעי� הוא בעד מעשה הטבילה בלבד' מ

פר המצות אבל לא במעי� וכתב בס, ל"וז, ק"שהביא מהסמ) קכ' סי(ועיי� בטור   

ולא , סאה' ג דמעי� מטהר דכלי טמא בכל שהוא בכלי� הלקוחי� מ� הנכרי� צרי" מ"אע
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. ל"עכ, נהירא שאי� להחמיר בטבילה זו טפי מטבילת טמאה דלא ידעינ� לה" אלא ממנה

ק אבל לא במעי� פירוש אבל לא במעי� כדי� מעי� שהוא "י שכתב בכונת הסמ"ועיי� בב

אבל , שהו והוא שיהא כל גו� הכלי עולה בו דהיינו דוקא לעני� טבילת טומאהמטהר בכל 

  .סאה' בכלי� הלקוחי� מ� הנכרי� א� במעיי� צרי" מ

ויש , ל"וז, י שתמה על מה שכתב הטור לדמותו לטבילת טמאה"ועיי� ש� בב  

ינו י א"סאה במעי� והרי ר' לתמוה עליו שנראה שהוא תופס בפשיטות דנדה אינה צריכה מ

נ שאי� "ל וכיו� שכ� היא" כתב ול"ש ז"שלדבריו הסכי� הרא) רא' סי(וכתב רבינו , סובר כ�

ש אינו מחמיר בזו יותר "י והרא"להחמיר בטבילה זו טפי מטבילת טמאה שהרי לדעת ר

  .ל"עכ, מטבילת טמאה

סאה גבי ' ק דכיו� דמ"ד דזהו גופא מה שהקשה הטור על הסמ"ונראה לתר# דלפי  

ד� במעי� הוי די� במעשה טבילה אי� להחמיר להצרי" כ� בעד כלי� הנלקחי� מ� טבילת א

' ורק דבאד� צרי" מ, ש"סאה דמעי� מטהר בכ' דלגבי חפצא דמעי� אי� צרי" מ, �"העכו

ע לקמ� "וע.) [כ"ש בדרישה שכ"וע. (סאה בעד מעשה הטבילה ואי� זה עני� לכלי�

  .] הערת המערכת�" בעני� טבילת כלי�", במאמרו של יונת� לוי�

        

        ����    גגגג    ����

        

        )כג,לא(וכל אשר לא יבא באש תעבירו במי� וכל אשר לא יבא באש תעבירו במי� וכל אשר לא יבא באש תעבירו במי� וכל אשר לא יבא באש תעבירו במי� ' ' ' ' כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וגוכל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וגוכל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וגוכל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וגו

והנה בה" . דבהיתרא בלע סגי בהגעלה ובאיסורא בלע בעי ליבו�.) עו(ז "עיי� בגמרא ע

י פרשיות בתורה חד דגיעולי מדי� דהו' כ דיש ב"או דהוי גזיה. אופני�' דינא יש לפרש בב

ועוד יש די� דתעבירו במי� דהגעלה .  תעבירו באש�איסורא בלע וש� הצרי" התורה ליבו� 

או דיש לפרש דמה דהגעלה מועיל במקו� דהיתירא בלע ולא . מועיל במקו� דהיתירא בלע

בעינ� לליבו� משו� דכיו� דלא נעשה עדיי� לאיסור מועיל ההגעלה לפלוט מקצת מה שבלע 

, ט"ט בר נ"ודומה לדינא דנ, ולא חל ש� איסור על טע� קלושונעשה הטע� לטע� קלוש 

  ).'ד� ל(בפסחי� ) �"מובא בר(� "וכ� פירש הרמב

צרי" שיהא ההגעלה דוקא קוד� שנעשה ' דלפי צד הב, הפשטי�' מ רבתי בי� ב"ונ  

אי מגעילו ' אפי, כ חלוק די� בליעת איסור מבליעת היתר"דהוי גזיה', אבל לצד הא, לאיסור

  .ז"בע' וכ� נראה מפשטות הגמ, כא�' וכ� כתב תוס. נעשה איסור יועיל ההגעלהאחר ש
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� כתב "בהגעלה לעני� קדשי� שהרמב) ג"ה הי"מעשה קרבנות פ' הל(� "ועיי� ברמב

� "וברמב(ד כתב שמגעילו אחר שיעשה נותר "והראב. שמגעילו דוקא קוד� שיעשה נותר

  ).ה הוא למנוע עשיית נותר בקדירהיש לפרש דהוי די� במצות מריקה ושטיפה דהמצו

דליבו� שור� , כ נראה לפרש דהנה חלוק די� ליבו� מדי� הגעלה"והנה בה" גזיה  

ולכ� . י הגעלה פולט הכלי את טע� האיסור"האיסור אבל הגעלה הוי די� דוקא בכלי� דע

ל אב, בליבו� אינו צרי" שיהא הכלי נקי דוקא ואפילו א� יש חלדה על הכלי מהני ליבו�

ולכ� די� ליבו� דהוי . בהגעלה דהוי די� דהכלי מפליט האיסור צרי" שיהא הכלי נקי דוקא

אבל הגעלה הוי די� דוקא , די� שריפה דהאיסור נשר� אינו די� דוקא בכלי� דשיי" ג� בבעי�

ולכ� כשהכלי בלע איסור מבעי� צרי" שההיתר . י ההגעלה הכלי פולט איסורו"בכלי� דע

אבל בהיתרא , ולכ� בעינ� דוקא ליבו�, יל הכלי אלא ג� בשביל הבעי�יהא חל לא רק בשב

בלע הרי האיסור נולד בדופני הכלי ולכ� רק בעינ� הגעלה דהוי מכשיר הנאמר רק לעני� 

  .)ל"ס זצ"ר הגריד"שמעתי ממו. (כלי� ולא בעינ� היתר הנאמר ג� לעני� הבעי�

        

        ����    דדדד    ����

        

 מאד ויראו את אר# יעזר ואת אר# גלעד והנה  מאד ויראו את אר# יעזר ואת אר# גלעד והנה  מאד ויראו את אר# יעזר ואת אר# גלעד והנה  מאד ויראו את אר# יעזר ואת אר# גלעד והנה ומקנה רב היה לבני ראוב� ולבני גד עצו�ומקנה רב היה לבני ראוב� ולבני גד עצו�ומקנה רב היה לבני ראוב� ולבני גד עצו�ומקנה רב היה לבני ראוב� ולבני גד עצו�""""

        ))))אאאא::::לדלדלדלד ( ( ( (""""המקו� מקו� מקנההמקו� מקו� מקנההמקו� מקו� מקנההמקו� מקו� מקנה

יוסי הגלילי אומר אי� מביאי� בכורי� מעבר לירד� שאינה אר# זבת ' ר) י:ביכורי� א(תנ� 

דאיתא , עוד טע� דאי� מביאי� מעבר הירד�) יב' א הל"פ(ש בירושלמי "ועיי. חלב ודבש

אבי� חצי שבט מנשה ' מה ביניהו� אמר ר. י מעצמיתני אשר נתתה לי ולא שנטלתי ל: "ש�

. חצי שבט מנשה לא נטלו מעצמ�, מא� דאמר אשר נתת לי ולא שנטלתי מעצמי. ביניהו�

  ". מא� דאמר אר# זבת חלב ודב אפילו כ� אינה אר# זבת חלב ודבש

מה דאי� מביאי� בכורי� מעבר הירד� הוא משו� דראוב� וגד נטלו , והנה לפי הירושלמי

ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה , מעצמ� ובפרשת מקרא ביכורי� כתיב

  ). י:דברי� כו(' וגו' לי ה

דהיינו ) ה:כו" (ויהי ש� לגוי גדול עצו� ורב", והנה ש� בפרשת מקרא ביכורי� כתיב

וגדול , וכדביאר בהגדה מלמד שהיו ישראל מצויני� ש�, דבמצרי� נעשינו לגוי מיוחד

ובני ראוב� וגד השתמשו באותו .  ורב פירוש שגדלו לא רק במני� אלא ג� באיכותעצו�
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דהיינו שאצל� היה המקנה חשוב וזה היה עצו� . לשו� של רב ועצו� לגבי המקנה שלה�

שנעשו , אבל בעד הבאת ביכורי� צריכי� להבי� שהעיקר הוא שהע� נעשה עצו� ורב. ורב

ורי� ומקרא ביכורי� הוא שכל מה שבידינו היא וד הבאת ביכסלגוי גדול המבי� שכל י

  . מתנת אלקי�

ויגשו אליו ויאמרו גדרות צא� נבנה למקננו פה וערי� "דכתיב , וכ� בזה שאמרו למשה

ל חסי� על ממונ� יותר "ה נבנה למקננו וז"י ד"ש ברש"ועיי) טז:במדבר לב" (לטפנו

עשו העיקר עיקר , א כ�אמר לה� משה ל. שהקדימו מקניה� לטפ�, מבניה� ובנותיה�

ממדרש , ל"עכ, בנו לכ� תחלה ערי� לטפכ� ואחר כ� גדרות לצאנכ�. והטפל טפל

ולכ� להירושלמי אי� מביאי� , הרי שאצל� העיקר היה קנינ� ומקניה� ולא טפ�. תנחומא

  . ביכורי� מעבר הירד�
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        מסעימסעימסעימסעי

        

במדבר במדבר במדבר במדבר ((((בשגגה בשגגה בשגגה בשגגה והקרית� לכ� ערי� ערי מקלט תהינה לכ� ונס שמה כל רצח מכה נפש והקרית� לכ� ערי� ערי מקלט תהינה לכ� ונס שמה כל רצח מכה נפש והקרית� לכ� ערי� ערי מקלט תהינה לכ� ונס שמה כל רצח מכה נפש והקרית� לכ� ערי� ערי מקלט תהינה לכ� ונס שמה כל רצח מכה נפש 

        ))))יאיאיאיא,,,,להלהלהלה

ל שהסתפק באחד שהרג בשוגג בזמ� הזה אי יש "ניס� ליפא אלפערט זצ' שמעתי מהגאו� ר

  .קיו� שיגלה בעצמו לעיר מקלט

ד בעד רוצח "חד דהוי עונש ב: דיני�' שהרי בעיר מקלט יש ב, ואמרתי שיש מקו� לדו� בזה

 כפרה שיתכפר על ידי זה שגולה מלבד די� עונש יש די�, ועוד. ד"וזה תלוי בפסק ב, בשגגה

  . על מה שהרג את הנפש

, :)מכות ב(' והנה יש להוכיח דמה דרוצח בשוגג גולה הוי די� כפרה מהא דאיתא בגמ

אמר . מנא הני מילי. מעידי� אנו באיש פלוני שהוא חייב גלות אי� אומרי� יגלה זה תחתיו"

, ומה שעשה מעשה במזיד אינו גולהו "י אומר ק"ר. ולא זוממי�' הוא ינוס'ל דאמר קרא "ר

הוא שעשה מעשה במזיד לא , והיא נותנת. ה� שלא עשו מעשה במזיד אינו די� שלא יגלו

ש דאמר "גבי הורג אביו לר:) ח(ש� ' וכ� מוכח מגמ". כי היכי דלא תיהוי ליה כפרה. ליגלי

". ה לכפרהשגגת חנק לא ניתנ, ]ל גלות"ר[שגגת סיי� ניתנה לכפרה ", חנק חמור מסיי�

ש� ' מהגמ, ל שמעתי להוכיח דיש מחייב של כפרה"ק זצ'ד סולוביצי"ר מר� הגרי"וממו

רוצח ", )ג:מרוצח ז(� "וכ� הוא ברמב, "נגמר דינו ומת מוליכי� את עצמותיו לש�:) "יא(

ורוצח שמת בעיר מקלטו , שנגמר דינו להגלותו ומת קוד� שיגלה מוליכי� עצמותיו לש�

מה ' עי. [ופשוט דזה מדי� כפרה, הרי דא� לאחר מותו שיי" די� גלות. "קוברי� אותו ש�

  ).]יח' סי(שכתבתי בזה בשושנת העמקי� 

דצרי" סנהדרי� לפסוק שחייב , והנה לגבי עונש דעיר מקלט פשוט שאינו נוהג בזמ� הזה

אבל יש להסתפק גבי די� כפרה אי . ד"ד דאינו חייב בלא פסק ב"וכמו בכל עונשי ב, גלות

  .ד"ז בלא פסק ב"יש קיו� שיגלה בזה

ונוהגת מצוה זו בזמ� שישראל על אדמת� וסנהדרי� "שכתב ) מצוה תי(בספר החינו" ' ועי

וא� עברו על זה . של שבעי� ואחד יושבי� במקומ� המוכ� לה� בישראל לדו� דיני נפשות

כתב הרי דהחינו" ". ד שבכל מקו� ומקו� ולא הגלו הרוצח בשגגה ביטלו עשה זה"ב

כל ההורג בשגגה ) "א:רוצח ה(� "וכ� נראה מהרמב. דהמצוה של גלות הוא על הבית די�
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וישב בה עד מות הכה� 'גולה ממדינה שהרג בה לערי מקלט ומצות עשה להגלותו שנאמר 

וכל המצוה תלויה , ד"ונראה דצרי" פסק ב. ד להגלותו"ונראה דהמצוה הוא על ב, "'הגדול

אבל עדיי� א� גולה מעצמו יש בזה קיו� , בי העונש שבגלותאבל אפשר דזהו לג. ד"בב

  .ע"וצ, כפרה

ד לחייבו להגלות ואי� גואל הד� שיכול להורגו א� "דאפשר דכשאי� ב, אלא יש לדו� בזה

דגלות בעיר מקלט חשיב גלות דוקא משו� , אי� זה נחשב גלות כלל, יצא חו# מהעיר מקלט

כיו� , ושה מרצונו אי� זה חפצא של גלות כללאבל מה שע. שאסור לו לצאת מהעיר מקלט

  .שא� רצה יכול לצאת מהעיר מקלט

' ג: י"גליות של בנ' ערי מקלט לט' שדימה הט) יג' מסעי סי(במדרש תנחומא ' והנה עי

' הרי ט, גליות שהגלה נבוזראד�' וג, גליות שהגלה נבוכדנצר' וג, גליות שהגלה סנחריב

ומה שנתרחקנו מארצנו היה משו� , ו באו משו� עוונותינוונראה דגליות אל. ש"עיי, גליות

  .כפרה

שהרי עדי� זוממי� אי� משלמי� את הכופר , והנה זה ודאי דגלות אינו משו� כפרה לבד

כ "ומה דאי� עדי� זוממי� גולי� הוא מגזה, :)מכות ב(' דכופרא כפרה והני לאו בני כפרה'

כ לומר שאי� "כ לא היה צרי" לגזה"כפרה דאהרי דגלות אינו רק , ולא זוממי�' הוא ינוס'ד

י דישראל שהרג גר תושב בשוגג גולה משו� "ברש' שפי.) מכות ט(א "בריטב' ועי. גולי�

  .כפרה
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  באבבאבבאבבאב' ' ' ' טטטט

  

באב ואי� נופלי� ' בט) ולא סליחות(אי� אומרי� תחנו� , )ד"תקנט ס' ח סי"או(ע "עיי� בשו

 מיקרי מועד הוא משו� דכתיב באיכה באב' ע דמה דט"וצ. על פניה� משו� דמיקרי מועד

כ "אבל ש� הכונה דהוי מועד לגייסות לבא עלי כדכתיב אח) טו,איכה א(קרא עלי מועד 

ב למה מטע� זה "כ צ"וא. הרי דאינו מועד של שמחה אלא מועד לחורב�, "לשבור בחורי"

  .אי� לומר תחנו�

באב הוא '  בטל מה דאי� אומרי� תחנו� וסליחות"ס זצ"ר הגריד"ושמעתי ממו  

ולכ� אי� , באב הוא יו� שאינו מסוגל לתפילה' דט) ח,ג(משו� דכתיב באיכה שת� תפילתו 

דמחיצה מבדלת , באב' ה מקבל תפלתנו בט"אומרי� בו תתקבל בקדיש משו� דאי� הקב

א� דתענית ציבור , באב' ומאותו טע� אי� מתפללי� נעילה בט, בינינו לאבינו שבשמי�

' ומה דאי� מתפללי� נעילה בט, כ אלא בכל תענית צבור"ו די� רק ביוהדאינ(טעו� נעילה 

והוא הדי� . ולכ� אי� מתפללי� בו תפילה יתירה. משו� דאינו יו� המסוגל לתפילה) באב

  .שאי� אומרי� תחנו� דהיא תפילה נוספת

באב נקרא מועד הוא משו� דכיו� דהוכפלו בו ' אלא דנראה לפרש דמה דט  

ולכ� מתעני� בו (א� שמראה על חומרת התענית , ת ראשו� ושני באותו יו�ונחרב בי, הצרות

) שהוכפלו בו הצרות(זה גופא , )כ"באב כביוה' וכ� החמשה ענויי� נוהגי� בט, לילו כיומו

אלא , ה נפסק"באב אינ� משו� שהברית בינינו לקב' מראה שהחורב� והצרות שקרו בט

פע� באותו יו� מראה שהברית קיי� והיחס ה מעניש אותנו פע� אחר "זה שהקב, אדרבה

באב ' ולכ� בזה שט. אלקי" מיסר"' אלא כאשר ייסר איש את בנו ה, ה במקומו עומד"לקב

ה לע� "זה גופא מראה על זה שקיי� בתוקפו הברית ויחס בי� הקב, הוי מועד ומיועד לצרות

  .ישראל

 שעצ� הצרות ,באב הוי שבת נחמו' ושבת אחר ט, באב' ולכ� אומרי� נח� בט  

  .מראי� על היסוד לגאולה ישועה ונחמה

דאחוי לי :) ה(דחגיגה איתא ' בגמ, ל"וז, ז"שכתב כעי) ויצא' פ(ועיי� בבית הלוי   

אחוי ליה עוד ידו , יהושע ב� חנינא עמא דאהדרינהו מריה לאנפיה מינה' ההוא צדוקי לר

בכל זאת לא שב , עניותא דהרי ה" קרא כתיב גבי פור"והקשה ש� המהרש. נטויה עלינו

וא� הניח כיסו , דהטור כתב בחוש� משפט דאבידה מדעת הוא הפקר. ועוד ידו נטויה, אפו
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ב "ר לבעה"ויש לחלק בי� מניח כיס ברה. ר נעשה הפקר וכל מי שירצה יכול לזכות בו"ברה

דלא נעשה הפקר מדשקיל וטרי ) ו"ס(ק "דמבואר להדיא במסכת ב, הזורק כלי מראש גגו

ר ולא איכפת ליה "והחילוק הוא דבמניח כיסו ברה. בבא אחר ושברו א� חייב או לאש� 

אבל בזורק כליו לשובר� דיש לו בזה , ל להטור דהוא הפקר"הוא דס, כלל מה שיהיה בו

עמא , וזהו דהצדוקי אמר לו. ה� שלו עדיי�, כל זמ� שלא נשברו, כונה ורצו� לשוברו

רק זה . ת רשותו מה� ואינ� שוב שלו כלל" סילק השידאהדרינהו מריה לאפיה מיניה דכבר

והשיב לו , י ולא איכפת ליה ממה שיעשו הכשדי� בה�"ה משלח� מא"היה א� הקב

והוי כמו , עוד ידו נטויה עלינו דשלח� לש� בכוונה מיוחדת שיסבלו ש� יסורי�, ח"ריב

  .ל"עכ, זורק כליו לשבר� דה� שלו עדיי�
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 ) ) ) ) מהמהמהמה::::אאאא ( ( ( (אליכ�אליכ�אליכ�אליכ�    האזי�האזי�האזי�האזי�    ולאולאולאולא    בקלכ�בקלכ�בקלכ�בקלכ�' ' ' ' הההה    שמעשמעשמעשמע    ולאולאולאולא' ' ' ' הההה    לפנילפנילפנילפני    ותבכוותבכוותבכוותבכו    ותשבוותשבוותשבוותשבו

 וזהו) א:יד במדבר (הע� ובכו דכתיב לדורות בכיה אז שהיה, המרגלי� מחטא המש" וזה

 .)זה על שעמד �"ברמב עיי� (הכתוב שהזכיר הבכייה מקור

 החורב� שאצל, תפלתי שת� ואשוע אזעק כי ג� דכתיב) ח:ג (איכה בספר ועיי�  

 הלוי ד"הגרי מר� ר"ממו ושמעתי. כלל מוקבלי� היו ולא לתפלותינו שמע לא ה"הקב

 באב' בט משו� באב' ט של בקדיש תתקבל אומרי� שאי� הטע� שזהו ל"זצ סולוביציק

, באב' בט דוקא דינא זהו ולכ�. תפלתי שת� דכתיב מקובלי� תפילותינו שאי� דינא נאמר

). ד"כ' סי תנינא א"רע תשובות עיי� (בקדיש תתקבל לומר שי שש� אבל לבית נוגע ואינו

 ועיי� (צבור תענית דהוי א�, באב' בט נעילה מתפללי� שאי� הטע� דזהו עוד ואמר

, תעניות כשאר יתירה ותפלה זעקה ידי על קיומו אי� באב דתשעה) זה על שעמדו בראשוני�

 כ"מגזה תפלה שערי לוננע באב בתשעה אבל, התענית קיו� מעצ� הוי וזעקה דתפלה

 זה וחיוב היו� תפלות שיתקבלו בתענית יתירה תפלה היא נעילה ותפילת, תפלתי דשת�

 ואי� ב"בת תחנו� אומרי� דאי� נפסק' ד' סעי תקנט' ס ח"או ע"ובש. באב בתשעה נפקע

 דשת� כ"גזה משו� ג� זהו אמר ר"וממו ל"עכ מועד דמיקרי משו� פניה� על נופלי�

  .מהכלבו זה טע� שהביא י"בב ועיי�. סליחות אומרי� דאי� ג� א"הרמ סי�הו ולכ� תפלתי

 משו� הוי דאי. באב תשעה ערב למנחה תחנו� אומרי� אי בזה מ"נ ולכאורה  

, ב"י סעי� תקנד' סי ח"או ע"בש וכדפסק שקדמו במנחה ג� תחנו� לומר אי� מועד דאיקרי

 מקיו� נוס� חלק דהוא תחנו� אומרי� אי� ולכ� תפלתי שת� דכתיב משו� הוי אי אבל

  .ב"ת דערב למנחה נוגע ואינו עצמו ב"בת דוקא זהו התפלה

 ולא' ה לפני ותבכו ותשבו קרא מה" ג� נובע ב"דת תפלתי דשת� דדינא ונראה  

 המרגלי� חטא אחר במדבר ישראל בני וצעקות לתפלת שמע לא ה"דהקב בקלכ�' ה שמע

   . באיכה תיבדכ תפלתי דשת� דינא ג� וזהו ב"בט שהיה
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וקורי� עשרת הדברות שמע והיה א� שמוע ויאמר אמת ויציב ".) ד� יב(ברכות ' עיי� בגמ

ר יהודה אמר שמואל א� בגבולי� בקשו לקרות כ� אלא שכבר "א. ועבודה וברכת כהני�

לקבוע עשרת הדברות " :ל"ה בקשו וז"י ש� ד"וברש. "בטלו� מפני תרעומת המיני�

ותדעו , אי� שאר תורה אמת:  שלא יאמרו לעמי האר#�מפני תרעומת המיני� . קריאת שמעב

  . "שאי� קורי� אלא מה שאמר הקדוש  ברו" הוא ושמעו מפיו בסיני

וא� בגבולי� היו עושי� כ� , ש"ונראה במה דבמקדש דבעי עשרת הדברות בק  

דלהירושלמי בברכות ש "אלמלא תרעומת המיני� משו� דעשרת הדברות מיש" שייכי לק

  .כל עשרת הדברות מרומזי� בקריאת שמע) ה"א ה"פ(

        

        ����    בבבב    ����

        

  )יב,ה(אלקי" אלקי" אלקי" אלקי" ' ' ' ' שמור את יו� השבת לקדשו כאשר צו" השמור את יו� השבת לקדשו כאשר צו" השמור את יו� השבת לקדשו כאשר צו" השמור את יו� השבת לקדשו כאשר צו" ה

  .קוד� מת� תורה במרה) ז"שבת פ(כאשר צו" , י"וברש

וקמיפלגי , רב אחא בר יעקב אמר למסע�, רבא אמר לחניית�:) פז(שבת ' עיי� בגמ  

ואמר רב יהודה אמר רב כאשר צו" במרה מר , אלקי"' כאשר צו" הדכתיב , בשבת דמרה

  .ומר סבר אתחומי� נמי איפקוד, סבר אשבת איפקוד אתחומי� לא איפקוד

ונראה דנחלקו ביסוד איסור תחומי� אי הוי איסור מלאכה והעובר על איסור   

 במרה שהרי. ע ואינו בכלל מלאכה בשבת"תחומי� נחשב כמחלל שבת או דהוי איסור בפ

ע ולא איסור מלאכה "אבל תחומי� אי הוי איסור בפ, נצטוו במצוות שבת דאיסור מלאכה

  .אבל אי הוי איסור מלאכה א� במרה נצטוו, לא נצטוו במרה
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שכתב דמה דאוכל נפש אינו מתיר איסור ) קמט' ח סי"או(והנה עיי� בחת� סופר   

ועיי� בזה בעמודי אור . ע"בפט הוא משו� דאינו איסור מלאכה אלא איסור "תחומי� ביו

  ).יד' סי(

דרבי חייא סבר לוקי� על עירובי תחומי� ורבי יונת� :) יז(עירובי� ' והנה עיי� בגמ

דרבי יונת� סבר דהוי , י"ש ברש"ועיי. ד ואי� לוקי�"סבר דהוי לאו הנית� לאזהרת מיתת ב

אה מרשות לרשות ונפקא ל� הוצ, ד אל יוציא הוא"ד הוא דס"לאו שנית� לאזהרת מיתת ב

ע ואינו איסור "דרבי חייא סבר דהוי איסור בפ. וההיא אב מלאכה ומותתי� עליה, מיניה

ולכ� הוי לאו הנית� . ורבי יונת� סבר דהוי איסור מלאכה דנכלל תחת איסור הוצאה. מלאכה

) א"ז ה"שבת פכ' הל(� "והרמב. ע"ח הוי איסור בפ"ולר. ד ואי� לוקי�"לאזהרת מיתת ב

  .)]מ' סי(כ בזה בספרי ברכת יצחק "מש' עי. [ע"חייא דלוקי� דהוי איסור בפ' רפסק כ

שכתב דלאו דוקא תחומי� אלא דנחלקו ג� ) ה אתחומי�"ד: שבת פז(' ועיי� בתוס  

שהיו מוליכי� עמה� כל אשר לה� ומר סבר אהוצאה לא איפקוד ומר סבר . על הוצאה

  .איפקוד

 הוצאה אי� הכרח לומר שנחלקו אי תחומי� נחלקו ג� על' דבגמ' והנה לפי התוס  

ל דא� "וצ. ע שהרי הוצאה ודאי הוי איסור מלאכה"הוי איסור מלאכה או איסור בפ

ה "ריש שבת ד' תוס' עי(מ כיו� דלא הוי מלאכת חידוש "דהוצאה הוי איסור מלאכה מ

  .לא נאסר במרה) פשט

בי� בעשה של ויש להסתפק בשבת של מרה אי היה מצות קידוש וא� היו חיי  

, היתה נוהגת במרה) ד הבערה ללאו יצאת"למ(וכ� יש להסתפק אי מלאכת הבערה . שבת

ד ללאו יצאת לא היה אסור "א למ"להריב) ה לחלק"ד: פסחי� ה(' ובמיוחד לפי התוס

 .ט כיו� דאי� ש� מלאכה עליה"ביו

  

  ����    גגגג    ����

 

        ))))יביביביב::::הההה((((שמור את יו� השבת לקדשו שמור את יו� השבת לקדשו שמור את יו� השבת לקדשו שמור את יו� השבת לקדשו 

  :ל"כתב וז) א:שבת ל' הל(� "וברמב
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ארבעה דברי� נאמרו בשבת שני� מ� התורה ושני� מדברי סופרי� וה� מפורשי� 

ושנתפרשו על ידי הנביאי� כבוד ועונג , שבתורה זכור ושמור, על ידי הנביאי�

  .מכובד' שנאמר וקראת לשבת עונג ולקדוש ה

בשעור כיבוד ועונג שבת שכתב לבאר ) א"ח(ל "ועיי� בשיעורי� לזכר אבא מרי ז  

ה� קיו� במצוות דאורייתא של זכור , � דמצוות כיבוד ועונג שה� מדברי קבלה"ברמב

:) ד� כ(ברכות ' שהרי בגמ.  והנה לפי דבריו מבואר דשמור הוי ג� מצות עשה.  ושמור

איתא דנשי� חיבות בקידוש היו� מש� דזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו ונשי� חייבות 

אבל ) ח:כ(ת שמות "� עה"ת וכ� הוא ברמב"ות לי משו� דהוי מצו"וביאר ש� רש. בשמור

וכ� הוא שיטת .  � סובר דשמור עשה נמי אית ביה"אבל הרמב. שמור הוי ג� מצות עשה

ע בזה "וע).  יב:דברי� ה(עיי� העמק דבר , וכ� ביארו כמה מפרשי�) ז"מצוה צ(היראי� 

  ).ט"עמוד נ(ל "בשיעורי� לזכר אבר מרי ז

כ דשמור הוי ג� מצות עשה דתניא זכור את יו� "מהתווהנה יש להביא ראיה ג�   

הא , הרי שמירה בלב אמורה, כשהוא אומר שמור את יו� השבת, אי זכור יכול בלב.  השבת

  )ג:פ בחקתי צו"כ ר"תו(אני מקי� זכור שתהא שונה בפי" 

  

  ����     ד ד ד ד����

        

        )ד,ו (אחדאחדאחדאחד' ' ' ' אלקינו האלקינו האלקינו האלקינו ה' ' ' ' שמע ישראל דשמע ישראל דשמע ישראל דשמע ישראל ד

        :).ברכות יב(עיד עדות שקר בעצמו ש בלא תפלי� כאילו מ"אמר עולא כל הקורא ק

של אחד ה� אותיות ' של שמע והד' ש חשיב עדות הוא משו� דע"ונראה דמה דק

ועיי� בזה בבעל הטורי� שכתב . ש נאמר בתורת עדות"דק, גדולות שמצטרפות למילת עד

ה הוא עד לישראל כדכתיב "וג� הקב' ת גדולי� הרי עד וזהו ואת� עדי נא� ה"� ודל"עי"

  ".תי עד ממהרוהיי
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        שבת נחמושבת נחמושבת נחמושבת נחמו

        

באב הוא משו� דתו" שבת זו ' נראה דשבת נחמו והנחמה שבאה מיד אחר שבת חזו� וט

ו באב "ט:). תענית כו(ו באב "כ וט"דלא הוו ימי� טובי� לישראל כיוה, ו באב"חלה ט

ר "ושמעתי ממו. ה לע� ישראל"מראה שא� אחר החורב� לא נפסק הברית בי� הקב

ל ראו בנס "ו באב ניתנו מתי ביתר לקבורה שחז"שבט'  דזהו יסוד כונת הגמל"ס זצ"הגריד

זה שהגופות לא הסריחו ושנתבטל הגזירה לקבור מתי ביתר אות לעיני כל שהברית בי� 

ונראה דזהו הנחמה שבאה אחר החורב� שהברית עדיי� קיי� . ה וישראל עדיי� קיי�"קב

  .והגאולה עתידה לבא

אלי" ונשובה וג� הקינות ' השיבנו ה, בפסוקי נחמהמגילת איכה מסתיימת   

ואהבת , ר דניחו� אבלי� אינו רק קיו� של חסד"וביאר בזה מו. מסתיימי� בדברי נחמה

� "דאבלות טעונה נחמה וזהו כונת הרמב, לרע" כמו" אלא דהוי קיו� בעצ� האבלות

ד "אבל פי' הל(� דניחו� אבלי� קוד� לביקור חולי� משו� דהוי חסד ע� החיי� וע� המתי

  .דניחו� אבלי� הוי קיו� באבלות) ז"ה

מת שאי� לו , )ד"ג ה"אבל פי' הל(� "מובא ברמב.) קנג(שבת ' וראיה לדבר מהגמ  

אבלי� להתנח� באי� עשרה בני אד� כשרי� ויושבי� במקומו כל שבעה ימי האבלות ושאר 

אלא דהוא חלק , האבלהרי דיש מצות ניחו� אבלי� א� בלא . ל"עכ, הע� מתקבצי� עליה�

  .י הצבור"מחובת ניהוג האבלות ע

, ועוד הביא ראיה ממה דאבלות נגמרת רק בשעה שיעמדו המנחמי� מלבוא  

דלכאורה למה צרי" האבל לחכות עד שיעמדו המנחמי� אלא הטע� משו� דניחו� האבלי� 

  ).לא' א סי"ג� שושני� ח' כ בזה בס"מש' עי. (הוי קיו� באבלות

דאי� לו די� אבלות אלא אנינות , אסור לנחמו) שמתו מוטל לפניו(ולכ� אונ�   

ולכ� בתשעה באב מסיימי� בנחמה בשבת נחמו משו� דאבלות בעי . שמופקע מנחמה

פ "באב צרי" נחמה ונראה ביאור העני� ע' דאבלות דט, וזהו ג� ביאור אמירת נח�. נחמה

ל שביאר מה דאמר דוד בתהלי� "מה דאיתא בספר לימודי ניס� להגאו� רב ניס� אלפערט זצ

ה מייסר אותנו בשבט זה ג� מראה על היחס "דג� שהקב, שבט" ומשענת" המה ינחמוני

  .ה לאד� ועל זה אנו נשעני�"בי� קב
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ונראה דאבלות אינו עני� של הסתר פני� אלא דיש תכלית להאבלות מפני הוא מראה על 

ות מאבלות דאנינות מראה על ובזה שונה אנינ. גאולה ולכ� הנחמה היא חלק מהאבלות

אבל אבלות א� בתו" הצער יש , הסתר פני� ושברו� דבשעה שמתו מוטל לפניו אי� נחמה

  .תקוה ונחמה והוא עני� שבט" ומשענת" המה ינחמוני

שא� בראותו חורב� המקדש ושועל יוצא ) סו� מכות(וזהו מה שראה רבי עקיבא   

שהנבואה של זכריה יתקיי� וירושלי� מ צפה "מ, ממקו� קדש הקדשי� וחורב� מוחלט

וזהו יסוד . באב' והבטחו� בגאולה הוא הוא חלק מהאבלות של ט. ימלא ששו� ושמחה

  .שבת נחמו
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        עקבעקבעקבעקב

        

        ����    אאאא    ����

  

        ....))))אאאא::::דברי� ידברי� ידברי� ידברי� י((((אלי פסל ל" שני לוחות אבני� כראשוני� אלי פסל ל" שני לוחות אבני� כראשוני� אלי פסל ל" שני לוחות אבני� כראשוני� אלי פסל ל" שני לוחות אבני� כראשוני� ' ' ' ' בעת ההיא אמר הבעת ההיא אמר הבעת ההיא אמר הבעת ההיא אמר ה

זמ� . . . חת השמי� כ לכל זמ� ועת לכל חפ# ת"זשה' ט בעת ההיא וגו' ובמדרש תנחומא סי

, )ה:קהלת ג" (עת להשלי" אבני� ועת כנוס אבני�"אמר שלמה . . . היה שישתברו הלוחות 

עת היה לפסול לוחות אבני� , ועת כנוס אבני�, אלו הלוחות הראשוני�, עת להשלי" אבני�

  .אחרי� שנאמר פסול ל" שני לוחות אבני�

הפסוק בקהלת עת להשלי" דנתקשה המדרש בסדר , פ בדברי המדרש"ואשר נל  

שלכאורה הסדר הפו" דמתחילה קוד� שמשליכי� וזורקי� אבני� , אבני� ועת כנוס אבני�

ולכ� ביאר דהפסוק קאי על שברת הלוחות דבלוחות הראשוני� , צרי" לכנוס ולאסו� אבני�

לא היה צרי" מתחילה לכנוס האבני� ולכ� כתיב ' וקבל� משה מיד ה' שהיו מעשה ה

ת להשלי" אבני� שלא היה צרי" לאסו� ולכנס האבני� אבל בלוחות השניי� בתחילה ע

, שהלוחות היו מעשה משה ורק הכתב היה כתב אלקי� כדכתיב פסל ל" שני לוחות אבני�

והיה צרי" לכנוס , ולכ� בפסוק כתוב ועת כנוס אבני� שהלוחות השניי� היו מעשה משה

  .ולעשות האבני�

  

  ����    בבבב    ����

  

        ))))כאכאכאכא,,,,יאיאיאיא... (... (... (... (ימי בניכ� על האדמהימי בניכ� על האדמהימי בניכ� על האדמהימי בניכ� על האדמהלמע� ירבו ימיכ� ולמע� ירבו ימיכ� ולמע� ירבו ימיכ� ולמע� ירבו ימיכ� ו

תמה ואמר והא כתיב למע� ירבו ימיכ� על האדמה . יוחנ� איכא סבי בבבל' אמרו ליה לר

כיו� דאמרו ליה שמקדמי ומחשכי לבי . אבל בחו# לאר# לא', לאבותיכ� וגו' אשר נשבע ה

  .)ברכות ח. (אמר היינו דאהני להו, כנישתא

והרי . ל"יוחנ� שהיו אנשי� זקני� בחו' א ידע רוכי ל, ע"יוחנ� צ' והנה תמיהת ר  

וודאי מה דכתיב למע� ירבו ימיכ� וימי בניכ� על , �"א� באר# בזמנו ראה זקני� בי� העכו

  .האדמה קאי אישראל
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דודאי יש אנשי� , ל"יוחנ� לומר שאי� זקני� בחו' ואשר נראה לפרש דלא התכוו� ר

אלא כוונתו היה לסבי . יכי� שני� באר#� שמאר"ל כמו שיש מהעכו"שמאריכי� שני� בחו

וזוהי שממלא , שה� אנשי� שימיה� מלאי� אושר ותוכ� דזהו רק משו� שקרובי� לשכינה

וזהו מה שאמרו לו שכיו� שמקדמי ומחשכי לבי כנישתא שזה מהני . ימיה� תוכ� ותקוה

 כ מקו�"שבית הכנסת הוא ג, שבתי כנסיות שבבבל יש לה� זיקה לאר# ישראל, לה�

  .ולכ� כל בתי כנסיות שבבבל עתידי� ליקבע באר#, השראת השכינה

. ברכות ומוכיח כדברינו' יוחנ� מגלה כוונתו כא� בגמ' והנה מאמר אחר של ר  

', וכל ימי הזקני� אשר האריכו ימי� אחרי יהושע'כתיב ", איתא:) קה(שבת ' שהרי בגמ

למע� ירבו ימיכ� וימי בניכ� הכי אלא מעתה , יוחנ� ימי� האריכו שני� לא האריכו' אמר ר

הרי במה דכתיב למע� ירבו ימיכ� הכונה היא לימי� ." ברכה שאני. נמי ימי� ולא שני�

ורק דברכה שאני ולכ� ג� אריכות ימי� כלולה בימי� טובי� , טובי� ולא רק לאריכות ימי�

תלויי� וימי� טובי� , אבל עיקר הבסיס הוא הימי� הטובי� ולא השני� הארוכי�, אלו

  .אלקי" בה מראשית שנה עד אחרית שנה' בקורבה לשכינה ובמקו� אר# ישראל שעיני ה

, המגיד של ירושלי�, ל"שלו� שוואדרו� זצ' והנה שמעתי פע� אחת מהגאו� ר  

דהיינו , היתה שיהיו לכ� ימי� של שמי�" כימי השמי� על האר#"כ "דכוונת הפסוק במש

דהמדובר בקרא הוא על איכות הימי� ולא על ,  האר#ימי� מלאי� רוחניות א� כשחיי� על

  .כמות הזמ�

  

        ����    גגגג    ����

        

  )י,ח (ואכלת ושבעת וברכתואכלת ושבעת וברכתואכלת ושבעת וברכתואכלת ושבעת וברכת

והנה נחלקו הראשוני�  .'זהו בכזית'הוא גימטריא של ' ואכלת'עיי� בבעל הטורי� שכתב ד

והרבה ראשני� סברי ' � והתוס"דהרמב. אי חייבי� לבר" ברכת המזו� מדאורייתא בכזית

. � סברי דכזית דאורייתא"ד והרמב"והראב. דמדאורייתא צרי" שביעה, בנ�דכזית הוי דר

לכ� באכל כזית ונסתפק אי ביר" אינו חוזר , צרי" שביעה' ולפי הפוסקי� דסברי דמדאו

  .חוזר ומבר") דהוי דאורייתא(ורק באכל כדי שביעה , ומבר" דהוי ספיקא דרבנ� לקולא

כיו� דכזית אינו אלא ' בכזית'י גימטריא דהו' ואכלת'ב בבעל הטורי� שכתב ד"ולכ� צ

כתב ) קפד' ח סי"או(והנה הטור . ד דכזית הוי דאורייתא"ל דהטור סבר כהראב"וצ. דרבנ�
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ומסתימת לשונו שלא כתב . ז א� לאו צרי" לבר" מספק"סת� אכל ואינו יודע א� ביר" בהמ

 הטור דכזית הרי דסבר, משמע דג� בכזית חייב לבר" מספק, דוקא באכל כדי שביעה

א כתב דוקא "והמג, שכתב אותו לשו� של הטור) ד"קפד ס' סי(ע "אלא עיי� בשו. דאורייתא

  .בשאכל כדי שביעה

) ש"וכסברת אביו הרא(והנה א� נתפוס דג� הטור סבר דכזית אינו אלא דרבנ�   

' מצ(ח "עיי� בזה במנ. מ נראה דיש דינא דאורייתא דמלבד שביעה עדיי� צרי" אכילה"מ

ז שבעינ� כזית בעד האכילה "שכתב דא� אכל פחות מכזית ושבע אינו חייב בהמ) תל

  .דואכלת כתיב

ח שנסתפק אי אכל כזית בכדי אכילת פרס והיתר בכדי שביעה שלא "ועיי� במנ  

מ די� כזית הוי דאורייתא "מ. ז או לא"היה בכדי אכילת פרס אי חייב מדאורייתא בבהמ

ולזה נתכוו� הבעל הטורי� .  פרס ועוד דבעינ� שיהא שבעדבעינ� אכילת כזית בכדי אכילת

  .ז"ע יש די� כזית מדאורייתא לעני� ברהמ"דלכו' בכזית'הוי גימטריא ד' ואכלת'ד
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        ראהראהראהראה

        

        ����    אאאא    ����

        

  )כו,אי (ראה אנכי נת� לפניכ� היו� ברכה וקללהראה אנכי נת� לפניכ� היו� ברכה וקללהראה אנכי נת� לפניכ� היו� ברכה וקללהראה אנכי נת� לפניכ� היו� ברכה וקללה

ה לנו רק לבל יעלה האד� בדעתו כי הבחירה נתונ', נתתי'ולא אמר ' נות�'נקט הכתוב לשו� 

א� א� יבקש , בראשית הדר" ואלו א� בירר לעצמו את הדר" הרעה שוב אי� לו תקנה

היינו שאומר , לשו� הווה, אנכי נות� לפניכ�, על כ� אמרה התורה, לשנות דתו לדר" הטוב

, נות� אני לפני" האפשרות לבחור בדר" הטוב, כל ימי" עד היו� האחרו�, ה לאד�"הקב

  .אפילו ביו� המיתה

מה אעשה ע� , וכי מה תקנה יש לי א� הייתי רשע עד היו�, וא� יאמר האד�  

, בעל תשובה הרי הוא כקט� שנולד', היו�, 'על כ� אמר הכתוב, העבירות שעברתי עד כה

  )טללי אורות' א ועי"מהגר. (ומכא� ולהבא יל" בדר" טוב. בתנאי שאכ� שב ממעשיו הרעי�

היו� תאמצנו מתיחס לפי , ס� בימי� הנוראי�ונראה דהפיוט שאומרי� בסו� תפילת מו

היו� יכול לעשות , דהיינו דא� שהיה חוטא עד היו�, א להיו� דפרשת ראה"פירוש הגר

  .תשובה ולשנות דרכו להתחיל מחדש כתינוק שנולד

  

  ����    בבבב    ����

        

אבד תאבדו� את כל המקומות אשר עבדו ש� הגוי� אשר את� יורשי� אות� את אלהיה� אבד תאבדו� את כל המקומות אשר עבדו ש� הגוי� אשר את� יורשי� אות� את אלהיה� אבד תאבדו� את כל המקומות אשר עבדו ש� הגוי� אשר את� יורשי� אות� את אלהיה� אבד תאבדו� את כל המקומות אשר עבדו ש� הגוי� אשר את� יורשי� אות� את אלהיה� 

        )ב,יב(

        )ג,יב ( שמ� מ� המקו� ההוא שמ� מ� המקו� ההוא שמ� מ� המקו� ההוא שמ� מ� המקו� ההואואבדת� אתואבדת� אתואבדת� אתואבדת� את

ז שצרי" לשרש "כ תאבדו� מכא� לעוקר ע"אבד ואח) "ה אבד תאבדו�"ד(י "וכתב רש

  ".אחריה

 כוכבי� עבודת לאבד היא עשה מצות"כתב ) ז"ע' ז מהל"ריש פ(� "וברמב

 כה א� כי ונאמר המקומות כל את תאבדו� אבד שנאמר בשבילה הנעשה וכל ומשמשיה

 אבל, ארצנו מכל אותה שנאבד עד אחריה לרדו� מצוה ישראל אר#וב', וגו לה� תעשו

 עבודת כל נאבד אותו שנכבוש מקו� כל אלא אחריה לרדו� מצווי� אנו אי� לאר# בחו#



  ברכת יצחק

יזר   

 לרדו� מצווה אתה ישראל באר#, ההוא המקו� מ� שמ� את ואבדת� שנאמר, שבו כוכבי�

ל "ד זצ"ר הגרי"שמעתי ממווהנה . "לאר# בחו# אחריה� לרדו� מצווה אתה ואי אחריה�

אי זה משו� מצות ישוב , ל"כ בחו"להסתפק בהא דבאר# ישראל מצוה לרדו� אחריה� משא

וזהו , י"ז באר# ומעצ� המצוה חייב לרדו� אחריה בא"ד דשאני מצות איבוד ע"האר# או

וכדומני שהביא ראיה דהחיוב . ז עצמה ולא רק מדי� ישוב האר#"מדי� מצות איבוד ע

ז "ר יהושע ב� לוי גידועי ע"א:) "מה(ז "בע' ז הוי מדי� ישוב האר# מהגמ"חר עלרדו� א

בכניסת� נצטוו לגדע� מיד ולאחר "כתב ) ה גידועי"ד(י "וברש, "קודמי� לכיבוש האר#

דזה דלשרש אחריה תלוי בכיבוש האר# הוא משו� דזהו די� , "כיבוש ישרש אחריה�

ז ולכ� חייב בה מיד "הגידוע הוא מדי� איבוד עבישוב האר# ולכ� תלוי בירושת האר# אבל 

  .בכניסת� לאר#

ל שעלינו לשבח הוא השירה שאמר "יצחק הוטנר זצ' והנה שמעתי פע� מהגאו� ר

ואמר דא� אחד לא אמר . ז שבאר# לאבדה"יהושע בכניסתו לאר# על המצוה לרדו� אחר ע

זהו הלב של השירה על ד, הרי חסר בעצ� אמירת עלינו" 'שה� משתחוי� להבל וריק וכו"

ל "ר זצ"ואמרתי הדברי� למו. ח"ודפח. ז לכנות לה ש� גנאי ולהחשיבה כהבל"איבוד ע

דאי מה . י"ז שבא"ואמרתי שלכאורה זה צרי" להיות תלוי בחקירתו לגבי מצות איבוד ע

אבל אי מה , ז שפיר יש להגיד שבח מיוחד על מצוה זה"דחייב לרדו� אחריה הוא ממצות ע

ז אלא די� כללי של "ז הוא משו� ישוב האר# הרי אי� זה די� פרטי בע"רדו� אחר עדחייב ל

. ישוב האר# ולמה ליה ליהושע להגיד שבח מיוחד דוקא לגבי פרט זה של ישוב האר#

  .והסכי� על ידי
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        שופטי�שופטי�שופטי�שופטי�

  

  ����    אאאא    ����

        

        ))))ככככ::::טזטזטזטז ( ( ( (ל"ל"ל"ל"    נת�נת�נת�נת�    י"י"י"י"קקקקאלאלאלאל    ''''הההה    אשראשראשראשר    האר#האר#האר#האר#    אתאתאתאת    וירשתוירשתוירשתוירשת    תחיהתחיהתחיהתחיה    למע�למע�למע�למע�    תרד�תרד�תרד�תרד�    צדקצדקצדקצדק    צדקצדקצדקצדק

  ".יפה די� בית אחר הל"" תרדו� צדק דקצה "ד י"רשכתב 

, יפה ד"ב אחר הל" בדי� דוד ורבינו �"הרמב' מח שהביא) בורר זה ריש (�"הר' בחי עיי�ו

 דהל" סבר דוד ורבינו, במני� או בחכמה מהראשו� שגדול ד"ב לכל דהוי סבר �"דהרמב

. הגדול ד"ב אשהו דוקא הוועד לבית אלא בחכמה גדול שיותר ד"ב לכל אינו יפה ד"ב אחר

 ד"ב אלא יפה ד"ב חשיב לא די� פ"וע יפה ד"ב דבעינ� דסבר פ"נל היה דוד ברבינו והנה

 ההוראה עמודי דה� הגדול ד"בב ורק, אחר ד"מב בחכמה גדול זה ד"שב יקבע דמי הגדול

  .יפה ד"ב חשיב די� פ"דע לומר יש

 לחזור ד"בעל דיש דמה סבר דוד דרבינו. אחר באופ� מחלוקת� לפרש נראה אבל  

 זכות ד"לבע יש ולכ� התורה בהלכות הוראה ד� הוי די� פסק דכל מטע� הוי יפה ד"ב אחר

 ללכת לו יש ולכ� התורה בהלכות הוראה שיהא תורה תלמוד מדיני יפה ד"ב אחר ליל"

 לכל יוצא המשפט ומה�, פה שבעל תורה ועיקר הוראה עמודי ה� שה� הגדול ד"לב דוקא

 די� בה" די� פסק רק אינו ומה� התורה מורי שה� הגדול ד"בב דוקא �ש חלות וזהו, ישראל

 הלכות ומלמדי מורי של ש� חלות יש הגדול ד"בב ורק, התורה בהלכות הוראה אלא תורה

 די� הוי יפה ד"ב אחר דהל" סבר �"והרמב. הוועד לבית דוקא ליל" דצרי" סבר ולכ� התורה

 דבפשרה נראה ז"ולפ. גדול יותר ד"לב יל"ל זכות לו דיש בכלל ד"ב כל ולכ� בדיינות

 אינו דבפשרה יפה ד"לב ניל" ולומר הוועד בית אחר ליל" נוכל לא דוד לרבינו, ד"ב דבעינ�

 שאי� פשרה לעני� הגדול ד"ב ש� חלות כלל ואי� ד"ב מעשה אלא, התורה בהלכות הוראה

. פשרה בעד אפילו גדול יותר ד"לב ליל" יוכל �"להרמב אבל, התורה בהלכות הוראה כא�

  )ח"י סימ� יצחק בברכת עוד ועייו(

  

  ����     ב ב ב ב����

        



  ברכת יצחק

 ריט 

אלקי" בו מקרב אחי" תשי� עלי" מל" לא תוכל לתת אלקי" בו מקרב אחי" תשי� עלי" מל" לא תוכל לתת אלקי" בו מקרב אחי" תשי� עלי" מל" לא תוכל לתת אלקי" בו מקרב אחי" תשי� עלי" מל" לא תוכל לתת ' ' ' ' שו� תשי� עלי" מל" אשר יבחר השו� תשי� עלי" מל" אשר יבחר השו� תשי� עלי" מל" אשר יבחר השו� תשי� עלי" מל" אשר יבחר ה

        ))))טוטוטוטו::::יזיזיזיז((((עלי" איש נכרי אשר לא אחי" הוא עלי" איש נכרי אשר לא אחי" הוא עלי" איש נכרי אשר לא אחי" הוא עלי" איש נכרי אשר לא אחי" הוא 

וכ� מבואר . ל דתפקיד המל" הוא לאחד את הע�"ד הלוי זצ"ר מר� הגרי"שמעתי ממו

ל היא שצונו למנות עלינו מל" ויקב# כל אומתנו "ג וז"צות מצוה קע� בספר המ"ברמב

ל ולכ� גבי מצות הקהל דהמצוה להקהיל את כל הע� אנשי� ונשי� וט� המל" "וינהיגנו עכ

דזהו תפקיד המל" לאחד את הע� ) 'ג' ג מחגיגה הל"� פ"עיי� רמב(הוא שקורא באזניה� 

  . אנשי� נשי� וט�, כולו

לא ירבה לו נשי� ולא יסור לבבו , � על מה דכתוב בתורה"מבועיי� מה שכתב הר  

ל על הסרת לבו הקפידה תורה שנאמר ולא יסור "וז' ו' מלכי� הל' ג מהל"בפ) יז:דברי� יז(

לבבו שלבו הוא לב כל קהל ישראל לפיכ" דבקו הכתוב בתורה יתר משאר הע� שנאמר כל 

 ישראל שהוא חייב לאחד את כל הע� � שלבו לב כל קהל"וזהו כונת הרמב. ל"ימי חייו עכ

  . כ דברי הרב"ע

� "ולהרמב,  מוב� שפיר למה צרי" למנות מל" דוקא מאחי"ל" זצד רבינו"ולפ  

דתפקיד המל" הוא לאחד את הע� , אמו ואצרי" שיהיה ישראל ולא מגרי� מצד אביו 

מיוחד ולכ� יש איסור . ושיהיה חלק מהע� ולכ� צרי" שיהיה מקרב הע� ולא איש נכרי

במל" שלא ירו� לבבו שהרי הוא צרי" לחשוב בכל עת שהוא צרי" לשרת הע� ולאחד 

דלבו הוא לב כל קהל ישראל וכדכתב ) כ:יז(אות� וזהו מה דכתיב לבלתי ירו� לבבו מאחיו 

  . �"הרמב

, והמקדש, ולכ� יש זיקה מיוחדת בי� מלכות בית דוד וירושלי� דנקראת עיר דוד  

דירושלי� והמקדש מראי� על איחוד כל , לא למלכות בית דוד בלבדדאי� ישיבה בעזרה א

תענית (בחידושיו � "ועיי� ברמב] ד דירושלי� לא נתחלקה לשבטי�"לכ� איכא למ[הע� 

  .  שכתב דהמקדש הוא כנופיא דכל ישראל.)טו

שהרי בתחילה ודאי , ז מוב� למה נת� יעקב את המלכות ליהודה ולא ליוס�"ולפ  

דעיי� , המלכות ליוס� ולכ� נת� לו הכתונת פסי� שהוא סימ� למלכותחשב יעקב לתת 

אבל לבסו� נתנה ליהודה דא� דיוס� בעצמו . ת דהוא היה מלבוש בני המלכי�"� עה"ברמב

ויוס� היה , אבל המל" צרי" לאחד את הע�, היה מל" במצרי� ולכאורה מסוגל למלכות

,  שהציל את יוס� מאחיו שרצו להרגואבל יהודה, סיבת פירוד הע� ומחלוקת בי� השבטי�

הוא היה זה שיהיה יכול לאחד את הע� , וג� ניגש אל יוס� במצרי� כדי להציל את בנימי�

  . ולכ� ניתנה המלכות לו ולא ליוס�
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        ))))ככככ::::יזיזיזיז ( ( ( (""""ולבלתי סור מ� המצוה ימי� ושמאל למע� יארי" ימי� על ממלכתוולבלתי סור מ� המצוה ימי� ושמאל למע� יארי" ימי� על ממלכתוולבלתי סור מ� המצוה ימי� ושמאל למע� יארי" ימי� על ממלכתוולבלתי סור מ� המצוה ימי� ושמאל למע� יארי" ימי� על ממלכתו""""

ה למע� יארי" ימי� "ובד. " מצוה קלה של נביאאפילו: "ה לבלתי סור מ� המצוה"י ד"וברש

וכ� מצינו בשאול שאמר לו שמואל שבעת ימי� תוחל עד . "מכלל ה� אתה שומע לאו" –

ולא ) ח, יג' שמואל א(להעלות עולות וכתיב ויוחל שבעת ימי� ) ח, י' שמואל א(בואי אלי" 

ואל ואמר לו ולא הספיק להעלות העולה עד שבא שמ, שמר הבטחתו לשמור כל היו�

שבשביל מצוה , הא למדת). יד �ש� יג ז (ועתה ממלכת" לא תקו� ' כלת לא שמרת וגותנס

  . ל"עכ, קלה של נביא נענש

כ אי� זה מצוה קלה אלא "ע בזה שהרי העובר על דברי נביא חייב מיתה בידי שמי� א"וצ

   .ע"מצוה חמורה וצ

  

  ����    דדדד    ����

            

אלקי" עמ" אלקי" עמ" אלקי" עמ" אלקי" עמ" ' ' ' ' � רב ממ" לא תירא מה� כי ה� רב ממ" לא תירא מה� כי ה� רב ממ" לא תירא מה� כי ה� רב ממ" לא תירא מה� כי הכי תצא למלחמה על איב" וראית סוס ורכב עכי תצא למלחמה על איב" וראית סוס ורכב עכי תצא למלחמה על איב" וראית סוס ורכב עכי תצא למלחמה על איב" וראית סוס ורכב ע

        ))))אאאא::::ככככ((((המעל" מאר# מצרי� המעל" מאר# מצרי� המעל" מאר# מצרי� המעל" מאר# מצרי� 

ואשר נראה בכונת הפסוק הוא להזכיר את . ב למה הפסוק הזכיר המעל" מאר# מצרי�"וצ

 ושיגהאותנו על י� סו� שש� פרעה יצא בכל עמו וכל רכב וסוס פרעה ו' הנס שהושיע ה

עיי� שמות (כמפורש בקרא ', ל אל האת בני ישראל על הי� ויראו מאד ויזעקו בני ישרא

ולכ� כתוב המעל" מאר# מצרי� שכשיצאנו ממצרי� והשיגו אותנו המצרי� כל ). י�ט:יב

וקרע לנו את '  הבא, סוס רכב פרעה והי� מאחרינו ולא היה נראה שאפשר להמלט בשלו�

י� עמנו בכל עת וכמו שהיה עמנו ב' ואת זה צריכי� לזכור כשיוצאי� למלחמה שה. הי�

  . סו�

  

 ����    הההה    ����
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 ))))    זזזז    ::::ככככ((((

 ואחד הבתולה את המארס אחד', וגו אשה ארש אשר האיש מי תנ�. מג ד� סוטה' במתני

 כל, לו ובא חוזר במלחמה אחיו שמת שמע' ואפי יב� שומרת' אפי האלמנה את המארס

... הדרכי� את ומתקני� ומזו� מי� ומספקי� וחוזרי� מלחמה מערכי כה� דברי �שומעי אלו

 את הכונס ארוסתו את הנושא וחללו כר� נטע וחנכו בית בנה, ממקומ� זזי� שאי� אלו

 המארס אחד, ארס אשר ר"ת. מד ד� לקמ�' ובגמ, אחת שנה לביתו יהיה נקי' שנא יבמתו

 אחד ומת אחי� חמשה ואפילו, יב� שומרת ואחד האלמנה את המארס ואחד הבתולה את

  .חוזרי� כול� במלחמה מה�

 היה המלחמה מערכי דחוזר יב� דבשומרת תמה ל"זצ סולוביציק ד"הגרי ר"מו  

 שיחזור כאישות חשיב זיקה יש דא�, זיקה אי� או זיקה יש אי במחלוקת תלוי להיות צרי"

 מערכי עליה חוזר ולמה אישות די� כא� אי� זיקה אי� ד"למ אבל, המלחמה מערכי עליו

 בעד אישות די� שיהא א"דא, זיקה אי� ע"לכו אחי�' ב במקו� שהרי, קשה ויותר, המלחמה

  .חוזרי� כול� מה� אחד ומת אחי� חמשה דאפילו מבואר' ובגמ, אחת ביבמה האחי�' ב

 משו� אינו המלחמה מערכי חוזר אשה דבאירס דמה ל"זצ ר"מו הוכיח זו קושיא מכח

 והאישות לנשואי� עומדת דארוסה משו� דחוזר אלא בארוסתו עכשיו לו דיש תהאישו

   וכ�, פוטרתו העתידי� הנשואי� דהיינו בעתיד

 שהרי עכשיו של האישות משו� אינו אחיו במת חוזר שהוא מה יב� בשומרת  

 ליבו� עומדת יב� שהשומרת כיו� אבל יבו� חובת רק עכשיו אישות אי� זיקה אי� ד"למ

  .המלחמה מחובת הפוטרו זהו ואישות

 כר� אומרת זאת פפא רב אמר ש� דאיתא: מג ד�' מהגמ רבינו כדברי להוכיח ויש  

 מה� אחד ומת אחי� מחמשה שנא ומאי, המלחמה מערכי עליו חוזרי� אי� שותפי� שני של

 ביה קרינא לא וחד חד כל הכא אשתו ביה קרינא וחד חד כל הת�, חוזרי� דכול� במלחמה

, כרמו ביה קרינא לא וחד חד כל, תתייב� לזה שמא אשתו ביה קרינא י"וברש, כרמו

  .ל"עכ בה חלק לשני� שאי� גפ� בה ל" שאי�, לו המיוחד

 מכר� שנא ומאי מיוחד אינו כ� ג� יב� בשומרת עכשיו שהרי' הגמ בתירו# ב"וצ  

 דעכשיו א� המיוחדת אשתו היא תהיה דכשתתיב� היא' הגמ דכונת אלא, שותפי� שני של

, זמ� דלאחר האישות משו� אלא עכשיו של האישות משו� אינו דחוזר שמה, מיוחדת אינה

 היבו� אחר של האישות משו� דחוזר תתייב� דלזה להדיא י"רש כתב וכ�, לכ" שעומדת
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 יב� שומרת שנא מאי עכשיו לא שיש האישות משו� דחוזר נימא ואי, לו מיוחדת הרי ואז

 ל"זצ ר"מו כדברי להדיא מוכח הרי, מיוחדת אינה דבשניה�, �השותפי מכר� אחי� בחמשה

 וכ� נישואי� לידי לבוא ניתנו דאירוסי�, לכ" שעומדת דנישואי� האישות משו� דחוזר

  .ליבו� עומדת יב� שומרת

 ח"וחב שפחה חצי שקידש עברי בעבד שנסתפק תקכו מצוה ח"במנ עיי� והנה  

 ל"הו מ"מ אש� רק עליה מיתה חיוב דאי� �א חוזר א�, חרופה שפחה ל"והו לו דמותרת

 משו� אינו המלחמה מערכי דחוזר מה דבאירוסי� שכתבנו מה ולפי, דחוזר יב� שומרת כמו

, בנישואי� להגמר עומדי� שהאירוסי� משו� דחוזר אלא עכשיו לו שיש דאירוסי� האישות

 די� הויד א� חרופה בשפחה כ"א, מלחמה מחובת פוטרתו בעתיד דנישואי� והאישות

 אלא דאינ� חרופה שפחה קדושי אלימי דלא, בנישואי� להסתיי� עומדי� אי� מ"מ אישות

 שעומדת הנישואי� משו� שחוזר אלא מחזירו אינ� שבעצמ� אירוסי� מקדושי אש� חיוב

 זה לדמות ואי�, חוזר אינו דנישואי� לאישות מקו� דאי� חרופה בשפחה זה ולפי, לכ"

 אלא דעכשיו האישות משו� אינו דחוזר מה עליה מיתה חייב דאינו דא�, יב� לשומרת

  .מיתה עליה אחר וחייב גמורה אישות הוי הרי ואז יבו� דלאחר האישות

 חייב אבל המלחמה מערכי דחוזר אשה מארס די� דחלוק מה לבאר יש ז"ולפי  

. מד ד�' ובגמ, עיקר כל ממקומו זז דאינו אשה נשא מדי�, ומזו� מי� ולספק הדרכי� לתק�

 חנכו ולא בית הבונה א� מרבה שאני יכול, דבר לכל עליו יעבור ולא מקרא נלמד שזה איתא

 מעביר אתה אבל מעביר אתה אי עליו, עליו ל"ת לקחה ולא אשה ארס חללו ולא כר� נטע

 שנא מאי המלחמה מערכי חוזר אשה דבארס כיו� שהרי, דינא בה" ב"צ ובאמת, אחרי� על

 זז שאי�, נשואי� בי� התורה חילקה ולמה ומזו� מי� וסיפוק כי�דר תיקו� מדי� מלחמה

  .הדרכי� לתק� דחייב ואירוסי� ממקומו

) כד דברי� (תצא כי דבפרשה, ה� פרשיות דשתי הדברי� בביאור לומר והנראה  

 שנה לביתו יהיה נקי דבר לכל עליו יעבר ולא בצבא יצא לא חדשה אשה איש יקח כי כתיב

 רצתה שהתורה, עיקר כל זז דאי� אשה דנשא פטור זה – לקח אשר אשתו את ושמח אחת

, לשמחה בכדי אשתו ע� יהיה לא הרי הצבא לצרכי ומזו� מי� יספק וא�, אשתו את שישמח

 ולא אשה ארש אשר האיש ומי כתיב) כ דברי� (שופטי� בפרשת ארוסה בעני� הפרשה אבל

 שישמח משו� אינו דחוזר דמה, היקחנ אחר ואיש במלחמה ימות פ� לביתו וישב יל" לקחה

 שעומדת, העתיד של האישות בעד רק הוא הפטור וכל בנשואה רק חיוב שזהו, אשתו את

 הוא הפטור כל ולכ�, ארוסתו לישא יזכה ולא במלחמה ימות שמא התורה וחששה לנשואי�
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 זה ומטע�, במלחמה ימות פ� כתוב לפיכ", אשתו לישא יוכל ולא ימות שלא בכדי רק

 ולתק� ומזו� מי� לספק חייב עדיי� אבל הלוחמת המחנה מסכנת התורה אותו אההוצי

  .הדרכי�

 לבד כ"גזה אינו נשואי� לדי� אירוסי� די� בי� התורה דחילקה דמה מדברינו היוצא  

 ומזו� מי� לספק חייב עדיי� מ"מ אבל מהמלחמה לדחותו אלא האישות סגי לא דבאירוסי�

 הוא דהחילוק אלא, ומזו� מי� מסיפוק א� לדחותו יסג האישות דאלי� בנשואי� אבל

 משו� הוא הפטור באירוסי� אבל לגמרי פטור ולכ� פוטרתו דנשואי� האישות דבנשואי�

 סיפוק מחובת לפוטרו דבר כא� אי� ולכ� עכשיו של האישות לא אבל דנשואי� האפשרות

   .ומזו� מי�

  

        ����    וווו    ����

 

  )ב,כא (יבות החלליבות החלליבות החלליבות החללויצאו זקני" ושפטי" ומדדו אל הערי� אשר סבויצאו זקני" ושפטי" ומדדו אל הערי� אשר סבויצאו זקני" ושפטי" ומדדו אל הערי� אשר סבויצאו זקני" ושפטי" ומדדו אל הערי� אשר סב

  :).סוטה מד(אלו סנהדרי גדולה , מיוחדי� שבזקני", כתב) ה ויצאו זקני""ד(י "וברש

הרוג שנמצא נופל לאר# ולא נודע , ל"וז, שכתב) א"ט ה"רוצח פ' הל(� "והנה עיי� ברמב

ויוצאי� חמשה זקני� מבית די� הגדול שבירושלי� שנאמר . מי הכהו מניחי� אותו במקומו

� מבואר שצרי" "ומהרמב. ל"עכ, קני" ושופטי" ומודדי� אל הערי� שסביבות החללויצאו ז

  .ד הגדול שבירושלי�"להיות דוקא מב

, אול�. ד הגדול שבירושלי�"דמדובר דוקא בב, )תקל' מצ(וכ� היא בספר החינו"   

דהיו יוצאי� :) מד(ונראה א� דבמבואר במשנה בסוטה , ל"וז, שכתב) ש�(ח "עיי� במנ

ד "ש� דילפינ� דצרי" להיות מב' עיי� בגמ. מ לאו דוקא"מ, �"וכ� כתב הרמב, לי�מירוש

ובעשר גלויות שגלתה סנהדרי� מיבנה . אבל אי� קפידא באיזה מקו� יושבי�, הגדול

, ולא דמי לדיני נפשות דאי� דני� רק א� יושבי� בלשכת הגזית, מ נוהג די� זה"לטבריה מ

ני נפשות מפני שגלו הסנהדרי� לחנויות היינו להר וארבעי� שנה קוד� חורב� בטלו די

אבל כא� ילפינ� רק דצריכי� דייני� מבית , כ"ש� גזיה:) ח(ז "ובע.) לא(ה "עיי� בר. הבית

על כ� בכל עת נוהג , אבל על זה דיהיו צריכי� לישב במקומ� לא נמצא לימוד, די� הגדול

  .כ� נראה פשוט, א� שאי� יושבי� במקומ�, עגלה ערופה
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שכתב שמצות די� עגלה ערופה אינו נוהג אלא בזמ� ) תקלא' מצ(אבל עיי� בחינו"   

ח דעגלה ערופה נוהגת א� בזמ� שאי� "ש שכתב המנ"ועיי. כשאנו דני� דיני נפשות, הבית

  .דני� דיני נפשות

תלוי במחלוקת , ונראה אי עגלה ערופה נוהגת דוקא בזמ� שדיני נפשות נוהגי�  

' מצ(ומובא בספר החינו" ) מ"ג פ"מורה נבוכי� ח(� "ביא הרמבדה. �"� והרמב"הרמב

כדי שיתעורר לב כל הע� בראות� את המעשה הגדול הזה אסיפת זקני העיר , ל"וז, )תקל

וגדוליה ויקחו פרה שהיא בהמה גדולה וילכו באסיפה ובהמו� שהכל חפצי� לראות עניני� 

יודע בדבר מיד יהמה לבבו ותעיר ויתעורר רעיונ� על הדבר וכל ה' אל מחו# לעיר וכו

, מחשבתו להגיד מה שהוא יודע לפני הזקני� ומתו" כ" יבערו הרעי� והרוצחי� מקרב�

מלבד הידיעה יש תועלת רב במעשה הגדול הזה להראות ולפרס� בהמו� פרסו� גדול כי 

  .ל הספר החינו""עכ, חפ# הזקני� יהיה למצוא הרוצח לנקו� ממנו נקמת הנרצח

ולפי דעתי יש , ל"וז, � וחלק עליו וכתב"שהביא שיטת הרמב) ד,כא(ת "� עה"מבועיי� בר

� כל "הרי דלהרמב. לו טע� בעני� הקרבנות הנעשי� בחו# כשעיר המשתלח ופרה אדומה

, ד"ולדו� הרוצח בב, עני� עגלה ערופה היא תחבולה למצוא הרוצח ולנקו� נקמת הנרצח

  .וכפרה בעד הרציחה� עגלה ערופה היא קרב� חו# "אבל להרמב

� נראה דאינו נוהג אלא בזמ� שדיני נפשות נוהגי� שכל עני� "והנה לפי הרמב  

� צרי" דוקא "ולכ� להרמב. עגלה ערופה הוא תחבולה שיבאו אנשי� ויעידו מי הרוצח

ד הגדול בירושלי� "בזמ� שדיני נפשות נוהגי� וכמו שכתב החינו" וג� צרי" דוקא מב

� דעגלה ערופה הוא קרב� "אבל להרמב). ר"כ� שמעתי ממו(ני נפשות שתלוי בזמ� שנוהג די

חו# אינו תלוי בזמ� שנוהג דיני נפשות וא� א� אי� נוהג דיני נפשות היה צרי" להיות נוהג 

  .ח"וכסברת המנ, עגלה ערופה

ד "ד הגדול א� חו# למקומו עדיי� ש� ב"ח לדבר פשוט דב"והנה מה דתפס המנ  

' לכאורה דבר זה תלוי במח, י� דיני נפשות וזק� ממרא מקו� גור�ורק לענ, הגדול עליו

מוס� (ל וכ� נדפס בקונטרס שלו על קידוש החודש "ר זצ"דשמעתי ממו. �"� והרמב"הרמב

� שכתב דקידוש "השיג על הרמב) קנג' מצ(� בספר המצוות "דהרמב, )ד"הפרדס שבט תש

פ הראיה עד ימות "שו החודש עשהרי קיד, ד הגדול"החדש ועיבור השנה תלוי דוקא בב

כיו� , שנה קוד� החורב� שלא דנו עוד דיני נפשות' ד הגדול מ"וכבר בטל די� ב, אביי ורבא

  .שלא היו עוד בלשכת הגזית
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ד "א� חו# למקו� לשכת הגזית עדיי� ש� ב, �"ל שלהרמב"ר זצ"ותיר# על זה מו  

� וסבר "ובזה חולק הרמב,  הגזיתורק לעני� דיני נפשות וזק� ממרא צרי" לשכת, הגדול עליו

  .ד הגדול כלל חו# ללשכת הגזית"דאי� ש� ב
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        כי תצאכי תצאכי תצאכי תצא

        

        ����    אאאא    ����

        

 ארבעי� יכנו לא  ארבעי� יכנו לא  ארבעי� יכנו לא  ארבעי� יכנו לא ....והיה א� ב� הכות הרשע והפילו השופט והכהו לפניו כדי רשעתו במספרוהיה א� ב� הכות הרשע והפילו השופט והכהו לפניו כדי רשעתו במספרוהיה א� ב� הכות הרשע והפילו השופט והכהו לפניו כדי רשעתו במספרוהיה א� ב� הכות הרשע והפילו השופט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר

        ....))))גגגג����בבבב::::דברי� כהדברי� כהדברי� כהדברי� כה((((יסי� פ� יסי� להכתו על אלה מכה רבה ונקלה אחי" לעיני" יסי� פ� יסי� להכתו על אלה מכה רבה ונקלה אחי" לעיני" יסי� פ� יסי� להכתו על אלה מכה רבה ונקלה אחי" לעיני" יסי� פ� יסי� להכתו על אלה מכה רבה ונקלה אחי" לעיני" 

במספר ארבעי� מני� שהוא ' קי� אותו ארבעי� חסר אחת שנאכמה מל.) ד� כב(תנ� במכות 

  .יהודה אומר ארבעי� שלימות הוא לוקה' ר.  סמו" לארבעי�

.  תנו רבנ� אי� מעמידי� חזני� אלא חסירי כח ויתירי מדע.) ד� כג(' והנה עיי� בגמ  

פסק )  ט'סנהדרי� הל' ז מהל"פט(� "והרמב.  רבי יהודה אומר אפילו חסירי מדע ויתירי כח

  .האיש המכה צרי" להיות יתר בדעה וחסר בכח, ל"כרבנ� וז

שלפי שיטת רבנ� מה שלוקה .  יהודה ורבנ� לשיטת� קאזלי' והנה נראה דר  

ל מיעטה חובו "הוא משו� שדרשת חז, א� שקרא כתיב ארבעי�, ארבעי� חסר אחת

ט "בה אותו רק לחסה עליו וחיי, ל"לפי דרשת חז, שבאמת היה חייב ארבעי� אלא שהתורה

אבל כיו� שכל זה .  שג� בזה חסה עליו, ולכ� לרבנ� צרי" שיהא המכה חסר בכח.  מלקות

ל הפקיעה פשוטו של מקרא "תלוי בדרשה צרי" שיהא החז� יתיר בדעה שידע שדרשת חז

וכמו שאמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי .  ט"ואינו חייב ארבעי� מלקות אלא ל

ת כתיב ארבעי� ואתו רבנ� בצרו "דאילו בס, לא קיימי מקמי גברא רבהמקמי ספר תורה ו

  :).מכות כב(חדא 

הרי לא חסה התורה על , יהודה שחייב מלקות ארבעי� כפשוטו דקרא' אבל לר  

אבל כיו� שלוקה ארבעי� כפשוטו דקרא אי� .  המחויב מלקות ולכ� לוקה כל הארבעי�

שידע זה שכל אד� יודע דבר המפורש בתורה , עהדהיינו יתירי בד, צריכי� חז� תלמיד חכ�

  .ויכול החז� להיות א� מי שחסר בדעה

  

****        ****        ****        

        

והיה א� ב� הכות הרשע והפילו השפט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר ארבעי� יכנו לא והיה א� ב� הכות הרשע והפילו השפט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר ארבעי� יכנו לא והיה א� ב� הכות הרשע והפילו השפט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר ארבעי� יכנו לא והיה א� ב� הכות הרשע והפילו השפט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר ארבעי� יכנו לא 

  )ג�ב,כה (''''יסי� פ� יוסי� להכות וגויסי� פ� יוסי� להכות וגויסי� פ� יוסי� להכות וגויסי� פ� יוסי� להכות וגו
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למד שהוא דבוק , )#בניקוד קמ(ואינו נקוד במספר , ל"וז, שכתב) ה במספר"ד(י "עיי� ברש

ארבעי� ולא ארבעי� שלמי� אלא מני� שהוא סוכ� ומשלי� ) בפתח(לומר במספר 

  :).כב(מכות ' והוא מהגמ. ל"עכ, לארבעי� וה� ארבעי� חסר אחת

אלא האד� ? ולמה ארבעי�, דאיתא) כג' במדבר סי' פ(והנה עיי� במדרש תנחומא   

ילקה ארבעי� ויצא , למשה בארבעי� יו�ועבר על התורה שנתנה , הזה נוצר לארבעי� יו�

  .ל"עכ, ידי ענשו

והנה מדברי המדרש תנחומא מבואר דעיקר חיוב מלקות הוא ארבעי� ורק   

דא� לא כ� אי� כא� תאימה לארבעי� יו� של , ט"דהתורה חסה עליו ופיחתה המספר לל

בעי� ממש ולכ� פירוש ארבעי� יכנו הוא אר. נתינת התורה וארבעי� יו� של יצירת הולד

  .ט מלקות"ורק דהתורה חסה עליו והורידה המספר לל, ולא עד ארבעי�

. כיצד מלקי� את המחוייב מלקות, ל"וז, )א"ז ה"סנהדרי� פי' הל(� "ועיי� ברמב  

וזה שנאמר ארבעי� שאי� מוסיפי� על הארבעי� . שנאמר כדי רשעתו במספר, כפי כחו

חלש שא� יכה לחלש מכה רבה בודאי הוא אבל פוחתי� ל. אפילו היה חזק ובריא כשמשו�

לפיכ" אמרו חכמי� שאפילו הבריא ביותר מכי� אותו שלשי� ותשע שא� יוס� לו אחת . מת

  .ל"עכ, נמצאת שלא הכהו אלא ארבעי� הראויות לו

מדברי רבנו נראה שמה שאינו לוקה ארבעי� , ל"וז, ש בכס� משנה שכתב"ועיי  

יכ" אמרו חכמי� ולמד כ� ממה שאמר רבה ש� שלימות הוא תקנת חכמי� שכ" כתב לפ

ת ולא קיימי מקמי גברא רבה דאילו במספר תורה "כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס

פ שש� דרשו "כתיב ארבעי� ואתו חכמי� ובצרי חדא הרי שהחכמי� ה� שעשו כ� ואע

א מדכתיב במספר ארבעי� ולא כתיב ארבעי� במספר נראה שסובר רבינו שהוא אסמכת

ויותר נראה לי דלטעמיה אזיל שכל דבר שאינו מפורש בהדיא בתורה קרי דברי . בעלמא

  .ל"עכ, ה דרשא זו ומטע� זה"סופרי� וחכמי� קבלו ממרע

� דמדאורייתא חייב במלקות "והנה המדרש תנחומא הוא ג� מקור לשיטת הרמב  

הו אלא ט שא� ילקו עוד אחת יותר נמצא שלא הכ"ארבעי� וחכמי� אמרו שילקה ל

שהרי במדרש תנחומא אמרו שארבעי� של מלקות הוא כנגד . הארבעי� הראויות לו

  .ארבעי� יו� שניתנה התורה למשה

שהרי , � סבר דמלקות הוי ארבעי� חסר אחת מדאורייתא"אלא נראה דג� הרמב  

ועוד דא� , משלשי� במלקות וא� היה המספר ארבעי� נמצאת שאי� כא� שילוש

וכדי להגי� עליו שלא ילקה , ט אינ� חפצא של מלקות"בעי� הרי הלמדאורייתא צרי" אר
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אלא . ט פעמי� שאינ� מלקות אלא חבלה בעלמא"אחת יותר הרי הלקהו שלא כדי� ל

, אלא דהתורה חסה עליו' � הוא דמדאורייתא היה צרי" ללקות מ"דנראה דכונת הרמב

  .מ בסו� דבריו"כסכ ה"וכמש', ט ולא מ"ולכ� לוקה ל, מקבלה שקבלו חכמי� ממשה

אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי , :)כב(במכות ' והנה ראיה לזה הוא ג� מהגמ  

ת כתיב ארבעי� ואתו רבנ� "דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה דאילו בס

כ מהו הכח הגדול "א, דהנה א� פירוש ארבעי� הוא עד ארבעי� ועד לא בכלל, בצרו חדא

אבל א� הפסוק מתכוו� . דעד לא בכלל, ט" פירוש ארבעי� דהוא לשל חכמי� הרי זהו

כ זהו דבר גדול וצרי" לעמוד מפני "א, ל הורידו אחת"ועל ידי קבלת חז, לארבעי� ממש

ועיי� בלח� משנה . (ה� עוקרי� הפירוש של ארבעי�, פ קבלתו"ע, הגברא רבה שדבריו

  ).שעמד על זה

ל "י קבלת חז"ט משו� דע"אחת ולא לולכ� דייקה המשנה לכתוב ארבעי� חסר   

  .חיסרו אחת מ� המני� ארבעי� הכתוב בתורה

� אי מדאורייתא חייב "עמד בזה דלהרמב) תקצד' מצ(ח "ז מצאתי שבמנ"אח  

ובאמת . ט אי� המלקות ראויי� להשתלש"מלקות ארבעי� ורק חכמי� מיעטו את המני� לל

ולכאורה ג� , ט" הוי ארבעי� ולא ליש להקשות זאת לפי שיטת רבי יהודה במשנה דמלקות

ומני� הפחות מארבעי� , ל דארבעי� לחוד"וצ, לרבי יהודה צרי" מלקות הראויי� להשתלש

  .ע"וצ. דינא אחרינא יש לה� וצרי" להיות ראוי� להשתלש

ארבעי� , ל"וז, שכתב, והנה עיי� בתרגו� יונת� ב� עוזיאל על הפסוק ארבעי� יכנו  

לא ישלי� דלמא יוס� למלקיה על תלתי� ותשע אלי� מלקות , יצלי� וחסר חד ילקיניה

ד מרי� ידו "יונת� ב� עוזיאל פירוש ארבעי� הוא שהשליח ב' הרי לר. ל"עכ, ויסתכ�

ט אלא דמרי� ידו עוד "דהמלקות הוא ל, להכאת פע� ארבעי� אבל אינו מלקהו) יצלי�(

. תכ� בהלקותו ארבעי�אלא אינו מוריד השבט בפע� אחרונה כיו� שיס) ארבעי�(פע� 

דבאמת היה צרי" להלקות ארבעי� ולכ� מרי� השבט ג� , �"ונראה דזהו מקור להרמב

בפע� הארבעי� אלא שאינו מלקהו בפועל שהיה חייב להלקותו ארבעי� אלא דכיו� 

  .וזהו מדאורייתא, רק מרי� ידו, שיסתכ� על ידי אותו מכה

ד הוי חלות ש� ולכ� נחשב "והנה חזינ� שעצ� מה שמרי� ידו להלקותו בב  

ומה שעצ� ההרמה להלקות הוי חלות ש� חזינ� שהרי המרי� ידו על חבירו , לארבעי�

, ל"וז, )ב"ה ה"חובל מזיק פ' הל(� "וכ� פסק הרמב.) סנהדרי� נח(להלקותו נקרא רשע 
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הרי זה , פ שלא הכהו"וכל המגביה ידו על חבירו אע, אפילו להגביה ידו על חבירו אסור

  .ל" עכ,רשע

וכ� , ד מגביה ידו להלקות ארבעי� כיו� דמדינא חייב ארבעי�"ולכ� השליח ב  

וכ" , אבל אינו מכהו משו� שנדחה ההכאה האחרונה משו� הסכנה. מגביה ידו להלקותו

  .וכל זה דינא דאורייתא. פירשו חכמי� הפסוק על פי קבלת�
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  כי תבואכי תבואכי תבואכי תבוא

  

  ����    אאאא    ����

  

כא� כלל את : לעשות אות� ואמר כל הע� אמ�ארור אשר לא יקי� את דברי התורה הזאת 

ולפי דעתי כי הקבלה הזאת , י"כל התורה כולה וקבלוה עליה� באלה ובשבועה לשו� רש

שיודה במצות בלבו ויהיו בעיניו אמת ויאמי� שהעושה אות� יהיה לו שכר וטובה והעובר 

רור אבל א� עליה� יענש וא� יכפור באחת מה� או תהיה בעניו בטלה לעול� הנה הוא א

עבר על אחת מה� כגו� שאכל החזיר והשק# לתאותו או שלא עשה סוכה ולולב לעצלה 

איננו בחר� הזה כי לא אמר הכתוב אשר לא יעשה את דברי התורה הזאת אלא אמר אשר 

והנה הוא חר� . לא יקי� את דברי התורה הזאת לעשות כטע� קימו וקבלו היהודי�

ש ב� "סוטה ראיתי אשר לא יקי� וכי יש תורה נופלת רובירושלמי ב. המורדי� והכופר�

ואמרו על דר" אגדה זה החז� שאינו מקי� ספרי התורה להעמיד� ... יקי� אומר זה החז� 

נתקנו שלא יפולו ולי נראה על החז� שאינו מקי� ספר תורה על הצבור להראות פני כתיבתו 

 כתיבתו לע� העומדי� לימינו לכל כמו שמפורש במסכת סופרי� שמגביה� אותו ומראה פני

ולשמאלו ומחזירו לפניו ולאחריו שמצוה לכל אנשי� והנשי� לראות הכתב ולכרוע ולומר 

  .)כו:� כז"רמב (וכ� נהגו' וזאת התורה אשר ש� משה וגו

� ארור אשר לא יקי� אינו מתייחס לקיו� המצוות אלא לעניני "הרי דלהרמב  

זה התכו� האגדה לחז� הכנסת שאינו מקי� ספרי ול. וחשיבות התורה' אמונה ובטחו� בה

דענינו הוא , � להראות הכתב לציבור בעת ההגבה"התורה שלא יפילו וביאר בזה הרמב

במגילה ' ז מוב� שפיר מה דקאמר הגמ"ולפ. להראות לציבור שחיינו מרוכזי� סביב לתורה

א רק קיו� תלמוד דהגולל ספר תורה יש בידו ל, ת קיבל שכר כנגד כול�"דהגולל ס.) לב(

. תורה כמו שש להעולי� אלא דיש לו קיו� של החזקת התורה ולכ� נוטל שכר כנגד כול�

ל שמעתי דמה דהגולל נוטל שכר כול� הוא משו� דגדול שימושה "ד זצ"ר מר� הגרי"וממו

  .דהגולל שמשמש התורה גדול מהקורא דהוא הלומד, יותר מלימודה

  

  ����    בבבב    ����
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ספרי ספרי ספרי ספרי ((((        עשה מצוה האמורה בעני� שבשכרה תכנס לאר#עשה מצוה האמורה בעני� שבשכרה תכנס לאר#עשה מצוה האמורה בעני� שבשכרה תכנס לאר#עשה מצוה האמורה בעני� שבשכרה תכנס לאר#: : : : ''''גוגוגוגווהיה כי תבוא אל האר# ווהיה כי תבוא אל האר# ווהיה כי תבוא אל האר# ווהיה כי תבוא אל האר# ו

  ....))))אאאא::::כוכוכוכו

ולכאורה דברי הספרי תמוהי� שהרי לא נתחייבו בבכורי� עד לאחר כיבוש וחילוק האר# 

כ מה הפירוש שבזכות מצוה זו "א, קידושי� ד� לז' ד שנה כדמבואר בגמ"שהיה אחרי י

  .בו בבכורי�ד שנה קוד� שנתחיי"שהרי נכנסו לאר# י, יכנסו לאר#

אלקי" כי באתי אל ' הגדתי היו� לה, והנה המביא בכורי� אומר כשקורא הפרשה  

הרי אינו אומר כי באנו אל האר# ). ג:דברי� כו(לאבותינו לתת לנו ' האר# אשר נשבע ה

, אלא בלשו� הווה כי באתי שהיו� בא לאר# ולא מתכו� לדורות קודמי� שכבשו את האר#

כאילו עתה בא לאר# וזה נתינת האר# אינו ' ורי� צרי" להודות להוהוא משו� שהמביא ביכ

  .מתנה עתיקה אלא דבר חדש שמודה עליו

והנה מצות סיפור יציאת מצרי� מתקיי� על ידי שדורש פרשה זו של מקרא   

ובתשובות הגאוני� עמדו למה בחרו ) ז"פסחי� קט(כדתנ� , ארמי אובד אבי כולה, ביכורי�

ולא בפרשיות המפורשות בתחילת ספר שמות העוסקות , יכורי�בפרשה זו של מקרא ב

 ).ב"כ' א סי"ח, ג� שושני�, עיי� מה שכתבנו בעני� זה(להדיא בעני� יציאת מצרי� 

ואפשר דהטע� הוא משו� שסיפור יציאת מצרי� צרי" להיות סיפור חדש ולא רק   

, וא יצא ממצרי�דחייב אד� לראות את עצמו כאילו ה, סיפור של ההיסטוריה של העבר

א� , שרק עכשיו בא לאר#,' כי באתי'וזהו מודגש בפרשת מקרא ביכורי� שאומר האיכר 

על פירותיו ' אבל בעד המביא ביכורי� המודה לה, שכבר באו ישראל לאר# מכמה דורות

� "וכמו סיפור יציאת מצרי� שבלשו� הרמב, הראשונות צרי" להרגיש כאילו עתה בא לאר#

כל דור ודור חייב אד� להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה שב) "ו:מ ז"חו(

ה בתורה וזכרת "ועל דבר זה צוה הקב." 'שנאמר ואותנו הוציא מש� וגו, משעבוד מצרי�

  .כי עבד היית כלומר כאילו אתה בעצמ" היית עבד ויצאת לחירות ונפדית

ד שנה של כיבוש "ז מוב� ג� דברי הספרי שא� שלא נתחייבו בבכורי� עד י"ולפי  

מ ההרגשה של המביא ביכורי� הוא כאילו עכשיו מיד בא לאר# ובזכות זה "וחילוק מ

  .שרואה עצמו שנכנס לאר# עכשיו יזכה להמשי" בישיבתו באר#

  

  ����    גגגג    ����
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        . . . . י שמחתי ושימחתי בוי שמחתי ושימחתי בוי שמחתי ושימחתי בוי שמחתי ושימחתי בו""""וברשוברשוברשוברש) ) ) ) ידידידיד::::כוכוכוכו((((עשיתי ככל אשר צויתני עשיתי ככל אשר צויתני עשיתי ככל אשר צויתני עשיתי ככל אשר צויתני 

ורה הוא משו� דזה חלק ממצות ל דהא דקורי� חת� לת"ד הלוי זצ"ר מר� הגרי"שמעתי ממו

דיסוד דמצות שמחה היא לא שיהא הוא שמח אלא ג� שישמח אחרי� וזה . שמחת חת�

ל וכשהוא אוכל "ח שכתב וז"י' ט הל"יו' י מהל"� פ"וכ� מפורש ברמב, חלק משמחתו

אבל מי שנועל , ושותה חייב להאכיל לגר ליתו� ולאלמנה ע� שאר העניי� האומללי�

ואינו מאכיל ומשקה לעניי� ולמרי נפש אי� זו , וכל ושותה הוא ובניו ואשתודלתות חצרו וא

הרי דשמחת אחרי� ובפרט האומללי� בע� הוא , ל"שמחת מצוה אלא שמחת כריסו עכ

' ולכ� עולה החת� לתורה דפקודי ה. חלק משמחתו וא� אינו דואג לה� אי� זה שמחת מצוה

י כ" הוא ג� "לא רק שהוא שמח אלא דע, רהישרי� משמחי לב ועל ידי זה שהוא קורא בתו

  . משמח אחרי�

בשני ובחמישי ובשבת במנחה קורי� "שכתב ) ה"קל' ח ריש סי"או(ע "והנה עיי� בשו

ל וא� היו שני "א וז"ה ש� כתב הרמ"ובהג, "שלשה ואי� פוחתי� ואי� מוסיפי� עליה�

, ט שמותר להוסי�"י כיודלגבייהו הו' כ וה� ישראלי� מותר להוסי� לקרות ד"חתני� בביה

  . א שכתב שאי� נוהגי� כ�"ועיי� במג, כ"ע

הוא משו� דרבוי העליות ' ט וכו"מ ויו"ע שהרי מה דמוסיפי� בחוה"א צ"והנה דברי הרמ

אבל בחת� הא אי� , דמה שיותר חמור קדושתו מחייב ביותר קרואי�. מראה על קדושת היו�

  . וסי� בעליות ומני� הקרואי�כא� תוספת בקדושת היו� שיחייב את הצבור לה

דמה דמותר להוסי� הוא משו� דחובת שמחת חת� וחיוב הצבור , ל"פ דברי רבינו ז"וע

י התורה "י מה שהוא עלה לתורה ומשמח הצבור ע"לשמח את החת� מתיר להוסי� עליה דע

דהוא , וג� הצבור משמח החת� על ידי זה שקוראי� אותו לעלות הוי קיו� בשמחת החת�

  ]. וכדחזינ� דבעינ� עשרה בעד ברכת חתני�[ הצבור חיוב

חרב על הבדי� ונואלו חרב על שונאיה� של תלמידי חכמי� :) סג(ברכות ' והנה עיי� בגמ

והנה המעלה ללמוד בחברותא . שיושבי� בד בבד ועוסקי� בתורה ולא עוד אלא שמטפשי�

 השמחה ועונג שיש בו ולא ללמוד תורה לבד הוא ג� משו� דמעצ� מצות תלמוד תורה הוא

, ולכ� הלומד תורה לבד שאי� לו מי לשמח ולשת� בשמחתו). עיי� בזה בהקדמת האגלי טל(

  .חסר לו בעצ� לימודו

  

  ����    דדדד    ����



  ברכת יצחק

 רלג 

  

השקיפה ממעו� קדש" מ� השמי� ובר" את עמ" את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו השקיפה ממעו� קדש" מ� השמי� ובר" את עמ" את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו השקיפה ממעו� קדש" מ� השמי� ובר" את עמ" את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו השקיפה ממעו� קדש" מ� השמי� ובר" את עמ" את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו 

        )טו,כו (כאשר נשבעת לאבותינו אר# זבת חלב ודבשכאשר נשבעת לאבותינו אר# זבת חלב ודבשכאשר נשבעת לאבותינו אר# זבת חלב ודבשכאשר נשבעת לאבותינו אר# זבת חלב ודבש

כל השקפה "שכתב , )טז,בראשית יח" (וישקיפו על פני סד�"הפסוק י על "ועיי� ברש

שגדול כח מתנות עניי� שהופ" מדת הרוגז , שבמקרא לרעה חו# מהשקיפה ממעו� קדש"

  ". לרחמי�

אי" זה שונה גבי , ע דא� פירוש המלה וישק� הוא הבטה לרעה"ולכאורה צ

יק 'ד הלוי סולובייצ"ר� הגריר מ"ושמעתי ממו. השקיפה ממעו� קדש" שיהא פירושו לטובה

אלא פירושו ראיה והבטה חודרת שמביט תו" תו" , ל שאי� פירוש השקפה הבטה לרעה"זצ

ה יותר עמוק לסד� היתה סד� יותר "והנה גבי סד� כפי מה שהסתכל הקב. לאד� או לעני�

, )כד,שמות יד" (אל מחנה מצרי�' וישק� ה"נ גבי המצריי� דכתיב "וה, רעה ומושחתת

אייה והסתכלות עמוקה יש לראות את רשעות המצריי� אפילו יותר ממה שנראה בר

רואי� , שכשמסתכלי� בעי� חודרת ורואי� הפנימיות של ישראל, אבל גבי ישראל. מקופיא

  .שכולו חסד ורחמי�, יותר ויותר את החסד והטהרה של הישראל
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  נצבי�נצבי�נצבי�נצבי�

        

        ����     א א א א����

        

        ))))טטטט::::טטטטככככ((((' ' ' ' אלקיכ� וגואלקיכ� וגואלקיכ� וגואלקיכ� וגו' ' ' ' את� נצבי� היו� כלכ� לפני האת� נצבי� היו� כלכ� לפני האת� נצבי� היו� כלכ� לפני האת� נצבי� היו� כלכ� לפני ה

שאת� עומדי� ומזומני� , אלקיכ�' ל טע� את� נצבי� היו� לפני ה"� שכתב וז"ועיי� ברמב

כדי לעמוד בבריתו כי לקבל התורה בבאורה נאספו אליו או שהיו עומדי� לפני ' לפני ה

  . ל"עכ, אלקי" ובאלתו' הארו� והברית הוא השבועה והאלה אשר יזכיר לעבר" בברית ה

כיו� דהברית היתה על ידי שבועה לכ� עמדו לפני הארו� מטע� � ד"ונראה לבאר ברמב

  . דשבועה צרי" נקיטת חפ#

        

        ����     ב ב ב ב����

  

לפי ששמעו ישראל מאה קללות לפי ששמעו ישראל מאה קללות לפי ששמעו ישראל מאה קללות לפי ששמעו ישראל מאה קללות , , , , למה נסמכה פרשת את� נצבי� לקללותלמה נסמכה פרשת את� נצבי� לקללותלמה נסמכה פרשת את� נצבי� לקללותלמה נסמכה פרשת את� נצבי� לקללות, , , , ומדרש אגדהומדרש אגדהומדרש אגדהומדרש אגדה

התחיל התחיל התחיל התחיל , , , , הוריקו פניה� ואמרו מי יכול לעמוד באלוהוריקו פניה� ואמרו מי יכול לעמוד באלוהוריקו פניה� ואמרו מי יכול לעמוד באלוהוריקו פניה� ואמרו מי יכול לעמוד באלו, , , , ט שבתורת כהני�ט שבתורת כהני�ט שבתורת כהני�ט שבתורת כהני�""""חו# ממחו# ממחו# ממחו# ממ, , , , חסר שתי�חסר שתי�חסר שתי�חסר שתי�

        ....))))יביביביב::::י כטי כטי כטי כט""""רשרשרשרש ( ( ( (משה לפייס�משה לפייס�משה לפייס�משה לפייס�

וביאר , ח"דהיה לו לומר צ, והנה עיי� בכלי יקר שהקשה למה בחרו בלשו� מאה חסר שתי�

ג� כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה "דבאמת יש מאה בהוספת מה שנאמר 

ומה דלא נכללו בתו" המאה משו� שה� קללות שלא ." עלי� עד השמד"' הזה יעל� ה

. דהשתי� ה� אלו שלא נכתבו,  כא� מאה חסר שתי�ולכ� אמרו דיש, נכתבו בספר התורה

  .א להישמר מזה שהרי לא נכתב ואי� לו גבול במכות אלו"משו� דא, ולכ� הוריקו פניה�

איתא דקורי� ברכות וקללות שבמשנה תורה קוד� :) לא(והנה במשנה במגילה   

לות היא הוא משו� דברכות וקל, ה"ומה דנוהגי� היו� לקרות פרשת נצבי� קוד� ר, ה"ר

והזכרת הברית ', לעבר" בברית וגו, נצבי�' הכריתת ברית שבערבות מואב וזה נמש" בפ

 ).ובפרט שבנצבי� מוזכר מצוות תשובה(ה "צרי" להיות קוד� ר

ה היה צרי" "דקוד� ר, ה"ז נראה מקור למנהגנו לתקוע מאה קולות בר"והנה לפ  

שבקשתנו לסליחה ומחילה , ואבלקרות התוכחה והברכת וקללות דהוא הברית שבערבות מ
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והמאה קולות באו כנגד . לברית הבט, וכדאמרינ� בנוסח התפילות, ה מבוסס על הברית"בר

   .ו הקללות המוזכרות בתוכחה"המאה קללות כדי להטיב לנו שלא יבוא עלינו ח

  

        ����    גגגג    ����

        

        ))))ידידידיד,,,,לללל((((כי קרוב אלי" הדבר מאד בפי" ובלבב" לעשתו כי קרוב אלי" הדבר מאד בפי" ובלבב" לעשתו כי קרוב אלי" הדבר מאד בפי" ובלבב" לעשתו כי קרוב אלי" הדבר מאד בפי" ובלבב" לעשתו 

  ."פ"התורה ניתנה לכ� בכתב ובע", )ה כי קרוב אלי""ד(י "וכתב רש

, קאי אתורה ולימוד התורה) יא,ל(י פירש דהמצוה הזאת אשר אנכי מצו" "והנה רש

שאלו היתה בשמי� היית צרי" לעלות ) "ה לא בשמי� היא"ד, י,ל(י "כמבואר ש� ברש

דקאי ', וללמדה'י הוסי� מלת "אלא שרש, .)נה(עירובי� ' והוא מגמ." אחריה וללמדה

  .מוד תורהאתל

שקורא , היינו דפי" הוי תורה שבכתב' בפי" ובלבב" לעשתו'י "ונראה דלרש  

וזה ראיה למה ששמעתי . פ שמבי� העני� בלבו"ובלבב" קאי אתורה שבע, המקרא בפיו

דבתורה , פ"ל דחלוק תורה שבכתב מתורה שבע"יק זצ'ד הלוי סולוביצ"ר מר� הגרי"ממו

, פ שאי� הקורא מבי� הדברי�"יאת הפרשה אעשבכתב יש קיו� של תלמוד תורה בקר

דאי� , פ דבקריאת ד� גמרא או הלכה בלא הבנה אי� בזה קיו� כלל"כ בתורה שבע"משא

וכל הקיו� הוא , כא� נוסח או מטבע ככתבה שיהיה קיו� בקריאה בלא הבנת הדברי�

  .בהבנת העני�

הרי תנ� גבי והנה חזינ� דבתורה שבכתב א� בלא הבנת הדברי� יש קיו� מקרא ש  

דא� בלא .) יח(' וכ� הניחו בגמ, .)מגילה יז(קריאת המגלה שלועז ששמע אשורית יצא 

שהרי יש מילי� במגילה כגו� , ויש בזה קיו� קריאה, הבנת הביאור ופירוש המלי� יצא

  .האחשתרני� בני הרמכי� שג� אנחנו איננו יודעי� פירוש�

, ד"ל הי"א ווסרמא� זצ" הגרל היה מהל" ע�"ז זצ"והנה שמעתי שמר� הגרי  

ואמר , אלחנ� אולי נסתכל בגמרא משו� דאותיות מחכימות' וכשדיברו בלימוד� אמר ר

ונראה שהביאור . פ"ז דאותיות מחכימות הוי דוקא בתורה שבכתב ולא בתורה שבע"הגרי

. יש עני� של אותיות מחכימות, הוא שבתורה שבכתב דיש קיו� של מקרא וקיו� בכתיבה

  .הכל תלוי בהבנת העני�, פ דאינה ככתבה"בתורה שבעכ "משא
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וזה טע� ... דהמצוה הזאת על התשובה נזכרת "כתב ) יא,ל(ת "� עה"והנה הרמב  

ויקבלו ' וישובו בלב� אל ה, שיתודו את עונ� ואת עו� אבות� בפיה�, בפי" ובלבב" לעשתו

, ב" קאי על הוידוי� דבפי" ובלב"והנה לפי הרמב." עליה� היו� התורה לעשותה לדורות

לכאורה היה ראוי לסדר� בהיפ" ולהקדי� החרטה על העבר והקבלה בלב שלא לחטוא 

, ל דבלבב" הוא שא� שאחר שהתודה וחזר בתשובה"וצ. כ לכתוב הוידו בפה"ורק אח, עוד

, אלא כל ימיו צרי" להיזהר שלא לחזור עוד לדרכו הרעה, מ אי� התשובה נגמרת בוידוי"מ

ונראה דזהו כוונת . ל לבנות על בסיס התשובה לקבל בלבבו לעשות הטוב"ר, וזהו בלבב"

  .�"הרמב

אודות פגישה בי� אליהו הנביא וצייד אחד ) א:יד(אבל עיי� בתנא דבי אליהו זוטא   

ואמר לו . שטע� שלא ניתנו לו בינה ודעת לקרוא ולשנות, שלא היה בו לא מקרא ולא משנה

להעלות בה דגי� מ� הי� נינתה ל" , להשליכה לי�, צודהמה ליטול פשת� ולארוג מ"אליהו 

כי קרוב אלי" הדבר מאד בפי" ובלבב" 'לדברי תורה שכתוב בה� , דעה ובינה מ� השמי�

הרי מבואר דלתנא דבי אליהו הפרשה קאי אתורה !"לא ניתנה ל" מ� השמי�' לעשתו

  .ולא על מצות תשובה, י"וכפרש
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        ����    אאאא    ����

        

לאמר מק# שבע שני� במועד שנת השמיטה בחג הסכות בבוא כל ישראל לאמר מק# שבע שני� במועד שנת השמיטה בחג הסכות בבוא כל ישראל לאמר מק# שבע שני� במועד שנת השמיטה בחג הסכות בבוא כל ישראל לאמר מק# שבע שני� במועד שנת השמיטה בחג הסכות בבוא כל ישראל ויצו משה אות� ויצו משה אות� ויצו משה אות� ויצו משה אות� 

אלקי" במקו� אשר יבחר תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניה� אלקי" במקו� אשר יבחר תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניה� אלקי" במקו� אשר יבחר תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניה� אלקי" במקו� אשר יבחר תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניה� ' ' ' ' לראות את פני הלראות את פני הלראות את פני הלראות את פני ה

        ))))יאיאיאיא����יייי::::דברי� לאדברי� לאדברי� לאדברי� לא((((

.) מא(סוטה ' ל המל" היה קורא מתחלת אלה הדברי� כדאיתא במס"ה תקרא וז"י ד"וברש

  . העל בימה של ע# שהיו עושי� בעזר

והנה מה דקריאת התורה דהקהל תלוי דוקא במל" נראה דזהו מטע� דמצות הקהל הוא 

וזה עשה ', אנשי� ונשי� וט� וללמד� תורה ולהשמיע באזניה� דבר ה, לקב# כל ע� ישראל

כדכתיב אלה הדברי� אשר דבר , משה רבינו ג� קוד� שנפטר שאמר לה� כל ספר דברי�

מצות הקהל הוא בכל מוצאי שנת שמיטה בחג הסוכות ונראה ד', משה אל כל ישראל וגו

והרי משה . לחדש עוד פע� את דברי משה רבינו והתוכחות שאמר באותו יו� קוד� מותו

מ על סמ" "� ש� בפיה"וכדביאר הרמב.) שבועות טו(' רבינו מל" היה כדמבואר בגמ

  . הפסוק ויהי בישורו� מל" דקאי על משה רבינו

ל ומי שאינו יכול לשמוע מכוי� לבו לקריאה זו "וז' ו'  חגיגה הל'ג מהל"� פ"ועיי� ברמב

, שלא קבעה הכתוב אלא לחנ" דת האמת ויראה עצמו כאילו עתה נצטווה בה מפי הגבורה

  .ל"עכ, ל�שהמל" שליח הוא להשמיע דברי הא

ל דהיינו שעומד �� שהמל" שליח הוא נראה דכונתו דהוא שליח הא"והנה מה שכתב הרמב

ונראה דזהו . וכדכתיב ל" ואשלח" אל פרעה' דמשה הוא שליח ה, שה רבינובמקו� מ

  . ומשה מפי עצמו אמרו, דהוא דברי משה לע�, הטע� שקורא המל" את ספר דברי�

ל סנהדרי גדולה "וז) 'ג' סנהדרי� הל' א מהל"פ(� לגבי נשיא הסנהדרי� "והנה עיי� ברמב

ומשה על גביה� שנאמר והתיצבו '  וגוומנינ� שבעי� ואחד שנאמר אספה לי שבעי� איש

הגדול בחכמה בכול� מושבי� אותו ראש עליה� והוא ראש . ש� עמ" הרי שבעי� ואחד

  . ל"עכ, הישיבה והוא שקורי� אותו החכמי� נשיא בכל מקו� והוא העומד תחת משה רבינו



 ספר דברים

 רלח 

ור המקלל� עובר באיס, נשיא הסנהדרי� ומל", ולגבי שניה�[והנה מל" ג� נקרא נשיא 

ונראה דמל" ג� נקרא נשיא שהוא עומד תחת משה רבינו שהיה לו ] דנשיא בעמ" לא תאור

  .ולכ� המל" הוא שקורא פרשת הקהל, דמנהיג ישראל עומד תחת משה רבינו, די� מל"

  

        ����    בבבב    ����

        

הקהל את הע� האנשי� והנשי� והט� וגר" אשר בשערי" למע� ישמעו ולמע� ילמדו ויראו הקהל את הע� האנשי� והנשי� והט� וגר" אשר בשערי" למע� ישמעו ולמע� ילמדו ויראו הקהל את הע� האנשי� והנשי� והט� וגר" אשר בשערי" למע� ישמעו ולמע� ילמדו ויראו הקהל את הע� האנשי� והנשי� והט� וגר" אשר בשערי" למע� ישמעו ולמע� ילמדו ויראו 

        ))))יביביביב::::לאלאלאלא((((עשות את כל דברי התורה הזאת עשות את כל דברי התורה הזאת עשות את כל דברי התורה הזאת עשות את כל דברי התורה הזאת אלקיכ� ושמרו לאלקיכ� ושמרו לאלקיכ� ושמרו לאלקיכ� ושמרו ל' ' ' ' את האת האת האת ה

ל וגרי� שאינ� מכירי� חייבי� להכי� לב� ולהקשיב אזנ� "וז' ו' חגיגה הל' ג מהל"מ פ"בר

אפילו חכמי� גדולי� שיודעי� , לשמוע באימה ויראה וגילה ברעדה כיו� שניתנה בו בסיני

לשמוע מכוי� לבו כל התורה כולה חייבי� לשמוע בכוונה גדולה יתירה ומי שאינו יכול 

לקריאה זו שלא קבעה הכתוב אלא לחזק דת האמת ויראה עצמו כאילו עתה נצטוה בה 

  . ל"עכ, ל�ל הוא להשמיע דברי הא�ומפי הגבורה שומעה שהמל" שליח הא

דכמו בליל הסדר חייב . � יראה שהסגנו� לקוח מ� ההגדה של פסח"והמעיי� בלשו� הרמב

צא ממצרי� כ� הוא לגבי מצות הקהל חייב לראות את אד� לראות את עצמו כאילו עתה י

� גבי הקהל דאפילו חכמי� גדולי� "וכ� מה שכתב הרמב, עצמו כאילו עכשיו מקבל התורה

ואפילו כולנו , שיודעי� כל התורה כולה חייבי� לשמוע בכוונה מצינו כעי� זה בהגדה

דבשניה� העיקר , מצרי�מצוה עלינו לספר ביציאת , כולנו יודעי� את התורה' חכמי� וכו

  .  התורהמת�יציאת מצרי� ו, הוא לחוות את החוויה הישנה כאילו הוא מתרחש היו�

שכל ישראל ) י:דברי� ט(והנה לשו� הקהל הוא מראה על מת� תורה שנקרא יו� הקהל 

י ריש פרשת "ועיי� ברש. עמדו בסיני וכ� הוא במצות הקהל דבאי� אנשי� נשי� וט�

ל מלמד שנאמרה פרשה זו "ה דבר אל כל עדת בני ישראל וז"ד) א:ויקרא יט(קדושי� 

ל "ד הלוי זצ"ר מר� הגרי"ושמעתי ממו. ל"בהקהל מפני שרוב גופי תורה תלויי� בה עכ

לכ� נאמרה בהקהל ) � ש�"עיי� רמב(דכיו� דפרשת קדושי� עשרת הדברות כלולי� בה 

   . כיו� הקהל, לדעשרת הדברות ומת� תורה צריכי� להיות בצירו� כל ישרא

  

        ����    גגגג    ����

        



  ברכת יצחק

 רלט 

        ))))יטיטיטיט,,,,לאלאלאלא" (" (" (" (הזאתהזאתהזאתהזאת    השירההשירההשירההשירה    אתאתאתאת    לכ�לכ�לכ�לכ�    כתבוכתבוכתבוכתבו""""

 ועיי�. שירה קרויה עצמה דהתורה ,תורה ספר כתיבת מצות מלמדנו זה פסוק

 אני וג� אומר הכתוב עליו זמרה בלא ושונה נעימה בלא הקורא דכל.) לב (מגילה' בגמ

 צרי" ולכ� שירה הוי דתורה משו� הוי דטעמא ונראה. 'וגו טובי� לא חוקי� לה� נתתי

 לשנות רגילי� שהיו: "אחרינא טעמא) והשונה ה"ד(' בתוס ש"ועי. [בזמרה ללמוד

  ".]יותר נזכרי� היו כ" י"ע פה על אות� שוני� שהיו לפי בזמרה המשניות

 ל" להודות אקו� לילה חצות הפסוק על דוד גבי:) ג ברכות(' בגמ עיי� והנה

 ואיל" מכא� תורה בדברי עוסק היה לילה ותחצ עד אמר אשי' שר, צדק" משפטי על

 ליה הוה סימנא דוד ... דליליא פלגא ידע הוה מי ודוד"', הגמ וכתב, ותשבחות בשירות

 דוד של ממטתו למעלה תלוי היה כנור חסידא שמעו� ר"א ביזנא בר אחא רב דאמר

 ועוסק דעומ היה מיד מאליו ומנג� בו ונושבת צפונית רוח בא לילה חצות שהגיע וכיו�

 שירות וג� בתורה עוסק היה דדוד דמה ונראה". השחר עמוד שעלה עד בתורה

 הרוח היה ולכ�, שירה הוי ג� דתורה ,אהדדי שייכי מיש" דשניה� משו� הוא ותשבחות

 של שבפה לשירה משלי� דהכנור ,תורה ללמוד להעירו דוד כנור על דוקא נושבת

  .לומד שהיה תורתו

 ג� הוא דצבור התורה קריאת דעני� ל"זצ ד"הגרי מר� ר"ממו שמעתי והנה

  .בצבור מיוחד קיו� ה�ל יש ושירה הללד, שבתורה השירה משו�

 לרבי, התורה לקריאת הנצרכי� פסוקי� דעשרה:) כא (מגילה' בגמ' עי והנה

 ל"ז רבנו לדברי ראיה זה ולכאורה. תהלי� בספר דוד שאמר הילולי� עשרה כנגד הוי לוי

 לא ש"ורא אלפס שהרב ס"הש במסורת עיי� אבל, שירה של עני� רההתו בקריאת שיש

  . לוי דרבי מילתא גרסי

 איש כל על עשה מצות", שכתב) א"הל ת"ס' מהל ז"פ (�"ברמב עיי� והנה

 כתבו כלומר. השירה את לכ� כתבו ועתה שנאמר לעצמו ת"ס לכתוב מישראל ואיש

 �"ומהרמב". פרשיות פרשיות תורהה את כותבי� שאי� לפי, זו שירה בה שיש תורה לכ�

 פרשיות כותבי� דאי� כיו� ורק, התורה כל על ולא האזינו פרשת על רק קאי דשירה נראה

) הזאת השירה את ה"ד (ת"עה י"מרש ג� נראה וכ�. התורה כל לכתוב צרי" פרשיות

  .�"ברמב ג� הוא וכ�". עמו אדמתו וכפר עד השמי� האזינו "היינו הזאת דשירה' שפי

 פרשיות התורה כותבי� ואי� שירה בתורה שיש מאחרד �"ברמב פ"דיל אאל

  .התורה כל על שירה די� וחל אחת חטיבה התורה כל הוי ממילא ,פרשיות



 ספר דברים

 רמ 

        האזינוהאזינוהאזינוהאזינו

  

כי כי כי כי """"שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר , , , , מניי� לברכת התורה לפניה מ� התורהמניי� לברכת התורה לפניה מ� התורהמניי� לברכת התורה לפניה מ� התורהמניי� לברכת התורה לפניה מ� התורה, , , , ר יהודהר יהודהר יהודהר יהודה""""אאאא, , , , .).).).)כאכאכאכא((((ברכות ברכות ברכות ברכות ' ' ' ' איתא בגמאיתא בגמאיתא בגמאיתא בגמ

        ).).).).גגגג::::דברי� לבדברי� לבדברי� לבדברי� לב" (" (" (" (אקרא הבו גודל לאלקינואקרא הבו גודל לאלקינואקרא הבו גודל לאלקינואקרא הבו גודל לאלקינו' ' ' ' ש� הש� הש� הש� ה

. שכתב דחיוב לבר" ברכת התורה הוא מדאורייתא) ו הנוספת"ט' מצ, מ"סה(� "יי� ברמבוע

י "והנה פשטות הקרא הוא שכשמזכירי� ש� המפורש במקדש חייבי� לתת כבוד לש� ע

', ל דתורה הושואה בפסוק לקריאת ש� ה"וצ? השתחויה והיכ� מרומז כא� ברכת התורה

ו לתורה שכתב דהתורה הוי צירופי אותיות של � בהקדמת"ונראה דזה מבואר על פי הרמב

  .] ועיי� בזה בנפש החיי�. ['ש� ה

הוא למעלה מהבנת האד� והשגתו וכל מה שאנו מביני� ' ועוד יש לומר דהרי ה  

דהיינו בזעיר ' ממנו יתבר" הוא דר" התורה ולכ� לימוד תורה הוא אופ� של קריאת ש� ה

  .אנפי� מהבנת שכלו האי� סו�

משנה , ר" ברכת התורה בבוקר מיד אומר פסוקי� של ברכת כהני�והנה המב  

והנה המשנה בפאה מונה הדברי� שאי� לה� שיעור .). קכז(שבת ' וברייתא מגמ, בריש פאה

בשבת נקטה הדברי� שאד� אוכל פירותיה� בעול� הזה והקר� ' והגמ. ומה� תלמוד תורה

 '.�ותלמוד תורה כנגד כול'קיימת לו לעול� הבא ומסיי� 

,  שה� מדגישי� את חשיבות התורה,ולכ� מוב� חשיבות� לעני� ברכת התורה  

ונראה דהטע� משו� דגבי ברכת כהני� ג� . אבל למה אומרי� הפסוקי� של ברכת כהני�

ובמקדש היו כורעי� ונופלי� כשהיו שומעי� ש� , יש קיו� מיוחד של הזכרת ש� המפורש

ושמו את שמי על בני ישראל ואני , רש בקראוזה מפו. 'המפורש ואומרי� דברי שבח לה

הרי . יברכו� בש� המפורש, י ש� הביא מהספרי ושמו את שמי"ורש) יז:במדבר ו(אברכ� 

וכנראה דכיו� דתורה ג� הוי עני� של , דבנשיאת כפי� יש קיו� מיוחד של הזכרת הש�

של ברכת ולכ� אומרי� הפסוקי� , ה"י לימוד התורה מתיחס הלומד לקב"הזכרת הש� דע

 .ק"ודו, כהני� מיד אחר ברכת התורה

דיני� באמירת ' שהוכיח דיש ב) ג:ש ב"ק' הל(ד הלוי "בספר אגרות הגרי' ועי[  

, ועוד, דבמקדש מותר להזכיר ש� המפורש, חדא, ש� המפורש גבי נשיאת כפי� במקדש

ורה במס' ועי. די� מסויי� בקיו� מצות ברכת כהני� דבמקדש צרי" להיות בש� המפורש

  ).]'מ' ח עמ"חוברת י(



  ברכת יצחק

 רמא 

  וזאת הברכהוזאת הברכהוזאת הברכהוזאת הברכה

  

  ����    אאאא    ����

        

        ).).).).טזטזטזטז::::לגלגלגלג    דברי�דברי�דברי�דברי� ( ( ( (אחיואחיואחיואחיו    נזירנזירנזירנזיר    ולקדקדולקדקדולקדקדולקדקד    יוס�יוס�יוס�יוס�    לראשלראשלראשלראש    תבואתהתבואתהתבואתהתבואתה    סנהסנהסנהסנה    שכנישכנישכנישכני    ורצו�ורצו�ורצו�ורצו�    ומלאהומלאהומלאהומלאה    אר#אר#אר#אר#    וממגדוממגדוממגדוממגד

 של רוחו ונחת מרצונו מבורכת ארצו ותהא סנה שוכ� כמו ל"וז סנה שכני ורצו� י"ופרש

  .בסנה תחלה עלי הנגלה ה"הקב

 למשה דהיה ונראה במיוחד בו שהארי" יראה ליוס� משה בברכת המעיי� הנה  

  .יוס� בעצמות ונתעסק לקח עצמו שמשה וכדחזינ� ליוס� מיוחד יחס

 להיות וגדלו משפחת� מתו" שנגנבו דומי� היו, ויוס� משה, דשניה� ונראה  

.  ועמ� לאלקי� נאמני� והיו בנסיו� עמדו פרעה בבית שגדלו וא� מצרי� למל" נסיכי�

 הופרש משה וג�, מאחיו שהופרש אחיו נזיר ולקדקד באמרו משה ו�נתכו דלזה ואפשר

 באש בוער שהיה דהסנה, סנה שכני ורצו� משה שאמר וזה, פרעה בבית ונתגדל ממשפחתו

 של ההשחתה של הבוערת ואש במצרי� שגדלו ומשה יוס� לחיי ג� דומה היה אוכל ולא

 ליוס� במיוחד משה נתייחס ולכ�.  אבות� לבית נאמני� ונשארו אות� כילה לא מצרי�

 על והגינו, ושלמי� יראי� ונשארו פרעה בארמו� בודדות חיי של הנסיו� את עברו ששניה�

 .במצרי� אחיה�

 

  ����    בבבב    ����

  

        ).).).).יייי::::לדלדלדלד ( ( ( (פני� אל פני�פני� אל פני�פני� אל פני�פני� אל פני�' ' ' ' ולא ק� נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו הולא ק� נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו הולא ק� נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו הולא ק� נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה

 מה ת"ועיי� בחת� סופר עה." ה ק� ומנו בלע�"במלכי� ק� ומנו שלמה ובאו"ל "אחז

, דבלע� היו לו כוחות הנפש שאי� כדוגמת�, ואשר נראה לבאר בזה. שביאר בזה באריכות

  .והרי מדרגת נבואתו היה במעלה כמו משה רבינו

ר "ושמעתי ממו. דאיתא דמשה כתב ספרו וספר בלע�:) יד(ב "ב' ועיי� בגמ  

יאי� כמו דמה דקאמר וספר בלע� משו� דשאר דברי הנב, ח"ל בש� זקנו הגר"ד זצ"הגרי

דרק נבואת , אמר� משה והעל� למדרגת נבואת משה, שנכללו בתורה' אברה� ויצחק וכו



 ספר דברים

 רמב 

, שהרי שאר הנביאי� לא נתנבאו במעלת נבואה של משה, משה חלה עליו חלו� ש� תורה

אבל בלע� שניבא בדרגת הנבואה , י נבואת� לבד יהיו נכללי� בתורה"א שע"ולכ� א

הרי נבואותו לבד היה ראוי להיות חלק ,  ומני בלע�שבאומות העול� ק� כמשה, כמשה

  . מהתורה ולכ� משה צירפו לתורה בתורת עצמו

נכשל ולא הגיע למה שהיה יכול , והנה בלע� שהיה לו כל כ" הרבה כוחות הנפש  

וכ� שלמה שהיה חכ� מכל אד� והיה יכול . י ישראל בחרב"שנהרג ע, ואדרבה היה רשע

ג� נכשל ולא הגיע להיות מל" כמו שהיה יכול להיות , בחכמתולהגיע למדרגה כל כ" גבוה 

אבל משה רבינו הגיע לתכלית לפי . לפי כשרונותיו וכוחות העצומות ובזה נכשל הוא

ה אמר למשה שאי� הוא "דקב, רב ל", וזה מה שפירשו', כשרונותיו וכוחות שנטע בו ה

  .ותו שהיה יכול להגיעצרי" להיכנס לאר# שכבר הצליח בחייו להגיע לכל תוק� גדל

ונראה לבאר , טוב ש� משמ� טוב ויו� המות מיו� הולדו, כתיב) א:ז(בקהלת   

בכל תפארת שהיה , שקהלת בסו� ימיו הבי� שלא ימש" המלכות כפי מה שהיה מקוד�

לבסו� אבד שלמה את מלכותו והפסיד את כסא :) סנהדרי� כ(ל "ולפי חז, בימי דוד אביו

דהיינו שמ� , דהיינו דכתר ש� טוב עולה על כתר מלכות,  טוב ש�וזה מה שאמר. המלכות

ושלמה בעצמו נמשח בו משו� , הטוב דהוא שמ� המשחה שבו נמשחי� מלכי בית דוד

אבל מה שנמשח למל" היה , וש� טוב אד� שצרי" לרכוש לעצמו, המחלוקת של אדניהו

  .משו� שהיה הב� של דוד

י� חשבו� מה הרויח ורכש אד� בחייו על ידי דהוא כשעוש,' ויו� המות'ובזה סיי�   

מיו� שנולד שהרי שלמה נולד להיות מל" אבל מה שהיה , מיו� הולדו, מעשיו הטובי�

ששלמה הבי� בסו� ימיו כשכתב ספר , ממה שנותני� לו, י עצמו חשוב מזה"יכול לעשות ע

  . 'שחננו הולא הגשי� כוחות הנפש , קהלת שהוא הפסיד הזדמנות שנית� לו להיות מל"



  ברכת יצחק
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        הערות על ספר מלכי�הערות על ספר מלכי�הערות על ספר מלכי�הערות על ספר מלכי�

ע אי" היה דוד מיחד ע� " צ)".)".)".)".גגגג,,,,אאאא((((וימצאו אבישג השונמית ויבאו אותה אל המל" וימצאו אבישג השונמית ויבאו אותה אל המל" וימצאו אבישג השונמית ויבאו אותה אל המל" וימצאו אבישג השונמית ויבאו אותה אל המל" ] "] "] "] "אאאא

ואפשר דכיו� שאסורה ? :)ז לו"ע(שהרי דוד עצמו גזר על יחוד פנויה , אבישג השונמית

א� (ותר ולכ� א� יחוד מ, לאחרי� כשרביטו של מל" לא הויא ביאת זנות א� היה בא עליה

  ).שלא היתה מותרת לו מדי� פלגש

יוסי כל החולק על מלכות בית דוד ראוי ' אמר ר)". )". )". )". טטטט,,,,אאאא((((ויזבח אדוניהו צא� ובקר ויזבח אדוניהו צא� ובקר ויזבח אדוניהו צא� ובקר ויזבח אדוניהו צא� ובקר ] "] "] "] "בבבב

ונראה שמה . 'ע� אב� הזוחלת'וכתיב הכא ' ע� חמת זוחלי עפר'כתיב הת� ; להכישו נחש

ד צרי" להיות שמלכות בית דו, על מלכות בית דוד' שרצה אדוניהו למלו" נחשב לו כמח

שמל" ) 'משנה א' סנהדרי� פרק י(� פירוש המשניות "כמבואר ברמב, מדוד ומשלמה

ונראה דמה דראוי להכישו נחש אי� זה מטע� שמרד במלכות . המשיח הוא מדוד ושלמה

ולא הרגו שלמה לבסו� משו� מורד במלכות אלא מפני , שעדיי� לא היה שלמה מל"

. ע"ע כשחולק על מלכות בית דוד וזה די� בפ"חיוב בפאלא דיש , שביקש את אבישג לאשה

  ).מפי השמוע על התורה ספר שמואל(ז "הגרי' בחי' ועי

' הגמ'  ופי)".)".)".)".לחלחלחלח,,,,אאאא((((וירד צדוק הכה� ונת� הנביא ובניהו ב� יהוידע והכרתי והפלתי וירד צדוק הכה� ונת� הנביא ובניהו ב� יהוידע והכרתי והפלתי וירד צדוק הכה� ונת� הנביא ובניהו ב� יהוידע והכרתי והפלתי וירד צדוק הכה� ונת� הנביא ובניהו ב� יהוידע והכרתי והפלתי ] "] "] "] "גגגג

. י�וכרתי ופלתי היינו סנהדר, פ נביא וסנהדרי�"דאי� ממני� מל" בתחילה אלא ע .)ברכות ד(

, ונצר" לקחת שמ� המשחה מהאהל, ומה שהוצרכו לצדוק היינו מפני שהוא משח שלמה

וא� נפרש דכרתי ופלתי הוי סנהדרי� נראה קצת דיש די� . ג ממונה על המקדש"שהכ

ורק לעני� דיני נפשות וזק� ממרא אי� לה� די� סנהדרי� , סנהדרי� א� חו# ללשכת הגזית

אבל אי� זה ראיה .) מ"� בסה"� והרמב"הרמב' זה מחר אמר ש"ומו. (חו# מלשכת הגזית

פ "כו' ג שפי"ברלב' ועי. שמה שהיו ש� סנהדרי� היה רק להוכחה שהוא המל", מוכרחת

  .ת"ל דהוא או"י הביא מחז"אבל רש, סנהדרי�

מה שנמש" שלמה בחיי דוד יש להסתפק אי המנוי היה )". )". )". )". טלטלטלטל,,,,אאאא((((וימשח את שלמה וימשח את שלמה וימשח את שלמה וימשח את שלמה ] "] "] "] "דדדד

. אבל בחיי דוד לא היה די� מל" לשלמה, מל" היו רק לאחר מותובחייו אבל השררה ודיני 

ומסתבר דהחלות ש� בגברא דש� מל" היה לו אבל שררה וזכויות של מל" לא היו לו 

  . וכדמה לדוד בחיי שאול

אלא , ל לא רק שמלכותו גדול"ונראה דכסאו גדול ר)". )". )". )". מזמזמזמז,,,,אאאא((((ויגדל כסאו מכסא" ויגדל כסאו מכסא" ויגדל כסאו מכסא" ויגדל כסאו מכסא" ] "] "] "] "הההה

  .שיבנה הבית דזהו מדיני המלכות

ת "חו# מס. י ובית המקדש ומלכות בית דוד"א: דברי� נתנו על תנאי' איתא בילקוט ג] ] ] ] וווו

תורה צוה לנו ' 'ת שלא נת� על תנאי שנא"ומני� לס... ובריתו של אהר� שלא נתנו על תנאי 



  ברכת יצחק

 רמה 

מדכתיב ) א:נחלות ו(� "כמבואר ברמב, והיינו מפני שאי� תנאי בירושה. 'משה מורשה

  .'חוקת משפט'בירושה 

וג� אתה ידעת את אשר עשה לי יואב ב� צרויה אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל וג� אתה ידעת את אשר עשה לי יואב ב� צרויה אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל וג� אתה ידעת את אשר עשה לי יואב ב� צרויה אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל וג� אתה ידעת את אשר עשה לי יואב ב� צרויה אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל ] "] "] "] "זזזז

' ועי'? ליליליליאשר עשה 'שאמר דוד , למה חשיב הריגת� לפשע אשר  עשה לדוד, ב" וצ)".)".)".)".הההה,,,,בבבב((((

' כל ההורג נפשות שלא בראיה ברורה או בלא התראה אפי"שכתב ) י:מלכי� ג(� "ברמב

' והורג רבי� ביו� א, תק� העול� כפי מה שהשעה צריכהיש למל" רשות להרגו ול... א "בע

הרי דזהו מדיני ". ותולה ומניח� תלויי� ימי� רבי� להטיל אימה ולשבר יד רשעי העול�

ולכ� רוצח נחשב כפוגע במל" שזהו מדיני המלוכה לתק� , מלכות לדו� ולהרוג הרוצח

כונת עשה לי היא שהראה ד' ל שפי"י שהביא מחז"ברש' ועי. העול� ולראות שאי� רוצחי�

  .איגרת אוריה

או דהוי חלק , יש להסתפק אי הוי די� וזכות המלכות,  מה דהרוגי מלכות ממונ� למל"]]]]חחחח

מ במי שהמל" הורגו משו� שהיה רוצח ונהרג בדי� המל" "ונ, מעונש הנהרג שממונו למל"

 הממלכות וכל, כל הרוגי המל" ממונו למל") "ט:מלכי� ד(� "בלשו� הרמב' ועי. ל"כנ

נראה שבא '  הרוגי המל"כלכלכלכל'� שכתב "ומלשו� הרמב". שכובש הרי אוצרות המלכי� למל"

וכ� ממה שהביא די� זה יחד ע� די� של אוצרות . לכלול ג� רוצחי� ההרוגי� בדי� המל"

שכתב דממו� הרוגי .) ט"סנהדרי� מ(במאירי ' ועי. נראה דהוי זכות המלכות, המלכי� למל"

  . דוקא במורד במלכותהמל" למל" היינו

אחד לחתני� ואחד , שערי�' ו ששלמה בנה ב"שהביא מפרק ט) א"אות ר(בילקוט '  עי]]]]טטטט

ומשחרב . ח"שיצאו כל ישראל ידיה� בגמ, שישמחו בחתני� וינחמו באבלי�, לאבלי�

ואנשי , מ התקינו חכמי� שיהו חתני� ואבלי� הולכי� לבתי כנסיות ובתי מדרשות"ביה

 החת� ומשמחי� אותו ורואי� את האבל ויושבי� עמו לאר# כדי שיצאו המקו� רואי� את

. כ ומנחמי� אותו"וזהו מקור למנהגנו שנכנס האבל בשבת לביה. ח"כל ישראל חובת� בגמ

ובבית , זהו משו� דהוי חובת צבור, ומה שעשה כ� שלמה בבית המקדש וכ� בבתי כנסיות

  .) ו"תענית ט(� "הרמב' בחיהמקדש חשיבא ככל ישראל דהוי בכנופיא כמבואר 

". אל תקרי גו" אלא גאות"", :)ברכות י('  ואיתא בגמ)".)".)".)".טטטט,,,,ידידידיד((((ואותי השלכת אחרי גו" ואותי השלכת אחרי גו" ואותי השלכת אחרי גו" ואותי השלכת אחרי גו" ] "] "] "] "יייי

שהרי מה שחטא ירבע� ונעשה לרשע היה משו� הגאוה שלו שתחילת חטאו היה משו� 

דאי� ישיבה , שחשש שכשיבא לירושלי� לא יוכל לשבת בעזרה א� שרחבע� יוכל לישב

ל חזור ב" ואני ואתה וב� "ה בבגדו וא"וכ� אחר שתפסו הקב. אלא למלכי בית דודבעזרה 

' כמבואר בגמ, ל אי הכי לא בעינא"א, ל ב� ישי בראש"וא, ל מי בראש"ישי נטייל בג� עד� א

  .פ שהכיר האמת"אע, והיינו שמשו� הגאוה שלו לבד לא שב:). קא(סנהדרי� 

 

  ספר ישעיהו
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אלקי כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני כחת� יכה� אלקי כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני כחת� יכה� אלקי כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני כחת� יכה� אלקי כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני כחת� יכה� תגל נפשי בתגל נפשי בתגל נפשי בתגל נפשי ב' ' ' ' שוש אשיש בהשוש אשיש בהשוש אשיש בהשוש אשיש בה""""

        ))))יייי::::סאסאסאסא ( ( ( (:":":":"פאר וככלה תעדה כליהפאר וככלה תעדה כליהפאר וככלה תעדה כליהפאר וככלה תעדה כליה

  ::)ד� כח(ק "מ' עיי� בגמ

כחת� ) א"ישעיהו ס(שנאמר  �מני� לחת� שמיסב בראש : אמר רבי חמא בר חנינא

דתנא דבי רבי  �? וכה� גופיה מנל�. א� חת� בראש �מה כה� בראש , יכה� פאר

  .'לפתוח ראשו� וכו, לכל דבר שבקדושה �וקדשתו ) א"כויקרא (ישמעאל 

שהרי בכליו כתיב מעיל צדקה , ככה� גדול ונראה דמה דחת� דומה לכה� היינו  

ד "ר מר� הגרי"פ מה ששמעתי ממו"פ בזה ע"ואשר נל.  יעטני ומעיל הוא מבגדי כה� גדול

וביאר . דושת המקדשל דתפקיד כה� גדול הוא לשמור על ק"ח זצ"ל בש� זקנו הגר"הלוי זצ

צבאות א� בדרכי תל" וא� ' ליהושע כה� גדול דכתיב כה אמר ה' בזה מה שאמר מלא" ה

את משמרתי תשמר וג� אתה תדי� אד� ביתי וג� תשמר את חצרי ונתתי ל" מהלכי� בי� 

וזהו .  ג לשמור את חצרי דהיינו קדושת המקדש"דתפקיד הכה) כ:זכריה ג(העומדי� האלה 

רשת בהעלות" וג� ההפטרה של שבת חנוכה דזה מה שקיימו החשמונאי� ההפטרה של פ

  .שטיהרו את המקדש ושמרו על קדושתה

דכל , וזהו ג� התפקיד של כל חת� הבונה בית חדש בישראל לשמור על קדושתה  

בית דומה בזעיר אנפי� לבית המקדש ולכ� שלחנו של אד� דומה למזבח שהשכינה שורה 

בתוכו , ל על הפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכ�"מו שאמרו חזבכל בית נאמ� בישראל כ

  .שהשכינה שורה בתו" בני ישראל) ו:שמות כה (לא נאמר אלא בתוכ�

ל נוהגי� בשבת שיש בו חת� לומר אחר "וז' ב' ד סע"קמ' ח סי"ע או"ועיי� בשו  

ר ונראה דש� מבוא.  "'שוש אשיש בה"הפטרת השבוע שני� או שלשה פסוקי� מהפטרת 

ג וצרי" לשמור על הבית שבונה יחד ע� אשתו שיהיה "תפקידו של חת� שהוא דומה לכה

  .על טהרת הקודש

 דזה דומה להא, את החת� לעלות לתורה ז יש להבי� המנהג שנוהגי� לקרוא"ולפ  

וכ� עיי� .  דשבעת ימי� קוד� יו� הכפורי� מפרשי� כה� גדול מביתו ללשכת פרהדרי�

וקורי� לפניו בסדר היו� ואומרי� לו , מסרו לו זקני� מזקני בית די�" :.)יומא ד� יח(במשנה 

 ::)ד� יח(ועוד תנ� .  "אישי כה� גדול קרא אתה בפי" שמא שכחת או שמא לא למדת

ונפטרו , מסרוהו זקני בית די� לזקני כהונה והעלוהו בית אבטינס והשביעוהו

תלמידי חכמי� דורשי�  �וא� לאו ,  דורש�היה חכ� ) הוא( א� ...והלכו לה� 

 באיוב �ובמה קורי� לפניו .  קורי� לפניו�וא� לאו ,  קורא�וא� רגיל לקרות . לפניו



  ברכת יצחק
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פעמי� הרבה קריתי לפניו : זכריה ב� קבוטל אומר. ובעזרא ובדברי הימי�

  . בדניאל

ונראה דהוא .  כ היה שהיה דורש וקורא בתורה"ג לעבודת יוה"הרי דחלק מחינו" הכה

י כ" הוא מתחנ" בתפקידו להיות כה� גדול ולשמור על "ת� עולה לתורה שעהטע� ג� שח

  .ביתו החדש

הוא לשמח  ל שחת� עולה לתורה משו� דחלק משמחתו"ר זצ"ושמעתי ממו  

י שמשמחי� "ט מקיימי� מצות שמחה ג� ע"וכמו בשמחת יו. אחרי� וזה קיו� בשמחתו

 ג� הוא הרי בתורה כשקורא חת� �ולכ.  )יח�יז:ו(ט "יו' � הל"כדמבואר ברמב.  אחרי�

 לב משמחי ישרי�' ה פקודי כדכתיב, שמחה הוא התורה דלימוד, השומעי� הצבור משמח

  )'כה' סי ב"ח שושני� ג� בספר בזה שכתבתי במה עיי�(

 
  קהלת

        ))))אאאא,,,,זזזז ( ( ( (    """"טוב ש� משמ� טוב ויו� המות מיו� הולדוטוב ש� משמ� טוב ויו� המות מיו� הולדוטוב ש� משמ� טוב ויו� המות מיו� הולדוטוב ש� משמ� טוב ויו� המות מיו� הולדו""""

ותו ואמר שחשוב יותר מה שבסו� ימיו אבד מלכ, ונראה ששלמה המל" אמר זה על עצמו

ממה שזוכה בו על ידי מה שנולד כב� , שאד� זוכה בו על ידי מעשיו וזהו הש� טוב שלו

עיי� (ששלמה נמשח בשמ� המשחה , דהיינו שמ� המשחה, וזה כונת שמ� הטוב, מל"

סימו� מצינו בעלי שמ� טוב נכנסו למקו� החיי� ' יהודה בר' ר", י שהביא מהמדרש"ברש

שבו שעושי� , וכ� יו� המות.) וה� נדב ואביהוא שנמשחו בשמ� המשחה, "פי�ויצאו שרו

דהיינו במה שנולד , חשוב מיו� הולדו, י השתדלות עצמו"חשבו� על כל מעשיו שבאו לו ע

רק שזכה , דזה לא היה משו� מה שהוא בעצמו עשה, להיות מל" שהיה בנו של דוד המל"

 .בזה ממילא שהיה ב� המל"

 

 מנח� דוב גנקמנח� דוב גנקמנח� דוב גנקמנח� דוב גנק
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