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 תקימו

יָבל: יהושע פרק ח פסוק ל ל ְבַהר עֵּ י ִיְשָראֵּ ַח ַליָי ֱאֹלהֵּ ַע ִמְזבֵּ תניא, : 1סנהדריןוב ,וגו' :ָאז ִיְבֶנה ְיהֹושֻׁ

אמר רבי מאיר: מניין לתחיית המתים מן התורה שנאמר אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת 

אז יבנה מכאן לתחיית המתים מן התורה. כיוצא בדבר אתה אומר:  -נאמר, אלא ישיר  לה', שר לא

 . מכאן לתחיית המתים מן התורה -יהושע מזבח לה', בנה לא נאמר, אלא יבנה 

כי אין הפי' שהכתוב בא לומר ]שר[ לא נאמר וכו'. כבר בארנו,  :חדושי אגדות ]ספרי המהר"ל[

רק לעתיד ג"כ  ,רק ר"ל שהשירה הזאת אינ' עתה בלבדשתהיה השירה הזאת לעתיד לבא, 

כי ראוי מצד השירה בפרט שתהיה לעתיד לבא  ,. ורמז דבר זה דוקא בשירה הזאתלתחיות המתים

והיו נותנין שירה והודאה לש"י, וכל  ,כמו שיתבאר בסמוך. כי השירה היא כאשר היה בעולם שלימות

שמחה. ומתוך השמחה שהיא שלימות לאדם, בא כאשר לבו ב [תובשלימ]אדם שהוא משורר הוא 

לכך אמר אז ישיר, כי השירה שהיא בשלימות  ,האדם לידי שירה. ומפני שאין עתה העולם בשלימות

לא בעולם הזה, ולכך רמז בזה דבר זה במקום הזה  ,שאז יהיה העולם בשלימות ,היא לעולם הבא

ח הוא לתת הודאה ושבח להקב"ה, וכן מה שנאמר אז יבנה יהושע, שזה המזב ,אצל אז ישיר

כי  ,וכדכתיב ויעלו עולת ויזבחו שלמים. וע"ז נאמר אז יבנה ,והוא המזבח הראשון שנבנה בארץ

אז יבנה  -. ואצל שניהם נאמר מלת אז, אז ישיר לא עתה ,עיקר הודאה ושבח להקב"ה לעתיד

ולכך אמר  ,גבורת ה'כמו שהתבאר בחבור  ,כי מלה זאת של אז מורה על מעלה עליונהיהושע, 

 כי מגיע השירה למעלה עד עולם הבא. ,אצל זה ישיר לעתיד

ָתִקימּו ֶאת ָהֲאָבִנים ְוָהָיה ְבָעְבְרֶכם ֶאת ַהַיְרֵדן  ':ז פסוק ד"דברים )פרשת כי תבוא( פרק כאף בספר 

יָבל ֶלה ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְבַהר עֵּ ההקמה הזאת היא  :מלבי"ם וגו' ָתם ַבִשיד:ְוַשְדָת אֹו ָהאֵּ

 . מת לדורותהקמה קיֶ 

 תורת כותים

דברים פרשת כי תבוא, ספר המופיע לפנינו ב ,תמהים על נוסח המסורהממחקרי ימינו, הינם  מקצת

ֶלה ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמצַ : 'ז ד"כ ן ָתִקימּו ֶאת ָהֲאָבִנים ָהאֵּ ֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְבַהר ְוָהָיה ְבָעְבְרֶכם ֶאת ַהַּיְרדֵּ

יָבל יָבל: 'ל 'ביהושע ח יו"בוגו' וכ עֵּ ל ְבַהר עֵּ י ִיְשָראֵּ ַח ַליָי ֱאֹלהֵּ ַע ִמְזבֵּ : שלכאורה, הרי ָאז ִיְבֶנה ְיהֹושֻׁ

הגיוני יותר למקם את המזבח בר גריזים "הר הברכה", ולא בהר עיבל "הר הקללה", ומכאן מנסים 

 י, שלפיו אכן הצטוו והקימו המזבח בהר גריזים, אותנטי יותר.להוכיח כי הנוסח השומרונ

, 2לשינוי התפיסה המסורתית, שהשומרונים הם אשר שינו וזייפו ספר תורתםאצלם אחד מהגורמים 

מקורו בגילוי שהתפרסם לפני מספר שנים, שבקטע אחד ממגילות קומראן, נמצא מפורש ע"ד 

  3מור.השומרונים, אלא שלפי הנראה הינו זיוף ג

                                     

 '.א, ב"צ 1

אצל אלוני מורה, ולהלן הוא אומר ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם עד  :ו"פרשת ראה פיסקא נ -ספרי הראה  2

אלון מורה, מה אלון מורה האמור להלן שכם אף אלון מורה האמור כאן שכם, אמר רבי אלעזר ברבי יוסי אמרתי 
י מורה שכם אף אנו למדים להם לסופרי כותיים זייפתם את התורה ולא ההניתם בה כלום שכתבתם אצל אלונ

שזה הוא הר גריזים והר עיבל שבין הכותיים שנאמר הלא המה בעבר הירדן וגו' אצל אלוני מורה ולהלן הוא אומר 
 וכו'ויעבר אברהם בארץ מה אלון מורה האמור להלן שכם אף אלון מורה האמור כאן שכם 

3 https://www.academia.edu/45594617/Mount_Ebal_more_than_meets_the_eye ,

-really-a-online-fragments-like-scrolls-sea-dead-2002-pen.com/2021/02/18/posthttps://lying

https://www.academia.edu/45594617/Mount_Ebal_more_than_meets_the_eye
https://lyingpen.com/2021/02/18/post-2002-dead-sea-scrolls-like-fragments-online-a-really-exhausting-guide-for-the-perplexed/
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מוטעית, ובהשלכת מחשבת תרבות מערבית נוצרית בתפיסה מ"מ, יש להדגיש שבעצם מדובר, 

 מאוחרת, על עולם המקרא העתיק, כאשר באמת מיקום המזבח ב"הר הקללה", הינו דווקא מתבקש; 

ז יד( ְוָענּו ַהְלִוִים ")בדברים כבפשוטו שים לב שבאותה הפרשה של הברכה והקללה, הרי מפורש 

ֲאֶׁשר ַיֲעֶשה ֶפֶסל ּוַמֵסָכה תֹוֲעַבת ְיָי ַמֲעֵשה ְיֵדי  ָארּור ָהִאישְוָאְמרּו ֶאל ָכל ִאיׁש ִיְשָרֵאל קֹול ָרם: ס )טו( 

)יז( ַמְקֶלה ָאִביו ְוִאּמֹו ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן: ס  ָארּורָחָרׁש ְוָשם ַבָסֶתר ְוָענּו ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמן: ס )טז( 

ַמְׁשֶגה ִעֵּור ַבָדֶרְך ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן: ס )יט(  ָארּורַמִסיג ְגבּול ֵרֵעהּו ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן: ס )יח(  ָארּור

ה ְכַנף ֹׁשֵכב ִעם ֵאֶׁשת ָאִביו ִכי ִגלָ  ָארּורַמֶטה ִמְׁשַפט ֵגר ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן: )כ(  ָארּור

ֹׁשֵכב ִעם  ָארּורֹׁשֵכב ִעם ָכל ְבֵהָמה ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן: ס )כב(  ָארּורָאִביו ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן: ס )כא( 

ס ֹׁשֵכב ִעם ֹחַתְנתֹו ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן:  ָארּורֲאֹחתֹו ַבת ָאִביו אֹו ַבת ִאּמֹו ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן: ס )כג( 

ֹלֵקַח ֹׁשַחד ְלַהכֹות ֶנֶפׁש ָדם ָנִקי ְוָאַמר  ָארּורַמֵכה ֵרֵעהּו ַבָסֶתר ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן: ס )כה(  ָארּור)כד( 

ֲאֶׁשר לֹא ָיִקים ֶאת ִדְבֵרי ַהתֹוָרה ַהזֹאת ַלֲעשֹות אֹוָתם ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן:  ָארּורָכל ָהָעם ָאֵמן: ס )כו( 

 פ 

 רק ארורים, ולא אפילו ברכה אחת.

הטעם ברור, מפני שקיום ברית ושבועת מחויבות, מתבטאת דווקא בקללה, ולכן האריכה התורה 

בקללות תמיד יותר ויותר מן הברכות, שהלא על הברכה יכול אדם לומר אני מוותר על ברכה ועל 

 בוד מוחלט לקיים רצון ה'.המחויבות הכרוכה בה. הקללות מאידך, לא מותירים ברירה, ובהם שיע

 ברית ָאלה

  ;. לדוגמא4הם ההז אופןבמקרא, בכרותות שהרי כל האלות והבריתות 

בראשית )פרשת נח( פרק ט )ח( ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ֹנַח ְוֶאל ָבָניו ִאתֹו ֵלאֹמר: )ט( ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִקים  .2

: )י( ְוֵאת ָכל ֶנֶפׁש ַהַחָיה ֲאֶׁשר ִאְתֶכם ָבעֹוף ַבְבֵהָמה ּוְבָכל ֶאת ְבִריִתי ִאְתֶכם ְוֶאת ַזְרֲעֶכם ַאֲחֵריֶכם

ַחַית ָהָאֶרץ ִאְתֶכם ִמֹכל ֹיְצֵאי ַהֵתָבה ְלֹכל ַחַית ָהָאֶרץ: )יא( ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ְבִריִתי ִאְתֶכם ְולֹא ִיָכֵרת 

זֹאת אֹות ַהְבִרית ַמבּול ְלַׁשֵחת ָהָאֶרץ: )יב( ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים  ָכל ָבָשר עֹוד ִמֵּמי ַהַּמבּול ְולֹא ִיְהֶיה עֹוד

ין ָכל ֶנֶפש ַחָּיה ֲאֶשר ִאְתֶכם ְלֹדֹרת עֹוָלם: )יג( ֶאת ַקְשִתי ָנַתִתי  יֶכם ּובֵּ ינֵּ יִני ּובֵּ ן בֵּ ֲאֶשר ֲאִני ֹנתֵּ

ין ָהָאֶרץ: )י יִני ּובֵּ ד( ְוָהָיה ְבַעְנִני ָעָנן ַעל ָהָאֶרץ ְוִנְרֲאָתה ַהֶקֶשת ֶבָעָנן ְוָהְיָתה ְלאֹות ְבִרית בֵּ

ין ָכל ֶנֶפש ַחָּיה ְבָכל ָבָשר יֶכם ּובֵּ ינֵּ יִני ּובֵּ ְולֹא ִיְהֶיה עֹוד  ֶבָעָנן: )טו( ְוָזַכְרִתי ֶאת ְבִריִתי ֲאֶשר בֵּ

ין ֱאֹלִהים ְוָהְיָתה ַהֶקשֶ ַהַּמִים ְלַמבּול ְלַׁשֵחת ָכל ָבָשר: )טז(  ת ֶבָעָנן ּוְרִאיִתיָה ִלְזֹכר ְבִרית עֹוָלם בֵּ

ין ָכל ֶנֶפש ַחָּיה ְבָכל ָבָשר ֲאֶשר ַעל ָהָאֶרץ: )יז( ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ֹנַח זֹאת אֹות ַהְבִרית ֲאֶשר  ּובֵּ

ין ָכל ָבָשר ֲאֶשר ַעל ָהָאֶרץ יִני ּובֵּ  : פ ֲהִקֹמִתי בֵּ
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י ֹנַח עֹוד ַעל ָהָאֶרץ)ט( ִכי ֵמי ֹנַח זֹאת ִלי  :נדישעיהו פרק  ֲעֹבר מֵּ ֵכן ִנְׁשַבְעִתי  ֲאֶשר ִנְשַבְעִתי מֵּ

ּוְבִרית ִמְקֹצף ָעַלִיְך ּוִמְגָער ָבְך: )י( ִכי ֶהָהִרים ָימּוׁשּו ְוַהְגָבעֹות ְתמּוֶטָנה ְוַחְסִדי ֵמִאֵתְך לֹא ָימּוׁש 

 ָאַמר ְמַרֲחֵמְך ְיָי: ס ּוטְשלֹוִמי לֹא ָתמ

ואמרו בטעם האות הזה, כי הקשת לא עשאו שיהיו רגליו למעלה שיראה כאלו מן השמים  :רמב"ן

להראות שלא יורו בו מן השמים,  ,אבל עשאו בהפך מזהמורים בו, וישלח חציו ויפיצם בארץ, 

. ועוד שאין לקשת וכן דרך הנלחמים להפוך אותו בידם ככה כאשר יקראו לשלום למי שכנגדם

 יתר לכונן חצים עליו:

ֲאֶׁשר  , כביכול מכוונת קשת כלפי שמים, מאחר שברית שבועת מעלה היא,בארלבדרך פשט יש 

 . ִנְׁשַבְעִתי ֵמֲעֹבר ֵמי ֹנַח עֹוד ַעל ָהָאֶרץ

ְוִנְכְרָתה תֹו ְוָעֵרל ָזָכר ֲאֶׁשר לֹא ִיּמֹול ֶאת ְבַשר ָעְרלָ  :בראשית )פרשת לך לך( פרק יז פסוק יד .2

ַפר ַעֶמיָה ֶאת ְבִריִתי הֵּ  : ַהֶנֶפש ַהִהוא מֵּ

 קשתו ננערת, שנאמר עריה תעור קשתך. -ואמר רבי אלעזר: כל המסתכל בערוה : 5סנהדרין

ינֹופרשת תולדות פרק כו )כח( ַויֹאְמרּו ָראֹו ָרִאינּו ִכי ָהָיה ְיָי ִעָּמְך ַונֹאֶמר  שם .3 ינּו ְתִהי ָנא ָאָלה בֵּ תֵּ

יֶנָך ְוִנְכְרָתה ְבִרית ִעָמְך ינּו ּובֵּ ינֵּ ה ִעָמנּו ָרָעה: )כט( בֵּ ַכֲאֶׁשר לֹא ְנַגֲענּוָך ְוַכֲאֶׁשר ָעִשינּו  ִאם ַתֲעשֵּ

ְׁשתּו: )לא( ִעְּמָך ַרק טֹוב ַוְנַׁשֵלֲחָך ְבָׁשלֹום ַאָתה ַעָתה ְברּוְך ְיָי: )ל( ַוַיַעש ָלֶהם ִמְׁשֶתה ַויֹאְכלּו ַויִ 

)לב( ַוְיִהי ַביֹום ַההּוא ַוָיֹבאּו  ַוְיַׁשְלֵחם ִיְצָחק ַוֵיְלכּו ֵמִאתֹו ְבָׁשלֹום: ַוִּיָשְבעּו ִאיש ְלָאִחיוַוַיְׁשִכימּו ַבֹבֶקר 

ַוִּיְקָרא ֹאָתּה ִשְבָעה ָמִים: )לג(  ַעְבֵדי ִיְצָחק ַוַיִגדּו לֹו ַעל ֹאדֹות ַהְבֵאר ֲאֶׁשר ָחָפרּו ַויֹאְמרּו לֹו ָמָצאנּו

ר ֶשַבע ַעד ַהּיֹום ַהֶזה ם ָהִעיר ְבאֵּ ן שֵּ  : סַעל כֵּ

ְוָהָיה ְלֵעד ֵביִני ּוֵביֶנָך: )מח( ַויֹאֶמר  ְוַעָתה ְלָכה ִנְכְרָתה ְבִרית ֲאִני ָוָאָתהפרשת ויצא לא )מד(  שם .1

יֹום ַעל ֵכן ָקָרא ְׁשמֹו ַגְלֵעד: )מט( ְוַהִּמְצָפה ֲאֶׁשר ָאַמר ִיֶצף ְיָי ֵביִני ָלָבן ַהַגל ַהֶזה ֵעד ֵביִני ּוֵביְנָך הַ 

 ְרֵאה ּוֵביֶנָך ִכי ִנָסֵתר ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו: )נ( ִאם ְתַעֶנה ֶאת ְבֹנַתי ְוִאם ִתַקח ָנִׁשים ַעל ְבֹנַתי ֵאין ִאיׁש ִעָּמנּו

נא( ַויֹאֶמר ָלָבן ְלַיֲעֹקב ִהֵנה ַהַגל ַהֶזה ְוִהֵנה ַהַּמֵצָבה ֲאֶׁשר ָיִריִתי ֵביִני ּוֵביֶנָך: ֱאֹלִהים ֵעד ֵביִני ּוֵביֶנָך: )

)נב( ֵעד ַהַגל ַהֶזה ְוֵעָדה ַהַּמֵצָבה ִאם ָאִני לֹא ֶאֱעֹבר ֵאֶליָך ֶאת ַהַגל ַהֶזה ְוִאם ַאָתה לֹא ַתֲעֹבר ֵאַלי 

ֵצָבה ַהזֹאת ְלָרָעה: )נג( ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֵואֹלֵהי ָנחֹור ִיְׁשְפטּו ֵביֵנינּו ֱאֹלֵהי ֶאת ַהַגל ַהֶזה ְוֶאת ַהּמַ 

 ֲאִביֶהם ַוִיָשַבע ַיֲעֹקב ְבַפַחד ָאִביו ִיְצָחק: 

אבל יאמר והיה הברית לעד הקדוש ברוך הוא, לשון רש"י. ואיננו כמשמעו.  -והיה לעד : רמב"ן

 , כטעם והיו בך לאות ולמופת. יו יקולל בכל אלות הבריתבינותינו, כי העובר על

עד הגל הזה. ה"ר שלמה מטרויי"ש הוה כייל כלליה ואומר כל מקום שנאמר עד על  :הדר זקנים

כריתות ברית העובר על הברית נפרעין ממנו על ידי העד. וכן מצינו שישראל כרתו ברית לבלתי 

ו לעדה והעובד ע"ז בסקילה. וכן מצינו גבי חולדה עזוב את ה' דכתיב הנה האבן הזאת תהיה לנ

ובור בבחור שקדש בחורה אחת וישבע לה שלא יקח אחרת ולא היה שם אנשים להיות עדים 

בדבר. מה עשה מסר לה בעדות חולדה ובור לימים נשא אשה אחרת וילדה לו שני בנים האחד 

מר יד העדים תהיה בו בראשונה. גררו חולדה והאחד נפל לבור כמו כן לקה בעדיו לקיים מה שנא

וקשה דאמרי' הוא לבן הוא כושן רשעתים הוא בלעם ובלעם הלך לקלל את ישראל והיכן מצינו 

שנפרעו ממנו מכריתות ברית שביניהם. י"ל מצינו שנלחץ רגל בלעם בקיר והקיר הוא היה עד 

שנעצו חרב בגל בכריתות ברית והוא הגל המפורש כאן. ובחרב שנעץ בו נהרג דאיתא במדרש 

גם הוא לעדות ובו נהרג שנאמר ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב מדקאמר בחרב ש"מ חרב 

 . ספר ג"ן.פענח רזא .הידוע והוא חרב שנעצו בגל לעדות הברית: דעת זקנים מבעלי התוספות
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ְיָי ְוֵאת ָכל שמות )פרשת משפטים( פרק כד )ג( ַוָיבֹא ֹמֶׁשה ַוְיַסֵפר ָלָעם ֵאת ָכל ִדְבֵרי ספר  .1

ה ֵאת ַהִּמְׁשָפִטים ַוַיַען ָכל ָהָעם קֹול ֶאָחד ַויֹאְמרּו ָכל ַהְדָבִרים ֲאֶׁשר ִדֶבר ְיָי ַנֲעֶשה: )ד( ַוִיְכֹתב ֹמׁשֶ 

ֵנים ָעָשר ִׁשְבֵטי ִיְשָרֵאל: ָכל ִדְבֵרי ְיָי ַוַיְׁשֵכם ַבֹבֶקר ַוִיֶבן ִמְזֵבַח ַתַחת ָהָהר ּוְׁשֵתים ֶעְשֵרה ַמֵצָבה ִלְׁש 

ַוִּיַקח ֹמֶשה ֲחִצי )ה( ַוִיְׁשַלח ֶאת ַנֲעֵרי ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוַיֲעלּו ֹעֹלת ַוִיְזְבחּו ְזָבִחים ְׁשָלִמים ַליָי ָפִרים: )ו( 

חַ  י ָהָעם ַוִּיַקח סֵּ : )ז( ַהָדם ַוָּיֶשם ָבַאָגֹנת ַוֲחִצי ַהָדם ָזַרק ַעל ַהִמְזבֵּ ֶפר ַהְבִרית ַוִּיְקָרא ְבָאְזנֵּ

ה : )ח( ַוּיֹאְמרּו ֹכל ֲאֶשר ִדֶבר ְיָי ַנֲעֶשה ְוִנְשָמע ַוִּיַקח ֹמֶשה ֶאת ַהָדם ַוִּיְזֹרק ַעל ָהָעם ַוּיֹאֶמר ִהנֵּ

ֶלה  : ַדם ַהְבִרית ֲאֶשר ָכַרת ְיָי ִעָמֶכם ַעל ָכל ַהְדָבִרים ָהאֵּ

הזה הדם עליהם כדי שיכנסו בברית עם ויקח משה את הדם ויזרוק על העם. : רבינו בחיי

, ואותו כתם הדם שעל בגדיהם קרא הכתוב "עדי" לפי שהיה עדי להם הקדוש ברוך הוא בדם

וכבוד גדול, והיה להם עדות ואות שנכנסו בבריתו של הקדוש ברוך הוא, ועל כן כשחטאו בעגל 

עדיך מעליך". כלומר שיסירו מעליהם אותם הבגדים שהיו ועברו על הברית אמר להם: "הורד 

עדי להם, וזהו שאמר: "ויתנצלו בני ישראל את עדים", אותם הבגדים שנזרק עליהם דם הברית 

 ,שהיה עדות ואות בין הקדוש ברוך הוא וביניהם, ולמה כרת הקדוש ברוך הוא עמהם ברית בדם

, הריני מתיר דמכם לכרת ולמיתה ,לאו אם אתם מקיימים את התורה מוטב, ואם ,רמז להם

  זה כתב רבינו חננאל ז"ל.

להראות להם: שאם לא יקיימו ומה שלא כרת כאן בין בתרי בהמה כמו במקום אחר,  :בכור שור

. וכן הוא אומר "והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית", הברית יפרע מהם בדם, לכך כרת בדם

נשמע". נעשה: מה שמצוה עלינו, ונשמע: נקבל הברית, , ולכך נאמר "נעשה ו6וכן מפרש בהגדה

וראיה גדולה למה  :הדר זקניםהוסיף בכמו "אם שמוע תשמעו", דמתרגמינן: אם קבלא תקבלון. 

וכו' שפירשנו בשם ה"ר שלמה גבי עד הגל הזה שע"י העד עצמו נפרעים מן העובר על הברית 

  . התורה השלמה.חזקוני ,ר' חיים פלטיאלספר ג"ן. 

ְך ִמְתבֹוֶסֶסת ְבָדָמִיְך  יחזקאל פרק טז )ו( ָוֶאֱעֹבר ָעַלִיְךוב ָוֹאַמר ָלְך ְבָדַמִיְך ֲחִיי ָוֹאַמר ָלְך  -ָוֶאְראֵּ

ּוְשָעֵרְך : )ז( ְרָבָבה ְכֶצַמח ַהָשֶדה ְנַתִתיְך ַוִתְרִבי ַוִתְגְדִלי ַוָתֹבִאי ַבֲעִדי ֲעָדִיים ָׁשַדִים ָנֹכנּו ְבָדַמִיְך ֲחִיי

ת ֹדִדים ָוֶאְפֹרש ְכָנִפי ָעַלִיְך ָוֲאַכֶסה ִצֵּמַח ְוַאְת ֵעֹרם ְוֶעְרָיה: )ח( ָוֶאֱעֹבר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך  ְך עֵּ ה ִעתֵּ ְוִהנֵּ

ם ֲאֹדָני ְיִי ַוִתְהִיי ִלי ְך ָוֶאָשַבע ָלְך ָוָאבֹוא ִבְבִרית ֹאָתְך ְנאֻׁ ַעל ָדְכָרן ְקָים וְ  :תרגום יונתן וגו': ֶעְרָותֵּ

ן ִבְדָמא ֲאָבַהְתכֹון ֳקָדֵמי ִאְתְגֵליִתי ְלִמְפַרְקכֹון ֲאֵרי ְגֵלי ֳקָדֵמי ֲאֵרי ַאתּון ְמַעַנן ְבִׁשְעבּוְדכֹון ַוֲאָמִרית ְלכֹו

 ְדָמהּוִלָתא ָאחֹוס ֲעֵליכֹון ַוֲאַמֵרית ְלכֹון ְבַדם ִפְסָחא ֶאְפרֹוק ַיְתכֹון:

ְך :יאזכריה פרק ט פסוק   ִׁשַלְחִתי ֲאִסיַרִיְך ִמבֹור ֵאין ַמִים בֹו: ַגם ַאְת ְבַדם ְבִריתֵּ

ןבמדבר פרשת נשא פרק ה )יט(  .1 ְוָאַמר ֶאל ָהִאָשה ִאם לֹא ָׁשַכב ִאיׁש ֹאָתְך  ְוִהְשִביַע ֹאָתּה ַהֹכהֵּ

ַהְמָאֲרִרים ָהֵאֶלה: )כ( ְוַאְת ִכי ָשִטית ַתַחת  ְוִאם לֹא ָשִטית ֻטְמָאה ַתַחת ִאיֵׁשְך ִהָנִקי ִמֵּמי ַהָּמִרים

ן ֶאת ָהִאָשה ִאיֵׁשְך ְוִכי ִנְטֵמאת ַוִיֵתן ִאיׁש ָבְך ֶאת ְׁשָכְבתֹו ִמַבְלֲעֵדי ִאיֵׁשְך: )כא(  ְוִהְשִביַע ַהֹכהֵּ

ַעת ָהָאָלה ן ְיָי אֹוָתְך ְלָאלָ ְוָאַמר ַהֹכֵהן ָלִאָשה  ִבְשבֻׁ ְךִיתֵּ ָעה ְבתֹוְך ַעמֵּ ְבֵתת ְיָי ֶאת ְיֵרֵכְך  ה ְוִלְשבֻׁ

ְמָרה ֹנֶפֶלת ְוֶאת ִבְטֵנְך ָצָבה: )כב( ּוָבאּו ַהַּמִים ַהְמָאְרִרים ָהֵאֶלה ְבֵמַעִיְך ַלְצבֹות ֶבֶטן ְוַלְנִפל ָיֵרְך ְואָ 

ן בַ ָהִאָשה ָאֵמן ָאֵמן: )כג(  ֶלה ַהֹכהֵּ ֶפרְוָכַתב ֶאת ָהָאֹלת ָהאֵּ ּוָמָחה ֶאל ֵמי ַהָּמִרים: )כד( ְוִהְׁשָקה  סֵּ

ֶאת ָהִאָשה ֶאת ֵמי ַהָּמִרים ַהְמָאֲרִרים ּוָבאּו ָבּה ַהַּמִים ַהְמָאֲרִרים ְלָמִרים: )כז( ְוִהְׁשָקּה ֶאת ַהַּמִים 

ים ְלָמִרים ְוָצְבָתה ִבְטָנּה ְוָנְפָלה ְוָהְיָתה ִאם ִנְטְמָאה ַוִתְמֹעל ַמַעל ְבִאיָׁשּה ּוָבאּו ָבּה ַהַּמִים ַהְמָאֲרִר 

: )כח( ְוִאם לֹא ִנְטְמָאה ָהִאָשה ּוְטֹהָרה ִהוא ְוִנְקָתה ְוִנְזְרָעה ְוָהְיָתה ָהִאָשה ְלָאָלה ְבֶקֶרב ַעָמּהְיֵרָכּה 

 ָזַרע: 

                                     

 לא ברור באיזה הגדה ומדרש. 6
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י כְ ירמיהו פרק לד )ח( ַהָדָבר ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ְיָי  .7 ֹרת ַהֶמֶלְך ִצְדִקָּיהּו ְבִרית ֶאת ַאֲחרֵּ

ִלְקרֹא ָלֶהם ְדרֹור: )ט( ְלַׁשַלח ִאיׁש ֶאת ַעְבדֹו ְוִאיׁש ֶאת ִׁשְפָחתֹו ָהִעְבִרי  ָכל ָהָעם ֲאֶשר ִבירּוָשַלִם

ַהָשִרים ְוָכל ָהָעם ֲאֶשר  ַוִּיְשְמעּו ָכלְוָהִעְבִרָיה ָחְפִׁשים ְלִבְלִתי ֲעָבד ָבם ִביהּוִדי ָאִחיהּו ִאיׁש: )י( 

ְלַׁשַלח ִאיׁש ֶאת ַעְבדֹו ְוִאיׁש ֶאת ִׁשְפָחתֹו ָחְפִׁשים ְלִבְלִתי ֲעָבד ָבם עֹוד ַוִיְׁשְמעּו ַוְיַׁשֵלחּו:  ָבאּו ַבְבִרית

ּו ָחְפִׁשים ויכבישום ַוִיְכְבׁשּום )יא( ַוָיׁשּובּו ַאֲחֵרי ֵכן ַוָיִׁשבּו ֶאת ָהֲעָבִדים ְוֶאת ַהְשָפחֹות ֲאֶׁשר ִׁשְלח

ל ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות: ס )יב( ַוְיִהי ְדַבר ְיָי ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ְיָי ֵלאֹמר: )יג( ֹכה ָאַמר ְיָי ֱאֹלֵהי ִיְשָראֵ 

יֶכם ֲעָבִדים ֵלאֹמר: )יד( ִמֵקץ ְביֹום הֹוִצִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵבית  ָאֹנִכי ָכַרִתי ְבִרית ֶאת ֲאבֹותֵּ

ֵמִעָּמְך ֶׁשַבע ָׁשִנים ְתַׁשְלחּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ָהִעְבִרי ֲאֶׁשר ִיָּמֵכר ְלָך ַוֲעָבְדָך ֵׁשׁש ָׁשִנים ְוִׁשַלְחתֹו ָחְפִׁשי 

ַתֲעשּו ֶאת ַהָיָׁשר ְבֵעיַני ְולֹא ָׁשְמעּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵאַלי ְולֹא ִהטּו ֶאת ָאְזָנם: )טו( ַוָתֻׁשבּו ַאֶתם ַהיֹום וַ 

: )טז( ַוָתֻׁשבּו ַוְתַחְללּו ַוִתְכְרתּו ְבִרית ְלָפַני ַבַבִית ֲאֶשר ִנְקָרא ְשִמי ָעָליוִלְקרֹא ְדרֹור ִאיׁש ְלֵרֵעהּו 

ים ְלַנְפָׁשם ַוִתְכְבׁשּו ֹאָתם ֶאת ְׁשִמי ַוָתִׁשבּו ִאיׁש ֶאת ַעְבדֹו ְוִאיׁש ֶאת ִׁשְפָחתֹו ֲאֶׁשר ִׁשַלְחֶתם ָחְפִׁש 

ן ֹכה ָאַמר ְייָ ִלְהיֹות ָלֶכם ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות: ס )יז(  ַאֶתם לֹא ְׁשַמְעֶתם ֵאַלי ִלְקרֹא ְדרֹור ִאיׁש  ָלכֵּ

ָעב ְוָנַתִתי ֶאְתֶכם ְלָאִחיו ְוִאיׁש ְלֵרֵעהּו ִהְנִני ֹקֵרא ָלֶכם ְדרֹור ְנֻאם ְיָי ֶאל ַהֶחֶרב ֶאל ַהֶדֶבר ְוֶאל ָהרָ 

ִקימּו לזועה ְלַזֲעָוה ְלֹכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ: )יח(  ְוָנַתִתי ֶאת ָהֲאָנִשים ָהֹעְבִרים ֶאת ְבִרִתי ֲאֶשר לֹא הֵּ

ין ְבָתָריו ֶגל ֲאֶשר ָכְרתּו ִלְשַנִים ַוַּיַעְברּו בֵּ י ַהְבִרית ֲאֶשר ָכְרתּו ְלָפָני ָהעֵּ ט( ָשֵרי ְיהּוָדה : )יֶאת ִדְברֵּ

ֶגלְוָשֵרי ְירּוָׁשַלִם ַהָסִרִסים ְוַהֹכֲהִנים ְוֹכל ַעם ָהָאֶרץ  י ָהעֵּ ין ִבְתרֵּ : )כ( ְוָנַתִתי אֹוָתם ְבַיד ָהֹעְבִרים בֵּ

: )כא( ְוֶאת ֹאְיֵביֶהם ּוְבַיד ְמַבְקֵׁשי ַנְפָׁשם ְוָהְיָתה ִנְבָלָתם ְלַמֲאָכל ְלעֹוף ַהָשַמִים ּוְלֶבֱהַמת ָהָאֶרץ

ֹעִלים ִצְדִקָיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְוֶאת ָשָריו ֶאֵתן ְבַיד ֹאְיֵביֶהם ּוְבַיד ְמַבְקֵׁשי ַנְפָׁשם ּוְבַיד ֵחיל ֶמֶלְך ָבֶבל הָ 

ְשָרֻפָה ָבֵאׁש ֵמֲעֵליֶכם: )כב( ִהְנִני ְמַצֶּוה ְנֻאם ְיָי ַוֲהִׁשֹבִתים ֶאל ָהִעיר ַהזֹאת ְוִנְלֲחמּו ָעֶליָה ּוְלָכדּוָה ּו

 ְוֶאת ָעֵרי ְיהּוָדה ֶאֵתן ְׁשָמָמה ֵמֵאין ֹיֵׁשב: פ

כשחזרו וכבשום, כרתו כולם ברית למרוד במקום, וכרתו עגל  -העגל אשר כרתו לשנים  רש"י:

וֵיָחלק  תרבָ לשנים ועברו בין בתריו, למרוד בו. והיא היתה ברית חזקה וגמורה, לאמר: ככה יִ 

 וסף קרא, ר' מנחם בן שמעון, רי"ד.הר' י העובר עליה.

 [ריתות]ברוב : בראשית )פרשת לך לך( פרק טו פסוק יח -שכל טוב מן העניין, המפורש ב

שבמקרא שנאמר בהם כריתה, אינו אלא ע"י חלוקת דבר, כרת ה' את אברהם ברית, בין 

ברית  הבתרים, כשכרת ברית עם אבימלך, ע"י הצבת שבע כבשות לבד, ה' אלהים כרת עמנו

בחורב, ע"י דם ברית אשר חילק ושם חצין באגנות וחצין זרק על המזבח, ועתה לכה ונכרתה 

ברית אני ואתה, ע"י הגל והמצבה אשר ירה ביניהם, ובימי ירמיה כשכרתו ברית של העבדים, 

ואשר : )פרשת ויצא( פרק לא פסוק נא שם ע"י העגל אשר בתרו לשנים. ישמע חכם ויוסף לקח:

ני ובינך. א"ר יצחק כזה שמורה את החנית, וזה שכבר דרשינן שרוב בריתות אינן נכרתין יריתי בי

אלא ע"י דבר מופלג, כמו ברית של בין הבתרים, וברית זה שע"י הגל ומצבה, וברית חורב ע"י 

החציית הדם, וברית התורה שעל שתי הלוחות, וברית יהוידע ע"י החציית הדם, וברית ירמיה 

 :ע"י בתרי העגל

רּו ְבִרית עֹוָלם: )ה( ְוָהָאֶרץ ָחְנָפה ַתַחת ֹיְׁשֶביָה ִכי ָעְברּו תֹוֹרת ָחְלפּו ֹחק  :ישעיהו פרק כדב .8 פֵּ הֵּ

ן ָאָלה ָאְכָלה ֶאֶרץ  ַוֶיְאְׁשמּו ֹיְׁשֵבי ָבּה ַעל ֵכן ָחרּו ֹיְׁשֵבי ֶאֶרץ ְוִנְׁשַאר ֱאנֹוׁש ִמְזָער: )ו( ַעל כֵּ

 -ֲאֶשר ָבִזית ָאָלה ֹכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיִי ועשית ְוָעִשיִתי אֹוָתְך ַכֲאֶׁשר ָעִשית  יחזקאל פרק טז )נט( ִכי .2

ר ְבִרית  וגו': ְלָהפֵּ

פרק יז )יא( ַוְיִהי ְדַבר ְיָי ֵאַלי ֵלאֹמר: )יב( ֱאָמר ָנא ְלֵבית ַהֶּמִרי ֲהלֹא ְיַדְעֶתם ָמה ֵאֶלה שם  .25

ָׁשַלִם ַוִיַקח ֶאת ַמְלָכּה ְוֶאת ָשֶריָה ַוָיֵבא אֹוָתם ֵאָליו ָבֶבָלה: )יג( ַוִיַקח ֱאֹמר ִהֵנה ָבא ֶמֶלְך ָבֶבל ְירּו

א ֹאתֹו ְבָאָלהִמֶזַרע ַהְּמלּוָכה  ְוֶאת ֵאיֵלי ָהָאֶרץ ָלָקח: )יד( ִלְהיֹות ַמְמָלָכה  ַוִּיְכֹרת ִאתֹו ְבִרית ַוָּיבֵּ

: )טו( ַוִיְמָרד בֹו ִלְׁשֹלַח ַמְלָאָכיו ִמְצַרִים ָלֶתת לֹו ר ֶאת ְבִריתֹו ְלָעְמָדּהִלְשמֹ ְׁשָפָלה ְלִבְלִתי ִהְתַנֵשא 

ר ְבִרית ְוִנְמָלטסּוִסים ְוַעם ָרב  פֵּ ֶלה ְוהֵּ ה אֵּ ט ָהֹעשֵּ ִאם לֹא : )טז( ַחי ָאִני ְנֻאם ֲאֹדָני ְיִי ֲהִיְצָלח ֲהִיָמלֵּ
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ר ֶאת ְבִריתֹו ִאתֹו ְבתֹוְך ָבֶבל ָימּותִבְמקֹום ַהֶמֶלְך ַהַמְמִליְך ֹאתֹו אֲ  פֵּ : ֶשר ָבָזה ֶאת ָאָלתֹו ַוֲאֶשר הֵּ

ית )יז( ְולֹא ְבַחִיל ָגדֹול ּוְבָקָהל ָרב ַיֲעֶשה אֹותֹו ַפְרֹעה ַבִּמְלָחָמה ִבְׁשֹפְך ֹסְלָלה ּוִבְבנֹות ָדֵיק ְלַהְכִר 

רְנָפׁשֹות ַרבֹות: )יח(  ן  ּוָבָזה ָאָלה ְלָהפֵּ ט: ס )יט( ָלכֵּ ֶלה ָעָשה לֹא ִיָמלֵּ ה ָנַתן ָידֹו ְוָכל אֵּ ְבִרית ְוִהנֵּ

ִפיר ּוְנַתִתיו ְברֹאשֹו : )כ( ּוָפַרְשִתי ֹכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיִי ַחי ָאִני ִאם לֹא ָאָלִתי ֲאֶשר ָבָזה ּוְבִריִתי ֲאֶשר הֵּ

יאֹוִתיהּו ָבֶבָלה ְוִנְׁשַפְטִתי ִאתֹו ָׁשם ַמֲעלֹו ֲאֶׁשר ָמַעל ִבי: )כא( ְוֵאת ָעָליו ִרְׁשִתי ְוִנְתַפש ִבְמצּוָדִתי ַוֲהבִ 

ִדַבְרִתי:  ָכל מברחו ִמְבָרָחיו ְבָכל ֲאַגָפיו ַבֶחֶרב ִיֹפלּו ְוַהִנְׁשָאִרים ְלָכל רּוַח ִיָפֵרשּו ִויַדְעֶתם ִכי ֲאִני ְייָ 

 ס 

 ּוָפַרח ָכרֹאׁש ִמְׁשָפט ַעל ַתְלֵמי ָשָדי: ָכֹרת ְבִרית -ָאלֹות ָשְוא ָבִרים הושע פרק י )ד( ִדְברּו ְד  .22

 דם ברית -דם בתולים 

, שנאמר: אפילו מזבח מוריד עליו דמעות -כל המגרש אשתו ראשונה דאמר ר' אלעזר: : 7גיטין

נחה ולקחת רצון וזאת שנית תעשו כסות דמעה את מזבח ה' בכי ואנקה מאין ]עוד[ פנות אל המ

והיא חברתך  אשר אתה בגדתה בהעל כי ה' העיד בינך ובין אשת נעוריך מידכם, ואמרתם על מה 

ואינה כורתת אמר רב שמואל בר אוניא משמיה דרב: אשה גולם היא, : 8סנהדרין. ואשת בריתך

: 9בותכתוב, שנאמר כי בועליך עושיך ה' צבאות שמו. תוספות הרא"ש ברית אלא למי שעשאה כלי

דאמרינן אין אשה כורתת ברית  ,משום דכתיב כי בועליך עושיך ,בעילה הראשונה קורא בעילת מצוה

קרי  ,ולפי שבעילה ראשונה כורתין ברית ונדבקין יחד ובאין לידי פריה ורביה ,אלא למי שעשאה כלי

 ובמקבילות.  לה בעילת מצוה.

ור"י שמע  ,אומר ר"ת משום דגט גימטריא י"ב ,ומה שנוהגים לכתוב י"ב שורות בגט: 10תוספות גיטין

כשיעור י"ב שיטין המפסיקין בין  ,משום דכתיב ספר כריתות ,בשם רב האי גאון ובשם רבינו סעדיה

 ,כדאמר בבבא בתרא שצריך להניח ארבעה שיטין בין כל ספר וספר ,ארבעה חומשי ספר תורה

קובץ שיטות וב ר ושונה מה שלמעלה.שאינו אלא חוז ,והפסק שבין וידבר למשנה תורה לא חשיב

לרבי' האיי גאון ז"ל. וששאלתם על לשון הגט מאי לשון גט, שהרי לא מצינו אותו לא : קמאי גיטין

וכתב לה ספר  ום כדכתי' במשנה תורהבלשון תורה ולא בלשון נביאים וכתובים, אלא בלשון תרג

ים לקרות גט, או יאמרו לו כריתות או כתב כריתות ומתרגמי' ויכתוב לה גט פיטורין וגו', מה ראו חכמ

גירושין, מאי לשון גט, זהו טעמו של דבר, גט נוטריקון הוא י"ב חשבונו שי"ב שיטין הוא וכשר הוא 

אי זה ספר כריתות אמכם אשר שלחתיה וגו',  ספר כריתות, ועוד כתי'שצריך להיות בו, וסמך לדבר 

קט ספר, ללמד שצריך להיות בו שיטין כמנין השטין שהיה יכול לומ' אי זה כריתות אמכם, אמאי נ

שחולקות בין ספר לספר בכל התורה, ג' שטין בין ספר לספר שצריך להיות בו שטין שהם י"ב שטין 

 לכל התורה, וכתב לה ספר כריתות במשנה תורה, ששם נשלמות י"ב שטין וזהו טעמו של גט. ע"כ.

]גט[, ונהגו לכתוב בו י"ב בגמטור : 11ספר העיטור "ז[.]תשובות חכמי פרובינציא הלכ' גיטין סימן מ

בין כל ספר וספר של חומש והן י"ב שיטין ולכך נקרא ]שיש הפסק[ ומפרשי טעמא כנגד ג' שיטין 

ספר כריתת ב"פ כתיב ובכל פעם חסר ו' הרי חסרון ב' ווי"ן הם : פרשת כי תצאבפענח רזא  כריתות.

                                     

 '.ב, א"סנהדרין כב .', ב'צ 7

 '.ב, ב"כ 8

 '., א'ד 9

 .', א'ב 10

 .גט – 'אות ג 11
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יש אומרים שגט הוא לשון שבר, : 12אבן העזר -לבוש גט: י"ב כמספר גט לרמז על י"ב שיטין שב

כדאמרינן בירושלמי הני עכברי רשיעי לא דיין דאכלי אלא דגייטי, פירוש לא די להני עכברים שאוכלין 

הגין אלא שגם שוברים, לכך קראו שטר זה גט מפני שהוא כורת ושובר בין האיש והאשה. ולזכר זה נו

 'וכו לכתוב י"ב שורות כמספרו

אבל ברכה זו שהיא דרך שבח והודאה על שמחת הזיווג  :ברכת אירוסין ונישואין -ספר אבודרהם 

חותם משמח חתן עם הכלה שמשמע החתן לבדו שישמח על עסקי הכלה, שכן כתוב ומשוש חתן על 

והיו לבשר אחד לבשר בגימטריא  13כלה. ועוד מפני שהבתולה יש לה צער בתולים. ואיתא במדרש

מלמד שלעולם לא יהיו לבשר אחד אלא בחור ובתולה. וזהו שאמרו ז"ל אין האשה  ,םדם בתולי

עם  ,ואף על פי שאין דם ברית אלא בזכר: 14כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי. בן יהוידע על שבת

שהוא פתח של מצות פריה ורביה, שאין האשה ראויה  ,כל זה עשה הקב"ה גם בנקבה דם בתולים

יף דם בתוליה, ונמצא דם ברית ניטף מן הזכר ביום שמיני ללידתו, ודם בתולים להוליד אלא עד שתט

כן תקנו ברכה על  ,ולכן כמו שתיקנו ברכה על דם בריתנוטף מן הנקבה בחופתה במצוה ראשונה, 

וך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר צג אגוז רב ,כנזכר בש"ע אה"ע סי' ס"ב, וזה נוסחה ,דם בתולים

על כן אילת אהבים שמרה בטהרה וחק , בל ימשול עוד זר במעין חתוםת העמקים, בגן עדן שושנ

. ויש אומרים שאין מברכים אותה בלא כוס עיין שם, וגם ברוך הבוחר בזרעו של אברהם, לא הפרה

 ,לדעת החולקין צריך לברך אותה אלא שמברכין בלא שם ומלכות, וראה כמה חביבין דם בתולים

ת צריך לכסות בברכה, לפי שהעופות כיסו דם בתולים שנשר מרבקה אמנו דארז"ל טעם שדם עופו

הראהו  :15עליה השלום, ונשאר שמור תחת צילם, עד שבא יצחק אבינו וראה אותו ובירך עליו: הרד"ל

צאצאיו חתם באות ברית קודש, ולפ"ד המכילתא בא  ,חותמו כו' וברח כו'. כלשון מטבע ברכת מילה

מעין חתום אלו הזכרים, י"ל שמזה יצא שרש שם חותם על אות ברית )אבל ]ה[ ושה"ר ]ד[ שדרשו 

משמע שתפסו לפרש מעין חתום על הנקיבות(.  ,מיסוד ברכת בתולים, בל ימשול זר במעין חתום

 שיח יצחק.

 דברי הברית

שם בסוף לכן, גם במעמד הברכה והקללה המדובר שבכניסה לארץ, שהם מ"דברי הברית", כמפורש 

ית: ט"ח ס"בדברים כיא, פרשה הה י ַהְבִרִ֜ ֵ֨ ֶלהֵ֩ ִדְברֵּ ל  אֵֵּ֩ ת ֶאת־ְבֵנֵ֥י ִיְשָרֵאֵ֖ ה ִלְכֹרֹ֛ ֶׁשר־ִצָּוָּ֧ה ְיֹהָוָ֣ה ֶאת־ֹמֶׁשֶׁ֗ אֲֽ

ב  ֶרץ מֹוָאָ֑ ית -ְבֶאָ֣ ד ַהְבִרִ֔ ב׃ ִמְלַבַ֣ ם ְבֹחֵרֵֽ ת ִאָתֵ֖ י  :פרק כט פסוק ח שם ֲאֶׁשר־ָכַרֵ֥ ּוְשַמְרֶתם ֶאת ִדְברֵּ

 –לכרות את בני ישראל  ַוֲעִשיֶתם ֹאָתם ְלַמַען ַתְשִכילּו ֵאת ָכל ֲאֶׁשר ַתֲעשּון: רש"י: ַהְבִרית ַהזֹאת

, אוקספורד 2כן בכ"י ליידן ] קללות –מלבד הברית  .באלה ובשבועהשיקבלו עליהם את התורה 

שנאמרו  שבתורת כהנים[ חסרה מלת: "קללות" 2. בכ"י לייפציג 21227, לונדון 1, מינכן 31אופ' 

ברור שיבנה המזבח בהר עיבל דווקא, שעיקר דברי האלה והברית תלויים בו, ולא , הלא בסיני

 בברכות שבהר גריזים.

תקימו את האבנים האלה... בהר עיבל: עתה קבע להם  :בכור שורמעין העניין נמצא מפורש בלשון ה

הא נכתבת שם לפניהם עיבל, צוה שת -לפי שהיתה הקללה כנגד הר מקום להיות מונחות שם, 

                                     

 .א"ה סעיף י"סימן קכ 12

 עיין הערות שבס' אבודרהם נדמ"ח. 13

 '.ז/ב"דף קל 14

 .ז"אות נ 'פרק י 15
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. ועוד להיות נחמה לאותן שעומדין על הקללה עליהם הקללה אם לא יקיימוה]שיקבלו[  (כשיקבלו)

 -ובנית שם מזבח לה': לפי שלא יקשה בעיניהם לאותם שעומדין בהר  בהר עיבל, שהתורה אצלם.

ו להם סעד, שהם עיבל, צוה לעשות המזבח בהר עיבל, ולזבוח עליו זבח שלמים ולשמוח שם, שיהי

כי עומדים אצל המזבח ומקום השמחה, דכתיב "וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני ה' אלהיך", 

בהר עיבל להיות נחמה ולישב את דעתם לאותם העומדים  :חזקוני .שם תהא שכינה שורה עמהם

ושמחת  ומטעם זה כתיב ובנית שם מזבח וגו' וכתיב וזבחת שלמיך ואכלת שם ,על הקללה בהר עיבל

 לפני ה' אלוקיך ללמדך ששכינה ביניהם.

)טו( ְוִאם ְבֻחֹקַתי ִתְמָאסּו ְוִאם ֶאת ִמְׁשָפַטי ִתְגַעל ַנְפְׁשֶכם  :ויקרא )פרשת בחקותי( פרק כואף בספר 

 :פסוק כה וגו' ְלַהְפְרֶכם ֶאת ְבִריִתי: )טז( ַאף ֲאִני ֶאֱעֶשה זֹאת ָלֶכםְלִבְלִתי ֲעשֹות ֶאת ָכל ִמְצֹוַתי 

יֶכם ֶחֶרב ֹנֶקֶמת ְנַקם ְבִרית אִתי ֲעלֵּ בֵּ  ְוֶנֱאַסְפֶתם ֶאל ָעֵריֶכם ְוִׁשַלְחִתי ֶדֶבר ְבתֹוְכֶכם ְוִנַתֶתם ְבַיד אֹוֵיב: ְוהֵּ

ְזֹכר ְוָהָאֶרץ ְוָזַכְרִתי ֶאת ְבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ְבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְבִריִתי ַאְבָרָהם אֶ )מב( וגו'. 

ם ִיְרצּו ֶאת ֲעֹוָנם ֶהם ְוהֵּ ֶהם ְוִתֶרץ ֶאת ַשְבֹתֶתיָה ָבְהַשָמה מֵּ ב מֵּ ָעזֵּ ַיַען ּוְבַיַען  ֶאְזֹכר: )מג( ְוָהָאֶרץ תֵּ

ִתְשְכחּו  ִהָשְמרּו ָלֶכם ֶפן)כג(  :דברים )פרשת ואתחנן( פרק ד ְבִמְׁשָפַטי ָמָאסּו ְוֶאת ֻחֹקַתי ָגֲעָלה ַנְפָׁשם:

יֶכם ֲאֶשר ָכַרת ִעָמֶכם ִכי ְיָי ַוֲעִשיֶתם ָלֶכם ֶפֶסל ְתמּוַנת ֹכל ֲאֶׁשר ִצְּוָך ְיָי ֱאֹלֶהיָך: )כד(  ֶאת ְבִרית ְיָי ֱאֹלהֵּ

ל ַקָנא ש ֹאְכָלה הּוא אֵּ  : ֱאֹלֶהיָך אֵּ

, כי טעם לברך, ברוך וחז"ל אמרו :ד"ז פסוק י"פרק כ ספר דבריםאבן עזרא בפרט לפי פשוטו, ב

האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה, וכן הכל. ועל דרך הפשט, הברכה היא: ברוך אתה בעיר, והקללה 

 הפך זה, והעד בספר יהושע. -

ודעת הראב"ע ע"ד הפשט הברכה היא פרשת והיה אם שמוע תשמע, והקללה  :הכתב והקבלהבפי' 

רורים, ונסתייע בזה ממה שאמר בספר היא להפך, כפי מה שנזכרו בפרשה כאן אחר פרשת הא

ובספר תורה לא נזכרה הברכה שכנגד יהושע שקרא הברכה והקללה כמו שכתוב בספר התורה, 

. אבל הברכה היא פרשת והיה אם לכן יתכן שאין הקללה הארורים ולא הברכה חלופיהן ,הארורים

דאיתא  מן הירושלמיולדעתי מסתייען דברי הראב"ע שמוע, והקללה היא והיה אם לא תשמעו. 

התם בסוטה. יכול אלו שבהר גרזים היו אומרים ברכות ואלו שבהר עיבל אמרו קללות, ת"ל הברכות 

והקללות אלו ואלו אמרו ברכות, אלו ואלו אמרו קללות. יכול אלו שבהר גרזים עונין אחר הברכות אמן 

אמן, אלו ואלו היו עונין אמן  ואלו שבהר עיבל היו עונין אמן אחר הקללות ת"ל וענו כל העם ואמרו

אחר הברכות והקללות. ע"כ. הזכירו בזה תרי עניני, אלו ואלו היו אומרים ברכות וקללות. אלו ואלו 

היו עונין אמן אחר הקללות והברכות, מזה מבואר דשני דברים היה להם לעשות, אמירת ברכות 

תן ברכות וקללות עצמן שהיו עונים וקללות, ועניית אמן אחר ברכות וקללות, ולא יתכן שיאמרו או

שלמי שמלבד עניית אמן אחר ברכות וקללות דלויים היו אומרים אחריהם אמן, אלא ודאי דדעת הירו

והם פרשת והיה אם תשמעו שנאמר בו ובאו עליך כל הברכות  פרשיות שהוזכרו בו ברכות וקללות,

 וכו' זה כדברי הראב"עופרשת והיה אם לא תשמעו שנאמר בו ובאו עליך כל הקללות. ו

וזכר שכתב שם על אבני המזבח פתשגן תורת משה אשר כתבה  :א"פסוק ל 'רלב"ג יהושע פרק חוב

 ,לפני בני ישראל והנה כבר נתבאר בתורה שכבר שדו אותם בשיד כדי שיכתבו שם כתב מבואר

 ,הואחשוב שמה שכתב שם הוא זאת הברכה והקללה אשר קראו בזה המקום ככתו' בתור' מש

וזה לאות שמה שכתב שם לא  ,וזהו מ"ש שכבר קרא שם את כל דברי התורה הברכה והקללה

ואם אי אפשר אלא שנודה שכתב שם כל התורה הנה אין זה זר מאד כל שכן אם  ,היה בו זולת זה

היה המזבח גדול וגבוה ובכלל הנה אם היה בגודל מזבח בית שני לפי מה שספרו ממנו רבותינו ז"ל 

ל זה בכתיבה בינונית, והנה זה הוא הנראה בעיני ר"ל שמה שנכתב שם כלל התורה ואי היה מכי

אפשר שנאמר שיהיה משנה תורת משה רמז לעשר' הדברות עד שנאמר שלא כתב שם כי אם עשרת 
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הדברים וזה שהוא זכר שכבר כתבם משה לפני בני ישראל ומה שכתב שם משה לפני בני ישראל 

הדברים לבד וקצת המפרשים אמרו שכבר כתב שם רמזים קצרים מתרי"ג היה כלל התורה לא עשר 

מצות כמו הענין באזהרות אשר נהגנו לקראם בחג השבועות שיש בהם רמזים קצרים מתרי"ג מצות 

וזה רחוק בעיני שכבר נזכר בתורה וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב וזה 

 וכו'באופן שלם מורה שמה שנכתב בתורה היה מבואר 

 בברית ובאלה

פרק כט )ט( ַאֶתם ִנָצִבים ַהיֹום ֻכְלֶכם ִלְפֵני ְייָ ֱאֹלֵהיֶכם ָראֵׁשיֶכם ִׁשְבֵטיֶכם : פרשת נצביםהעניין ניכר גם ב

ֹחֵטב ֵעֶציָך ַעד ֹׁשֵאב ִזְקֵניֶכם ְוֹׁשְטֵריֶכם ֹכל ִאיׁש ִיְשָרֵאל: )י( ַטְפֶכם ְנֵׁשיֶכם ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ְבֶקֶרב ַמֲחֶניָך מֵ 

ת ִעְמָך ַהּיֹוםֵמיֶמיָך: )יא(  : )יב( ְלַמַען ָהִקים ֹאְתָך ְלָעְבְרָך ִבְבִרית ְיָי ֱאֹלֶהיָך ּוְבָאָלתֹו ֲאֶשר ְיָי ֱאֹלֶהיָך ֹכרֵּ

ֲאֹבֶתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב: ַהיֹום לֹו ְלָעם ְוהּוא ִיְהֶיה ְלָך ֵלאֹלִהים ַכֲאֶׁשר ִדֶבר ָלְך ְוַכֲאֶׁשר ִנְׁשַבע לַ 

ת ֶאת ַהְבִרית ַהזֹאת ְוֶאת ָהָאָלה ַהזֹאת)יג(  : )יד( ִכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ֹפה ְולֹא ִאְתֶכם ְלַבְדֶכם ָאֹנִכי ֹכרֵּ

יֹום: )טו( ִכי ַאֶתם ְיַדְעֶתם ֵאת ֲאֶׁשר ָיַׁשְבנּו ִעָּמנּו ֹעֵמד ַהיֹום ִלְפֵני ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְוֵאת ֲאֶׁשר ֵאיֶננּו ֹפה ִעָּמנּו הַ 

ֵליֶהם ֵעץ ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוֵאת ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ְבֶקֶרב ַהגֹוִים ֲאֶׁשר ֲעַבְרֶתם: )טז( ַוִתְראּו ֶאת ִׁשקּוֵציֶהם ְוֵאת ִגלֻ 

ִאיׁש אֹו ִאָשה אֹו ִמְׁשָפָחה אֹו ֵׁשֶבט ֲאֶׁשר ְלָבבֹו ֹפֶנה ַהיֹום  ָוֶאֶבן ֶכֶסף ְוָזָהב ֲאֶׁשר ִעָּמֶהם: )יז( ֶפן ֵיׁש ָבֶכם

ְוָהָיה ֵמִעם ְיָי ֱאֹלֵהינּו ָלֶלֶכת ַלֲעֹבד ֶאת ֱאֹלֵהי ַהגֹוִים ָהֵהם ֶפן ֵיׁש ָבֶכם ֹׁשֶרׁש ֹפֶרה רֹאׁש ְוַלֲעָנה: )יח( 

י ָהָאָלה ַהזֹאת ִבְלָבבֹו ֵלאֹמר ָׁשלֹום ִיְהֶיה ִלי ִכי ִבְׁשִררּות ִלִבי ֵאֵלְך ְלַמַען ְספֹות  ְוִהְתָבֵרְך ְבָשְמעֹו ֶאת ִדְברֵּ

ְוָרְבָצה בֹו ָכל ָהָאָלה ָהָרָוה ֶאת ַהְצֵמָאה: )יט( לֹא יֹאֶבה ְייָ ְסֹלַח לֹו ִכי ָאז ֶיְעַׁשן ַאף ְייָ ְוִקְנָאתֹו ָבִאיׁש ַההּוא 

ֶפר ַהֶזה ְכֹכל ּוָמָחה ְיָי ֶאת ְׁשמֹו ִמַתַחת ַהָשָמִים: )כ( ְוִהְבִדילֹו ְיָי ְלָרָעה ִמֹכל ִׁשְבֵטי ִיְשָרֵאל  ַהְכתּוָבה ַבסֵּ

ֶפר ַהתֹוָרה ַהֶזה : )כא( ְוָאַמר ַהדֹור ָהַאֲחרֹון ְבֵניֶכם ֲאֶׁשר ָיקּומּו ֵמַאֲחֵריֶכם ָאלֹות ַהְבִרית ַהְכתּוָבה ְבסֵּ

ר ָיבֹא ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְוָראּו ֶאת ַמכֹות ָהָאֶרץ ַהִהוא ְוֶאת ַתֲחֻלֶאיָה ֲאֶׁשר ִחָלה ְיָי ָבּה: )כב( ְוַהָנְכִרי ֲאׁשֶ 

ָרה ָגְפִרית ָוֶמַלח ְשֵרָפה ָכל ַאְרָצּה לֹא ִתָזַרע ְולֹא ַתְצִמַח ְולֹא ַיֲעֶלה ָבּה ָכל ֵעֶשב ְכַמְהֵפַכת ְסֹדם ַוֲעמֹ 

ְצבֹוִים ֲאֶׁשר ָהַפְך ְיָי ְבַאפֹו ּוַבֲחָמתֹו: )כג( ְוָאְמרּו ָכל ַהגֹוִים ַעל ֶמה ָעָשה ְיָי ָכָכה ָלָאֶרץ ַאְדָמה וצביים ּו

י ֲאֹבָתם ֲאֶשר ָכַרת ַהזֹאת ֶמה ֳחִרי ָהַאף ַהָגדֹול ַהֶזה: )כד(  ְוָאְמרּו ַעל ֲאֶשר ָעְזבּו ֶאת ְבִרית ְיָי ֱאֹלהֵּ

ֶאֶרץ ִמְצָרִיםִעָמם ְבהֹוִציא : )כה( ַוֵיְלכּו ַוַיַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַוִיְׁשַתֲחוּו ָלֶהם ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר לֹא ֹו ֹאָתם מֵּ

ֶפר ַהֶזהְיָדעּום ְולֹא ָחַלק ָלֶהם: )כו( ַוִיַחר ַאף ְייָ ָבָאֶרץ ַהִהוא  : ְלָהִביא ָעֶליָה ֶאת ָכל ַהְקָלָלה ַהְכתּוָבה ַבסֵּ

ַוִיְתֵׁשם ְיָי ֵמַעל ַאְדָמָתם ְבַאף ּוְבֵחָמה ּוְבֶקֶצף ָגדֹול ַוַיְׁשִלֵכם ֶאל ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ַכיֹום ַהֶזה: )כח(  )כז(

 ַהִנְסָתֹרת ַליָי ֱאֹלֵהינּו ְוַהִנְגֹלת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם ַלֲעשֹות ֶאת ָכל ִדְבֵרי ַהתֹוָרה ַהזֹאת: ס

ילך פרק לא )טז( ַויֹאֶמר ְייָ ֶאל ֹמֶׁשה ִהְנָך ֹׁשֵכב ִעם ֲאֹבֶתיָך ְוָקם ָהָעם ַהֶזה ְוָזָנה ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהי פרשת ושם 

ר ֶאת ְבִריִתי ֲאֶשר ָכַרִתי ִאתֹו: )יז( ְוָחָרה ַאִפי בֹו ֵנַכר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הּוא ָבא ָׁשָּמה ְבִקְרבֹו  פֵּ ַוֲעָזַבִני ְוהֵּ

הּו ָרעֹות ַרבֹות ְוָצרֹותַבּיֹום הַ  ֶהם ְוָהָיה ֶלֱאֹכל ּוְמָצאֻׁ ְוָאַמר ַביֹום ַההּוא  הּוא ַוֲעַזְבִתים ְוִהְסַתְרִתי ָפַני מֵּ

ל א ַעל כָ ֲהלֹא ַעל ִכי ֵאין ֱאֹלַהי ְבִקְרִבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶלה: )יח( ְוָאֹנִכי ַהְסֵתר ַאְסִתיר ָפַני ַביֹום ַההּו

ֵני ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָעָשה ִכי ָפָנה ֶאל ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים: )יט( ְוַעָתה ִכְתבּו ָלֶכם ֶאת ַהִשיָרה ַהזֹאת ְוַלְּמָדּה ֶאת בְ 

ל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִיְשָרֵאל ִשיָמּה ְבִפיֶהם ְלַמַען ִתְהֶיה ִלי ַהִשיָרה ַהזֹאת ְלֵעד ִבְבֵני ִיְשָרֵאל: )כ( ִכי ֲאִביֶאנּו אֶ 

ר ֶאת י ִנְׁשַבְעִתי ַלֲאֹבָתיו ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ְוָאַכל ְוָשַבע ְוָדֵׁשן ּוָפָנה ֶאל ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַוֲעָבדּום ְוִנֲאצּונִ  פֵּ ְוהֵּ

ְלָפָניו ְלֵעד ִכי לֹא ִתָשַכח ְוָעְנָתה ַהִשיָרה ַהזֹאת  ְבִריִתי: )כא( ְוָהָיה ִכי ִתְמֶצאןָ ֹאתֹו ָרעֹות ַרבֹות ְוָצרֹות

  וגו' ִמִפי ַזְרעֹו ִכי ָיַדְעִתי ֶאת ִיְצרֹו ֲאֶׁשר הּוא ֹעֶשה ַהיֹום ְבֶטֶרם ֲאִביֶאנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשָבְעִתי:

לעברך  וכו' מלמד שכינסם לפני הקב"ה ביום מותו להכניסם בברית. –אתם נצבים היום כלכם : רש"י

דרך העברה, כך היו כורתים בריתות: עושין מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בנתיים,  –ית י"י בבר

כל כך הוא  –למען הקים אותך היום לו לעם  וכו' כמה שנאמר: העגל אשר כרתו לשנים ויעברו וגו'.

תיך שלא לפי שדיבר לך ונשבע לאבו –והוא יהיה לך וגו'  נכנס לטרוח למען קיים אותך לפניו לעם.
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להחליף זרעם באומה אחרת. לכך הוא אוסר אתכם בשבועות הללו, שלא תקניטוהו מחר, לפי שהוא 

ומדרש אגדה )תנחומא נצבים א'(:  אינו יכול להיבדל מכם. עד כאן פירשתי לפי פשוטה של פרשה.

 למה נסמכה פרשת אתם ניצבים לקללות? לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים חוץ מארבעים

ותשע שבתורת כהנים, הוריקו פניהם. אמרו: מי יוכל לעמוד באילו? התחיל משה מפייסן: אתם ניצבים 

כיום הזה  –היום  הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כלייה, והרי אתם קיימים לפניו. –היום 

מין אתכם שהוא קיים והוא מאפיל ומאיר, כך האיר לכם וכך עתיד ליאור לכם, והקללות והייסורין מקיי

וכו' וכל  ומציבין אתכם לפניו. ואף הפרשה שלמעלה מזו פיוסים הם: אתם ראיתם את כל אשר וגו'.

 לשונו בהמשך ג"כ, יורה על כוונה הזאת.

 ברית עיבל

פרשת כי תבוא פרק כט )א( ויקרא משה. כשבא בברית, להשמיען האלות הללו אמ'  -רבינו מיוחס 

, מפני שהתחיל לצוותם על ברית הר עיבל שמפור' למעלהאלא להם כל אלה, ומקומו למעלה 

השלים אחריהם אף ברית ערבו' מואב, והעניין מוכיח שאמ' למעלה אשר צוה ה' לכרות את בני ישר' 

ועדיין לא כרת ואין מוקדם ומאוחר בעניין. אל כל ישר'. מלמד שכנסן כולם כמ' שנ' למטה אתם נצבים 

, אנו נתפשים עליהם וחובתם עלינו ועל בנינו אחרינו לקיים את התורה היום כו'. אבל הנגלו' לנו ולב'

שאף עליהם לא נענשו ולכך נקוד על לנו ולבנינו  ,הזאת זהו פשוטו, ורבו' דרשו על החוטאי' בגלוי

 , ומעשה עכן גלוי היה שהיו מכירים בו אשתו ובניו.את הירדן וקבלו ברית בהר עיבל ו[שעבר]עד 

"ועתה אם שמוע וגו' ושמרתם את בריתי", וכ' רש"י: "שאכרות עמכם על שמירת  :16דעת חכמה ומוסר

התורה"; הקדמתו של הבורא ית' למתן תורתו הי' "ושמרתם את בריתי". ולא דבר כאן הכתוב אודות 

כריתת הברית כידוע הוא שמירת התורה, אלא אודות שמירת הברית "שאכרות עמכם על התורה" ]

 וכו'"שכר ועונש"[.  -, כמבואר מלבד הברית וגו', בקצרה כחה שבפ' בחקותיקללות שבהר עיבל ותו

, איתא שישראל קבלו עליהם בפרשת כריתת הברית על הר עיבל: 17פרשת כי תבוא -אמרי אמת ב

במתן תורה התקיים ואהבת לרעך כמוך כדאיתא שהיו כאיש : 18פרשת נצביםושם  וכו'אז ערבות, 

וכאן כתיב את אשר ישנו פה וגו'  ,כ בכריתת הברית בהר עיבלוזה נתחדש אח" ,אחד בלב אחד

 וכו'ואת אשר איננו פה 

 ברית מלח

דאמר רבי שמעון בן לקיש: נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסורין; נאמר ברית במלח, : 19ברכות

האמור  -דכתיב ולא תשבית מלח ברית, ונאמר ברית ביסורין, דכתיב: אלה דברי הברית. מה ברית 

 יסורין ממרקין כל עונותיו של אדם. -מלח ממתקת את הבשר, אף ברית האמור ביסורין  -לח במ

 אחר הקללות נאמר במשנה תורה. -נאמר ברית ביסורין דכתיב אלה דברי הברית  :רש"י

ברית. נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסורין מה ברית האמורה  :פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( ויקרא

 -את הקרבן אף ברית האמורה ביסורין יסורין ממתיקין את הגוף. שכל טוב  במלח מלח תמתיק
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ואמר ריש לקיש נאמר ברית במלח, ונאמר ברית ביסורין, דכתיב והבאתי  :בראשית )פרשת וירא(

 וכו' אתכם במסורת הברית, מה מלח ממתקת בשר הקרבנות, אף יסורין ממרקין כל גופו של אדם

נאמר ברית במלח ונאמר  :ברכותשם  -קובץ שיטות קמאי  .מקץ(ש הגדול בראשית )פרשת מדר

ברית ביסורין פי' ברית במלח "ברית מלח עולם הוא לפני ה'", ברית ביסורין "והבאתי אתכם במסורת 

 ]הערוך ערך ברית[. הברית". וי"א "אלה דברי הברית" בסוף תוכחות והיה כי תבא.

אחר הקללות נאמר  -אלה דברי הברית  תקיימת דווקא.במלח הייסורים מ ,מכאן ניכר ג"כ כי הברית

ְוָכל ָקְרַבן ִמְנָחְתָך ַבֶּמַלח : ג"ויקרא )פרשת ויקרא( פרק ב פסוק יאף בפסוק שם הרי  במשנה תורה.

נה נקשר ברית ה ל ָקְרָבְנָך ַתְקִריב ֶמַלח:ַעל כָ  -ְולֹא ַתְׁשִבית ֶמַלח ְבִרית ֱאֹלֶהיָך ֵמַעל ִמְנָחֶתָך  -ִתְמָלח 

 עצמו. מלח בקרבנות מזבח

וענין זה הברית נראה שלא היה ברית חדש. שכבר כרת עמהם בצאתם : פרשת נצביםבצרור המור וב

ממצרים. אבל ענין זה הברית היה ברית הנזכר בפרשה שלמעלה בעינן התוכחות. שאמר אלה דברי 

ז"ל במסכת ברכות נאמרה ברית הברית שהם התוכחות והייסורים שכרת אתם בארץ מואב. וכן אח

במלח ונאמרה ברית בייסורים. ]כמו[ שכתב בכאן אלה דברי הברית. ולפי שהייסורים הם מעמידים 

האדם. אמר אתם נצבים היום. ויש לכם מציאות וקיום. כמו שהמלח ממתקת הבשר ומעמידה. ולכן 

לעברך בברית ה' אלהיך אל תפחדו ואל תיראו מדברי הברית הזאת ומהאלות הכתובות בו. וזהו 

ובאלתו. כי כ"ז למען הקים אותך וגו'. ואמר ג"כ ואת האלה הזאת. שהם האלות והקללות הכתובות 

 ובשפתי כהן. למעלה.

 כי אם ליראה

הידוע בשם וכאן נבדלו דתות שקר מדת אמת, כי  היסוד והבסיס של תורת משה הוא אכן היראה,

האהבה הלא בלתי מחייבת דבר, והיראה היא  היראה.דת  -דת האהבה, היפוכה היא של היהדות 

ויראת י"י היא  תורנית, מתקיימת דווקא מיסוד היראה,אמת ממילא, אהבת לבדה המחייבת. אשר 

  אוצרו.

לא יראו מהם, לא עמדה שערתם מפניהם, דרך שערות האדם  –לא שערום אבותיכם האזינו:  -רש"י 

לא שערום אבותיכם, שלא עמדה שערת אבותיכם : 20שם ספרי לעמוד מחמת יראה. כך נדרש בספרי.

אל תהי קורא לא שערום אבותיכם אלא לא שעום  ,דבר אחר לא שערום אבותיכם -בפניהם. 

כענין שנאמר ואל קין ואל  ,לא היו יריאים מהם ,שאף על פי שמזבחים ומקטרים להם ,אבותיכם

 .מנחתו לא שעה

, מחודש במשמעו ועניינו, ועיין לא היו יראים מהם -שאף על פי שמזבחים ומקטרים להם המאמר 

ֶאת ְייָ ָהיּו ְיֵרִאים ְוֶאת ֱאֹלֵהיֶהם ָהיּו ֹעְבִדים  :מלכיםהפירוש תולדות אדם. בשומרונים בעצמם, מפורש ב

ִראֹׁשִנים ֵאיָנם ְיֵרִאים ֶאת ְכִמְׁשַפט ַהגֹוִים ֲאֶׁשר ִהְגלּו ֹאָתם ִמָשם: ַעד ַהיֹום ַהֶזה ֵהם ֹעִשים ַכִּמְׁשָפִטים הָ 

ְׁשמֹו ִיְשָרֵאל:  ְיָי ְוֵאיָנם ֹעִשים ְכֻחֹקָתם ּוְכִמְׁשָפָטם ְוַכתֹוָרה ְוַכִּמְצָוה ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיָי ֶאת ְבֵני ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר ָשם

 וגו'.

גו' במלכות ירבעם מה מקיים רבי יוסי אהן קרייה והביאו לבקר זבחיכם ו: 21עבודה זרה 'ירושלמי מסב

הכתוב מדבר כיון שמלך ירבעם על ישר' התחיל מפתה את ישראל ואומר להן בואו ונעבוד עבודה 
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זרה ע"ז וותרנית היא הדא הוא דכתי' נעלה ביהודה ונקיצינ' ונבקיענ' אלינו ונמליך מלך בתוכ' את בן 

שעושה טובה עם עובדיו טבאל אמר רבי אבה חיזרנו בכל המקרא ולא מצינו מקום ששמו טבאל אלא 

התורה אמרה ובחור אותו מכל שבטי ישראל לי לכהן וע"ז אומר' ויעש כהנים מקצות העם א"ר לא מן 

הקוצים שבעם ומפסולת שבעם התורה אמרה לא ילין חלב חגי עד בוקר וע"ז אמרה והביאו לבוקר 

ר' התורה אמרה זבחיכם התורה אמרה ביום זבחכם יאכל וממחרת וע"ז אמרה לשלשת ימים מעש

לא תזבח על חמץ דם זבחי וע"ז אמרה וקטר מחמץ תודה התורה אמרה כי תדור נדר ליי' אלהיך לא 

 .תאחר לשלמו וע"ז אמ' וקראו נדבות השמיעו

יותרו חייו,  -אמר ר' חנינא: כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן הוא : 22בבא קמאבגמרא ולהבדיל, 

אמר רבי חנינה מאן דאמר  :23שקלים -יו משפט. ירושלמי שנאמר: הצור תמים פעלו כי כל דרכ

דרחמנא וותרן יתוותרון בני מעוי אלא מאריך רוחיה וגבי דידיה אמר רבי אחא כתיב וסביביו נשערה 

מאד מדקדק עמהן כחוט השערה אמר רבי יוסה לא מטעם הזה אלא מן מה דכתיב ונורא הוא על כל 

 . שם ביצה ותענית ומקבילות.חוקיםסביביו מוראו על הקרובים יותר מן הר

הוכח לחכם  ,אמר ר' יוסי בר' חנינה התוכחת מביאה לידי אהבה :24בראשית רבה פרשת ויראמדרש 

ויאהבך, היא דעתיה דר' יוסי בר' חנינה דאמר כל אהבה שאין עמה תוכחת אינה אהבה, אמר ריש 

דריש לקיש דאמר כל שלום שאין לקיש תוכחת מביאה לידי שלום והוכיח אברהם וגו', היא דעתיה 

 עמו תוכחת אינו שלום.

או תורה היא לשון יראה, כמו תורה : 25עבודת ישראלבס'  תורה היא מלשון היראה, וע"ד למען ִתורא.

ולכן התורה מלשון אורה ומלשון יראה דכתיב יראת : 26שפת אמתוב וכו' שצריך ללמוד ליראה את ה',

 וכו'ה' היא חכמה. 

ר' חייא רובא ורבי  ,הר המוריה: 27ברכות -ירושלמי בית מקדש קרויים בשם יראה, וכבאף ירושלים וו

וחדנה אמ' שמשם יראה יוצאה לעולם אדון ר' חייא רובא ור'  ,יניי חד אמ' שמשם הודיה יוצאה לעולם

ינאי חד אמ' שמשם אורה יוצאה לעולם וחדנה אמר שמשם ארירה יוצאה לעולם דברי ר' חייא ור' 

בראשית . 28מדרש תהלים .ד אמ' שמשם דבר יוצא לעולם וחדנה שמשם דיברות יוצאין לעולםינאי ח

אברהם קרא אותו יראה ויקרא אברהם שם המקום ההוא י"י יראה, שם קרא  :29פרשת וירא -רבה 

אתו שלם ומלכי צדק מלך שלם, אמר הקדוש ברוך הוא אם קורא אני אתו כשם שקרא אותו אברהם 

עם, ואם קורא אני אותו שלם כשם שקרא אותו שם אברהם אדם צדיק מתרעם, שם אדם צדיק מתר
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מאי יראה, זה מקום שם: גדול מדרש  .קראו אותו שניהם ירושלם יראה שלםאלא הריני קוראו כמו ש

  אלו ישראל יריאים ושלמים להקב"ה: -מבנות ירושלם  :שיר השירים -רש"י  יראה ועבודה לשם.

 ת דבר זה, ולדוגמא;מקראות רבות מלמדוהרי 

ַויֹאֶמר ַאְבָרָהם ִכי ָאַמְרִתי ַרק ֵאין ִיְרַאת ֱאֹלִהים ַבָּמקֹום  :בראשית )פרשת וירא( פרק כ פסוק יא .2

 ַהֶזה ַוֲהָרגּוִני ַעל ְדַבר ִאְׁשִתי:

ָמה ִכי ַעָתה ָיַדְעִתי ִכי ַויֹאֶמר ַאל ִתְׁשַלח ָיְדָך ֶאל ַהַנַער ְוַאל ַתַעש לֹו ְמאּו :ב"ב פסוק י"פרק כ שם .2

ַוִיְקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ְיָי  - ְיֵרא ֱאֹלִהים ַאָתה ְולֹא ָחַשְכָת ֶאת ִבְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ִמֶּמִני:

 ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַהיֹום ְבַהר ְיָי ֵיָרֶאה: -ִיְרֶאה 

ֵלֶהם יֹוֵסף ַביֹום ַהְשִליִׁשי זֹאת ֲעשּו ִוְחיּו ֶאת ַויֹאֶמר אֲ  :ח"ב פסוק י")פרשת מקץ( פרק משם  .3

 ָהֱאֹלִהים ֲאִני ָיֵרא:

ַרק ִהָשֶמר ְלָך ּוְׁשֹמר ַנְפְׁשָך ְמֹאד ֶפן ִתְׁשַכח ֶאת ַהְדָבִרים ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶניָך ּוֶפן ָיסּורּו  :פרשת ואתחנן .1

יֹום ֲאֶׁשר ָעַמְדָת ִלְפֵני ְיָי ֱאֹלֶהיָך ְבֹחֵרב ֶבֱאֹמר ְיָי  ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך:ִמְלָבְבָך ֹכל ְיֵמי ַחֶייָך ְוהֹוַדְעָתם 

 ֵאַלי ַהְקֶהל ִלי ֶאת ָהָעם ְוַאְׁשִמֵעם ֶאת ְדָבָרי ֲאֶׁשר ִיְלְמדּון ְלִיְרָאה ֹאִתי ָכל ַהָיִמים ֲאֶׁשר ֵהם ַחִיים ַעל

 דּון: ָהֲאָדָמה ְוֶאת ְבֵניֶהם ְיַלּמֵ 

 ְוָאַכְלָת ִלְפֵני ְייָ ֱאֹלֶהיָך ַבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְלַׁשֵכן ְׁשמֹו ָׁשם ַמְעַשר ְדָגְנָך ִתיֹרְׁשָך ְוִיְצָהֶרָך: פרשת ראה .1

 ּוְבֹכֹרת ְבָקְרָך ְוצֹאֶנָך ְלַמַען ִתְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ְיָי ֱאֹלֶהיָך ָכל ַהָיִמים: 

 ָקְרָך ַבֶדֶרְך ַוְיַזֵנב ְבָך ָכל ַהֶנֱחָׁשִלים ַאֲחֶריָך ְוַאָתה ָעֵיף ְוָיֵגַע ְולֹא ָיֵרא ֱאֹלִהים: ֲאֶׁשר :פרשת כי תצא .1

ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ְוַהָנִׁשים ְוַהַטף ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִבְׁשָעֶריָך ְלַמַען ִיְׁשְמעּו ּוְלַמַען  :פרשת וילך .7

ת ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ְוָׁשְמרּו ַלֲעשֹות ֶאת ָכל ִדְבֵרי ַהתֹוָרה ַהזֹאת: ּוְבֵניֶהם ֲאֶׁשר לֹא ָיְדעּו ִיְלְמדּו ְוָיְראּו אֶ 

ִיְׁשְמעּו ְוָלְמדּו ְלִיְרָאה ֶאת ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ָכל ַהָיִמים ֲאֶׁשר ַאֶתם ַחִיים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאֶתם ֹעְבִרים 

 ִרְׁשָתּה: פֶאת ַהַיְרֵדן ָׁשָּמה לְ 

 ֶׁשֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהֹיִפי ִאָשה ִיְרַאת ְיָי ִהיא ִתְתַהָלל: :משלי פרק לא פסוק ל .8

 גם במצוות מפורש;

ויקרא )פרשת קדושים( פרק יט פסוק )יג( לֹא ַתֲעֹׁשק ֶאת ֵרֲעָך ְולֹא ִתְגֹזל לֹא ָתִלין ְפֻעַלת ָשִכיר  .2

 ֵלל ֵחֵרׁש ְוִלְפֵני ִעֵּור לֹא ִתֵתן ִמְכֹׁשל ְוָיֵראָת ֵּמֱאֹלֶהיָך ֲאִני ְיָי:ִאְתָך ַעד ֹבֶקר: )יד( לֹא ְתקַ 

פסוק )לא( ַאל ִתְפנּו ֶאל ָהֹאֹבת ְוֶאל ַהִיְדֹעִנים ַאל ְתַבְקׁשּו ְלָטְמָאה ָבֶהם ֲאִני ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם: )לב(  שם .2

 ָיֵראָת ֵּמֱאֹלֶהיָך ֲאִני ְיָי: פִמְפֵני ֵשיָבה ָתקּום ְוָהַדְרָת ְפֵני ָזֵקן וְ 

)יד( ְוִכי ִתְמְכרּו ִמְמָכר ַלֲעִמיֶתָך אֹו ָקֹנה ִמַיד ֲעִמיֶתָך ַאל תֹונּו )פרשת בהר( פרק כה פסוק  שם .3

ְמָכר ָלְך: ִאיׁש ֶאת ָאִחיו: )טו( ְבִמְסַפר ָׁשִנים ַאַחר ַהיֹוֵבל ִתְקֶנה ֵמֵאת ֲעִמיֶתָך ְבִמְסַפר ְׁשֵני ְתבּוֹאת יִ 

 )טז( ְלִפי ֹרב ַהָשִנים ַתְרֶבה ִמְקָנתֹו ּוְלִפי ְמֹעט ַהָשִנים ַתְמִעיט ִמְקָנתֹו ִכי ִמְסַפר ְתבּוֹאת הּוא ֹמֵכר

 ְולֹא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך ִכי ֲאִני ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם:ָלְך: )יז( 

פסוק )לה( ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמָטה ָידֹו ִעָּמְך ְוֶהֱחַזְקָת בֹו ֵגר ְותֹוָׁשב  ויקרא )פרשת בהר( פרק כה .1

 ָוַחי ִעָּמְך: )לו( ַאל ִתַקח ֵמִאתֹו ֶנֶׁשְך ְוַתְרִבית ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך ְוֵחי ָאִחיָך ִעָּמְך:

ְוִנְמַכר ָלְך לֹא ַתֲעֹבד בֹו ֲעֹבַדת ָעֶבד:  ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ִעָּמְך :א )פרשת בהר( פרק כה פסוק לטויקר .1

ָׁשב )מ( ְכָשִכיר ְכתֹוָׁשב ִיְהֶיה ִעָּמְך ַעד ְׁשַנת ַהֹיֵבל ַיֲעֹבד ִעָּמְך: )מא( ְוָיָצא ֵמִעָּמְך הּוא ּוָבָניו ִעּמֹו וְ 

ֶׁשר הֹוֵצאִתי ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים לֹא ֶאל ִמְׁשַפְחתֹו ְוֶאל ֲאֻחַזת ֲאֹבָתיו ָיׁשּוב: )מב( ִכי ֲעָבַדי ֵהם אֲ 

 ִיָּמְכרּו ִמְמֶכֶרת ָעֶבד: )מג( לֹא ִתְרֶדה בֹו ְבָפֶרְך ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך:

 בחז"ל מפורש יותר, כמו;
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דבריו נשמעין, שנאמר:  -ואמר רבי חלבו אמר רב הונא: כל אדם שיש בו יראת שמים : 30ברכות .2

ים ירא וגו'. מאי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר: אמר הקדוש סוף דבר הכל נשמע את האלה

ברוך הוא: כל העולם כלו לא נברא אלא בשביל זה. רבי אבא בר כהנא אמר: שקול זה כנגד כל 

העולם כולו. רבי שמעון בן עזאי אומר, ואמרי לה רבי שמעון בן זומא אומר: כל העולם כולו לא 

 .33קהלת רבה .32ברכות -ושלמי ירב .31שבתובנברא אלא לצוות לזה. 

חוץ מיראת שמים, שנאמר : ועתה ישראל מה ה'  -ואמר רבי חנינא: הכל בידי שמים : 34ברכות .2

אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה. אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא? והאמר רבי חנינא 

ראת שמים, משום רבי שמעון בן יוחי: אין לו להקדוש ברוך הוא בבית גנזיו אלא אוצר של י

אין, לגבי משה מילתא זוטרתא היא. דאמר רבי חנינא: משל,  -שנאמר: יראת ה' היא אוצרו! 

דומה עליו ככלי  -קטן ואין לו  -דומה עליו ככלי קטן  -לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול ויש לו 

 .36נדה .35מגילהגדול. 

שייראו מלפניו, שנאמר אמר רב יהודה: לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו אלא כדי : 37שבת .3

והאלהים עשה שיראו מלפניו. רבי סימון ורבי אלעזר הוו יתבי, חליף ואזיל רבי יעקב בר אחא. 

אמר ליה חד לחבריה: ניקו מקמיה, דגבר דחיל חטאין הוא, אמר לו אידך: ניקו מקמיה; דגבר 

את בר אוריין הוא? ואמרת לי  -בר אוריין הוא. אמר ליה: אמינא לך אנא דגבר דחיל חטאין הוא 

תסתיים דרבי אלעזר הוא דאמר דגבר דחיל חטאין הוא, דאמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר: אין 

לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא יראת שמים בלבד, שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל 

יוני קורין מעמך כי אם ליראה וגו' וכתיב ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה וגו', שכן בלשון 

  יחידה היא היראה בעולם. -הן יראת ה' : רש"יתסתיים.  -לאחת הן, 

אמר הקדוש ברוך הוא לדוד בתחלה אמרת אחת שאלתי ]וגו'[ שבתי בבית  :38מדרש תהלים .1

ה', וחזרת ואמרת לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו, אמר לפניו רבונו של עולם לא יהא עבד שוה 

אחת, שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם לרבו, בתחלה לא באת לנו ב

ליראה, ואחר כך פתחת לנו במצות הרבה, שנאמר ללכת בכל דרכיו ולשמור מצותיו ]ולדבקה 

 בו[, הוי דיו לעבד להיות כרבו.

והנה עיקר השתדלות האדם צריך להיות שתהיה לו יראת הבורא  :תהלים -תורת המגיד וב

וח עליו האהבה, כי דרכו של איש לחזור אחר אשה, ולפ"ז א"ש מה בשלימות, ואז ממילא תנ

ה אותו שאמר הקדוש ברוך הוא מה ה' שואל מעמך, כי אם ליראה לבד, ואז ממילא תבוא לאהב

                                     

 .', ב'ו 30

 .', ב'ל 31

 .'הלכה ח 'פרק ב 32

 .ב"פרשה י 33

 .'ג, ב"ל 34

 '.ה, א"כ 35

 .'ז, ב"ט 36

 '.א, ב"ל 37

 .ז"מזמור כ 38



 אז יבנה

22 

 

פרשת ושם  ,פרי צדיק פרשת תרומה -ר' צדוק הכהן מלובלין וב וכו' כנ"ל, כי מצוה גוררת מצוה

 .תצוה

, שהדגישו בעבודה האהבה והשמחה, הנה הסבירו בפירוש חידוש שאף גדולי החסידות ממש

  שיראה היא עיקר.

 ,בפשטות אפשר שהשוואת אחת שאלתי אל כ"א ליראה, היא מפני שכן העיקר ביראת שמים

מ לקיים, וכידוע בשם מרן הגרי"ז זצ"ל, שמי לנו גדול ממנו ללמוד תורה בשקידה ובהתמדה ע"

  ביראת שמים טהורה.

אי דכ נועומד ואי נויא ,ל הזהירותכו ,כל היראות והחומרות ,עודמרן הגר"א ז"ל:  וכיוצא בו בשם

בפסוק  אעול תורה כדמתרגמינ ג"כיא הוהתשובה המעולה  ,רגע אחת 'אפי הול תורמעלבטל 

ייג סעשות ולרק לגדור  ,איכדוהסייגים אינו  םרידל הגכו .יתאיינקה לתייבין לאור ,נקהונקה לא י

 .תורה להחליף על עול זעוה" דלעמוד נג

ועתה ישראל מה ה' אל' שואל מע' וג', ז' ה' ש' ה' הגיד לך אדם מה טוב וג' אמ'  :פתרון תורה .1

אל' לישראל אתם שואלים ממני ואני נותן לכם, שנ' שאלו מה' מטר וג', ולא עוד אילא שאמ' להן 

י ואני אתן לכם, אבל אני שאל ממני ואתנה גוים נח' וג'. אמ' להן הק' לישר', אתם שואלים ממנ

מה אשאל מכם שתורידו לי גשמים, שתצורו לי עולים במעי אמותם, לא, איני מבקש מידכם 

דבר זה אילא כי אם ליראה את ה' אלהיך ומעמך מה אני אשאל מכם שתהיו עמי ואני אלהיכם, 

תם ממני לא שנ' והיו לי לעם ואני אהיה לה' לאל'. כי אם ליראה א' ה' אל', אמ' הק' אם ירא

תיראו מבשר ודם שנ' ברוך הגבר אשר יבטח בה' וג' ולא עוד אילא שמתיראין ממך גוים, שנא' 

 וראו כל עמי הא' וג'. 

דבר אחר מה תלמוד לומר בראשית בשביל שלשה שנקראו ראשית ואלו הן  :39בתי מדרשות .1

קדש ישראל  נאמרישראל מנין ש ,תורה וישראל ויראה תורה מנין שנאמר יי קנני ראשית דרכו

 בשביל ישראל שנאמר תורה ,ראשית חכמה יראת יי יראה מנין שנאמר ,ליי ראשית תבואתה

אל בשביל יראה ישר ,עם זו קנית שעם זו ישראל שנאמר ומנין ,עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו

 ועתה ישראל מה יי אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את יי אלהיך: שנאמר

וייראו האנשים יראה גדולה מלמד, שהיראה גדולה מן : 40פרשת צו מדרש תנחומא )ורשא( .7

החכמה ומן הבינה כי מי שיש לו חכמה ובינה ואין בו יראה אינו כלום כי כן אמר שלמה המלך 

 ע"ה סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם. 

ועתה  ,המדות גדול מיראה וענוה יראת ה' היא אוצרו אין בכל: 41במדבר רבה )פרשת קרח( .8

ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו 

ולעבוד את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך יראת בגמטריא תרי"א ותורה תרי"א ויראה ותורה 

 .עמם הרי תרי"ג

נשמע את האלהים ירא ואת אשרי איש ירא את ה'. זש"ה סוף דבר הכל  :42אגדת בראשית .2

כיצד סוף כל האדם, אין דבר חביב ממי שהוא מתירא מן הקדוש  שמור כי זה כל האדם מצותיו

ברוך הוא, שנאמר סוף דבר וגו', בנוהג שבעולם אדם אומר לחבירו עשיר אני ויש לי חיטים 

נם, אם אין לך הרבה ושמן ויין הרבה, אמרו לו חבריו הרי הכל יש בידך, יש לך אוצר היכן לית
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אוצר אין בידך כלום, כך מי שהוא עשיר וחכם בן דעת, ואין בידו יראת חטא, אין בידו כלום, מנין 

שנאמר סוף דבר וגו', למה כי זה כל האדם, לפיכך אמר דוד אשרי איש ירא את ה', זה אברהם, 

  .פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( קהלתשנאמר כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה. 

 ינו יונהרב

  , לדוגמא;הוא רבינו יונה החסיד ז"ל אחד מקברניטי היראה ואבותיה,

: "ועתה ישראל יסוד המצות, שנאמר ידוע תדע כי יראת ה': 43ספר שערי תשובה לרבינו יונהב .2

: רואיו, כמו שנאמרמה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלקיך", ובזה ירצה ה' את ב

ורב הזהירות והגדר  - וכו' ותקנות חכמים וגדריהם יסוד לדרך היראה "רוצה ה' את יראיו".

גדול, כענין והרחקה מן האיסור הלא זה מעיקרי המורא, והמרבה להזהר יגיע אל השכר ה

: "גם עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב". על כן אמרו: חביבים דברי סופרים יותר מיינה שנאמר

היראה. ומצות היראה שכר הרבה כנגד מצוות רבות  של תורה, כי גדריהם וגזרותיהם מעיקרי

 דרשות ר"ן.ומצות היראה שכר הרבה כנגד מצוות רבות כי היא היסוד להן. כי היא היסוד להן. 

ונאמר: "צוה לעולם בריתו קדוש ונורא שמו", פירוש: בעבור כי קדוש ונורא שמו צוה : 44שם .2

כן כתוב אחריו: "ראשית חכמה יראת ה' לעולם בריתו וקדשנו במצותיו כדי ליראה ממנו, על 

 וגו'". 

הנה כי דברי חכמים ז"ל יסודות ואילנות ליראת שמים שהוא עיקר העולם : 45אבות -רבינו יונה  .3

 ויסוד המעלה. וכל מצות כלם פרפראות אליה.

ואי זו היא עבודה שלימה בבני אדם. הרוצה לשמש אוהבו מפני אהבתו אותו מימים : 46ושם .1

ועל כן סמך זה  ,ואהבה כזו יש לאדם לאהוב עבודת ה' ,אם ידע שלא יתן לו פרס קדמונים ואף

ואמר ויהא מורא שמים עליכם. לעבוד את ה' מיראה ומאהבה כעבד שעובד רבו  ,לענין היראה

מפני גדולתו ומעלה על דעתו שיכול לעונשו ונמצא משמשו מיראה לא מפני יראתו מן העונש 

  ידו לענוש: אלא מפני גדולת הרב שיש ב

עשה מאהבה שאם באת לשנוא דע כי  ,עשה מאהבה ועשה מיראה: 47ברכות -ירושלמי עיין ה

אף  ,עשה מיראה שאם באת לבעוט דע שאתה ירא ואין ירא מבעט ,אתה אוהב ואין אוהב שונא

 .48סוטהמס'  -בירושלמי 

שה מאהבה ואהבת את ה' אלהיך, עשה מאהבה, הפריש בין העו :49פרשת ואתחנן -ספרי וב

לעושה מיראה, העושה מאהבה שכרו כפול ומכופל. לפי שהוא אומר את ה' אלהיך תירא ואותו 

תעבוד, יש לך אדם שהוא מתירא מחברו, כשהוא מצריכו מניחו והולך לו, אבל אתה עשה 

 מאהבה שאין לך אהבה במקום יראה ויראה במקום אהבה אלא במדת מקום בלבד.
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שה מאהבה לעושה מיראה? איכא הא דתניא, רבי שמעון בן אלעזר מאי איכא בין עו: 50סוטהוב

אומר: גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראה, שזה תלוי לאלף דור, וזה תלוי לאלפים 

 וכו'דור, הכא כתיב: לאלפים לאהבי ולשומרי מצותי, והתם כתיב: ולשומרי מצותיו לאלף דור 

לאהבי למי שעושה לפני מאהבה. ולשומרי מצותי : פרשת יתרו -מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי 

 וכו' למי שעושה לפני מיראה להודיעך כמה מעלות יש בין העושה מאהבה לעושה מיראה

 וכו' שהנבראים לא נבראו אך לירא את ה'.  -ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון : 51ושם .1

מורא הוא הכבוד ואין בכלל בכלל ה -וכבוד חברך כמורא רבך ומורא רבך כמורא שמים : 52ושם .1

בן יכבד אב ועבד אדניו ואם אב אני איה כבודי ואם אדונים אני איה  כבוד מורא כמו שאמרה

מוראי וגו' אמר מורא בעבד וכבוד בבן כי הדבר כן הוא והזכיר בכאן מורא לרב ולשמים שצריך 

את ה' אלהיו אוהב לירוא אותם כי מורא הרב יסוד מורא שמים הוא על כי למדו תורה ולירוא 

את התורה ואוהב את החכמים וירא את דבר ה' ולמלמד אותו יש בו יראת שמים וללכת בדרך 

 טובה על כן נאמר מורא רבך. 

כי למלכות ולכהונה יחד להם  ,ועוד ראיה אחרת וכו'וזה הכתר גדול על שני הכתרים : 53ושם .7

קר משפט. בית לכהונה כמו שנאמר בתים. בית למלכות כמו שנאמר בית דוד כה אמר ה' דינו לב

בית אהרן בית הלוי. אבל ליראת השם שהוא כתר התורה אין בית מיוחד שנאמר יראי ה' ברכו 

 את ה' בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך: 

ושלמה המלך ע"ה כלל לכל אלה הדברים ואמר אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת ה' : 54ושם .8

ואחר כך כלל ואמר כי אם ביראת ה'. כל הקנאות למרע לבד קנאת היראה. שיקנא  וכו'כל היום. 

  את מעשי ה' כי נורא הוא:

התשיעי לעקידת יצחק בנו שכתוב בה עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה וכי עד עכשו לא : 55שם .2

כי היה יודע והלא הכל גלוי וצפוי לפניו אלא כשנודע הדבר לבריות קורא הקדוש ברוך הוא בו 

 ,ובא להודיענו כי יראת שמים גדולה מכל המצות שבתורה ,עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה

שבכל הנסיונות לא אמר לו כי ירא אלהים אתה חוץ מזו מפני שהיה הנסיון הגדול שבכלם כי 

 לקח בנו להעלותו עולה.

המצות יראת אלקינו, ישתבח שמו לעד, יסוד התורה, מקור כל  :אגרת התשובה לרבנו יונה .25

והאזהרות והמוסרים, שנאמר, יראת ה' מקור חיים לסור ממקשי מות. ומצוה נאוה וחומה 

נשגבה, גדולה ובצורה עד שמים, אשר לא תמוש כל היום מכל נפש האדם יראת שמים, כמו 

שנאמר, כי אם ביראת ה' כל היום. ויזרח שמש היראה על הנפש ועל כל מצפוניה, למשל ביום 

וזה הדבר יסוד הנפש, שנאמר, זכרו זאת והתאששו, השיבו פשעים על לב.  ובלילה ברעיונה.

וענין "והתאששו" הוסדו, כמו, ואשיא יחיטו. ויראה בכל עת אור הבושה על פני האדם, שנאמר, 

ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, זו הבושה, שהיא 
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שהבושה מביאה לידי יראה. מכאן אמרו, סימן יפה לאדם שהוא נכרת על פני האדם. מלמד, 

   בישן:

לא ימוש מתוך לב האדם הבטחון בשם יתעלה והתוחלת אליו, כמו שנאמר, בטחו גם שם:  .22

בו בכל עת וגו', ונאמר, נפשי לה' משמרים לבקר. ולפי רב היראה יחזק הבטחון, שנאמר, יראי 

 ה' בטחו בה':

ושלא לעשות המצות ע"ד  ,ליזהר מהספקות ,זהו עיקר היראהו: 56ברכות -רבינו יונה  .22

למה החמירו על הספק יותר מן  ,והטעם בזה וכו'ינו שעונש הספק יותר מהודאי וכן מצ ,ההרגל

שהוא מפני שעל הודאי משים האדם החטא אל לבו ודואג ומתחרט  ,אומר מורי הרב ,הודאי

אותה חתיכה שאכלתי אולי  רות ואומראבל על הספק עושה סב ,עליו וחוזר בתשובה שלימה

 היתה מותרת ולא ישית אל לבו לשוב ולזה החמירו בו יותר:

 וכו'והבטחון הוא עיקר היראה והאמונה : 57שם .23

מפני שבשעה שכורע מראה הפחד והיראה  ,והטעם להיות כורע בברוך ולזקוף בשם: 58שם .21

שמי  ,וזה תלוי בזה ,טיב אליווכשזוקף מראה הבטחון שיש לו בו בכל עניניו שי ,שיש מלפניו

 שירא מהש"י הוא בוטח בו כענין שנאמר ביראת ה' מבטח עוז:

כדי שלא ימשך מתוך  ,טעם הדבר ,גמ' וגילו ברעדה במקום גילה שם תהא רעדה: 59שם .21

השמחה לתענוגי העולם וישכח עניני הבורא על כן צריך לערבב זה עם זה כדי שיהיה על הקו 

שאע"פ שאצל בשר ודם היראה והשמחה הם דבר והפכו  ,כך הואופשטיה דקרא  ,הממוצע

שבשעה שהאדם מפחד מזולתו הוא עומד נרתע ודואג אבל הקדוש ברוך הוא איננו כן אדרבה 

כשהאדם מתבונן בגדולתו וירא מפניו ישמח ויגיל באותה יראה מפני שבאמצעיתה מתעורר 

פעולתו לפניו ועל שמחה כזו תמצא לקיים המצות ושש ונעלס בקיומה שיודע כי שכרו אתו ו

ר"ל תעבדו את  ,שאמר בפסוק אחד עבדו את ה' ביראה וגו' ובפסוק אחר עבדו את ה' בשמחה

ואף על פי ששמחה אחרת אסורה  ,ה' ביראה ובאותו היראה תשמחו ותגילו בה כמו שאמרנו

ה' אלהיך  כמו שהוזכר למעלה שמחה זו מותרת ומחוייבת כענין שנא' תחת אשר לא עבדת את

 בשמחה ובטוב לבב וגו':

אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה  שאמר מרע"ה לישראל וזהו: 60תורת המנחהוב .21

הזאת הכתובים בספר הזה ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את ה' אלקיך, וכשתתבונן 

ד ועו -במלת את השם הנכבד הזה תבין דרך האמת כי השם ית' מצוי עם האדם וקשור עמו. 

למדנו מכאן כי התורה כולה היא היראה כמו שאמר אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה 

ליראה את ה' שכוללת מצות עשה ומצות לא תעשה והיא התורה  -הזאת, ומה השמירה והעשיה 

כולה. הא למדת כי היראה גדולה מן הכל, א"כ דין הוא שישיג האדם בה לכל ענין לכל דבר ולכל 

 וקר.תכלית הוא ח
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 אור ישראל

בכתביו ובכתבי גדולי . אף ר זצ"לסלנטהוא אור ישראל  אחד מגדולי היראה ,בדורות אחרונים

 התלמידים מצאנו;

היא התורה ע"ד אמת )עיין בבא בתרא דף ט"ז תפר יראה  ,כן גם ביראת ד' :61אור ישראלס'  .2

 ים.ואז יסייעהו הי"ת משמ ,יסודה היכולת והטהרה ,כו' ברא לו תורה כו'(

וכאשר נדרוש מעל ספר ד' מדברי הכתובים. והמקובל לנו מדברי חז"ל. נמצא : 62שערי אור שם .2

כי הסיבה הראשית לכל התורה והעבודה. היא יראת ה' ית"ש. והיא הציר והמרכז. אשר עליה 

תסוב כל הליכות מצעדי גבר. כל מעשיו עלילותיו ותחבולותיו וכל דרכי הנהגתו עם אלקים ואדם. 

יסוד ושורש לכל התורה והמצוה. דוד המלך ע"ה אמר ראשית חכמה יראת ד'. ושלמה בנו וזהו 

אמר בחכמתו תחלת חכמה יראת ד'. וכן חתם את ספר קהלת. סוף דבר הכל נשמע את אלקים 

 ירא:

סיפר לי ר' שלמה'לע פיין, הוא בימי חרפו הי' כבר מקובל, ופעם אחת : 63דעת חכמה ומוסרב .3

"ל, הרהיב עוז בנפשו לשאול אותו מפני מה אינו לומד "קבלה", והשיב לו בנסעו עם הגרי"ס ז

ר' ישראל ע"ז, "מאי נפ"מ לי על איזה רקיע יושב הקדוש ברוך הוא, אחת אני יודע, כי יכו 

  וכו' ומה עוד" ,את זה אני יודע בברירות ,בשוטים, ומאד יכאב, שההכאות יהיו בוערות

ידי בשום ספר מהספרים הידועים שאמר כי התכלית של הכל הנה, לא נמצא יד :64אור יחזקאלב .1

הוא לימוד התורה, רק "תלמוד גדול", אבל כי לא הוא שיהי' זאת התכלית של הבריאה, הלא 

ועתה ישראל מה ד' אלו' שואל מעמך כי אם ליראה את ד' אל' וכו'. כן  -כתוב הוא בפירוש 

עשות משפט ואהבת חסד. כן לא נמצא  הגיד לך אדם מה טוב ומה ד' דורש ממך -בנביאים 

בתורה אשר שישובח מי אשר מצא חן בעיני ד' רק בדברים אשר הם תולדות מהתורה, כמו נח 

איש צדיק תמים היה בדורותיו, אברהם אבינו ע"ה, והאמין בד', כן במדת החסד, בעשרה 

ש משה עניו והאי -הנסיונות, עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצותי ותורתי 

מאד מכל האדם אשר על פני האדמה, כן כולם, רק בתכלית היוצאת מכל מעשיו, ולא מצאתי 

התורה, רק התכלית של הנברא הוא כמו  בכל התורה שיהי' העיקר והתכלית של הנברא לימוד

 שמצאתי:

 מהר"ל

הוא  -בנן רדדחיל מ: 65שבתבמהר"ל נמצא יסוד עיקרי גדול לגבי היראה, המבוסס על מאמר רז"ל ב

 כו'ו גופיה הוי צורבא מרבנן
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אז יש לו דביקות  ,הי"ח באמונת חכמים, כי כאשר מאמין בדברי חכמים: 66אבות -דרך חיים  .2

ויהיה מכלל החכמים, אבל אם אין  ,וראוי שיקנה חכמת החכמים ,בחכמים כאשר מאמין בהם

דדחיל מרבנן הוא עצמו  ,איך יהי' חכם. וכך אמרו בפרק במה מדליקין ,מאמין בדברי חכמים

  ויתבאר בנתיבת עולם בעה"י. ,יהא ת"ח

ועוד יש לך להבין דבר זה ממה שיתבאר אצל דדחיל מרבנן : 67נתיב יראת השם -נתיבות עולם  .2

א ולפיכך אמר ירָ  ,בודאי מקבל ממנו ,ומבטל עצמו אליו ,להוי צורבא מרבנן, כי הירא מן אחר

 וסופך להיות מלך., אלהים

אלהים, שנאמר נשיא אלהים. שהוא הודיע יראתו של ]אברהם[ ונקרא : 68יתאגדת בראשב

 הקדוש ברוך הוא בעולמו, שנאמר ירא אלהים אתה. 

ומאן דדחיל מרבנן הוא עצמו יהיה צורבא דרבנן, וזה מפני שהירא מן אחר מבטל עצמו : 69שם .3

שאם לא כן לא  ,והוא אינו נחשב לכלום ,לגמרי נגד אותו מי שהוא ירא ממנו, שמחשיב אותו

וכאלו אינו נמצא, ולפיכך  ,היה ירא ממנו כלל, אבל יראתו מורה שהוא מבטל עצמו אל החכמים

נעשה ג"כ צורבא  ,ומוסר עצמו להם לגמרי ,ואין מחשיב עצמו לכלום ,מי שהוא ירא מרבנן

יש לכל אחד ואחד  ,אף שהם דבקים ומתחברים זה לזה ,מרבנן. ואינו דומה אל שני אוהבים

הרי אינו אותו שהוא אוהב  ,מציאות בפני עצמו, ומאחר שיש לכל אחד ואחד מציאות בפני עצמו

הוא מבטל עצמו לגמרי אל אותו שהוא  ,ומחולק בדבר מה ממנו, אבל מי שהוא ירא מאחר ,אותו

מאחר שהוא בטל אצלם  ,שהוא טפל ובטל אצלו, ולכך הוא עצמו יהיה צורבא מרבנן ,ירא ממנו

 לגמרי. 

 יק מושל יראת אלהיםצד

אמר אלהי ישראל לי דבר צור : 70מועד קטןהיא אף משמשת כינוי אל הקב"ה עצמו ממש, ע"ד יראה 

ישראל מושל באדם צדיק מושל יראת אלהים, מאי קאמר? אמר רבי אבהו, הכי קאמר: אמר אלהי 

מדרש ובה ומבטלה. צדיק. שאני גוזר גזר -ישראל: לי דבר צור ישראל, אני מושל באדם, מי מושל בי 

ונקרא כבר ראינו:  .לך -פרשת לך בגדול מדרש ה .73בתי מדרשות ,72אגדת בראשית, 71שמואל

                                     

ונת חכמים. תשובה, אמונת החכמים תלויה החזון איש, בקובץ איגרות א' קפ"ב: שאלת, איך הדרך לאמ'. , ה'ו 66

 באמונת החכמה בכלל. אין חכמה בעולמנו, בלתי אם עברה לנו דרך נשמת חכם חי.

 '.פרק א 67

 .ו"פרק נ 68

חדושי אגדות ]ספרי המהר"ל[ שבת כ"ג, ב': ומאן דדחיל רבנן הוא עצמו יהיה צורבא רבנן. וזה מפני . 'פרק ה 69

י נגד אותו מי שהוא ירא ממנו, שמחשיב את זולתו והוא אינו נחשב לכלום, שהירא מן אחר מבטל עצמו לגמר
רק אותו ]נמצא[ שאל"כ לא היה ירא ממנו כלל. אבל יראתו מורה שהוא מבטל עצמו אל זולתו, וכאלו אינו )עושה( 

ן. ואינו האחר. ולפיכך מי שהוא ירא מדרבנן הוא לגמרי דבק בדרבנן, שהרי אין מחשיב מציאתו לכלום נגד רבנ
דומה אל שני ]אוהבים[ אף על גב שהם דביקי' ומתחברים זה לזה, יש לכל אחד ואחד מציאות בפני עצמו, ומאחר 
שיש לכל אחד ואחד מציאות בפני עצמו, הרי אינו אותו שהוא אוהב לגמרי. אבל מי שהוא ירא מאחר הוא מבטל 

 צורבא מרבנן.עצמו לגמרי אל אותו שהוא ירא ממנו, ולכך הוא עצמו יהיה 

 .'ז, ב"ט 70

 .'ט סימן ב"פרשה כ 71

 .ב"פרק כ 72

 .מדרש וזאת הברכה 'חלק ב 73
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אלהים, שנאמר נשיא אלהים. שהוא הודיע יראתו של הקדוש ברוך הוא בעולמו, שנאמר ]אברהם[ 

 ירא אלהים אתה. 

 ם;יראת , אף ע"ז נקראת כלפיהםלהבדילו

יגריכם על פיגרי גילוליכם וכי מה הפגרים עושים אצל הגילולים, ונתתי את פ :74בחוקותי -ספרא  .2

אלא שהיה אליהו זכר לטוב מחזר על כל טפוחי הרעב, מצא אחד תפוח ומוטל ברעב א"ל בני 

מאיזה משפחה אתה אמר לו ממשפחה פלוני א"ל וכמה הייתה, א"ל שלשת אלפים וכמה 

יות א"ל אין א"ל אמור שמע ישראל ה' נשתייר מכם א"ל אני, א"ל רצונך לומר דבר אחד ולח

אלהינו ה' אחד, צעק מיד ואמר הס כי לא להזכיר בשם ה' לא לימדני אבא כך, מה היה עושה 

נוטל יראתו ונותנה על לבו ומגפפה ומנשק עד שכריסו נבקעת ונופח הוא ויראתו לארץ לכך 

  .נאמר ונתתי את פגריכם על פגרי גילוליכם

ייר מכל היראות בשביל לפתות לבן של מצרים עליו הוא אומר משגיא בעל צפון נשת :75מכילתא .2

לגוים ויאבדם: עד בכור השבי וכי שבויין מה חטאו אלא שלא יהו השבויין אומרים יראתנו הביאה 

עליהם את הפורענות קשה יראתנו שעמדה על עצמה קשה יראתינו שלא שלטה בנו הפורענות 

את אלא שלא יאמרו המצרים יראתנו הביאה עלינו את וכל בכור בהמה וכי בהמה מה חט וכו'

הפורענות קשה יראתנו שהביאה עלינו את הפורענות קשה יראתנו שעמדה לעצמה קשה 

 יראתנו שלא שלטה בה פורענות. 

ושם אלהים אחרים לא תזכירו. שלא תשביע לגוי ביראתו. ]ולא ישמע על פיך, : 76משפטים שם .3

 שלא תשבע לו ביראתו[.

ניא: וישימו ]להם[ בעל ברית לאלהים, זה זבוב בעל עקרון, מלמד שכל אחד ואחד דת: 77שבת .1

 עשה דמות יראתו ומניחה בתוך כיסו, כיון שזוכרה מוציאה מתוך כיסו ומחבקה ומנשקה.

אמר רבי יצחק: מאי דכתיב ועתה יוספו לחטא ויעשו להם מסכה מכספם כתבונם : 78סנהדרין .1

מלמד שכל אחד ואחד עשה דמות יראתו, ומניחה בכיסו, בשעה עצבים וגו' מאי כתבונם עצבים? 

 שזוכרה מוציאה מתוך חיקו ומחבקה ומנשקה. 

אמר רבי תנחומא מעשה בספינה אחת של גוים שהיתה פורשת מים הגדול : 79ברכות -ירושלמי  .1

והיה בה תינוק אחד יהודי עמד עליהם סער גדול בים ועמד כל אחד ואחד מהן והתחיל נוטל 

ו בידו וקורא ולא הועיל כלום כיון שראו שלא הועילו כלום אמרו לאותו יהודי בני קום קרא יראת

אל אלהיך ששמענו שהוא עונה אתכם כשאתם צועקים אליו והוא גיבור מיד עמד התינוק בכל 

לבו וצעק וקיבל ממנו הקדוש ברוך הוא תפילתו ושתק הים כיון שירדו ליבשה ירדו כל אחד ואחד 

יו אמרו לו לאותו תינוק לית את בעי מזבין לך כלום אמר להון מה אתון בעי מן ההן לקנות צרכ

אכסניא עלובה אמרו לו את אכסניא עלובה אינון אכסניא עלובה אינון הכא וטעוותהון בבבל 
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ואינון הכא וטעוותהון ברומי ואינון הכא וטעוותהון עמהון ולא מהנון להון כלום אבל את כל אהן 

 .ך עמך הה"ד כה' אלהינו בכל קראינו אליודאת אזל אלה

 ,82תהלים -ילקוט שמעוני  ,81בתי מדרשות ,80י אליעזרמשנת רב, פרשת נצביםלרה פתרון תו .7

מדרש אבא  -על אסתר ספרי דאגדתא  ,84נוסח של מדרש לבראשית ,83גניזה -קטעי מדרשים 

  .85גוריון

 ֵאֶצל ֵאלֹוֵני ֹמֶרה

ִביֲאָך ְיָי ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָתּה ְוָנַתָתה ֶאת ְוָהָיה ִכי יְ : פרשת ראההכתוב ב

ֶמׁש ַהְבָרָכה ַעל ַהר ְגִרִזים ְוֶאת ַהְקָלָלה ַעל ַהר ֵעיָבל: ֲהלֹא ֵהָּמה ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן ַאֲחֵרי ֶדֶרְך ְמבֹוא ַהשֶ 

הוא שכם, שנאמר:  –אלוני מורה  :רש"יוב ָרָבה מּול ַהִגְלָגל ֵאֶצל ֵאלֹוֵני ֹמֶרה:ְבֶאֶרץ ַהְכַנֲעִני ַהֹיֵׁשב ָבעֲ 

 עד מקום שכם עד אלון מורה.

לֹון מֹוֶרה ַוַיֲעֹבר ַאְבָרם ָבָאֶרץ  :לך -פרשת לך ב : ַוֵיָרא ְיָי ֶאל ְוַהְכַנֲעִני ָאז ָבָאֶרץ -ַעד ְמקֹום ְשֶכם ַעד אֵּ

ן ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹאתלְ ַאְבָרם ַויֹאֶמר  ָליו - ַזְרֲעָך ֶאתֵּ ַח ַליָי ַהִנְרֶאה אֵּ ַוַיְעֵתק ִמָשם ָהָהָרה : ַוִּיֶבן ָשם ִמְזבֵּ

 ִמֶקֶדם ְלֵבית ֵאל ַוֵיט ָאֳהֹלה ֵבית ֵאל ִמָים ְוָהַעי ִמֶקֶדם ַוִיֶבן ָׁשם ִמְזֵבַח ַליָי ַוִיְקָרא ְבֵׁשם ְיָי:

ה ֶמֶלְך ָׁשֵלם הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ְוהּוא ֹכֵהן ְלֵאל ֶעְליֹון: ַוְיָבְרֵכהּו ַויֹאַמר ָברּוְך ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון ֹקנֵ ּוַמְלִכי ֶצֶדק 

 ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: ּוָברּוְך ֵאל ֶעְליֹון ֲאֶׁשר ִמֵגן ָצֶריָך ְבָיֶדָך ַוִיֶתן לֹו ַמֲעֵשר ִמֹכל:

ַוִיֶקן  ַוִיַחן ֶאת ְפֵני ָהִעיר:ֹקב ָׁשֵלם ִעיר ְׁשֶכם ֲאֶׁשר ְבֶאֶרץ ְכַנַען ְבֹבאֹו ִמַפַדן ֲאָרם ַוָיבֹא ַיעֲ  :פרשת וישלח

א ַוַיֶצב ָׁשם ִמְזֵבַח ַוִיְקרָ  י ְׁשֶכם ְבֵמָאה ְקִשיָטה:ֶאת ֶחְלַקת ַהָשֶדה ֲאֶׁשר ָנָטה ָׁשם ָאֳהלֹו ִמַיד ְבֵני ֲחמֹור ֲאבִ 

 סֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל: לֹו ֵאל 

  אלוני מורה והר מוריה הם דומים והפכים בשמם ומשמעם. מורה ומוריה, הכול מלשון המורא;

ומצינו כי שלשה מקומות נכבדים בארץ הנבחרת  :פרשת חיי שרה -דרשות ר"י אבן שועיב ב .2

היתר קנו אותם הראשונים בדמים ולא רצו בחנם אף על פי שהיתה הארץ נתונה לאבות ומן ה

זוכין בה. הא' זה המקום שהאבות קבורין שם, הב' חלקת השדה שקנה יעקב במאה קשיטה, 

והוא בשכם אצל אלוני מורה. והג' הר המוריה שקנה דוד  ,כי שם קבלו התורה באלה ובשבועה

 כי שם בית המקדש.  ,המלך מארונה היבוסי

מה נקרא כן, ולפי הפשט יתכן הרבה דרשו ז"ל בענין ארץ המוריה, ל :86מעשי אבות -מעשי ה'  .2

שאלוני ממרא האמורי, וכן אלוני מורה, וכן ארץ מוריה, הכל נגזר מענין שם האמורי, ולפי שלא 
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היה כתוב לומר בפירוש אל ארץ האמורי, ושינה לאמר ארץ המוריה, דרשו בו מה שדרשו ז"ל, 

  ו'וכ

ליד שכם, המוזכר לעיל יב, בלעק וטוך רוצים לראות בארץ המוריה את מורה ש: 87רד"צ הופמן .3

שעות(. ועוד, למקום זה לא נועדה אף  31 -ו. אולם שכם רחוקה מדי מבאר שבע )לפי רובינסון 

 פעם חשיבות רבה, דבר שבהכרח היה קורה, אילו אמנם מעשה העקידה אירע שם.

בכל זאת, אפשר למצוא סמך לזיהוי המקום בדרך שימושו של שם מוריה בכתוב. אמנם : 88מ"כ .1

נראה יותר הוא שהצורה מוריה היא צורה שמה וכו' האיטימולוגיה של שם זה מוטלת בספק 

ה )השווה אלון מורה, ברא יב, ו רוריה צורה נקבית של פופמורה, כדוגמת  םנקבית של הש

 וכו' (יא, ל 'ואלוני מורה, דב

 מורא מקדש

  ;הוא לעולם מקום מורא שכינהשמקום מקדש  מסתבר אמנם

יכול יהיה בנין בית המקדש דוחה שבת, תלמוד לומר  :89'אות ז 'פרק ז 'ם פרשה גספרא קדושי .2

את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו, אמר שבת משם שמירה, ואמר מקדש משם מורא, יכול 

מה שבת לא מן השבת  ,תלמוד לומר ואת שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו ,יהיה ירא מן המקדש

אף מקדש לא מן המקדש אתה ירא אלא ממי שפקד  ,בתאת מתיירא אלא ממי שפיקד על הש

 על המקדש.

אלא שאי' נורא אלא בית המקדש  ,ולמה לא אמר נורא: 90'הלכה ג 'ברכות פרק ז -ירושלמי  .2

ולמה אמר הנורא לזה נאה לקרות נורא בנוראות שעשה לנו  וכו'שנאמר נורא אלהים ממקדשך 

 .92ח"תנא דבי אליהו רבה פרשה כ .91ט"מדרש תהלים מזמור יוב . שם מגילה.בכבשן האש

ד"א מלמד שהראה לו הקדוש ברוך הוא בית המקדש  :93ט"בראשית רבה פרשת ויצא פרשה ס .3

 וכו'כמה דאת אמר נורא אלהים ממקדשיך  ,זה בנוי ,ויירא ויאמר מה נורא ,בנוי וחרב ובנוי

מקדש ועבר על  ויירא ויאמר. מפני מה נתירא, מפני שנהג קלות ראש במקום :בראשית רבתי

מה שכתוב ומקדשי תיראו. מה נורא המקום הזה, וזה המקום שמשם יצא המורא לעולם, כד"א 

 נורא אלהים ממקדשיך.

ד"א מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד, הר  :94'פרשה ד שיר השירים רבה .1

א' נורא אלהים שגלשתם מתוכו עשיתיו גל ועד לאומות העולם, ואי זה זה, זה בית המקדש, שנ

                                     

 .ב"הערות פרק כ -בראשית  87

88 

Page.aspx?nBookID=99383192&nTocEntryID=99387912&nPaghttps://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Index/
eID=99383260  22עמוד. 

89  

90  

91  

92  

93  

94  

https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Index/Page.aspx?nBookID=99383192&nTocEntryID=99387912&nPageID=99383260
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Index/Page.aspx?nBookID=99383192&nTocEntryID=99387912&nPageID=99383260


 אז יבנה

35 

 

ממקדשך, מאיכן מורא יוצאה לא מבית המקדש הדא דאת אמר את שבתותי תשמורו ומקדשי 

 וכו'תיראו, 

וכבר ידעת חזוק התורה באמונת גדולת המקדש : 95ה"פרק מ 'ספר מורה הנבוכים חלק ג .1

ויראתו, עד שיגיע לאדם מדת הענוה והחמלה ורכות הלבב כשיראהו, ואמר מקדשי תיראו, 

 .ו בשמירת שבת לחזק יראת המקדשוסמכ

 גם מזבח בפרט, ראינו בו רעיון המורא;

אמר רבי יוסי בחמשה דברים בין האולם ולמזבח שוה להיכל שאין בעלי : 96', ט'כלים א תמשנ .2

מומין ופרועי ראש ושתויי יין ושלא רחוץ ידים ורגלים נכנסים לשם ופורשין מבין האולם ולמזבח 

 בשעת הקטרה: 

יראת המזבח והדורו וטעם המעלות,  וכו'ולא תעלה במעלות על מזבחי  :שת יתרופרלרמב"ן  .2

 . ולמצות השם טעמים רבים בכל אחת, כי יש בכל אחת תועלות רבות לגוף ולנפש:לכבוד השם

וכדי שתהא בהם מורא מהשם וממקדשו. צוה שישים הסנהדרין  :פרשת שופטים -צרור המור  .3

 תו משפט. אצל המזבח. בענין שבזה לא יעוו

והיום  ,ולא היה הולך באמצע המזבח משום יראת שמים: 97'ה, א"יומא מ -בית הבחירה למאירי  .1

כהן גדול לכל שנעשה במזבח החיצון הולך באמצע ולא דרך הקפה להראות חבתו וחבת הצבור 

 וכו' שהוא שלוחו שהוא כבן בית לפני הקדוש ברוך הוא

והא דכתיב חרב ליי'  -שתף שם שמים ודבר אחר. כל המ :98'ג, א"תוספות הרא"ש סנהדרין ס .1

ולגדעון לא אסיר אלא במידי דאלהות, וכן דברנו ביי' ובך. ולא דמי להא דאמרי' בפ' לולב וערבה 

חמרא  פני מבין. את מקדשי תיראו. ,מפני דשייך מורא גבי מזבח ,דהוי כעין אלהות ,ליה ולמזבח

 וחיי.

 ,דין נמי לרוץ אסור בעזרה כולה דהוי בכלל מורא מקדשוהוא ה: 99'ב, א"יומא כ -גבורת ארי  .1

דכתיב לא תעלה במעלות  ,דגלי קרא דצריך אימה יתירה מן העזרה ,וכל שכן בכבש של מזבח

על מזבחי ולא תגלה ערותך עליו הזהיר הכתוב שלא לעשות מעלות לעלות על גבי הכבש מפני 

ראה כגילוי ערוה ואף על פי שאין זה גלוי שהעולה על גבי מעלות צריך להרחיק רגליו זה מזה ונ

ערוה ממש דהא היו מלובשים במכנסים אפילו הכי קפיד קרא מפני שנראה כגילוי ערוה מה 

שלא קפד כן על כל העזרה ואיך התירו להן לרוץ והוי ליה לתקן בזמן שהן מרובין לתרום על ידי 

ות הקודם בד' אמות בתרומת הדשן פייס. ושמא יש לומר כיון דריצה זו לצורך עבודה היתה לזכ

לא נפקא ליה מכלל מורא ושרי אבל לרוץ בעזרה לדבר הרשות ודאי אסור ובכלל ממקדשי 

 וכו'תיראו הוא 
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וזה יראת שמים, היראת שמים שומר  ,מנורה היא חכמה: 100ג"חנוכה שנה תרצ -אמרי אמת  .7

אה מכח יראת שמים, את החכמה, איתא בגמרא שאש של מנורה באה ממזבח החיצון, כל אש ב

 שמזבח החיצון היינו יראת שמים שנקרא מפתחות חיצונות.

איתא ברש"י אש שנאמר בה תמיד הוא שמדליקין בה את : 101ט"פרשת צו שנה תרפ - שם

הנרות וכו' אף היא מעל המזבח החיצון תוקד, המנורה היא השורש והכל תלוי במזבח החיצון 

אם ליראה וזהו  מה ה' אלקיך שואל מעמך כי ות, כתיבפתחות חיצונהיינו ביראת שמים שהיא מ

אף על פי שאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט וכפי מה שמוכנים ביראת  שאיתא

 .השמים והיינו אש יורדת מן השמים שמים כך באה התלהבות מן

 המנורה היתה בהיכל והיו מביאין לה אש ממזבח החיצון: 102פרשת צו שנה לא ידועה - שם

מנורה היינו  וכו'שהמחשבה היא פנימיות וצריכין לה יראת שמים שהיא מפתחות החיצונות 

אף על פי שאש יורדת מן השמים  כים הכנה, יראת שמים, ואיתאצדיקים גדולים והם גם כן צרי

 .הדיוט, זו היא ההכנה ליראת שמיםמצוה להביא מן ה

ַוִיְקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשם ַהָּמקֹום  :רשת ויראפבמפורש , הנוגעת אל מזבח אף מקום מקדש אף בעקידה

ושם לעיל  הרי יראה ויראה הם מלשון ראייה ויראה,ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַהיֹום ְבַהר ְיָי ֵיָרֶאה:  -ַההּוא ְיָי ִיְרֶאה 

אי אומר משום דתניא, יוחנן בן דהב: 103', א'חגיגה בוב וגו' ִכי ַעָתה ָיַדְעִתי ִכי ְיֵרא ֱאֹלִהים ַאָתהבסמוך: 

כדרך שבא לראות כך בא  -רבי יהודה: סומא באחת מעיניו פטור מן הראייה, שנאמר יראה יראה 

רב הונא, כי מטי להאי קרא : 104', ב'ד ושם אף ליראות בשתי עיניו. -ליראות, מה לראות בשתי עיניו 

לראות פני מי בקש יראה יראה בכי, אמר: עבד שרבו מצפה לו לראותו יתרחק ממנו? דכתיב כי תבאו 

 מקבילות. זאת מידכם רמס חצרי.

לפי שהיה רואה קדושה גדולה וכהנים עוסקים  -כי מציון תצא תורה : 105'א, א"תוספות בבא בתרא כ

בעבודה היה מכוון לבו יותר ליראת שמים וללמוד תורה כדדרשי' בספרי למען תלמד ליראה וגו' גדול 

עומד בירושלים עד שיאכל מעשר שני שלו והיה רואה מעשר שני שמביא לידי תלמוד לפי שהיה 

קובץ שיטות  שכולם עוסקים במלאכת שמים ובעבודה היה גם הוא מכוון ליראת שמים ועוסק בתורה.

גליוני הש"ס )ירושלמי( מעשר  ]פסקי רבינו אביגדור צרפתי מבעלי התוספות פרשת ראה[.שם קמאי 

עוד תכלית שיבואו לידי יראה וזה הרי הוא תכלית כל  ]אלא דהלימוד יש לו: 106'הלכה א 'שני פרק א

 .לימוד תורה וכבבלי ברכות י"ז א' תכלית חכמה תשובה ומע"ט כו'[

 אריאל;אריה וארי, מכונים בשם  ,וגם מקדש עם מזבח בייחוד ,שם יראה היא אותיות אריההרי 
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ר הוי אריאל קרית וההיכל צר מאחריו ורחב מלפניו ודומה לארי שנאמ: 107', ז'מידות ד תמשנ .2

 חנה דוד מה הארי צר מאחריו ורחב מלפניו אף ההיכל צר מאחריו ורחב מלפניו:

אריאל, ]את הבית המקדש שנקרא[ והחריב  :108דברי ירמיהו -ג "פסיקתא דרב כהנא פיסקא י .2

 מקבילות. הוי אריאל אריאל קרית חנה דוד.

בוא וראה בהמ"ק נקרא אריה  ,ד"א אריה שאג: 109'ט סימן ט"שמות רבה פרשת יתרו פרשה כ .3

שנא' הוי אריאל אריאל, ומלכות בית דוד נקרא אריה שנא' מה אמך לביא בין אריות רבצה, 

ישראל נקרא אריה שנא' גור אריה יהודה, ונבוכדנצר נקרא אריה שנאמר עלה אריה מסבכו 

ת היכן והחריב בהמ"ק ונטל מלכות בית דוד והגלה את ישראל, והקב"ה אומר איה מעון אריו

 .פרשת בלקשם  ,מדרש גדול פרשת פקודי .הם בני, באותה שעה שאג ישאג על נוהו

והיה מכה על גבי המזבח ואומר לקוס לקוס אתה מלך  :110'פרק א 'אבות דרבי נתן נוסחא א .1

ואני מלך בוא ועשה עמי מלחמה כמה שוורים נשחטו עליך כמה עופות נמלקו עליך כמה יינות 

שמחריב את כל העולם ]כלו[ שנאמר הוי  111]ארי[קטרו עליך אתה הוא  נסכו עליך כמה בשמים

 אריאל אריאל קרית חנה דוד ספו שנה על שנה חגים ינקפו:

ויבן מגדל בתוכו וגם יקב, מגדל הוא מקדש וארץ ישר', כמו שנ' כמגדל דוד צוא'  :פתרון תורה .1

חטאו ישראל שם שם מזבח על וג'. ויקב, מקום מזבח ומקום הריגה, שנ' הוי אריאל אריאל, וכש

ציון, כשם שנשפך על מזבח דמי זבחים ועולות וחטאות ואשם כך ישפך בציון דם יושבי ציון כמ' 

ה' א' והציקותי לאריאל והיתה תאניה ואניה, וברוב דמי אדם שישפכו בה תדמה למזבח בשעה 

 שיזרקו דמי קרבנות מזבח על קרנו. 

 מזבח בצפון

ייתכן, וכך מציע הרב יואל אליצור, כי מעמד מיוחד זה מתרחש דווקא בין מאד : 112מצאתי כתובעוד 

, ניתן לראות במעמד זה מעין ברית ם. בנוסף להסברים השונים שהבאנוגריזים ועיבל בין שני ההרי

. העמידה בין שני ההרים הללו היא מעין כניסה בין בתרי הארץ, בשערה של הארץ, 113בין הבתרים

 מה לקבל על עצמם מחויבות ונאמנות לקיום התורה בארץ.והתערות בה, מתוך מג

החשיבות היתרה של מצוות קריאת הברכה והקללה בין הר גריזים והר עיבל בולטת : שמועוד מ

במיוחד לאור העובדה שהיא חד פעמית בניגוד למצוות הקהל החוזרת על המעמד כל שבע שנים. 

המצוה ולמקום המדויק שבו היא עתידה יחד עם זאת, הכתוב מקדיש הרבה תשומת לב לפרטי 

 להתקיים.
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נראה לומר שזו מצווה הקשורה  -בפשטות מדובר באיזור הקרוב לשכם אף שהיא אינה מוזכרת. 

למה נבחרו דווקא הר גריזים והר עיבל  - אך גם קשורה לטבורה של הארץ היא שכם. ,לכניסה לארץ

הראשונה  ות לדבר המשלימות זו את זו:למעמד הברכה והקללה שנתפרטו גם לאחריו? כמה תשוב

הנרי בייקר טריסטראם, חוקר תנ"ך והארץ, טען שהאקוסטיקה המיוחדת הנוצרת בין שני ההרים  -

כיון שמדובר בכריתת ברית הרי שדרך הכורתים  -השניה  הסוגרים על בקעת שכם היא מצויינת.

בר שרק על ידי שמירת הברית אנו ברית בזמן התנ"ך לבתר גוף חי ולעבור בין בתריו. משמעות הד

מיקומם של ההרים הינו במרכז הארץ היכן שהעיר גוף אחד חי ובהפרתה אנו כשני פגרים מתים. 

נערך ע"י צוות אתר  - ונמצא שכורתים את הברית במרכז הגוף החי הקרוי ארץ ישראל. ,שכם

 .התנ"ך מתוך הספר 'מקום בפרשה' בהוצאת ידיעות אחרונות

כדי שיראו  ,הרים גבוהים ,לזה העמיד להם שני הרים באמצע ארץ ישראל :פרשת ראה -י כהן שפת

כדי שלא יפרדו מעליו, לזה נתן בהם סימן ואמר  ,ויהיו עליהם כשני עדים, כל זה מרוב החיבה ,אותם

 הלא המה בעבר הירדן וגו', ולזה ניתנו הברכה והקללה על אלו ההרים.

תנו רבנן: שלש ערים הבדיל משה : 114מכות בת אמצע א"י.אכן נמצא מפורש בגמרא, ששכם נחש

, חברון ביהודה ומכוונות היו כמין שתי שורות שבכרםבעבר הירדן, וכנגדן הבדיל יהושע בארץ כנען, 

ושלשת , קדש בהר נפתלי כנגד גולן בבשן. שכם בהר אפרים כנגד רמות בגלעדכנגד בצר במדבר, 

, ומשכם ומחברון לשכם כמשכם לקדשכמחברון לשכם, , שיהא מדרום לחברון שיהו משולשין -

 כמ"ש ,הוא אמצע א"יץ אפרים וגו'. ואת ארוזאת הברכה:  -אדרת אליהו ס' לקדש כמקדש לצפון. 

 :ששכם היה באמצע ארץ ישראל ממשוכמ"ש )מכות ט' ע"א(  ,ועל גבול יהודה מפאת קדים וגו'

ויתכן שהיה הר גריזים לדרום  :עו לא"ירמב"ן בהגימידע גיאוגרפי שנתגלה לעפ"י  לשון הוספת רמב"ן,

 :115זבחיםנוכל להוסיף עפ"י הגמרא ב מצפון תפתח הרעה. שנאמר ,ר עיבל מצפוןוה ,שהוא הימין

  מקבילות.אמר רב אסי א"ר יוחנן, אומר היה ר' יוסי: כוליה מזבח בצפון קאי. 

במדבר חורב שממה, והחרבן  והכוונה לאהרן היתה, מפני שישראל היו :פרשת כי תשאלרמב"ן  .2

ושממות עולם יבואו מן הצפון, כדכתיב מצפון תפתח הרעה על כל יושבי הארץ, שאין הכוונה 

לם במלך בבל בלבד, כאשר יראה בנגלה מן הכתוב, אבל כי מן השמאל תבא מדת הדין לעו

הדין, בחר זהב ולא כסף, בעבור שהוא מורה על מדת  וכו' להשיב על כל יושבי הארץ כרעתם

ומראהו כמראה אש. וכמו שאמרו עוד זהב פרוים שדומה לדם פרים. ולכן נעשה בית הקרבנות 

 וכו' כלו זהב, וכן מזבח הקטורת, וכן הכרובים

, ואמר: לחם אבל הענין כלו מבואר בתורה, שנאמר: את קרבני לחמי לאשיושם פרשת ויקרא:  .2

אבל אשה שם, כמו: אש, ועולה  וכו' לשון אש –שהם לחם לאשה, וממנו לאשים, ואשה  – אשה

 וכו' כמו: עולת אש ריח ניחוח לי"י, וכן כלם. כי טעמם כמו: לחם אשה –אשה 

והזביחה לשם י"י לבדו, שלא יתכוין לדבר אחר בעולם רק לשם י"י  ,והנה הקרבן במדת הדין

הם הם לבדו. וזה טעם: עולה הוא, אשה הוא, ולכך אמר הכתוב: כי את אשי י"י לחם אלהי

מקריבים והיו קדש, כי לאישי י"י קרבן אלהיהם, ולכך אמרו שלא הזכיר בצואות של קרבנות לא 

אל ולא אלהים אלא אשה ריח נחוח לי"י, כי הכונה לי"י לבדו תהיה, לא יכוין המקריב ולא יעלה 

במחשבתו רק לשם המיוחד. והוא מאמר החכמים ריקן כל העבודות כלן לשם המיוחד. ובתורת 
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א"ה:  וטעם השחיטה שהיא בצפון כבר פרשתי. וכו' לשם מי שעשה את העולם –: לי"י הניםכ

 לא ידעתי היכן נתפרש.

וטעם והיה ביום אשר תעברו את הירדן וגו'. כי מיד בכניסתן לארץ  :פרשת כי תבוא -ריקאנטי  .3

רץ יקבלו עליהם עול מלכות שמים שלא תקיא אותן הארץ, וזה טעם למען אשר תבא אל הא

ולחלוק וטעם הקמת המזבח בהר עיבל, כי המקום ההוא נתייחד לעבודת מדת הדין, וגומר. 

צוה להקים שם מזבח מאבנים שלימות, כאשר כתבתי  ,כדי לקבל עול השכינה עלינו ,לה כבוד

סודם בסוד המזבח, ושיכתבו באבנים ההם התורה, כד"א האבן הזאת תהיה בנו לעדה, והבן 

 כל זה.

ותהר לאה ותלד בן ותקרא את שמו ראובן כי אמרה כי ראה יי' בעניי כי עתה : יצאפרשת וושם  .1

יאהבני אישי. כבר ביארו חכמי הקבלה כי הראיה היא ממדת הדין, כי משם כחו של עין הרע. 

ואמרו רז"ל כל מקום שנתנו חכמים עיניהם מיתה או עוני. והיא רמוזה בה"א שנייה של שם בן 

, שנאמר [אש]עתה יאהבני אישי. מקרא מלא שמדמה האהבה לגחלי  ד' אותיות. ואמרה כי

ואמר כי במדת הדין רשפי אש שלהבת יה, ואין לך בעולם רשפי אש קשין יותר ממדת הדין, 

ואל תתמה על , כמה דאת אמר מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה וגו'. י[איש]יאהבני 

ו שהיראה בשני ענינים כאשר פירשנו, כן , כי כמאברהם הנקרא אוהבי, והאהבה הפך היראה

האהבה, כי האוהב יזהר במצות עשה, ולזה נאמר באברהם אבינו ע"ה אוהבי, אבל 

  וכו' ההשתוקקות והאהבה להתחבר בייחוד הכל זהו במדת הדין, והבן זה.

ופחד יצחק היא האש האוכלת על גבי המזבח היא מדת הדין שלמעלה העזה שנאמר כי ושם:  .1

ומאי ניהו, שממנו יוצא  וכו'וישבע יעקב בפחד אביו יצחק  116ספר הבהיר יך אש אוכלה:יי' אלה

 הרע שמתהא את בני אדם. ומאי ניהו הוא דכתיב ותפל אש ה' וכתיב כי יי' אלהיך אש אוכלה:

מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך את צאנך ואת : פרשת יתרוושם  .1

זכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. הרמז לשכינה האדומה ממדת בקרך בכל המקום אשר א

 הדין, כדכתיב אש תמיד תוקד על המזבח.

והנך רואה כי מזבח החיצון והפנימי כל אחד יש לו שלשה שמות, מזבח החיצון : פרשת תצוה .7

נקרא מזבח העולה ומזבח הנחושת ומזבח החיצון, מזבח הפנימי נקרא מזבח הזהב ומזבח 

, והפנימי למדת הדין רפה והחיצון רמז לקשה כי שם רק כופר נפשםזבח הפנימי, הקטורת ומ

 כמו שפירשתי.

ושחט אותו על ירך המזבח צפונה וגו'. הקרבנות הבאים על חטא שחיטתן  :פרשת ויקראשם  .8

בצפון משום דכתיב מצפון תפתח הרעה, והנה למנוע הרעה הבאה מן הצפון, או מפני שנגשים 

ים וכחות מדת הדין, צוה הקדוש ברוך הוא שכל שעה שיבואו שם ימצאו שם כחות המקטרג

שחד ולא יבואו לקטרג, אבל תודה ושלמים בכור ומעשר שחיטתן בכל מקום בעזרה, שלא היו 

 באים על חטא.

אמנם כסוי מזבח העולה היה בגד ארגמן האדום יותר מכלם, רומז לפחד : פרשת במדברשם  .2

 שם, ושם האש הגדולה אוכלת הקרבנות.יצחק, כי שם יזרוק כופר נפ

ואף על פי שהברכה והקללה האמורות כאן הן אזהרה לשמוע את מצות ה' ושלא : 117תורת המנחה

, וכמו שמוכיח אעפ"כ העיקר הוא לברכות וקללות האמורות בהר גריזים ובהר עיבללסור מאחריו, 

                                     

 .ה["]אות קל 116

 .ט"פרשת ראה / דרשה ס 117



 אז יבנה

31 

 

רשת כי תבוא אלה יעמדו לברך את בסמוך ונתת את הברכה על הר גריזים וגו', וזהו הענין שנא' בפ

 וכו' העם על הר גריזים וגו' ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל.

ולסמן אותן בז' סימנים אלו, הלא המה בעבר הירדן, אחרי דרך  ,ומה ראה משה לייחד ב' הרים הללו

מדו מבוא השמש, בארץ הכנעני, היושב בערבה, מול הגלגל, אצל אלוני מורה, היה לו לצוותם שיע

על יד הירדן ושם יעשו דבר זה. ועוד למה צוה לכתוב את כל דברי התורה הזאת על האבנים וכו', 

 מה טיבה של תורה לכתבה על האבנים ולהניחם על הר עיבל. 

הידעת  תר משאר מקומות דכת'דע כי כל הכוחות העליונות יש להם מקום מיוחד בארץ שמושלים בו יו

רץ. ויש שם בשמים ב' כוחות הנקראים סניגור וקטיגור, והם ממונים חקות שמים אם תשים משטרו בא

על עסקי העולם, אחד שמלמד זכות ואחד שמלמד חובה, והן נקשרין למעלה אחד במדת הרחמים 

הסניגור על הר גריזים והקטיגור על הר עיבל, אחד לימין  -וכח המשכתן בארץ ואחד במדת הדין. 

 . ואחד לשמאל

ראה וידע את כל הכוחות המושלים בארץ, וראה כי ממשלת  ,את הארץ למרע"הוכשהראה השם ית' 

זה ללמד זכות וזה ללמד חובה, זה רחמן אוהב הסניגור והקטיגור מושלים על הר גריזים והר עיבל, 

 וכו'. וזה אכזרי אשר לא ישא פנים לזקן ונער לא יחון ,הבריות

שאם יעסקו בתורה כראוי הסניגור ילמד עליהם  ,ורוקיבלו את התורה בענין זה לפני הסניגור והקטיג

וצוה שיכתבו את התורה זכות והקטיגור יודה לו ויענה אמן בעל כרחו, ועל פי שנים עדים יקום דבר. 

על האבנים ויניחום בהר עיבל אצל הקטיגור כדי שיתבע עלבונה לפני הקטיגור אם לא יקיימוה 

 ולא יעשו מצותיה כתקנן. 

ישראל אצל ב' הרים אחרים שאין כוחות אלו הקטיגור והסניגור מושלים בהם, וכדי וכדי שלא ילכו 

שלא יענשו כל כך, הוצרך משה לסמן להם כל אלו הסימנים והכל מפי הגבורה שלא יהא להם צד 

 להשמט מן המקומות הללו.

וארץ ישראל וסמנם להם בז' סימנים כנגד הז' דברים הידועים, וכנגד חלקי הישוב שהם ז' אקלימים, 

ואלו הב' כוחות נקראים בריחי הארץ, והם מבריחים מן הקצה אל הקצה עיקר העולם והישוב. 

ומקיפין בכחן כל ארץ ישראל, ואף על פי שהיו שרויין על ב' ההרים הללו היה כחם הולך ומתפשט 

שומרי זה מכאן וזה מכאן עד שמקיף כל אחד חצי עיגול ופוגעים זה בזה בסופם, והם השוערים ו

. וכשהיו יושבי הארץ מקלקלים מעשיהם היו מקיאין אותם ומשליכין אותם לחוץ החומות ושומרי הסף

כענין שנא' כי ברשעת הגוים האלה ה' אלקיך מוריש אותם מפניך, וכת' ולא תקיא הארץ אתכם כאשר 

 קאה את הגוי אשר לפניכם. 

על מנת שיהיו אלו את הארץ לפניהם  הם שהיו בעזרם לכבוש -והנכנסים בארץ, אותם הכוחות הם 

בתם בארץ צוה . ומאהבת השם ית' בישראל וחפצו בישיהנכנסים מקבלים עליהם עול מלכות שמים

וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת בעברך וגו' למען אשר תבוא אל הארץ, כלומר  למרע"ה

רכה על הר גריזים ואת בעשותכם הדבר הזה תוכלו לבוא אל הארץ. וכן אמר בכאן ונתת את הב

הקללה על הר עיבל הלא המה בעבר הירדן וגו' כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ, 

ואי אפשר שתבואו אל הארץ ותכבשוה ותשכנו בה אלא אם כן תשמרו לעשות את כל החוקים ואת 

 המשפטים אשר אנכי מצוה אתכם היום.

שמרחיב בעניין היראה, ומקשרה לפרשה לפי , נו בפרטנוגע בענייניבאמת, כל לשונו המפורש שם, 

 הזאת.
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ידי יהושע "לא הרחק -גם פלביוס מאתר הרים אלה ליד שכם בדברו על הקמת המזבח עלמ"כ: 

  .118משכם העיר בין שני הרים, בין הר גרזים שמצד ימין ובין ההר מצד שמאל"

ובה לשאלה זו יוצאת מגדר מדוע הר גריזים נבחר דווקא להר הברכה? מובן שאין תש: 119עוד

"ויתכן שהיה הר גריזים לדרום שהוא הימין והר עיבל מצפון  -השערה. נלך בעקבות הרמב"ן שציין 

. ברי שכוונתו לימין שהוא דרום כאשר המבט מופנה מזרחה דהיינו, : 'מצפון תפתח הרעה"'שנאמר

ל"צפון" שהוא כיוון הייחוס בהווה(. "קדמה" ="קדימה", כפי שהיה נהוג בסידור הכיוונים בעבר )בניגוד 

הדרום ראוי יותר לברכה, מאחר שהצפון הינו תזכורת לרעה, ואכן רבות מהרעות שבאו אל ארץ 

 ישראל מקורן בעמים צפוניים, וזכורות במיוחד בבל ואשור.

ושמא ניתן לראות גם בקריאת השם בנימין בנסיבות שראוי לבקש ברכה, שהרי אמו קראה לו "בן 

ן 'צפון וימין אתה בן ימין, לשו -"בנימין  - אביו קרא לו בנימין""בן אבלי" )אבן עזרא(, "ו -" דהיינו אוני

לפיכך הוא מלא" )רש"י; ראוי לתת את הדעת בעניין זה גם למקומם של ימין ושמאל בשיכול  בראתם'

 הידיים אצל ברכת יעקב לאפרים ומנשה!(.

-ג'בל א -جبل الشمالي או ג'בל אסלאמיה,  -جبل إسالمية קרא גם נجبل عيبال. הר עיבל )ערבית: מצאתי: 

. בעברית מכונה גם 'הר הקללה' או 'הר הברית'( הוא שמו של גוש הררי גדול ההר הצפוני -שמאלי 

מטר מעל פני הים. הר זה הוא הגבוה בהרי מרכז וצפון השומרון.  215מצפון לעיר שכם בגובה 

שכם. על פסגת ההר מתקן צבאי. גם בתקופת המנדט הבריטי מההר יש שליטה מלאה על העיר 

היה מתקן צבאי דומה על ההר. פסגת ההר היא בשליטה ישראלית מלאה אך הדרך אליו עוברת 

(. הדרך להר יוצאת מההתנחלות שבי שומרון ועוברת Bבאזור בו יש לישראל רק שליטה צבאית )אזור 

 בשיפולי העיר שכם.

-תעתיק: ג'בל אجبل الطور תעתיק: ג'בל ג'ריזים ובשפה המדוברת ل جرزيم, جبהר גריזים )בערבית: 

טור(, המכונה גם "הר הברכה" )ובעדה השומרונית: ָהרֶגֵריֵזים, ללא ֶפֶסק בין "הר" ובין "גרזים"(, הוא 

שמו של רכס הררי גדול מדרום לעיר שכם. ההר הגבוה ברכס הוא 'הר גריזים' המקראי, שהיווה 

מ' מעל  882ד הר גריזים והר עיבל ועליו נשא יותם בן גדעון את משלו. פסגתו בגובה חלק ממעמ

 מ' מעל סביבתו. ההר הוא חלק מהרי שומרון. 315-פני הים והוא מתנשא לגובה של כ

המבנה הגאולוגי של הר גריזים הוא שעשה אותו למקור חשוב להזנת אקוות ההר, המצויה מתחת 

ר, בעיר שכם, נמצאים שלשה מעיינות עתירי שפיעה, המהווים את להרי השומרון. בתחתית הה

 המקור היציב והחשוב לאספקת המים לעיר וסביבתה, מימי קדם ועד היום.

, בטרם ירושלים נקבעה כמרכז המקודש היחיד, שכם הייתה אחד האתרים המרכזיים 120בימי האבות

פחתו מארם. שרידים מתקופה שבהם הוצב מזבח, הוא המזבח שהציב יעקב בשובו לשכם עם מש

מתחתינו לכיוון צפון ניתן לראות מתחם ריבועי לבן חשוף זו אפשר לראות בתצפית אל מרכז שכם. 

. בתל זה נדגמו הנמצא למרגלות הר עיבל. זהו תל בלאטה הגדול והמקדש העתיק של העיר שכם

בח עתיק ופולחן ממצאים מהתקופה הכנענית והישראלית, לרבות עצמות בע"ח המעידים על מז

                                     

 .ד(", מ', ה')קדמוניות ד 118

119 https://www.herzog.ac.il/vtc/0037476.html 

120 https://www.tzohar.org.il/?p=1936 

https://www.herzog.ac.il/vtc/0037476.html
https://www.tzohar.org.il/?p=1936
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קרבנות. מעט מזרחה לתל ומעבר לכביש ניתן להבחין במקבץ עצים ובמבנה לבן נוסף. זהו המתחם 

 ההרוס של קבר יוסף.

 זיוף כותים

אחרי דרך מבוא השמש, מקום שחמה זורחת. אצל אלוני מורה, ולהלן הוא  :121פרשת ראה -ספרי 

אף אלון  ,, מה אלון מורה האמור להלן שכםאומר ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה

 ,זייפתם את התורה ,אמרתי להם לסופרי כותיים ,מורה האמור כאן שכם, אמר רבי אלעזר ברבי יוסי

אף אנו למדים שזה הוא הר גריזים והר  ,שכתבתם אצל אלוני מורה שכם ,ולא ההניתם בה כלום

ולהלן הוא אומר ויעבר  ,אצל אלוני מורה שנאמר הלא המה בעבר הירדן וגו' ,עיבל שבין הכותיים

  וכו' אף אלון מורה האמור כאן שכם ,מה אלון מורה האמור להלן שכם ,אברהם בארץ

ולא  ,זייפתם תורתכם ,נמיתי לסופרי כותים ,אמר רבי אלעזר בר' שמעון: 122סוטה 'ירושלמי מסוב

אלא  ,לא ידוע שהוא שכםוה ,שהכתבתם בתורתכם אצל אלוני מורה שכם ,הועלתם לעצמיכם כלום

נאמר כאן אלוני מורה ונאמר להלן אלוני  ,ואנו דורשין לגזירה שוה ,שאין אתם דורשין לגזירה שוה

  .אף אילוני מורה האמור כאן שכם ,מה אלוני מורה האמור להלן שכם ,מורה

להם:  תניא, אמר רבי אלעזר ברבי יוסי: בדבר זה זייפתי ספרי כותיים, אמרתי :123בבלי שםבאף 

שכם, אף אנו מודים שאלוני  -ולא העליתם בידכם כלום, שאתם אומרים אלוני מורה  ,זייפתם תורתכם

 מורה שכם, אנו למדנוה בגזרה שוה, אתם במה למדתום!

מזרחית -שלוחה הצפוניתמזבח הר עיבל )או מזבח יהושע( הוא אתר ארכאולוגי, השוכן על האמנם 

 מ"מ, יש לעיין על אחרי דרך מבוא השמש, מקום שחמה זורחת. , אולי מצד דעה הנ"ל:של הר עיבל

 שאינו מבואר כ"כ כוונתם. ,ולא הועלתם לעצמיכם כלום ,זייפתם את התורהמאמר 

אך לפי המבואר, שהכותים שהם שומרונים, אף ירדו ושינו וזייפו והחליפו הכתוב עיבל בגריזים, 

ולפירוש, יש לומר שכאן הוסיפו הכותים שכם,  דהיינו זיוף ממש, לא תוספת דברים בעלמא לביאור

שהכתבתם בתורתכם אצל  ,ולא הועלתם לעצמיכם כלוםלהורות מעלת מקום מקדשם בהר גריזים, 

לגזירה  םואנו דורשי ,הולגזירה שו םאלא שאין אתם דורשי, והלא ידוע שהוא שכם ,אלוני מורה שכם

לוני אף א ,מה אלוני מורה האמור להלן שכם ,הנאמר כאן אלוני מורה ונאמר להלן אלוני מור ,הושו

 . ר"ל שמזכר שכם אין ראיה להר גריזים דווקא, שהלא אף עיבל מפורש שם.מורה האמור כאן שכם

ַוֵיָרא ְייָ ֶאל ַאְבָרם ושם נאמר:  ,נאמר כאן אלוני מורה ונאמר להלן אלוני מורה ,בפרט לפי הגזירה שווה

הרי יש ללמוד גם לאלוני מורה ַוִיֶבן ָׁשם ִמְזֵבַח ַליָי ַהִנְרֶאה ֵאָליו:  -ת ָהָאֶרץ ַהזֹאת ַויֹאֶמר ְלַזְרֲעָך ֶאֵתן אֶ 

 האמור כאן, היינו מקום מזבח בהר עיבל, להוציא מהר גריזים. אפשר שאלוני מורה ע"ש מקרא זה,

פרשת הכתוב ב מורה הוא שם מעניין הראייה, וע"ד יו:ַוִיֶבן ָׁשם ִמְזֵבַח ַלייָ ַהִנְרֶאה ֵאלָ  -ַוֵיָרא ְייָ ֶאל ַאְבָרם 

 ומשם להר מוריה. ַוִיְקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ְיָי ִיְרֶאה ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַהיֹום ְבַהר ְיָי ֵיָרֶאה: :וירא

שמקום שכם שייך בהר עיבל למרגלותיו ממש, יותר מהר גריזים. א"כ יוצא  ,נמצא עוד מפורש

תים מקדשים להר גריזים, בעוד היהודים בנו המזבח בעיבל דווקא, אשר כאן התווכחו ביניהם שהכו

                                     

 .ו"פיסקא נ 121
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אפוא, מפני שההוכחות מובילות דווקא להר עיבל  לא הועלתם לעצמיכם כלום במשמעות של כתובים.

 כמקום שנתקדש בשעתו, ולא להר גריזים.

 הכול קרב בבמה

וכמפורש במקומות שונים בחז"ל, כמו מדרש  מזבח אשר בנה יהושע בהר עיבל, במה הייתה,

, רבי יוחנן בן מרייא לעולם אין הבמה מותרת אלא ע"י נביאאמר רבי יוסי בר חנינא,  :124שמואל

 וגו' אז יבנה יהושע מזבחמייתי לה מן הדא, 

עד שלא הוקם המשכן היו הבמות : 125בפשוטו, ודאי החיה נקרבת אצל במה, וכבתוספתא זבחים

גדולים וקטנים זכרים ונקבות תמימין ובעלי מומין טהורין  ן מקריבין בהמה חיה ועוףמותרות, מה ה

באו אבל לא טמאין הכל קרב עולה וטעונה הפשט וניתוח הכותים בזמן הזה מותרין לעשות כן: 

 וכו' הותרו הבמות )שעת מזבח אשר בנה יהושע( 126לגלגל

עד שלא הוקם שויא בכולהו, דתני': : אותביה ברייתא ד127תוספתא זו מובאת אף בגמרא זבחים

, זכרים ונקבות, והכל כשירין להקריב בהמה חיה ועוף ועבודה בבכורות,הבמות מותרות,  -המשכן 

 -תמימין ובעלי מומין, טהורין אבל לא טמאין, והכל קרבו עולות, ועולה שהקריבו ישראל במדבר 

 טעונה הפשט וניתוח, ונכרים בזמן הזה רשאין לעשות כן.

ווקא, בעוד "מה פשטות שציון הזמן "עד שלא הוקם המשכן" נוגע להיתר במות שמפורש אחריו דה

ר"ל בכל עת שהבמות מותרות, וכאילו אומר "מה הם מקריבים בבמות" תמיד,  הם מקריבים" וכו'

ובד"כ לא מצאנו הבדל בין עד הקמת משכן לאחריה, לבד עיקר במות, ולא בפרטי דיני הבמות, 

 (.129זבחיםל, חמדת דניאל 128ועיין חזון איש), נו דומה לקודם מתן התורה ולאחריהלא איוכמובן, ה

הכל קרב בבמה בהמה : 130מגילה -ת תוספתא זו, בתלמוד ירושלמי הדבר גם מפורש בהבאאכן, 

גדולים וקטנים זכרים ונקיבות תמימין אבל לא בעלי מומין טהורים אבל לא טמאים הכל  וחיה ועופות

 ינן טעונין הפשט וניתוח, וגוים בזמן הזה רשאין לעשות כן.קרב עולה וא

כאן לא מופיע "עד שלא הוקם משכן", רק "הכל קרב בבמה" ללא הבדל. אך יותר מזה, הרי הירושלמי 

רבי אבהו בשם רבי יוסי בר  )היתרם בבמה המפורש בברייתא(זכרים ונקיבות מנין שם ממשיך: 

הרי מפורש שהברייתא מדבר בכל במה, ולאו דווקא עד שלא  ,חנינה ואת הפרות העלו עולה ליי'

 הוקם משכן.
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וי"מ דבבמה : 131חולין -גם בתוספות מפורש, שהירושלמי הוא ל"ד עד שלא הוקם משכן. התוספות 

איירי דמשמע בירושלמי דמסכת מגילה שכל עופות כשרין בבמה ואפילו תרנגולים ואפילו חיה 

דבהדיא יליף לה בסוף זבחים מויבן נח  מיירי בבמה לבני נח ולא מיעט אלא טמאין, וליתא דהתם

מזבח ויקח מכל הבהמה הטהורה וגומר אבל בשאר במות איכא למ"ד דאין שום עוף קרב בבמה 

ואפילו תורים ובני יונה, ועוד דקאמר בירושלמי דעולה אינה צריכה הפשט ונתוח, ובסוף זבחים חשיב 

 הפשט ונתוח, אלא ודאי בירושלמי איירי בבמת בני נח. עכ"ל. דשוותה במה גדולה לבמה קטנה לענין

אך כאן נחלקו "יש מפרשים" והתוספות, אם מכוון הירושלמי הוא בכל במה, או דווקא בבני נח. 

הפשטות ודאי כיש מפרשים שמדבר בכל במה, והלא בירושלמי אין נזכר כלל בני נח. אף בסופה 

י משמע בבירור שע"כ בישראל מדבר, ועיין ספר ברכת שאול. "וגוים בזמן הזה רשאין לעשות כן" הר

 (.132מס' זבחים -)גם בשערי היכל 

תשובה להגר"ח ברלין זצ"ל(: והנלע"ד די"ל דהרא"ש יפרש באופן אחר ) 133כיו"ב כתב שו"ת עין יצחק

להך דזבחים. דהתוס' בחולין ד"ה והביא תחילת הציהוב כו' כתבו בשם הי"מ דכל העופות קרבים 

ואף שהתוס' השיגו שם עליהם, עכ"ז באמת הסוגיא דזבחים משמע דגם בישראל כשר מה, בב

. וע"כ לדידהו יש לפרש כוונת הגמ' דזבחים במה דאמרו בבמה אף חי' ועוף, כמבואר שם להמעיין

אווזין ותרנגולין טעמא מאי דמינא דעופות נינהו. דזהו כיון דמין עוף נינהו, וממילא קרב בבמה. א"כ 

נו בהו מין המכשיר בהקרבה ע"י מליקה ע"כ מטהר בהו מידי נבלה ע"י מליקה וכדס"ל לר"מ. מצי

 וקצרתי. וכו' ,ומתורץ קושיות כת"ר ,הללו "ל דהרא"ש יסבור כשיטת יש מפרשיםוי

 וכו' שלא יהא נראה כמקדיש קדשים בחוץ ומ"ש מג"א דלא יקח תורים ובני יונה,: 134דעת תורהוב

א דמגילה דגם אווזות ותרנגולים כשרים בבמה, אי נימא דקדושה ראשונה לא ולפמ"ש בירושלמי פ"

קדשה לעתיד לבוא ומותר להקריב בבמה, א"כ גם בתרנגולים נראה כקדשים בחוץ, אבל בתוס' 

מגילה מבואר דבבמה אסור בכל גוונא בזה"ז, וגם לפמ"ש בתוס' חולין כ"ב ב' דהירושלמי מיירי בבן 

 .135ידושי מהרי"וחכיו"ב  נח אתי שפיר.

                                     

 .'ב, ב"כ 131

 .ב' 132

 .'יורה דעה סימן ב - 'חלק א 133

 .'ה סעיף ב"אורח חיים סימן תר 134

 ל"ו א'. 135



 אז יבנה

15 

 

גם בשאר אחרונים מפורש שאפשר שרש"י והרמב"ם ועוד, סברי כיש מפרשים נגד התוספות, ראה ו

נחלת גם  ,138בספר ברית הלוי ,137, בנחל איתן למרן הגר"ח קניבסקי שליט"א136סוגיות -חתם סופר 

 .142, בספר הכללים141זיכרון שלמה, 140, תרועת מלך139שמואל

לוי המזבח מאשש לא רק את האוטנטיות ההיסטורית של התורה זלמן מנחם קורן מציין, שגי 'ר

שבכתב, כי אם גם מהימנותה של המסורת של התורה שבעל פה, כיון שמידות המזבח וצורתו 

מתאימות בדקדוק למה שמבואר במשניות, ויתירה מזו, בתלמוד ירושלמי מסכת סוטה נאמר ש"גנזו" 

ות, ואכן בממצא הארכיאולוגי של המזבח, המזבח את מזבח יהושע אחרי שסיימו את הקרבת הקרבנ

 היה "קבור" מתחת לאבנים שניכר היטב שהונחו בכוונה כדי להטמין את המזבח.
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 ואם תעוררו -אם תעירו 

שיר השירים פרק א )טו( ִהָנְך ָיָפה ַרְעָיִתי ִהָנְך ָיָפה ֵעיַנִיְך יֹוִנים: )טז( ִהְנָך ָיֶפה דֹוִדי ַאף ָנִעים ַאף  .2

ֲאִני ֲחַבֶצֶלת  :פרק ב פסוק אַעְרֵשנּו ַרֲעָנָנה: )יז( ֹקרֹות ָבֵתינּו ֲאָרִזים רחיטנו ַרִהיֵטנּו ְברֹוִתים: 

י ַהַיַער ַהָשרֹון ׁשֹוַׁשַנת ָהֲעָמִקים: )ב( ְכׁשֹוַׁשָנה ֵבין ַהחֹוִחים ֵכן ַרְעָיִתי ֵבין ַהָבנֹות: )ג( ְכַתפּוַח ַבֲעצֵ 

ְגלֹו ָעַלי דֹוִדי ֵבין ַהָבִנים ְבִצלֹו ִחַּמְדִתי ְוָיַׁשְבִתי ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִכי: )ד( ֱהִביַאִני ֶאל ֵבית ַהָיִין ְוִד ֵכן 

אִשי ְשמֹאלֹו ַתַחת ְלרֹ ַאֲהָבה: )ה( ַסְּמכּוִני ָבֲאִׁשיׁשֹות ַרְפדּוִני ַבַתפּוִחים ִכי חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני: )ו( 

ִני: )ז( ִהְשַבְעִתי ֶאְתֶכם ְבנֹות ְירּוָשַלִם ִבְצָבאֹות אֹו ְבַאְילֹות ַהָשֶדה  ִאם ָתִעירּו  -ִויִמינֹו ְתַחְבקֵּ

 : סְוִאם ְתעֹוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶשֶתְחָפץ

ְפִׁשי ִבַקְׁשִתיו ְולֹא ְמָצאִתיו: )ב( ָאקּוָמה פרק ג )א( ַעל ִמְׁשָכִבי ַבֵלילֹות ִבַקְׁשִתי ֵאת ֶׁשָאֲהָבה נַ  םש .2

ָנא ַוֲאסֹוְבָבה ָבִעיר ַבְשָוִקים ּוָבְרֹחבֹות ֲאַבְקָׁשה ֵאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי ִבַקְׁשִתיו ְולֹא ְמָצאִתיו: )ג( 

( ִכְמַעט ֶׁשָעַבְרִתי ֵמֶהם ַעד ְמָצאּוִני ַהֹשְמִרים ַהֹסְבִבים ָבִעיר ֵאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי ְרִאיֶתם: )ד

ית ִאִמי ְוֶאל ֶחֶדר הֹוָרִתי:  ֶׁשָּמָצאִתי ֵאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי ֲאַחְזִתיו ְולֹא ַאְרֶפנּו יאִתיו ֶאל בֵּ ַעד ֶשֲהבֵּ

ירּו ְוִאם ְתעֹוְררּו ֶאת ִאם ָתעִ  -)ה( ִהְשַבְעִתי ֶאְתֶכם ְבנֹות ְירּוָשַלִם ִבְצָבאֹות אֹו ְבַאְילֹות ַהָשֶדה 

 : סָהַאֲהָבה ַעד ֶשֶתְחָפץ

שיר השירים פרק ז )יב( ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהָשֶדה ָנִליָנה ַבְכָפִרים: )יג( ַנְׁשִכיָמה ַלְכָרִמים ִנְרֶאה ִאם  .3

ְך: )יד( ַהדּוָדִאים ָנְתנּו ֵריַח ְוַעל ָפְרָחה ַהֶגֶפן ִפַתח ַהְסָמַדר ֵהֵנצּו ָהִרּמֹוִנים ָׁשם ֶאֵתן ֶאת ֹדַדי לָ 

פרק ח )א( ִמי ִיֶתְנָך ְכָאח ִלי יֹוֵנק ְׁשֵדי ִאִּמי ְפָתֵחינּו ָכל ְמָגִדים ֲחָדִׁשים ַגם ְיָׁשִנים דֹוִדי ָצַפְנִתי ָלְך: 

ית ִאִּמי ְתַלְּמֵדִני ַאְׁשְקָך ִמַיִין ָהֶרַקח ֶאְמָצֲאָך ַבחּוץ ֶאָשְקָך ַגם לֹא ָיבּוזּו ִלי: )ב( ֶאְנָהֲגָך ֲאִביֲאָך ֶאל בֵ 

ִני: )ד( ִהְשַבְעִתי ֶאְתֶכם ְבנֹות ְירּוָשָלִם ֵמֲעִסיס ִרֹּמִני: )ג(  ַמה  -ְשמֹאלֹו ַתַחת רֹאִשי ִויִמינֹו ְתַחְבקֵּ

ָלה ִמן ַהִּמְדָבר ִמְתַרֶפֶקת ַעל דֹוָדּה )ה( ִמי זֹאת עֹ  : סָתִעירּו ּוַמה ְתֹעְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶשֶתְחָפץ

 ָׁשָּמה ִחְבַלְתָך ִאֶּמָך ָׁשָּמה ִחְבָלה ְיָלַדְתָך: ַתַחת ַהַתפּוַח עֹוַרְרִתיָך

ההוא מיבעי ליה לכדרבי יוסי ברבי חנינא, דאמר: ג' שבועות הללו למה? אחת, שלא יעלו  :143כתובות

ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם; ואחת, ישראל בחומה; ואחת, שהשביע הקדוש 

שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי. ורב יהודה? 

אם תעירו ואם תעוררו כתיב. ורבי זירא? מיבעי ליה לכדרבי לוי, דאמר: שש שבועות הללו למה? 

 ץ, ושלא ירחקו את הקץ, ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים.שלא יגלו את הק -הני דאמרן, אינך  -תלתא 

אמר רבי אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: אם אתם מקיימין  -בצבאות או באילות השדה 

 אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה. -את השבועה מוטב, ואם לאו 

כאן אחת לישראל ואחת לאומות  רבי יוסי בר חנינא אמר שתי שבועות יש: 144שיר השירים רבהוב

העולם, נשבע לישראל שלא ימרדו עול המלכיות, ונשבע למלכיות שלא יקשו עול על ישראל שאם 

ר' חלבו אומר ארבע שבועות יש כאן,  וכו'מקשים עול על ישראל הן גורמין לקץ לבא שלא בעונתו 

גלו מסטירין שלהם לאומות השביע לישראל שלא ימרדו על המלכיות, ושלא ידחקו על הקץ, ושלא י

העולם, ושלא יעלו חומה מן הגולה, אם כן למה מלך המשיח בא לקבץ גליותיהן של ישראל, רבי 

אוניא אמר ד' שבועות השביען כנגד ד' דורות שדחקו על הקץ ונכשלו, ואלו הן, אחד בימי עמרם, 

הה"ד בני אפרים נושקי רומי ואחד בימי דיניי, ואחד בימי בן כוזבא, ואחד בימי שותלח בן אפרים, 

                                     

 '.א, א"קי 143
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קשת, ויש אומרים אחד בימי עמרם, ואחד בדורו של שמד, ואחד בימי בן כוזבא, ואחד בימי שותלח 

 כו'בן אפרים שנא' בני אפרים נושקי רומי קשת, ו

, וכמו בשמאלו תחת לראשי שיאהבעת שהאהבה הגיעה ל לעולם תבואהשבעתי אתכם  ,בפשוטו

תכף עומדת לפרוץ למעשה. ש, אשר מאיימת כבר ית ִאִּמי ְוֶאל ֶחֶדר הֹוָרִתייו ֶאל בֵ ַעד ֶׁשֲהֵביאִת ווגו', 

תמצות ולהתממש, בטרם שעתה לה האהבה מונעת ועוצרת מן ,זאתרק שבועה חמורה ה ,הרי כאן

 ועונתה הנכונה והראויה.

ת כאל מסתבר שהם מיסוד ועיקר אחד. ממילא אל תעירו ואל תעוררו, מתפרש ,הרהור וערעור

 -ת"ר: ונשמרת מכל דבר רע : 145עבודה זרהבמס' מן המקרא  תנדרשאזהרה ה, מעין התהרהרו

 וכו' שלא יהרהר אדם ביום

 -פירוש המשנה לרמב"ם נצרכת שבועה ואזהרה חמורה, וכב ,באמת אף בעניין הגמרא שם

הור והרחיקו וכבר הזהירו חכמים מאד על ההר וכו'והטעם בכך שלא יבוא לידי הרהור : 146סנהדרין

  ובס' תולדות אדם. וכו' וביארו שכל זה אסור וכו'מגורמיו, והאריכו לירא ולהפחיד 

אמר רב: המקשה עצמו לדעת יהא בנדוי, ולימא אסור! דקמגרי יצה"ר אנפשיה. ורבי אמי : 147נדה

אמר: נקרא עבריין, שכך אומנתו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, 

והולך ועובד. איכא דאמרי, אמר רבי אמי: כל המביא עצמו  -ולמחר אומר לו לך עבוד עבודת כוכבים 

לידי הרהור אין מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, כתיב הכא וירע בעיני ה' וכתיב התם 

 כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע. 

ער בהיפוך, כשער שורש ערעור  -רע, לפי שרע  רע נדרש על הרהור כאן. גם בלאו ונשמרת מכל דבר

כרעתו של  –רע בעיני י"י : רש"י ַוְיִמֵתהּו ְיָי: -ַוְיִהי ֵער ְבכֹור ְיהּוָדה ַרע ְבֵעיֵני ְיָי : בפרשת וישבוהרהור. 

כמיתתו של אונן, משחית כדי שלא תתעבר ויכחש  – זרעו, שנאמר באונן: וימת גם אותואונן, משחית 

  כ גם מעין הרוה והרהור, וכן היריון הינו מהרהור.ערוה היא א" ט תתחלף בהר וער.ח יופיה.

 וכו' הרי שצריך ברית ושבועה.וכך ביארו בפירוש דברי איוב ברית כרתי לעיני : לעיל שם ברמב"ם

על לבבך, מיכן היה רבי יאשיה אומר, צריך אדם להשביע את יצרו, שכן : 148פרשת ואתחנן -ספרי וב

שהצדיקים משביעים את יצרם. באברהם הוא אומר הרימותי ידי אל ה' אל  ,א בכל מקוםאתה מוצ

וגאלתיך  אקח מכל אשר לך, בבועז הוא אומר עליון קונה שמים וארץ אם מחוט עד שרוך נעל ואם

אנכי חי ה' שכבי עד הבוקר, בדוד הוא אומר ויאמר דוד חי ה' כי אם ה' יגפנו או יומו יבוא ומת או 

וכשם שהצדיקים ירד ונספה, באלישע הוא אומר חי ה' אשר עמדתי לפניו אם אקח,  במלחמה

משביעים את יצרם שלא לעשות, כך הרשעים משביעים את יצרם לעשות שנאמר חי ה' כי אם רצתי 

 .אחריו ולקחתי מאתו מאומה
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פירושי ב רענן. , גם בזיתעיין רבינו הלל, ומאי משמע, עההיכן נשמע בעל לבבך לשון השבו ,ויש לעיין

תהי תמיד כחותם על לבך, תשביע יצרך שלא תחטא כאברהם  ,על לבבך :149סידור התפילה לרוקח

  ובועז ודוד ואלישע.

אמר נבל  ,רשות לבןהרשעים הן ב ,ויאמר י"י אל לבו :150פרשת נח -בראשית רבה עוד מפורש ב

וחנה היא  ,הצדיקים ליבן ברשותןויאמר המן בלבו, אבל  ,ויאמר ירבעם בלבו ,ויאמר עשו בלבו ,בלבו

 ויאמר י"י אל לבו. 151[דומין לבוראן] ,וישם דניאל על לבו ,ויאמר דוד אל לבו ,מדברת על לבה

זהו מעניין הצדיקים משביעים יש לפרש שיהא ליבו ברשותו וכמשפט צדיקים, ו ,ג"כ על לבבך ,מעתה

העגל  :ירמיה - רש"י .יצרם לעשות הרשעים משביעים את יצרם, בעוד הרשעים ברשות ליבם, מעניין

כשחזרו וכבשום, כרתו כולם ברית למרוד במקום, וכרתו עגל לשנים ועברו בין  -אשר כרתו לשנים 

סדר עולם וב וֵיָחלק העובר עליה. תרבָ בתריו, למרוד בו. והיא היתה ברית חזקה וגמורה, לאמר: ככה יִ 

', וישובו אחרי כן ', לשלח איש את עבדו וגובאותה שעה כרת צדקיהו ברית את כל העם וגו: 152רבה

 וכו' , למרוד במקום,רו בין בתריו, ואומר העגל אשר כרתו לשנים ויעבוישיבו וגו'

בלתי הנה הם  ,ולא תטעון בתר הרהור לבכוןההרהור שבלב, אחרי לבבכם וחמדתו,  ,לדרכנומ"מ, 

 וגו' מתפרש ער, ִני ְיֵׁשָנה ְוִלִבי ֵעראֲ  וגם בלשון הכתוב שיר השירים: יכולים להפסיק כ"א בשבועה.

ִתי ֵאת ַעל ִמְׁשָכִבי ַבֵלילֹות ִבַקְׁש  כלשון הר והרהור, אני ישנה ולבי מהרהר, כעין הכתוב שם לעיל:

 וגו'.ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי 

 –ת הצובאות במראופרשת ויקהל:  -רש"י לשון הרהור, כב ,ַתַחת ַהַתפּוַח עֹוַרְרִתיָךכתוב שם וגם ב

בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עזבו מלהביא למלאכת 

המשכן לנדבתו. והיה משה מואס בהם מפני שעשויין ליצר הרע. אמר לו הקב"ה: קבל, כי אילו חביבין 

יעין מעבודת עלי מן הכל, שעל ידיהם העמידו נשים הללו צבאות רבות במצרים. כשהיו בעליהן יג

פרך בשדה, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם, ונוטלות המראות, וכל אחת 

ואחת רואה עצמה עם בעלה במראה, ומשדלתו בדברים: אני נאה ממך. ומתוך כך מביאות אותם 

: לידי תאוה ונזקקות להם, ומתעברות ויולדות שם, שנאמר: תחת התפוח עוררתיך. וזהו שנאמר

במראות הצובאות. ונעשה הכיור מהם, שהוא לשום שלום בין איש לאשתו להשקות ממים שבתוכו 

תחת  ,כך היא אומרת בבקשה חבת דודה: מבאר וכו' וברש"י שיר השירים שם את שקינא לה בעלה

 ,והוא לשון חבת אשת נעורים המעוררת את דודה בלילות בתנומות עלי משכב וכו'התפוח עוררתיך 

 וכו' ומנשקתו מחבקתו

אמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש: לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, : 153ברכותבו

יעסוק בתורה, שנאמר: אמרו בלבבכם; אם  -מוטב, ואם לאו  -שנאמר רגזו ואל תחטאו. אם נצחו 

יזכור  -ב, ואם לאו מוט -יקרא קריאת שמע, שנאמר: על משכבכם; אם נצחו  -מוטב, ואם לאו  -נצחו 
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הנה נוכל לבאר שיקרא ק"ש, שמשמשת שבועה, ובה הינו משביע  לו יום המיתה, שנאמר: ודמו סלה.

 ליצרו. 

אמ' ר' יוסי שלשה הן שתקפו יצרן עליהן ונשבעו לו, יוסף דוד ובועז.  :154ויקרא רבה פרשת אחרי מות

ב הונא בש' ר' אידי כלום המקרא יוסף מנין, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלהים. ר

 עה הזאתוחטאתי לי"י אין כת' כאן אלא לאלהים, נשבע ליצרו באלהים שאיני חוטא ואיני עושה הר

בועז מנין, חי י"י שכבי עד הבקר. ר' יודן ור' חוניא. ר' יודן אמ' כל אותו הלילה היה יצרו הרע  וכו'

ה, אתה מבקש אשה והיא מבקשת איש, עמוד מצערו ומפתו בדברים ואומר לו את פנוי והיא פנוי

ובועלה ותיקנה לך בבעילה. ליצרו הרע נשבע חי י"י, ולאשה אמ' שכבי עד הבקר. אמ' ר' חוניא גבר 

  חכם בעוז, גבר חכם בועז. ואיש דעת מאמץ כח, שנזדרז על יצרו הרע בשבועה.

מכאן שהצדיקים משביעין את  ד"א וימאן. אין מיאון אלא לשון שבועה.: פרשת וישבבגדול מדרש וב

תנו רבנן שלשה השביעו יצרן וניצלו מן הערוה. יוסף דכתיב וימאן ויאמר אל אשת אדניו. וכו' יצרן 

בועז דכתיב חי ה' שכבי עד הבקר. מלמד שנטלה אמה שלו ונתנתה על פי הקבר והשביע יצרו שלא 

ל להקניט את דוד. וכיון שראה יעשה. ופלטי בן ליש כשנשא מיכל והיא אשת איש אלא שביקש שאו

פרשת ושם וכו'  נו לבינה על המטה כדי לשבור יצרופלטי כך השביע יצרו שלא יגע בה ונתן סייף בי

  .תזריע

שפלטו  -כתיב פלטי וכתיב פלטיאל אמר רבי יוחנן: פלטי שמו, ולמה נקרא שמו פלטיאל : 155סנהדרין

 וכו' : כל העוסק בדבר זה ידקר בחרב זהאל מן העבירה, מה עשה? נעץ חרב בינו לבינה, אמר

  .156מדרש תהליםוב

מעשה באחד  ,מימיי לא אכלתי אשם נזיר חוץ מאחד בלבד ,אמ' שמעון הצדיק: 157נזירבתוספתא 

מה ראית לשחת  ,בני ,נמתי לו ,וקווצותיו תלתלים ,וטוב רואי ,וראיתיו יפה עינים ,שבא אלי מן הדרום

ופחז  ,ונסתכלתי בבבואה שלי ,ובאתי למלאות מן הנהר מים ,בעירי רועה הייתי ,נם לי ,שער זה נאה

נסתכלתי בביאה שלי ופחז עלי יצרי,  ,ובדברי רבותינו דומה לו: פרשת ויחי -שכל טוב ]יצרי עלי 

 ,נמתי לו ,וביקש להעבירני מן העולם[ הופקר יצרי לזנות וקפץ עלי ,י נאהמפני שראיית דמות ,כלומר

הרי  ,בדבר שעתיד לעשות עפר רמה ותולעה ,תגרות אלא בדבר שאינו שלךלא היה לך לה ,רשע

 ,כמותך ירבו עושי רצון מקום בישראל ,בני ,המכתי את ראשו ונשקתיו ואמרתי ,עלי לגלחך לשמים

 עליך נתקיים זה שנ' איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'.
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 קודש קדשים

ָבא, ַחס ְוָׁשלֹום, לֹא ֶנֱחַלק ָאָדם ִמִיְשָרֵאל ַעל ִׁשיר ַהִשיִרים ֶׁשלֹא ְתַטֵּמא ָאַמר ַרִבי ֲעִקי: 158משנה ידיםב

ִבים ֹקֶדׁש, ְוִׁשיר ֶאת ַהָיַדִים, ֶׁשֵאין ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו ְכַדאי ַכיֹום ֶׁשִנַתן בֹו ִׁשיר ַהִשיִרים ְלִיְשָרֵאל, ֶׁשָכל ַהְכתּו

 ָקָדִׁשים. ַהִשיִרים ֹקֶדׁש

ִׁשיר ַהִשיִרים ֲאֶׁשר ִלְׁשֹלֹמה. ָׁשנּו ַרבֹוֵתינּו: "ָכל ְׁשֹלֹמה ָהֲאמּוִרים ְבִׁשיר ַהִשיִרים רש"י ריש שיר השירים: 

ֵמֵאת ֲעָדתֹו ֹקֶדׁש, ֶמֶלְך ֶׁשַהָשלֹום ֶׁשלֹו". ִׁשיר ֶׁשהּוא ַעל ָכל ַהִשיִרים, ֲאֶׁשר ֶנֱאַמר ְלַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא 

ְלִיְשָרֵאל, ֶׁשָכל ְוַעּמֹו, ְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל. ָאַמר ַרִבי ֲעִקיָבא: "לֹא ָהָיה ָהעֹוָלם ְכַדאי ַכיֹום ֶׁשִנַתן בֹו ִׁשיר ַהִשיִרים 

ה: "ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה? ְלֶמֶלְך ַהְכתּוִבים ֹקֶדׁש ְוִׁשיר ַהִשיִרים ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים". ָאַמר ַרִבי ֶאְלָעָזר ֶבן ֲעַזְריָ 

ֻמְרָסן, ְוָסִליָת ֶׁשָנַטל ְסָאה ִחִטים ּוְנָתָנּה ְלַנְחתֹום. ָאַמר לֹו: 'הֹוֵצא ִלי ָכְך ְוָכְך ֹסֶלת, ָכְך ְוָכְך ֻסִבין, ָכְך ְוָכְך 

תּוִבים ֹקֶדׁש, ְוִׁשיר ַהִשיִרים ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים, ֶׁשֻכלֹו ִלי ִמתֹוָכּה ְגֻלְסִקָיא ַאַחת, ְמנָֻפה ּוְמֻעָלה'. ָכְך, ָכל ַהכְ 

 ִיְרַאת ָׁשַמִים ְוִקבּול ֹעל ַמְלכּותֹו":

העזה המפורשת שם, אך ברש"י מפני האהבה  ,קדושת שיר השירים מעולה ומיוחדת ,בפשטות

הרי  ,היראה, ויש ליישב. אמנם לדרכנו , דהיינו מצדֶׁשֻכלֹו ִיְרַאת ָׁשַמִים ְוִקבּול ֹעל ַמְלכּותֹו מפורש

כמפורש  , הגבלותיו ואזהרותיו החמורות,וגדרותיו ותיוקדושת שיר השירים מתבטאת דווקא בשבוע

שכל מקום שאתה מוצא הוו פרושים מן העריות ומן העבירות,  –קדושים תהיו ריש סדר גופו רש"י ב

ני י"י מקדשכם, לא יחלל זרעו בעמיו, כי י"י : אשה זונה וחללה וגו', אאתה מוצא קדושה -גדר ערוה 

 מקדשו, קדושים יהיו, אשה זונה וחללה וגומ'.

 מושבע ועומד מהר סיני

שיר השירים באמת אפשר שכל עיקר שבועת מתן התורה היא באותו הגדר של להשביע יצרם. 

 לא אחר משבועת מעמד הר סיני ממש.מבטא 

מי יתן  ,זה השיר אומרת בפיה בגלותה ובאלמנותה -הו ישקני מנשיקות פי :שיר השיריםריש רש"י 

אך  ,לפי שיש מקומות שנושקין על גב היד ועל הכתף ,וישקני המלך שלמ' מנשיקות פיהו כמו מאז

לי דודיך  -כי טובים  פה אל פה: ,כחתן אל כלה ,אני מתאוה ושוקקת להיותו נוהג עמי כמנהג הראשון

 ,זהו ביאור משמעו, ונאמר דוגמא שלו על שם שנתן להם תורתו 'וכו מכל משתה יין ומכל עונג ושמחה

ואותם דודים עודם ערבים עליהם מכל שעשוע ומובטחים מאתו להופיע  ,ודבר עמהם פנים אל פנים

וזהו ישקני מנשיקות  ,ומחלים פניו לקיים דברו ,לבאר להם סוד טעמיה ומסתר צפונותיה ,עוד עליהם

 פיהו:

ר' חיננא בר פפא אמר בים נאמרה  ,היכן נאמרה ,שקני מנשיקות פיהוי :159שיר השירים רבהוב

שיר שאמרו  ,ר' יודא ברבי סימון אמר בסיני נאמרה שנא' שיר השיריםהמד"א לסוסתי ברכבי פרעה, 

והיכן נאמר רבי חנינא : 160ילקוט שמעוני]שנאמר קדמו שרים אחר נוגנים,  ,אותו השירי' השוררים

ר השירים קדמו שרים אחר נוגנים, רבי יודן ברבי סימון אמר בסיני נאמר בר פפא אמר בים נאמר שי

 ,הקדוש ברוך הוא בכבוד גדולתו אמרה ,תני משום ר' נתן .[שיר השירים שנאמר יצפון לישרים תושיה

                                     

 .'ה 'ג 158
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שיר  ,למלך שהשלום שלו, רבן גמליאל אומר מלאכי השרת אמרוהו ,שנא' שיר השירים אשר לשלמה

 שנאמר ישקני מנשיקות פיהו ,ו שרים של מעלה, ר' יוחנן אמר בסיני נאמרהשיר שאמרוה ,השירים

הה"ד ישקני מנשיקות  ,יוציא לנו נשיקות מתוך פיהו ,על דעתיה דרבי יוחנן דאמר בסיני נאמרה וכו'

 פיהו.

ולפיכך  ,א. כל המצות שקבלו ישראל מסיני ע"י מרע"ה בשבועה קבלום, שבועה -כללי המצוות בספר 

א גרסינן בראש פרק שבועת ולא לשאר הדורות, ה ,וז מהם, וא"ת השבועה לאותו הדור לבדאין לז

דעו שלא על דעתכם אני משביע אתכם אלא  ,אמר להם ,כן מצינו כשהשביע משה את ישראל ,הדיינין

שנאמר ולא אתכם לבדכם וגו', אין לי אלא אותן העומדין על הר סיני, דורות הבאים  ,על דעת המקום

ם העתידים להתגייר מניין, ת"ל כי את אשר ישנו פה וגו', אין לי אלא מצות שקבלו עליהם מסיני וגרי

מצות העתידות להתחדש כגון מקרא מגילה מניין, ת"ל קיימו וקבלו היהודים עליהם, קיימו עליהם 

את גרסינן וכן מצינו במשה כשהשביע  שבועות שתים אחרון ובפרק בפרק ד' נדריםמה שקבלו כבר. ו

ישראל בערבות מואב אמר להן הוו ידעין שלא על דעתכם אני משביע אתכם אלא על דעתי ועל דעת 

 וכו'המקום שנאמר ולא אתכם לבדכם וגו', 

ב. נמצאת למד שכולנו מושבעים על קיום התורה והמצות מסיני בשבועה שאין לה התרה עולמית, 

הרי זו שבועת שוא ולוקה  ,או לעבור על מצוהואם נשבע לבטל מצוה  ,ולפיכך אין נשבעין לבטל מצוה

נשבע לבטל את המצוה שלא לעשות סוכה שלא  דתנן בפרק שבועות שתים אחרוןומקיים המצוה, 

 ליטול לולב שלא להניח תפלין, זו היא שבועת שוא שחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה פטור. 

אף על פי שהוא כבר מושבע מהר  ,האבל אם נשבע לקיים את המצו ,וה"מ שנשבע לבטל את המצוה

אמר רב גידל אמר רב מנין שנשבעין לקיים את  , דגרסינן בנדרים פ"קלזרוזי נפשיה שפיר דמי ,סיני

המצוה שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך, והלא מושבע מהר סיני הוא, אלא קמ"ל 

 לזרוזי נפשיה ע"כ. 

היכא דיצר הרע מקטרג עליה, דתניא בספרי, והיו  ,ומסתברא דהאי דבעי שבועה לזרוזי נפשיה

צריך אדם להשביע את  ,הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך, מכאן היה ר' יאשיה אומר

 עכ"ל. וכו'יצרו, וכן אתה מוצא בכל מקום שהצדיקים משביעין את יצרם 

הרע לגופו בצום ּוְבִהָפֵרד ואמר עוד ממדותיו הטובות: נשבע להרע. ופירוש להרע, ל: 161תהלים -רד"ק 

מן התענוגים, וכן לחסר כיסו לצדקה ולמצוה. ולא ימר, מה שנשבע אף על פי שמריע לגופו. ולא ימר, 

אלא יקים כמו שאמר. ומה שאמר: נשבע, לפי שהוא דבר קשה כנגד הגוף, נשבע, כדי שלא יטרידהו 

 ְׁשֹמר משפטי צדקך:יצר הרע שלא לעשות. וכן אמר דוד נשבעתי ָוֲאַקֵיָמה לִ 

והנה בראש הפרשה הוכיח משה לישראל והעבירם  :פרשת נצבים וילך -דרשות ר"י אבן שועיב 

בברית ועשה מהן עשר מדרגות, ומה שהוצרך להשביעם אחר שבועות הר סיני והיה נראה כשבועה 

ת הלוחות, כי על שבועה והיא לבטלה, וכמו שאומרין והלא מושבע מהר סיני וכו', היתה בעבור שביר

אולי חושבים העם שנתבטלה השבועה, ועוד שהיו סבורים כי שבועת סיני היתה באונס שכפה עליהם 

 ,שאף על פי שאדם מושבע מהר סיני, אם רואה שיצרו מתגבר עליו ,ההר כגיגית. וי"מ לזרוזינהו

 וכו'נשבע לכוף יצרו ולזרז נפשו, כמו שאמר דוד נשבעתי ואקיימה, 

                                     

 .'ו פסוק ד"פרק ט 161
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כמו שאמר דוד נשבעתי ואקיימה.  ,מ"מ מצוה הוא לישבע לקיים המצוה :נדרים -קמאי  קובץ שיטותוב

דכתיב ובשמו תשבע.  ,כמו שאמר בועז חי ד' שכבי עד הבוקר. וזהו המצות עשה ,ולהיות נשבע ליצרו

 ]פסקי רבינו אביגדור צרפתי מבעלי התוספות פרשת מטות[. 

שינון השבועה הגדולה העיקרית שמהר סיני. אין ק ר היא אמנםאפשר ששבועה לזרוזי נפשיה מן ה

מהרש"א ]חדושי אגדות[ . חיזוק שבועה הישנה היא בעלמא ורקכ בשבועה חדשה, המדובר א"

מנין שנשבעין לקיים את המצוה שנאמר נשבעתי גו' והלא מושבע ועומד כו'. ואגופי' דקרא : נדרים

משום דאיכא לפרושי אה"נ  ,מושבע ועומד כו' והלא ,דכתיב נשבעתי ואקיימה גו' לא הוה קשיא ליה

אלא ארב דמפרש לה אשבועה  ,כבר נשבעתי בהר סיני ועתה אקיימה ,אהך שבועה דהר סיני קאמר

ובהכי  ,אלא דשרי איניש לזרוזי נפשיה ,ומשני דלא שבועה ממש קאמר ,דהשתא פריך והא מושבע כו'

שמשביעין אותו תהי צדיק ולא רשע  ,ם הלידהזה יו ,יתיישב ההיא דבפ' המפלת תשבע כל לשון גו'

 וכו'והלא מושבע ועומד כו' אלא דהך שבועה נמי אינו אלא לזרוזי נפשיה  ,כו' דשבועה זו למה

 אעבור על שבועת סיני, כי הלאואפשר כי כל זה לא יועיל לי וירא אנכי פן : 162תהלים -אלשיך ב

ואם  ,היתה לשמור משפטי צדקך שהוא לאמיתןנשבעתי בסיני ואקיימה כי רצוני לקיימה, והשבועה 

יא לא שבועה חדשה, ורק חיזוק שבועת כל משביע ליצרו הב וגם כו'ו ח"ו אעבור על השבועה מת אנכי

 מעמד הר סיני היא.

 יום טבוח

מקשר ומשייך בין חג ועיין ספר של"ה ה, הגדולה שם חג שבועות רומז ג"כ לשבועת מתן התורהה

 .שבועות ומסכת שבועות

סכנתא. וגזרו רבנן אכולהו  -חולשא, מעלי יומא דעצרתא  -מעלי יומא טבא בזמן הקזת דם:  163שבת

מעלי יומא טבא משום יומא טבא דעצרת. דנפיק ביה זיקא ושמיה טבוח. דאי לא קבלו ישראל תורה 

 הוה טבח להו לבשרייהו ולדמייהו. -

כמו שיסד ר'  ,'. ר"ל הכובש את יצרוכל הזובח את יצרו כו: 164מהרש"א ]חדושי אגדות[ סנהדרין

ור"ל שכובש את יצרו  ,ומודים ומשבחים המה הגבורים ,גבורות הזובחים אשר יצרם טובחים ,אפרים

מעלי יומא דעצרת נפיק ביה זיקא  ,וע"פ דרך זה יתיישב מ"ש פרק מפנין ,להבא ומתודה לשעבר

דלכאורה קשה דלא ה"ל  ,ייהו כו'דאי לא קבילו ישראל התורה היה טבח להו לבשר ,ושמיה טבוח

אבל לפי מה שאמרו הכא שהכובש את יצרו ומנצחו  ,לקרותו טבוח אלא טובח שבא לטבוח אחרים

במתן תורה נמי דודאי ההוא זיקא שהוא השטן הוא יצר הרע הוא רוח מ"ה שבא  ,הוא זובח יצרו

הרי אדרבה זבחו  ,את יצרםאבל כיון שקבלו התורה וכבשו  ,לטבוח את ישראל אילו לא קבלו התורה

 .165חמדת ימיםוב וכו'ישראל את היצר הרע ושפיר מקרי טבוח 
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: 166עבודה זרה. גם במס' זבחו וטבחו היצר ,היו בני ישראל בחינת כבשו מתן התורהבמפורש ש

לבטל מהם מלאך המות א"א שכבר נגזרה גזרה, הא לא קיבלו  -מיתיבי: מי יתן והיה לבבם זה להם 

רה אלא כדי שלא תהא אומה ולשון שולטת בהן, שנאמר: למען ייטב להם ולבניהם ישראל את התו

עד עולם! הוא דאמר כי האי תנא; דתניא, רבי יוסי אומר: לא קיבלו ישראל את התורה אלא כדי שלא 

יהא מלאך המות שולט בהן, שנאמר: אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם, חבלתם מעשיכם אכן 

 .167מכילתאהמקור ב כאדם תמותון.

 ממילא מבואר שוודאי שייך בשבועת מעמד הר סיני גדר של להשביע יצרם. 

 תשבע כל לשון

בא מלאך וסטרו  -וכיון שבא לאויר העולם  וכו'דרש רבי שמלאי: למה הולד דומה במעי אמו : 168נדה

עין אותו, ואינו יוצא משם עד שמשביעל פיו, ומשכחו כל התורה כולה, שנאמר לפתח חטאת רובץ. 

זה יום המיתה, שנאמר לפניו  -שנאמר כי לי תכרע כל ברך תשבע כל לשון, כי לי תכרע כל ברך 

זה יום הלידה, שנאמר נקי כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא  -יכרעו כל יורדי עפר, תשבע כל לשון 

ואפילו כל תהי צדיק ואל תהי רשע,  -נפשו ולא נשבע למרמה, ומה היא השבועה שמשביעין אותו 

היה בעיניך כרשע. והוי יודע שהקב"ה טהור ומשרתיו טהורים,  -העולם כולו אומרים לך צדיק אתה 

 הריני נוטלה ממך. -מוטב, ואם לאו  -ונשמה שנתן בך טהורה היא, אם אתה משמרה בטהרה 

 - ירושלמיה , ע"דמנת כן א עלהי ר"ל שכל עיקר יציאתו ,אותו םואינו יוצא משם עד שמשביעי

 וכו' נוח לו אילו נהפכה שיליתו על פניו ולא יצא לעולם ,ואמר רבי יוחנן הלמד שלא לעשות: 169ברכות

 .170מסכת שמחותועיין על 

וכיון שיצא  :מהרש"א ]חדושי אגדות[שם שהרי  ,להשביע בה יצרו היא ,מ"מ, אף גם שבועה הזאת

ק אמרינן אימתי יצה"ר שולט באדם כו' בא מלאך וסטרו כו' שנאמר לפתח חטאת רובץ וגו'. בפרק חל

ואמר לו אנטונינוס לרבי: מאימתי יצר : 171סנהדריןושם  וכו'משעת יצירה דכתיב לפתח חטאת וגו' 

אמר לו: אם כן בועט  -אמר לו: משעת יצירה.  -הרע שולט באדם, משעת יצירה או משעת יציאה? 

אנטונינוס, ומקרא מסייעו שנאמר במעי אמו ויוצא! אלא: משעת יציאה. אמר רבי: דבר זה למדני 

  לפתח חטאת רבץ.

אין לי אלא אותן העומדין גם בשבועה הזאת אפשר שהיא שבועת מתן התורה, וע"ד הנ"ל מן הגמרא: 

דורות הבאים  .יין, ת"ל כי את אשר ישנו פה וגו'על הר סיני, דורות הבאים וגרים העתידים להתגייר מנ

תהי צדיק ואל  וכו' ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותווהיינו  חלה עליהם שבועה הזו בעת לידתם,

                                     

 .', א'ה 166

 .'מסכתא דבחדש פרשה ט -דרבי ישמעאל יתרו  167

 .', ב'ל 168

 .'הלכה ב 'פרק א 169

 .'הלכה ג 'ספר חיבוט הקבר פרק א 170

 .'א, ב"צ 171
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 .ט"תהלים פרק קי 172

 .'פרשת כי תצא אות ז 173



 אז יבנה

15 

 

 

 ארבעים חסר אחת -ומלאכת שבתורה  כנגד מלאכה מלאכתו

ר אחת כנגד מי? אמר להו הדור יתבי וקמיבעיא להו: הא דתנן אבות מלאכות ארבעים חס: 174שבת

רבי חנינא בר חמא: כנגד עבודות המשכן. אמר להו רבי יונתן ברבי אלעזר כך אמר רבי שמעון ברבי 

ארבעים חסר אחת. בעי רב יוסף: ויבא  -יוסי בן לקוניא: כנגד מלאכה מלאכתו ומלאכת שבתורה 

פר תורה ולימני! מי לא אמר אמר ליה אביי: וליתי ס -הביתה לעשות מלאכתו ממנינא הוא, או לא? 

רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: לא זזו משם, עד שהביאו ספר תורה ומנאום. אמר ליה: כי קא 

כמאן דאמר לעשות צרכיו נכנס,  -משום דכתיב והמלאכה היתה דים ממנינא הוא, והא  -מספקא לי 

הכי קאמר: דשלים  -ה דים או דילמא: ויבא הביתה לעשות מלאכתו ממנינא הוא, והאי והמלאכה הית

 ליה עבידתא? תיקו. 

בס"ד מצאנו פלא אחר בזה. הרי ידוע אשר  .175נשברו בביאור דברי גמרא הללו םלמוסיהרבה קו

"מלאך" כמו "מלאכה" היא, בשורש גם ביסוד עניין המשמעות, כפי שביארו המפרשים. "מלאך" בכל 

 חת פעמים בדיוק! הטיותיו וצורותיו בתורה, הינו מופיע ארבעים חסר א

 .  בראשית )פרשת לך לך( פרק טז פסוק ז2

ַבִּמְדָבר ַעל ָהַעִין  ֲעִשי ָלּה ַהטֹוב ְבֵעיָנִיְך ַוְתַעֶנָה ָשַרי ַוִתְבַרח ִמָפֶניָה: )ז( ַוִיְמָצָאּה ַמְלַאְך ְיָי ַעל ֵעין ַהַּמִים

 ְבֶדֶרְך ׁשּור: )ח( ַויֹאַמר 

 לך לך( פרק טז פסוק ט.  בראשית )פרשת 2 

ְתַעִני ַתַחת ֵתֵלִכי ַותֹאֶמר ִמְפֵני ָשַרי ְגִבְרִתי ָאֹנִכי ֹבַרַחת: )ט( ַויֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיָי ׁשּוִבי ֶאל ְגִבְרֵתְך ְוהִ 

 ָיֶדיָה: )י( ַויֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך 

 .  בראשית )פרשת לך לך( פרק טז פסוק י3 

ב: ְגִבְרֵתְך ְוִהְתַעִני ַתַחת ָיֶדיָה: )י( ַויֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיָי ַהְרָבה ַאְרֶבה ֶאת ַזְרֵעְך ְולֹא ִיָסֵפר ֵמרֹ  ְיָי ׁשּוִבי ֶאל

 )יא( ַויֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך 

 .  בראשית )פרשת לך לך( פרק טז פסוק יא1 

)יא( ַויֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיָי ִהָנְך ָהָרה ְוֹיַלְדְת ֵבן ְוָקָראת ְׁשמֹו  ְיָי ַהְרָבה ַאְרֶבה ֶאת ַזְרֵעְך ְולֹא ִיָסֵפר ֵמֹרב:

 ִיְׁשָמֵעאל ִכי ָׁשַמע ְיָי ֶאל 

 .  בראשית )פרשת וירא( פרק יט פסוק א1 

ָקם ִלְקָראָתם ַוִיְׁשַתחּו ַאַפִים )א( ַוָיֹבאּו ְׁשֵני ַהַּמְלָאִכים ְסֹדָמה ָבֶעֶרב ְולֹוט ֹיֵׁשב ְבַׁשַער ְסֹדם ַוַיְרא לֹוט ַויָ 

 ָאְרָצה: )ב( ַויֹאֶמר ִהֶנה 

 .  בראשית )פרשת וירא( פרק יט פסוק טו1 

                                     

 .'ט, ב"מ 174

 mishlav/mishlav38-https://sites.google.com/site/mishlabim/oldראה  175
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ת ִאְׁשְתָך ָהִעיר ַוְיִהי ִכְמַצֵחק ְבֵעיֵני ֲחָתָניו: )טו( ּוְכמֹו ַהַשַחר ָעָלה ַוָיִאיצּו ַהַּמְלָאִכים ְבלֹוט ֵלאֹמר קּום ַקח אֶ 

 ֵתי ְבֹנֶתיָך ְוֶאת ְׁש 

 .  בראשית )פרשת וירא( פרק כא פסוק יז7 

 ֹ אֶמר ָלּה ֶאת ֹקָלּה ַוֵתְבְך: )יז( ַוִיְׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאת קֹול ַהַנַער ַוִיְקָרא ַמְלַאְך ֱאֹלִהים ֶאל ָהָגר ִמן ַהָשַמִים ַוי

 ַמה ָלְך ָהָגר ַאל 

 .  בראשית )פרשת וירא( פרק כב פסוק יא8 

ם ַאְבָרָהם ָידֹו ַוִיַקח ֶאת ַהַּמֲאֶכֶלת ִלְׁשֹחט ֶאת ְבנֹו: )יא( ַוִיְקָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ְייָ ִמן ַהָשַמִים ַויֹאֶמר ַאְבָרהָ  ֶאת

 ַויֹאֶמר ִהֵנִני: )יב( 

 .  בראשית )פרשת וירא( פרק כב פסוק טו2 

ֵיָרֶאה: )טו( ַוִיְקָרא ַמְלַאְך ְיָי ֶאל ַאְבָרָהם ֵׁשִנית ִמן ַהָשָמִים: )טז(  ַההּוא ְיָי ִיְרֶאה ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַהיֹום ְבַהר ְייָ 

 ַויֹאֶמר ִבי ִנְׁשַבְעִתי 

 .  בראשית )פרשת חיי שרה( פרק כד פסוק ז25 

ְחָת ִאָשה ִלְבִני ִמָשם: )ח( ִנְׁשַבע ִלי ֵלאֹמר ְלַזְרֲעָך ֶאֵתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹאת הּוא ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶניָך ְוָלקַ 

 ְוִאם לֹא תֹאֶבה 

 .  בראשית )פרשת חיי שרה( פרק כד פסוק מ22 

ְוָלַקְחָת ִאָשה  ָהִאָשה ַאֲחָרי: )מ( ַויֹאֶמר ֵאָלי ְיָי ֲאֶׁשר ִהְתַהַלְכִתי ְלָפָניו ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ִאָתְך ְוִהְצִליַח ַדְרֶכָך

 ַפְחִתי ּוִמֵבית ִלְבִני ִמִּמְׁש 

 .  בראשית )פרשת ויצא( פרק כח פסוק יב22 

: )יג( ְוִהֵנה ְיָי ַוַיֲחֹלם ְוִהֵנה ֻסָלם ֻמָצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִגיַע ַהָשָמְיָמה ְוִהֵנה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים ֹעִלים ְוֹיְרִדים בֹו

 ִנָצב ָעָליו ַויֹאַמר ֲאִני ְיָי 

 ת )פרשת ויצא( פרק לא פסוק יא.  בראשי23 

ִני: )יב( ָהֹעִלים ַעל ַהצֹאן ֲעֻקִדים ְנֻקִדים ּוְבֻרִדים: )יא( ַויֹאֶמר ֵאַלי ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים ַבֲחלֹום ַיֲעֹקב ָוֹאַמר ִהנֵ 

 ַויֹאֶמר ָשא ָנא ֵעיֶניָך 

 .  בראשית )פרשת ויצא( פרק לב פסוק ב21 

ָׁשב ָלָבן ִלְמֹקמֹו: )ב( ְוַיֲעֹקב ָהַלְך ְלַדְרכֹו ַוִיְפְגעּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים: )ג( ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ַכֲאֶׁשר ֶאְתֶהם ַוֵיֶלְך ַויָ 

 ָרָאם ַמֲחֵנה ֱאֹלִהים ֶזה 

 .  בראשית )פרשת וישלח( פרק לב פסוק ד21 

ח ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים ְלָפָניו ֶאל ֵעָשו ָאִחיו ַאְרָצה ֵשִעיר ְשֵדה ֶזה ַוִיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ַמֲחָנִים: פ )ד( ַוִיְׁשלַ 

 ֱאדֹום: )ה( ַוְיַצו ֹאָתם 

 .  בראשית )פרשת וישלח( פרק לב פסוק ז21 
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אנּו ֶאל ָאִחיָך ְוִׁשְפָחה ָוֶאְׁשְלָחה ְלַהִגיד ַלאֹדִני ִלְמצֹא ֵחן ְבֵעיֶניָך: )ז( ַוָיֻׁשבּו ַהַּמְלָאִכים ֶאל ַיֲעֹקב ֵלאֹמר בָ 

 ֶאל ֵעָשו ְוַגם ֹהֵלְך 

 .  בראשית )פרשת ויחי( פרק מח פסוק טז27 

ָעִרים ְוִיְצָחק ָהֱאֹלִהים ָהֹרֶעה ֹאִתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהיֹום ַהֶזה: )טז( ַהַּמְלָאְך ַהֹגֵאל ֹאִתי ִמָכל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהנְ 

 ְוִיָקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם 

 ות )פרשת שמות( פרק ג פסוק ב.  שמ28 

ְרא ְוִהֵנה ַאַחר ַהִּמְדָבר ַוָיבֹא ֶאל ַהר ָהֱאֹלִהים ֹחֵרָבה: )ב( ַוֵיָרא ַמְלַאְך ְיָי ֵאָליו ְבַלַבת ֵאׁש ִמתֹוְך ַהְסֶנה ַויַ 

 ַהְסֶנה ֹבֵער ָבֵאׁש 

 .  שמות )פרשת בשלח( פרק יד פסוק יט22 

ְבִהָכְבִדי ְבַפְרֹעה ְבִרְכבֹו ּוְבָפָרָׁשיו: )יט( ַוִיַסע ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים ַהֹהֵלְך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיְשָרֵאל  ִמְצַרִים ִכי ֲאִני ְייָ 

 ַוֵיֶלְך ֵמַאֲחֵריֶהם ַוִיַסע 

 .  שמות )פרשת משפטים( פרק כג פסוק כ25 

ִהֵנה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך ִלְׁשָמְרָך ַבָדֶרְך ְוַלֲהִביֲאָך ֶאל ְיָי ֱאֹלֶהיָך לֹא ְתַבֵשל ְגִדי ַבֲחֵלב ִאּמֹו: ס )כ( 

 ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ֲהִכֹנִתי: 

 .  שמות )פרשת משפטים( פרק כג פסוק כג22 

יֲאָך ֶאל ָהֱאֹמִרי ְוַהִחִתי ְוַהְפִרִזי ֲאַדֵבר ְוָאַיְבִתי ֶאת ֹאְיֶביָך ְוַצְרִתי ֶאת ֹצְרֶריָך: )כג( ִכי ֵיֵלְך ַמְלָאִכי ְלָפֶניָך ֶוֱהבִ 

 ְוַהְכַנֲעִני ַהִחִּוי 

 .  שמות )פרשת כי תשא( פרק לב פסוק לד22 

י ֲעֵלֶהם )לד( ְוַעָתה ֵלְך ְנֵחה ֶאת ָהָעם ֶאל ֲאֶׁשר ִדַבְרִתי ָלְך ִהֵנה ַמְלָאִכי ֵיֵלְך ְלָפֶניָך ּוְביֹום ָפְקִדי ּוָפַקְדִת 

 ם: )לה( ַוִיֹגף ְיָי ַחָטאתָ 

 .  שמות )פרשת כי תשא( פרק לג פסוק ב23 

ִחִתי ְוַהְפִרִזי ּוְלַיֲעֹקב ֵלאֹמר ְלַזְרֲעָך ֶאְתֶנָנה: )ב( ְוָׁשַלְחִתי ְלָפֶניָך ַמְלָאְך ְוֵגַרְׁשִתי ֶאת ַהְכַנֲעִני ָהֱאֹמִרי ְוהַ 

 ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי: )ג( ֶאל 

 שת חקת( פרק כ פסוק יד.  במדבר )פר21 

ה ָאַמר ֲאֶׁשר ָרבּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת ְיָי ַוִיָקֵדׁש ָבם: ס )יד( ַוִיְׁשַלח ֹמֶׁשה ַמְלָאִכים ִמָקֵדׁש ֶאל ֶמֶלְך ֱאדֹום כֹ 

 ָאִחיָך ִיְשָרֵאל ַאָתה 

 .  במדבר )פרשת חקת( פרק כ פסוק טז21 

ַוִנְצַעק ֶאל ְיָי ַוִיְׁשַמע ֹקֵלנּו ַוִיְׁשַלח ַמְלָאְך ַוֹיִצֵאנּו ִמִּמְצָרִים ְוִהֵנה ֲאַנְחנּו ְבָקֵדׁש  ָלנּו ִמְצַרִים ְוַלֲאֹבֵתינּו: )טז(

 ִעיר ְקֵצה ְגבּוֶלָך: )יז( 

 .  במדבר )פרשת חקת( פרק כא פסוק כא21 
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ִיְשָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאל ִסיֹחן ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי ֵלאֹמר: רֹאׁש ַהִפְסָגה ְוִנְׁשָקָפה ַעל ְפֵני ַהְיִׁשיֹמן: פ )כא( ַוִיְׁשַלח 

 )כב( ֶאְעְבָרה ְבַאְרֶצָך לֹא 

 .  במדבר )פרשת בלק( פרק כב פסוק ה27 

ר ַעל ׁשֶ ַהָשֶדה ּוָבָלק ֶבן ִצפֹור ֶמֶלְך ְלמֹוָאב ָבֵעת ַהִהוא: )ה( ַוִיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל ִבְלָעם ֶבן ְבֹער ְפתֹוָרה אֲ 

 ַהָנָהר ֶאֶרץ ְבֵני ַעּמֹו 

 .  במדבר )פרשת בלק( פרק כב פסוק כב28 

ֵכב ַעל ֲאֹתנֹו ִעם ָשֵרי מֹוָאב: )כב( ַוִיַחר ַאף ֱאֹלִהים ִכי הֹוֵלְך הּוא ַוִיְתַיֵצב ַמְלַאְך ְיָי ַבֶדֶרְך ְלָשָטן לֹו ְוהּוא רֹ 

 ּוְׁשֵני ְנָעָריו ִעּמֹו: )כג( 

 בר )פרשת בלק( פרק כב פסוק כג.  במד22 

ְׁשלּוָפה ְבָידֹו לֹו ְוהּוא ֹרֵכב ַעל ֲאֹתנֹו ּוְׁשֵני ְנָעָריו ִעּמֹו: )כג( ַוֵתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַאְך ְיָי ִנָצב ַבֶדֶרְך ְוַחְרבֹו 

 ַוֵתט ָהָאתֹון ִמן ַהֶדֶרְך 

 .  במדבר )פרשת בלק( פרק כב פסוק כד35 

ְך ִבְלָעם ֶאת ָהָאתֹון ְלַהֹטָתּה ַהָדֶרְך: )כד( ַוַיֲעֹמד ַמְלַאְך ְיָי ְבִמְׁשעֹול ַהְכָרִמים ָגֵדר ִמֶזה ְוָגֵדר ַבָשֶדה ַויַ 

 ִמֶזה: )כה( ַוֵתֶרא ָהָאתֹון 

 .  במדבר )פרשת בלק( פרק כב פסוק כה32 

תֹון ֶאת ַמְלַאְך ְיָי ַוִתָלֵחץ ֶאל ַהִקיר ַוִתְלַחץ ֶאת ֶרֶגל ִבְלָעם ַהְכָרִמים ָגֵדר ִמֶזה ְוָגֵדר ִמֶזה: )כה( ַוֵתֶרא ָהאָ 

 ֶאל ַהִקיר ַוֹיֶסף 

 .  במדבר )פרשת בלק( פרק כב פסוק כו32 

ם ָצר ֲאֶׁשר ֵאין ַוִתְלַחץ ֶאת ֶרֶגל ִבְלָעם ֶאל ַהִקיר ַוֹיֶסף ְלַהֹכָתּה: )כו( ַויֹוֶסף ַמְלַאְך ְיָי ֲעבֹור ַוַיֲעֹמד ְבָמקֹו

 ֶדֶרְך ִלְנטֹות ָיִמין 

 .  במדבר )פרשת בלק( פרק כב פסוק כז33 

ַחר ַאף ָצר ֲאֶׁשר ֵאין ֶדֶרְך ִלְנטֹות ָיִמין ּוְשמֹאול: )כז( ַוֵתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַאְך ְיָי ַוִתְרַבץ ַתַחת ִבְלָעם ַויִ 

 ִבְלָעם ַוַיְך ֶאת ָהָאתֹון 

 בר )פרשת בלק( פרק כב פסוק לא.  במד31 

ה ְבָידֹו ַוִיֹקד ְלָך ֹכה ַויֹאֶמר לֹא: )לא( ַוְיַגל ְיָי ֶאת ֵעיֵני ִבְלָעם ַוַיְרא ֶאת ַמְלַאְך ְיָי ִנָצב ַבֶדֶרְך ְוַחְרבֹו ְׁשֻלפָ 

 ַוִיְׁשַתחּו ְלַאָפיו: )לב( ַויֹאֶמר 

 .  במדבר )פרשת בלק( פרק כב פסוק לב31 

ֶאת ֲאֹתְנָך ֶזה  ֶדֶרְך ְוַחְרבֹו ְׁשֻלָפה ְבָידֹו ַוִיֹקד ַוִיְׁשַתחּו ְלַאָפיו: )לב( ַויֹאֶמר ֵאָליו ַמְלַאְך ְיָי ַעל ָמה ִהִכיתָ בַ 

 ָׁשלֹוׁש ְרָגִלים ִהֵנה ָאֹנִכי 

 .  במדבר )פרשת בלק( פרק כב פסוק לד31 
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ֶהֱחֵייִתי: )לד( ַויֹאֶמר ִבְלָעם ֶאל ַמְלַאְך ְיָי ָחָטאִתי ִכי לֹא ָיַדְעִתי ִכי ַאָתה  ַעָתה ַגם ֹאְתָכה ָהַרְגִתי ְואֹוָתּה

 ִנָצב ִלְקָראִתי ַבָדֶרְך 

 .  במדבר )פרשת בלק( פרק כב פסוק לה37 

ְיָי ֶאל ִבְלָעם ֵלְך ִעם ָהֲאָנִׁשים ְוֶאֶפס ִלְקָראִתי ַבָדֶרְך ְוַעָתה ִאם ַרע ְבֵעיֶניָך ָאׁשּוָבה ִלי: )לה( ַויֹאֶמר ַמְלַאְך 

 ֶאת ַהָדָבר ֲאֶׁשר 

 .  במדבר )פרשת בלק( פרק כד פסוק יב38 

ְרִתי ֵלאֹמר: ְוִהֵנה ְמָנֲעָך ְיָי ִמָכבֹוד: )יב( ַויֹאֶמר ִבְלָעם ֶאל ָבָלק ֲהלֹא ַגם ֶאל ַמְלָאֶכיָך ֲאֶׁשר ָׁשַלְחָת ֵאַלי ִדבַ 

 ִיֶתן ִלי ָבָלק )יג( ִאם 

 .  דברים )פרשת דברים( פרק ב פסוק כו32 

ֶחְׁשבֹון  ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון ִׁשְמֲעָך ְוָרְגזּו ְוָחלּו ִמָפֶניָך: )כו( ָוֶאְׁשַלח ַמְלָאִכים ִמִּמְדַבר ְקֵדמֹות ֶאל ִסיחֹון ֶמֶלְך

 ִדְבֵרי ָׁשלֹום ֵלאֹמר: )כז(

 אכן הדברים פשוטים: 

 עפ"י מקובלים: ששת ימים ֵתעשה מלאכ"ה, הכל בעולם 176ספר שפת אמת ועודיסוד מפורש ב ,

לוהיך, כלומר, בשבת כל ההנהגה -בימי השבוע, ע"י מלאכים נעשה. ויום השביעי שבת לי"י א

 היא לא ע"י מלאך ולא ע"י שליח, אלא בידי הקב"ה בכבודו ובעצמו. 

 המלאכים הינם ממונים על כל עשיות  ממילא ברור שמספר מלאכים בתורה הוא ל"ט דווקא, שכן

 של השבוע = ל"ט מלאכות, אך לא על מעשה השגחת שבת כלל, שהיא בלתי לה' לבדו!

 ושורש כל המלאכות ועבודת ימות החול הם מבחי' 177ולדוגמא, שפת אמת פרשת כי תשא :

ין המשכן משכן. ולכך נלמד ל"ט מלאכות שהי' במשכן שרק הם נק' מלאכות. ]והענין כמ"ש וכו' ענ

 שהוא כהנהגת ימות החול ע"י המלאך שהוא בחי' מלאכה, והמש"י[. 

  לך: וז"פ ששת ימים תעשה מלאכה אותיות המלא"ך וכו' שבת  -פרשת לך  -כך תפארת שלמה

 לה' אלהיך וכו' כי איננו צריך עוד מלאך, רק פשוט עולה לה' אלהיך. 

  מכילתא דרבי 178מסכתא דשבתא -יש סמוכין לדבר כבר במכילתא דרבי ישמעאל כי תשא ,

 שמעון בר יוחאי שם.

  כתוב בתשובת הגאונים שאין בני  -: מכנף הארץ זמירות שמענו 179סנהדריןמס'  פותתוסבייחוד

א"י אומרים קדושה אלא בשבת דכתיב גבי חיות שש כנפים לאחד וכל כנף הוא אומר שירה 

                                     

תרלא, שם  תלך ד"ה ונחזור לענינינו, שפת אמת פרשת בראשית שנ -תפארת שלמה פרשת לך עיין לדוגמא  176

 תם פרשת וישלח שנתרלד, ש תתרלא, שם שבת תשובה שנ תתרלא, שם פרשת כי תשא שנ תפרשת וישלח שנ
פרשת  שםתרנג,  תתרמט, שם פרשת דברים שנ תתרמז, שם לשבת הגדול שנ תתרלה, שם פרשת כי תשא שנ

תרמז ד"ה  תשם פרשת כי תבוא שנ, תרמז ד"ה כשושנה בין תפסח שנ שם ,תרלב ד"ה במדרש כי תכי תשא שנ
ע, "תר תמואל פרשת קרח שנשם מש, תרנ תת וישב שנפרש םש, תרמז תפרשת שלח שנ םש, במדרש יפתח

 ד"ה ועל כן. 'פרי צדיק קדושת שבת מאמר ה -ר' צדוק הכהן מלובלין 

 .א"תרל תשנ 177

 '.פרשה א 178

 '.ז, ב"ל 179
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פני המקום רבש"ע אין לנו עוד כנף, אחת ביום בששת ימי החול, וכשיגיע שבת אומרים החיות ל

 והקב"ה משיב להם יש לי עוד כנף אחד שאומר לפני שירה שנאמר מכנף הארץ זמירות שמענו.

 

  



 בס"ד

 ~~ ַלֵלָבב ~~
 ז' ~~~ רָשמים~~~ 

~~ 

~~ 

~~ 

~~ 

~~ 

~~ 

~~ 

~~ 

~~ 

~~ 

 ~ לעילוי נשמת ~

 מו"ר רבי זאב חיים בן רבי אליעזר זיידעל ליפשיץ ע"ה

 בש"ק חוה"מ סוכות כ' תשרי ה' תשע"ג נלב"ע

~~ 

 יעקב משה שורקין

 מודיעין עילית

 מרחשוון, ה' אלפים תשפ"א

yamoshuki@gmail.com 

mailto:yamoshuki@gmail.com
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 מאה מצוות

קורא  ,מצות בכל יום 181לך אדם מישראל שאין עושה מאה היה ר' מאיר או' אין :180תוספתא ברכות

ומתפלל שלשה פעמים של  ,אוכל פתו ומברך לפניה ולאחריה ,את שמע ומברך לפניה ולאחריה

היה ר' מאיר או' אין לך אדם מישראל שאין  182וכן. ועושה שאר כל מצות ומברך עליהן ,שמונה עשרה

מזוזה בפתחו וארבע ציציות מקיפות אותו ועליהן  מצות מקיפות אותו תפלין בראשו תפלין בזרועו

אמ' דוד שבע ביום הללתיך וגו' נכנס למרחץ מילה בבשרו שנ' למנצח על השמינית וגו' ואו' חונה 

 .מלאך ה' סביב ליריאיו ויחלצם

קורא  ,תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום: 183ברכות -ירושלמי 

ומתפלל שלשה פעמים של  ,ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ,מברך לפניה ולאחריהאת שמע ו

 וכו'וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן  ,שמונה עשרה

]דבר אחר שבע ביום הללתיך, אמר ר' אבין אלו שבע מצות שאדם עושה בכל יום[, : 184מדרש תהלים

המזון ב' פעמים בכל יום שחרית וערבית,  ב' פעמים קריאת שמע, ושמונה עשרה ג' פעמים, וברכת

הרי שבע. ר' מאיר היה אומר אדם מעוטף במצות תפילין בראשו ובזרועו, וארבע ציציותיו מקיפות 

, נכנס לביתו מזוזה בפתחו, תמצא ]שבע[ מצות מקיפות אותו רוחותיו, וברית על בשרואותו מארבע 

הוא מביט  ,ויחלצם, כיון שנכנס לבית המרחץ סביב ליראיו כחומה, והוא שדוד אמר חונה מלאך ה'

בעצמו ואומר הריני ערום מן המצות, וכשהוא מסתכל במילה ששקולה כנגד כל המצות, דעתו 

ה שנתונה מתקררה, כיון שראה דוד כך, אמר הריני מזמר עליה למנצח על השמינית, על המיל

 בשמיני. 

ל אינו עובר לו יום שאינו עושה את המצות, הפחות מישרא ,א"ר מאיר: 185פרשת בלק - ילקוט שמעוני

 וכו' מקורו במדרש ילמדנו. וחשבון הוא אלא שלא נטריח

אף דוד המלך היה משבח יוצאי  :186תנא דבי אליהו רבהמספר מאה מצוות, מצאנו מפורש גם ב

מצרים, אשר יצאו ממצרים, מצוה אחת היתה בהן והרבו ממנה מאה מצוות, שנתקבצו וישבו עד 

ולם באגודה אחת, וכרתו ברית שיעשו גמילות חסדים זה עם זה, וישמרו מילה בבשרם, ברית שהיו כ

אברהם יצחק ויעקב, ושלא יניחו לשון יעקב אביהם וילכו וילמדו לשון מצרים מפני עבודה זרה, שנאמר 

' וכו]וגו'[  זה משה ואהרן, לפדות לו לעם, וגו' מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ אשר הלכו אלהים

יוצאי מצרים מצוה אחת היתה בידן והרבו ממנה מאה מצוות, נתקבצו כולם וישבו באגודה  :187ושם

                                     

 .ד", הלכה כ'ו 180

 ובמדרש תהילים ובילקוט לקמן. 373בעמ'  מבואות לספרות האמוראים חסר במקצת מקורות, ראה הספר 181

 .ה"הלכה כ 182

 .'הלכה ה 'פרק ט 183

 .'מזמור ו 184

 .ו"רמז תשס 185

 .א"פרשה כ 186

 .ב"פרשה כ 187
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אחת, וכרתו ברית שיעשו גמילות חסדים זה עם זה, וישמרו מילה בבשרם ברית אברהם יצחק ויעקב, 

 וכו' לשון מצרים מפני דרכי עבודה זרה שלא יניחו לשון בית יעקב וילכו וילמדו

 . 188י מספר מאה המצוות, משמעו ועניינו הוא ריבוי גדול מאוד, ועיין סדר חיבור ברכותמכאן נלמד כ

מ"מ, חידוש גדול נלמד מהירושלמי כפשוטו, במצוות מאה הברכות, שלפי הירושלמי א"צ דווקא 

ברכות, אלא אף מצוות מצטרפות אל מניין המאה, ואף אם יקיים מצוות מאה, ולא יברך ברכות כלל, 

 ידי מצווה הזו, ואדרבה, העיקר כאן הוא מצוות, אך גם ברכות מכלל מצוות.כבר יצא 

לא יטעום אדם כלום עד שיברך שנ' לה' : 189תוספתא ברכותאמנם אף ברכות מכונות מצוות, כב

 ירושלמיהתלמוד  .הארץ ומלואה הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל עד שיתירו לו כל המצות

 .192לקח טוב פשוטה.. תוספתא כ191מדרש תהלים. 190שם

ונ"ל עפ"י שהובא בתהילים בילקוט ט"ז בשם המדרש ילמדנו וז"ל אמר שם: ברכות  -עלי תמר בס' 

הקדוש ברוך הוא אם אכלת ואמרת ברוך אתה ד' טובתי בל עליך, אל תחזיק לו טובה שאכלת משלי 

כל המצוה וכו' אלא משלך אכלת וכאילו קיימת כל התורה דכתיב ואכלת ושבעת וברכת וסמיך ליה 

הרי שאמירת הברכה הרי הוא כאילו קיים כל המצוות, ועל סמך דרש זה משתמש הירושלמי 

ומילתא אגב אורחא קמ"ל חשיבותה של הברכה  ,והתוספתא בביטוי "כל המצוות" בשביל הברכה

מך כל המצוות. וראיה לפירושי לשון התוספתא עד שיתירו לו "כל המצוות" נראה שהסת [קיום]כשהוא 

 וכו' על המקרא "כל המצוה"

דאמר רב יהודה אמר שמואל: כל : 193פסחיםויש להוסיף עוד, כי אולי כינוי הברכות כמצוות, משום 

מטבע ברכת מצוות כולם  .194ברכות -ירושלמי ב אף המקבילות.המצות מברך עליהן עובר לעשייתן. 

מצוות. נציין עוד למנהג שנקרא אשר קדשנו במצוותיו וציוונו, ואפשר שמכאן נקראו הברכות כולם 

 .195מכירת מצוות או קניית מצוות

וכו'  יצא; רבי יוסי אומר: לא יצא -נו משנה. הקורא את שמע ולא השמיע לאז: 196ברכותכיו"ב ב

דברי הכל לא יצא, דכתיב:  -אמר רב יוסף: מחלוקת בקריאת שמע, אבל בשאר מצות : 197ובגמרא שם

יצא! אלא אי אתמר, הכי  -רך אדם ברכת המזון בלבו, ואם בירך הסכת ושמע ישראל. מיתיבי: לא יב

                                     

 .82עמ'  188

 .', א'ד 189

 .'הלכה א 'פרק ו 190

 .ז"מזמור ט 191

 .א"כלל י 192

 .', ב'ז 193

 .'הלכה ג 'פרק ט 194

 ar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=98538706#282.505.6.defaulthttps://kotראה  195

 .'ו, א"ט 196

 .'ו, ב"ט 197
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דברי הכל  -אתמר: אמר רב יוסף: מחלוקת בקריאת שמע, דכתיב: שמע ישראל, אבל בשאר מצות 

 .198בכל הברכות -בשאר מצות  :רש"ייצא. והכתיב: הסכת ושמע ישראל! ההוא בדברי תורה כתיב. 

תניא  'להזכיר שמך עליו. בברכות ממך וכברא שכחתי מלול: 199מסכת מעשר שני -עלי תמר אף בס' 

ולא שכחתי מלהזכיר שמך עליו. ונראה בפירושו  ,לא עברתי מלברך ,לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי

כמ"ש בברכות סוף פ"ט, תני בשם ר"מ אין לך אחד מישראל שאינו  ,שהנה הברכות נקראו מצוות

ואמנם גירסת  ,ברכותביל במנחות מ"ג נאמר מאה ואילו במקום במק ,עושה מאה מצוות בכל יום

הפרדס בירושלמי שאינו עושה מאה ברכות בכל יום, וכן בברכות פ"ו הנהנה כלום מן העולם מעל עד 

 ,א עברתי ממצוותךשיתירו לו המצוות, ופרושו עד שיתירו לו הברכות, עיין מ"ש שם. ולפיכך מפרש ל

לא הפרשתי ממין על שאינו מינו  ,לא עברתי ממצותיך והמשנה כאן אומרת וכו' לא עברתי מלברכך

היינו שמפרשת שהמילות ולא שכחתי מוסבות על  ,וכו' ולא שכחתי מלברכך ומלהזכיר שמך עליו

 ,לא עברתי ממצותיך במזיד ולהפריש ממין על שאינו מינו וכו' וגם לא שכחתי ממצותיך ,למעלה

 .200תרומותמסכת  ושם לשון שכחה. שנופל עליו ,בשם הברכה

ואולם מה שטוענים מן הירושלמי, הרי איני יודע, עד כמה שאני  :201שו"ת רבי אברהם בן הרמב"ם

תאני /תני/ בשם ר' מאיר אין לך אדם מישראל שאינו  ממנו בענין זה דבר חוץ ממה שאמרזוכר, 

לאחריה עושה מאה מצוות בכל יום, קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה, אוכל פתו ומברך לפניה ו

ומתפלל שלשה פעמים של שמנה עשרה וחוזר ועושה את המצוות ומברך עליהן. וזה אינו מורה אלא 

 על חיוב אמירת מאה ברכות, כל ברכה בזמנה כמו שאמר. 

אין לך אדם מישראל שאין עושה מאה מצות מ"מ, פשטות תוספתא זאת, שמצוות ר"ל כמשמעם. 

הרי קורא את שמע לאו ברכה היא  ,ברך לפניה ולאחריהקורא את שמע וממצוות דווקא,  ,בכל יום

, הנה העושה שאר כל המצוות שעליהם מברך מדבר ועושה שאר כל מצות ומברך עליהןאלא מצווה, 

הרי אינו ברור אם אוכל פיתו נקרא מצווה,  ,ומברך לפניה ולאחריה במצוות ממש. אמנם אוכל פיתו

 וכו' במצוות ממש עוסק.שאין מצות מקיפות אותו  אין לך אדם מישראל מרוכן היה ר' מאיר או

רב אמי ורב אסי כי : 202ברכותאוכל פיתו, אולי מצווה נחשבת, כפי הרמב"ם סוף פרק ג' דעות. אף ב

הוה מתרמי להו ריפתא דערובא מברכין עליה המוציא לחם מן הארץ, אמרי: הואיל ואתעביד ביה 

 אין לברך קודם שיתפוס הלחם.: 203ערוך אורח חייםשולחן נעביד ביה מצוה אחריתי.  -מצוה חדא, 

שאין מברכין על המצות אלא סמוך לעשייתן כשהמצוה בידו לעשותה ולא קודם לכן  :משנה ברורה

והא דאם שח דברים בטלים צריך לחזור ולברך, היינו דוקא  וכו' הגה: 204וכו' ושם בשולחן הערוך

סק, אעפ"י שעדיין לא אכלו אחרים המסובים, ששח קודם שאכל הבוצע, אבל אח"כ לא הוי שיחה הפ

                                     

 עמוד ע"ח. , ס' ארץ חמדה83ועיין חקרי לשון עמ'  198

 .'הלכה ה 'פרק ה 199

 .'הלכה ג 'פרק ח 200

 .ג"סימן פ 201

 .'ט, ב"ל 202

 .'ז סעיף ג"סימן קס 203
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ן כן לחבוב כבר יצאו כולם באכילת הבוצע, כי אין צריכים כולם לאכול מן פרוסת הבוצע, רק שעושי

: ויש לאכול הפרוסה שבצע עליה קודם שיאכל פת אחר, שתהא נאכלת לתאבון, והוא 205ושם .מצוה

 .ב מצוהמשום חבו

בברכה היינו המוציא, אך יש משמעות שעצם בציעת פת משמשת הפירוש לכאורה הוא שהמצווה היא 

 מצווה.

לפי הירושלמי כולל השם מצוות גם  שם: ברכות –עלי תמר עכ"פ, חידוש זה, הרי כבר מפורש בס' 

מפני שגם הברכות מצוות הן שנצטוו לברך מד"ס או מה"ת ברכות הנאה וברכות  ,מצוות וגם ברכות

בין המאה ברכות ק"ש ושאר מצוות. אבל לשון הבבלי במנחות מ"ג תניא ומפני כן חושב  וכו'המצוות 

וכמו שמונה אותן ר"ע גאון  ,היה ר"מ אומר חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, והן ברכות ממש

ובספר חסידים תנינא מהרב ר"מ  ,והפרישה בשם הראשונים ,והב"י או"ח סימן מ"ו ,בסידורו אות ג

עיין שם. ובלבוש או"ח מ"ו שבהמאה ברכות כלולות שבח והודיה  ,בסימן ל הכהן בן אחותו של הרא"ש

על השפעות והטובות והחסדים שמשפיע הקדוש ברוך הוא על האדם ואם חסר מהן הרי לא הודה 

וזהו מה שאמרו ועתה ישראל מה ה' אלוהיך שואל מעמך א"ת מה  ,להקב"ה על טובות וחסדיו עליו

 וכו' דברי הלבוש יתכנו שלמי שכולל נמי מצוותאלא מאה. וגם לפי שיטת הירו

והם שו"ת לכמהר"א  ,והן היום בא לידי ספר פני אהרן שנדפס מחדש: 206שו"ת יוסף אומץובס' 

ומידי עוברי אגב רהטאי ראתה  ,וראיתי בא"ח סימן ז' שהאריך הרבה בענין זה ,אמארילייו זלה"ה

רק אדברה נא ב' ג' גרגירים לבד בעטיו של  ,ואין הפנאי מסכים ,עיני דיש להשיב הרבה על דבריו

עוד הביא מאי דאתמר בירושלמי סוף פרק הרואה תני ר' מאיר אין לך אדם מישראל שאינו וכו' נח"ץ 

וכתב דתלמוד דידן פרק כיסוי הדם  ,עושה מאה מצות ופירש הרב יפה מראה דהיינו מאה ברכות

דהירושלמי הכא  ,ועמו הסליחה ,זה ע"ש באורךפליג על זה דבעי שכר מצוה או שכר ברכה והאריך ב

ולא מפני זה  ,דכל ברכה שמברך מצוה הוא ,וכונתו על מאה ברכות ,נקט אגב שיטפא מאה מצות

 וכו' יא היא וזה פשוט אין צורך להאריךנכחיש שיש מצות ויש ברכות ומאי דבעי בתלמודא דידן בע

 .207ובאגדת אליהו

ירושלמי. אין לך אדם מישראל שאינו עושה מאה מצוות  :ותשער תקון הברכספר הפרדס )נביו( ב

ספר שבלי בכל יום. תפלין בראשו, ציצית בבגדו, מזוזה בפתחו, ומברך מאה ברכות בכל יום. 

.208הלקט

                                     

 .הגה' בסעיף כ 205

 '.סימן נ 206

 א' עמ' רס"א. 207
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 שלא ברכו בתורה תחילה

רבינא אומר: שאין מברכין בתורה תחלה,  וכו'ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן? : 209נדרים

ר רב יהודה אמר רב, מאי דכתיב: מי האיש החכם ויבן את זאת? דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים דאמ

ולא פירשוהו, עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, דכתיב: ויאמר ה' על עזבם את תורתי וגו', היינו 

 :פותתוסוב לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה! אמר רב יהודה אמר רב: שאין מברכין בתורה תחלה.

כשהם משכימים ללמוד תורה שאין מברכין לעסוק בדברי תורה והערב  -שאין מברכין בתורה תחלה 

שאין מברכין בתורה תחלה. קודם שמתחילין ללמוד : שיטה מקובצת רא"ש. ר"ן. נא ואשר בחר.

 הרא"ם ז"ל. וכו' ונראה שאינם לומדים לשם שמים

 שינויי הנוסח בכ"י;

2. Vatican 110 :'שמו' אמ'  אמ' רב יהודה אמ' וכו'מפני שאין מברכין תחילה בתורה  רבינא אמ

 .רב לומר שאין מברכין בתורה תחילה

2. Moscow - Guenzburg 1134 :לומשאין  ארב יהוד' ארבוכו' מפני שאין מברכין בתורה  רבינא אמ

 מברכין )תור( בתורתחילה

3. Marburg: Hr. 15.32, 34, 40 :אמ' רב )יהודה(  וכו'תחילה  רב אשי אמ' שאין מברכין בתורה

 . שאין מברכין בתורה

 וע"ע בדקדוקי סופרים שלם. .1

ותלמידי חכמים בני תלמידי חכמים מתוך  ,כשמשכימין לתלמוד תורה -שאין מברכין  :רש"ימיוחס ל

שהן זהירין לעסוק בתורה ורגילין בה אינן זהירין לברך כשפותחין לא מקיימא ברכתא ]כדאמרינן 

 הר' אברהם מן ההר. מאירי. נהיה אנחנו וצאצאינו מלומדי תורה. בברכת התורה[

אמר רב יהודה אמר רב: מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דבר פי ה' : 210בבא מציעא

אמרו חכמים ולא פירשוהו, אמרו נביאים ולא פירשוהו, עד  אליו ויגדה על מה אבדה הארץ, דבר זה

. שנאמר ויאמר ה' על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם. אמר שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו

 רב יהודה אמר רב: שלא ברכו בתורה תחילה. 

כשהיו עוסקין בתורה לא היו מברכין לפניה, קרא יתירא דאשר  -שלא ברכו בתורה תחילה  :רש"יוב

ן דלא שהיא לפניה של דברי תורה, וכיו בחר בנו מכל העמיםנתתי לפניהם קא דרש ברכת אשר 

 גליא דעתייהו שאינה מתנה חשובה להם. -מברכי 

השאלה הי"ז שאלה מה ביאור אומרם מפני מה תלמידי חכמים אינן מצויין : 211שו"ת הרמב"ם .2

התשובה מה שפירשו . לצאת תורה מבניהם אמר רב יהודה אמ' רב שאין מברכין בתורה תחלה

                                     

 .'א, א"פ 209

 .'ה, א"פ 210

 .ה"סימן קל 211



 ַלֵלָבב

13 

 

. והיתה 212ה, כמו שכבר נתבארלנו בזה הוא, שאסור להתגדל )ולהמנע( מלעלות לספר התור

ונמנעו מלעלות לספר התורה.  ,על רוב תלמידי החכמים קשה התנועה לעלות לספר התורה

והוא שהדבר שהתנגדו לו, שיהיה איש תלמיד  ,והנראה לנו בבאור זה )המאמר( הוא ההפך מזה

ומפני חכמים נמצא ושיעלה במעמדו כהן עם הארץ או מי שפחות ממנו בחכמה ויקרא תחילה. 

שמיעטו בכבוד התורה ולא היו קוראין תחלה בתורה, אלא קוראין אחר פחות מהם, נענשו 

 ,רובם, שאין תורה יוצאת מבניהם, לפי שמה שאמרנו כהן קורא ראשון וכו' כל זה אינו אלא בשוין

ובפירוש אמרו, שרב קרא  ,ויש חזוק לזה הענין, אשר פרשנו, מזה, שבעל זה המאמר הוא רב

הרמב"ם בתשובת שאלה מועתק מלשון מ שיטה מקובצת בבא מציעא. במעמד שמואלבכהני 

 .213אגרות רמב"ם ערבי:

מפני מה תלמידי חכמים אין מצויין לצאת  וכו'גרסינן בנדרים בפרק אחרון : 214ספר העיתים .2

רבינא אמר מפני שאין מברכין בתורה תחלה דאמר רב יהודא אמר רב מאי  וכו'תורה מבניהם 

האיש החכם ויבין את זאת וגו' דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולמלאכי השרת ולא דכתיב מי 

פירשהו עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו שנאמר ויאמר ד' על עזבם את תורתי וגו' היינו 

לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה אמר רב יהודא אמר רב שאין מברכין בתורה תחילה, איכא 

אלא שאין מברכין  ,על התורה בעת שקורין. והאי פירושא לאו דווקא מאן דפירש שאין מברכין

כי חובה היא על התלמיד חכם להדר את התורה ולעשות לה כבוד  ,בתורה תחלה בספר תורה

וכדגרסינן נמי במגילה אמר רבה  ,ולקרות הם ראשונה בתורה, כדאמרינן לעיל אחריהן מי קורא

אותו ת"ח חייב  ,ברך לפניו אפילו כהן גדול עם הארץבר בר חנה אר' יוחנן כל תלמיד חכם שמ

ופרישו קצת רבוותא  ,אל תיקרי משנאי אלא משניאי ,שנאמר כל משנאי אהבו מות ,מיתה

 וכו'דהאידנא כהן ע"ה קודם לישראל תלמיד חכם מפני דרכי שלום 

אפי'  ,זצ"ל כתב שצריך לברך על התורה]יצחק[  (דוד)והר"ר אברהם ב"ר : 215ספר שבלי הלקט .3

אם אנו חייבין לברך אותה  ,לאחר קריאת שמע. וזה נוסח לשונו. מה ששאלת בברכת התורה

כל שעה שנרצה ללמוד. דבר זה עיינתי בהלכות הר"ר יהודה זצ"ל. וקבע שאינו צריך. כי כל 

ונפטר באהבת עולם. ומה שאנו מברכין על התורה כאשר  ,היום אינה שעה קבועה לדברי תורה

מפני שקריאת התורה בעשרה היתה קבועה ועומדת מימות משה רבינו  ,בעשרהאנו קוראין 

וברכה לא זזה ממקומה. אבל שאר קריאת התורה כבר נפטר באהבת עולם. ומה שאנו  ,ע"ה

גורסין במקום אחר ויאמר ה' על עזבם את תורתי ואמר מר על שלא ברכו בתורה תחלה. מפרש 

ואין  ,ניש תלמידי חכמים שאין עושין כבוד לתורהאלא שמע ,הרב שאינו אומר מברכת התורה

  וכו' עד כאן דברי הר"ר יהודה זצ"ל ,עולין ראשונה לקרות בתורה

ואין אדם יכול לצלול בהם ולהעמידן. וכל איש מקבל שכר  ,ודברים אילו כמה הם אדירים וחזקים

ן בפשתן שהרי אתה רואה שתפילין שתפר ,אם דעתו מכוון לשמים ,על מה שרואה בדעתו

 ,ואמר רב חזינא לתפילין דבי חביבי דתפורי בכיתנא ,כדאמרינן בפרק אלו הן הלוקין ,פסולות

                                     

ואמר רב יהודה, שלשה דברים מקצרים ימיו ושנותיו של אדם: מי שנותנין לו ספר תורה : 'ה, א"ברכות נב 212

דכתיב  -נו קורא לקרות ואינו קורא, כוס של ברכה לברך ואינו מברך, והמנהיג עצמו ברבנות. ספר תורה לקרות ואי
 כי הוא חייך וארך ימיך.

 בעמ' רי"ב. 213

 .ז"סימן קע 214

 .233'. שו"ת ראב"י אב"ד עמ' י"ח. מגל י"ב עמ' ענין תפילה סימן ה 215
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ואף על פי  ,ולית הלכתא כוותיה. ובודאי ר' חייא הגדול הי' לו שכר תפילין כשאר החסידים

 שתפורות בפשתן.

וק: מי האיש בזאת הברכה כ' תיבות, כנגד כ' תיבות שבפס :216פירושי סידור התפילהרוקח ב .1

סודי החכם ויבן את זאת ואשר דבר פי ה' אליו ויגידה, וכתיב בתריה: על עזבם את תורתי. 

 .217חומש

  וכו' ובבבא מציעא גרסינן ויאמר ה' על עזבם את תורתי, שלא ברכו בתורה תחילה:: 218ראבי"ה .1

מבניהם  והא דאמ' בפ' אלו נדרים מפני מה תלמידי חכמים אין מצוין לצאת: 219ספר אור זרוע .1

התם פירש רש"י בנדרים  ,רבינא אמר מפני שאין מברכין בתורה תחלה וכו'תלמידי חכמים 

אבל בבית כשאדם לומד או  וכו'דמיירי כשמשכימין בשחר ללמוד שעדיין לא ברך אהבה רבה 

שונה או קורא אין צריך לברך שכבר נפטר באהבה רבה מיהו ה"מ ששנה לאלתר בסמוך אבל 

ו בין אהבה רבה ללימוד חוזר ומברך דאמר עלה בירושלמי אמר ר' בון והוא אם הפליג בעסקי

וכן אני מפרש ההיא דנדרים שלא ברכו בתורה תחלה  ,ששנה על אתר פי' והוא ששנה לאלתר

מיהו כל ענייני תפלה וגם שהולכים אחר  ,שהפליגו בין ברכת אהבה רבה ללימוד בעסקיהם

אי נמי יש לפרש ההיא דנדרים שלא ברכו בתורה  ,פסקספריהם להביאם לבית המדרש אין זה ה

 .וקיי"ל כר' יוחנן וכרב דלתלמוד צריך לברך ,היינו שלא ברכו לתלמוד ברכה ,תחלה

וכי תימא נקרי ולא נברך תא חזי כמה ענשו גדול של קורא קריאת חובה : 220ספר שבלי הלקט .7

תיב מי חכם ויבן את זאת וגו' בלא ברכה. שראוי לבוא חורבה על שונאיהן של ישראל על זה דכ

על מה אבדה הארץ וגו' ויאמר ה' על עזבם את תורתי ואמר מר על שלא ברכו בתורה תחלה 

אם כן היכי נעביד לא נקרי הא מחייבינין למקרי נקרי ולא נברך ראה כמה עונשו גדול של קורא 

 וכו'קריאת חובה בלא ברכה 

א למה יצא כזאת מלפניו להענישם בעונש ואיכא לתמוה טוב: 222ב"חשם  .221טור אורח חיים .8

ספר תפארת ובוכו' גדול ורם כזה על שלא ברכו בתורה תחלה שהוא לכאורה עבירה קלה 

ודבר זה מן התימה שיהיה חרבן הארץ בשביל שלא ברכו בתורה : תוכן ענינים והקדמה -ישראל 

 ועוד.  ברכי יוסףספר  תחלה, ולא בשביל עכו"ם וגלוי עריות ושפיכת דמים שהיו בבית ראשון.

ויש להעיר כלפי פי' הרמב"ם וסייעתו מהגמרא בבא מציעא, שם מקור מאמר זה, והרי שם לא מוזכר 

ויש ליישב שאכן הגמרא שם לפניו ולאחריו  לא ברכו בתורה תחילה.שבפירוש שם ת"ח, אלא סתם 

 מדבר בתלמידי חכמים ובבניהם, מכאן סיוע לרמב"ם.

שלא ברכו בתורה והם רוב בהבנה המקובלת רווחת, תמוה והרי יותר צ"ל  מאידך, לרש"י וסייעתו

, השייך יותר בסדרי קדימה, וכן הלשון המקובל במשנה שלא ברכו בתורה תחילה לפניה, ולא

                                     

 .[ ברכת התורה']י 216

 עמוד כ"ג. 217

 .ו"מסכת ברכות סימן ל - 'חלק א 218

 .ב"הלכות קריאת שמע סימן כ - 'חלק א 219

 .א"ענין תפילה סימן ל 220

 .ז"מן מסי 221

 '.אות ב 222



 ַלֵלָבב

11 

 

הפותח והחותם בתורה מברך  :223מגילה תמשנובתלמוד דרך כלל, בברכת תורה ובשאר ברכות, כב

שנאמר:  -ר רב יהודה: מנין לברכת המזון לאחריה מן התורה אמ: 224ברכותוכו' וב לפניה ולאחריה:

שנאמר: כי שם ה' אקרא הבו גדל  -ואכלת ושבעת וברכת. מנין לברכת התורה לפניה מן התורה 

לאלהינו. אמר רבי יוחנן: למדנו ברכת התורה לאחריה מן ברכת המזון מקל וחומר, וברכת המזון 

התורה לאחריה מן ברכת המזון מקל וחומר: ומה מזון  לפניה מן ברכת התורה מקל וחומר; ברכת

אינו דין שטעונה לאחריה; וברכת המזון לפניה  -טעון לאחריו, תורה שטעונה לפניה  -שאין טעון לפניו 

טעונה לפניה, מזון שהוא טעון לאחריו  -מן ברכת התורה מקל וחומר: ומה תורה שאין טעונה לאחריה 

שכן חיי עולם! ועוד,  -שכן נהנה, ומה לתורה  -. איכא למפרך: מה למזון אינו דין שיהא טעון לפניו -

 תנן: על המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו! תיובתא.

 ; ברכותב מ"מ, מצאנו

מברך עליו תחלה וסוף כמעשה קדרה; וגבי מעשה  -: הביאו לפניו פת אורז ופת דוחן 225והתניא .2

י מזונות ולבסוף מברך עליו ברכה אחת מעין שלש! קדרה תניא: בתחלה מברך עליו בורא מינ

והתניא: הכוסס את החטה מברך עליה בורא פרי האדמה; טחנה אפאה ובשלה, בזמן  וכו'

בתחלה מברך עליה המוציא לחם מן הארץ ולבסוף מברך עליה שלש  -שהפרוסות קיימות 

ת ולבסוף מברך עליה בתחלה מברך עליה בורא מיני מזונו -ברכות, אם אין הפרוסות קיימות 

ברכה אחת מעין שלש; הכוסס את האורז מברך עליו בורא פרי האדמה; טחנו אפאו ובשלו, אף 

בתחלה מברך עליו בורא מיני מזונות, ולבסוף מברך עליו ברכה  -על פי שהפרוסות קיימות 

 אחת מעין שלש. 

עליו המוציא לחם מן בתחלה מברך  -אמר רב יוסף: האי חביצא דאית ביה פרורין כזית : 226שם .2

בתחלה מברך עליו בורא מיני  -הארץ ולבסוף מברך עליו שלש ברכות; דלית ביה פרורין כזית 

 מזונות, ולבסוף ברכה אחת מעין שלש.

ל זית מליח ובריך עליו תחלה ועוד, אמר רבי חייא בר אבא: אני ראיתי את רבי יוחנן שאכ: 227שם .3

 וכו' וסוף

בתחלה מברך עליו  -אמר רבי חנינא: כל שהוא מחמשת המינין אמר רבי יעקב בר אידי : 228שם .1

בורא מיני מזונות, ולבסוף ברכה אחת מעין שלש. אמר רבה בר מרי אמר רבי יהושע בן לוי: כל 

 בתחלה מברך בורא פרי העץ ולבסוף ברכה אחת מעין שלש.  -שהוא משבעת המינין 

הכל ועל מיני קופרא בתחלה מברך ש אמר רב יצחק בר אבדימי משום רבינו: על הביעא: 229שם .1

 ולבסוף בורא נפשות רבות וכו'

                                     

 '., א'ד 223

 .'א, א"כ 224

 '.ז, א"ל 225

 'ז, ב"ל 226

 '.ח, ב"ל 227

 '.ד, א"מ 228

 '.ד, ב"מ 229
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ברם לכאורה ההבדל, שלשונות תחילה וסוף, עיקרם ויסודם במקום חידוש בקביעת מהות אותם 

מברך עליו תחלה וסוף ברכות, וכשיורדים לפרטי דיניהם וזהותם וחילוקיהם בין התחילה והסוף, כמו 

 ,יו בורא מיני מזונות ולבסוף מברך עליו ברכה אחת מעין שלשלה מברך עליבתח, וכמעשה קדרה

לה מברך בורא ילה מברך עליה המוציא לחם מן הארץ ולבסוף מברך עליה שלש ברכות, בתחיבתח

 . ל ולבסוף בורא נפשות רבותוהכלה מברך שיבתח, י העץ ולבסוף ברכה אחת מעין שלשפר

בשם רבי הייא רוכא פת הבאה כיסנין אחר המזון רבי חלבו רב הונא רב : 230ירושלמי ברכותאמנם ב

אמר רבי חנינא בר סיסיי הון אילין דנשייא משלחין ליה ניקלווסין  וכו'טעונה ברכ' לפניה ולאחריה 

והוה שבק לון בתר מזוניה ומברך עליהן תחילה וסוף רב חונה אכל תמרין עם פיסתיה אמר ליה רב 

ר מזונך ואת מברך עליהן תחילה וסוף אמר ליה אינין אנין חייא בר אשי פליג את על רבך שובקין בת

 .עיקר נגיסתי

 פתח בטעונה ברכה לפניה ולאחריה, וסיים במברך עליהם בתחילה וסוף. 

מי שעלה לקרות  ,ד"א ילמדנו רבי' :231פסיקתא דרב כהנאבברכת תורה עצמה, נמצא מפורש ב

ו' מברך תחלה ואח"כ קורא. ומשה בשעה מותר לו לקרות עד שלא יברך או לא, כך שנו רב ,בתורה

בירך תחלה בתורה ואח"כ קרא. וא"ר אלעזר אי זו ברכה בירך  ,שזכה לקבל את התורה מיד הב"ה

משה בתורה, בא"י אשר בחר בתורה הזאת וקדשה ורצה בעושיה, כלו' לא אמ' בעמליה ולא בהוגין 

מיש' או' לא למדתי תורה ולא למדתי  בה אלא בעושיה, כגון אלו שעושין את התורה לשמה, כגון אדם

כל התורה וכל החכמה דבר א' קל הוא, מי שמתיירא ממני  אני ריקם, אמ' הב"ה ליש'חכמה מה 

 . יראת י"י היא אוצרווכתי'  שית חכמה יראת י"יכל התורה וכל החכמה בלבו, שנ' רא ,ועושה ד"ת

דברים מדנו, והרי הוא מופיע אף בברם, לכאורה נספח זה הוא לא מפסיקתא עתיקה אלא ממדרש יל

 .232פרשת וזאת הברכה רבה

מה  אילין שלשה קרויות רבי זעורא בעי: 233ברכות ירושלמייש לציין לעניינינו עוד דבר מפורש, שב

את עביד לון בשלשה שאכלו כאחת או בשלשה שאכלו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו וזה בפני עצמו 

ראשון מברך ברכה ראשונה והאחרון ברכה אחרונה והאמצעי אין תעבדינון כשלשה שאכלו כאחת ה

אינו מברך כל עיקר אין תעבדינון כשלשה שאכלו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו וזה בפני עצמו אפי' 

 .234מגילה ושם וכו' האמצעי מברך לפניו ולאחריו

שלשה שאכלו ]קרויות[, היך את עביד להון, ב ירא בעי באלין תלתירבי זע: 235מדרש שמואלאמנם ב

כאחת, או בשלשה שאכלו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, ואם תעבדינון כשלשה שאכלו כאחת, 

                                     

 '.הלכה ה 'פרק ו 230

 .וזאת הברכה - 'נספחים א 231

 .א"פרשה י 232

 .'הלכה א 'פרק ז 233

 .'הלכה א 'פרק ד 234

 content/uploads/2018/03/%D7%99%D7%92.pdf-https://schechter.ac.il/wp 'ג סימן ט"פרשה יב 235

https://schechter.ac.il/wp-content/uploads/2018/03/%D7%99%D7%92.pdf
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]הראשון מברך ברכה ראשונה והאחרון ברכה אחרונה והאמצעי אינו מברך כל עיקר, אין תעבדינון 

 וכו' כשלשה שאכלו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו[ אפילו האמצעי מברך תחלה וסוף

 דרש שינו מהירושלמי של לפניו ולאחריו, והשתמשו בתחילה וסוף.בעלי המ

 סוף פסוק, ניתוח הנתונים בסברה, הקשר, מקבילות ולשון, הנה הם מטים לפי' הרמב"ם וסייעתו.
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 וי"ו העירבון

בחמשה מקומות נכתב מלא, ואליהו נכתב חסר בחמשה  –וזכרתי את בריתי יעקוב פ' בחקותי: רש"י 

 .רבינו בחיי נטל אות משמו של אליהו, ערבון שיבא ויבשר גאולת בניו.מקומות, יעקב 

 וזכרתי את בריתי יעקוב בחמשה מקומות נכתב מלא.  :מזרחי )רא"ם(

 חד דהכא,  .2

 וחד )ירמיהו לג, כו( "גם זרע יעקוב... אמאס",  .2

 וחד )ירמיהו מו, כז( "ושב יעקוב ושקט",  .3

 יעקוב" וחד )ירמיהו ל, יח( "הנני שב שבות אהלי  .1

 וחד )ירמיהו נא, יט( "לא ְכֵאֶלה ֵחֶלק יעקוב".  .1

 ואליהו נכתב חסר בחמשה מקומות: 

 ד( "ומלאך ה' דבר אל אליה" )ולכן כה אמר ה' הִמָטה אשר ָעִליָת(,  -חד )מלכים ב' א, ג  .2

 וחד )מלכים ב' א, ד( "וילך אליה",  .2

 וחד )מלכים ב' א, ח( "ויאמר אליה התשבי הוא",  .3

 מלכים ב' א, יב( "ויען אליה וידבר אליהם אם איש האלהים אני", וחד ) .1

 וחד )מלאכי ג, כג( "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא"  .1

 והמסורת אמרה ששה וחשיב אף דדברי הימים )דברי הימים א' ח, כז(:

לא ידעתי טעם לחמשה  יעקב נטל אות משמו של אליהו ערבון שיבא ויבשר גאולת בניו.שם:  .2

שבע בחמשה חומשי תורה, מות, כי כבר היה מספיק זה במקום אחד. ושמא היה זה כאילו נמקו

נצח  .גור אריה ישראל חמש פעמים בפסוק אחד, כנגד חמשה חומשי תורה. כמו שנכתב

 .236ישראל

מלמד  ,וזכרתי את בריתי יעקוב. ה' יעקוב מלאים. וח' אליה חסרים וא"ו באחרונה :הדר זקנים .2

ונראה לכך יש מאליה ה' חסרים ומיעקב  ,ן מן אליהו הנביא שיבא לבשר בניושנטל יעקב ערבו

וכן כתב אשר יקרא אתכם באחרית  ,רמז כי לסוף ה' אלפים יבשר אותם אליהו ,ה' מלאים

 תוספות שלם. מושב זקנים.ה' ימים של הקדוש ברוך הוא שהם ה' אלפים.  ,הימים

פעמים בא בתורה כך, וכנגדן ה' פעמים אלי' חסר את בריתי יעקוב, מלא בוי"ו, ה'  :פענח רזא .3

וי"ו, מלמד שיעקב אבינו לקח הימנו אות ו' למשכון שיבשר את בניו, כדכתיב הנה אנכי שולח 

ד"א יעק]ב[ מלא בוי"ו  :ר' חיים פלטיאלוכו' שאז יוחזר לו משכונו  ,לכם את אליהו, ושם הוא מלא

הו ה' פעמים חסר, מלמד שיעקב לקח הוי"ו וה' פעמים הוא כתוב מלא בתורה, וכנגדו אלי

 שנ' הנה אנכי שולח לכם את אליה)ו(, ואז הוא מלא בוי"ו. ,מאליהו למשכון שיגאל את בניו

 פשטים ופירושים.

 על מילים ושם הוא מלא: לא כן הוא. עכ"ל. אכן גם אנחנו ביקשנו ולא מצאנו. 237בישורון

של אליהו שלקחה יעקב ממנו ערבות עד שלחו. ולזה אמרו שזאת הוא"ו היא וא"ו  :צרור המור .1

כאומרו הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא. וכן אמר וזכרתי את בריתי יעקוב בראשונה. לפי 

                                     

 .ג"פרק נ 236

 ל"ד עמוד קנ"ג. 237
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שידוע שיעקב ע"ה היה איש מכאובות ובעל צרות מדינה ומיוסף. כאומרם עליו לא שלותי ולא 

ל כמה עינוין וכמה צרות וכמה גירושין שקטתי. והוא סימן לבניו. ולכן בזה הגלות הד' סבלו ישרא

שלא עברו הראשונים. עד שמרוב הצרות נאמר על זה הגלות מי יקום יעקב כי קטן הוא מהכיל 

כל הנגזר עליו. ואחר שזה כן ראוי שיזכור השי"ת אלו הצרות שעברו על ישראל. ויזכור זכותו 

כן אמר וזכרתי את בריתי של יעקב והצרות שעברו עליו. מה שלא עברו על שאר האבות. ול

 יעקוב בראשונה:

ד"א ו' קטיעא  וכו'את בריתי שלום. שלים כתיב והיא ו' קטיעא  :פרשת פינחס -בעל הטורים וב .1

כי פנחס הוא אליהו. וכן אליה כתיב חסר ו' ויעקוב מלא ו', שנטל ו' מאליהו למשכון עד שיבא 

ישמח אותיות משיח. שישמח לימות עם המשיח ויגאל את בניו. וזהו יגל יעקב ישמח ישראל 

 . 238ירושתנו ויהא אליהו שלם. שלום בגימטריא זהו משיח: ,המשיח ויחזיר הו'

 יגאל. -כאן נדרש יגל 

וכל אליהו כתיב בוא"ו במ"ה ]בר  ,כל יעקב חסר במ"ה ]בר מן ה'[ ,דבר אחר :239בתי מדרשות .1

 אנכי שולח לכם את אליה הנביא:שנאמר הנה  ,ללמדך שאליהו בא וגואל זרע יעקב ,למה ,מן ה'[

ת נכתב ובה' מקומו ,קומות יעקוב נכתב מלא ו'מובה'  ' ]כ"י פרמה[,פ שם בחילופי הנוסחאות:

  .שיבא לבשר את בניו גאולת עולםנטל ו' משמו של אליהו לערבון  בכי יעק ,אליהו חסר ו' אליה

ללמדך שאליהו בא  ,למה ,ן ה'וכל יעקב חסר בר מ ,כל אליהו כתיב בוא"ו בר מן ה' :מלכיםשם 

 .240שם ]שנאמר[ הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא: ,וגואל זרע יעקב

את בריתי יעקוב ה' מליאים בקרייה, כנגדם אליהו כתי' אליה : 241פירושי סידור התפילה לרוקח .7

חסר ו', כי אליהו מושכן ליעקב הו"ו שלו עד שיבאו ויבשר לבניו, כדכתיב הנה אנכי שולח לכם 

]ו'[,  את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא והשיב לב אבות על בנים, למה מישכן לו

יעקוב מלא ו' וכו'  נבוכדנצר 242]שהלכו ו' גליות, ג' ע"י סנחריב וג' ע"י[ (שהלך ג' פסיעות...)לפי 

 ,יותואנכי אעלך גם עלה, לרבות שאר גל ,בה' מקומות, לפי שנא' ליעקב אנכי ארד עמך מצרימה

בס' הרי ה', לכך ה' אליה חסר ו'.  ,שהרי ירד לארץ מצרים ישראל לגלות מצרים וד' גליות ח'

. יוצר שבת של ברית מילה לראב"ן, הפותח 245. תוספות שלם244סודי חומש .243ערוגת בשם

 אפוני אימיו: ו"ו עבוטה לעדות ביעקב וכו'

לכם את אליה הנביא וגו'. ואומר ככתוב הנה אנכי שלח : סדר מוצאי שבת -ספר אבודרהם  .8

 וכו'ואומר בעל המסרה כי בחמשה מקומות יעקב מלא ו"ו. ובחמשה מקומות אליהו חס' ו"ו 

עד שיבא עם  ,כי יעקב אבינו תפש לאליהו הו' משמו בתורה משכון ,והטעם דרך משל לומר

וח ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה ר שנאמר במשיח ,ה מדותמשיח בן דוד המוכתר בשש

                                     

 ב' עמ' מ"ב. 238

 .מדרש חסרות ויתרות פרשת תולדות - 'חלק ב 239

 בעמ' ר"י. 240

 .ג[ זכרונות"]קל 241

 . במחזור ר"ה הנקרא אוצר ראשונים בעמ' תרמ"א.. צפונות י"ט עמ' ט'317סי' רבי הרץ עמוד  242

 .12א' עמ'  243

 עמוד צ"ז. 244

 ג' עמ' רל"ט. 245
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כי דיו  ,ויהיה שמו שלם. והטעם של אליהו ,ואז יחזיר לו הו"ו ,עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה'

 בשם פרפראות לחכמה. 246פי' ירמיהו לרבי יוסף בן נחמיאש לעבד להיות כרבו.

הרי רבים מבקשים טעם בעירבון האות וי"ו דווקא. אולי יש לומר כי רומז אל אות וי"ו והשיב לב אבות 

וגו' והלא שם מקור מדרש זה, והבסיס שמבשר אליהו הגאולה, וכמפורש במקומות  על בנים

ת ערבון שיבא ויבשר גאולוי"ו והשיב, יעקב נטל אות משמו של אליהו, ששהעתקנו, וכאן הכוונה היא 

 , ויקיים השיב לב אבות על בנים וגו'.בניו

אליהו. וכן אליה כתיב חסר ו' ויעקוב ד"א ו' קטיעא כי פנחס הוא פירוש זה הוא מתאים ללשון הנ"ל: 

מלא ו', שנטל ו' מאליהו למשכון עד שיבא עם המשיח ויגאל את בניו. וזהו יגל יעקב ישמח ישראל 

ויהא אליהו שלם. שלום בגימטריא זהו  ,ויחזיר הו' ,ישמח אותיות משיח. שישמח לימות המשיח

  משיח:

בון הנ"ל, שניטלה האות מפינחס ואליהו, מפני ששלום השלום מופיע באות וי"ו קטועה, היינו וי"ו העיר

אמר רבי יהושע מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי  :247משנה עדויותע"ד  ,והשיב לב וגו' דבר אחד הוא

 וכו'שאין אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב אלא  ,ששמע מרבו ורבו מרבו הלכה למשה מסיני

ולב  ,והשיב לב אבות על בנים ,את אליה הנביא וגומרהנני שולח לכם  שנאמר ,עשות שלום בעולםל

 בנים על אבותם:

תנו רבנן: : 248ברכותוע"ד הגמרא  והשיב לב אבות על בנים וגו' מתפרש גם בסתם אבות כמשמעה,

 לישראל. -אין קורין אבות  :רש"י וכו' לשה, ואין קורין אמהות אלא לארבעאין קורין אבות אלא לש

וכו' וכן הוא סתם אבות תמיד, כשם ברכת אבות, ובמטבע לשונה  ק ויעקבאברהם יצח -אלא לשלשה 

וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, הבנים ישראל, אבות אברהם יצחק 

 יעקב.

ואל מעלת אבותם ישובו.  ,והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם :הקדמה לשמות -רמב"ן 

כי היו בארץ לא להם נבוכים  ,עדיין יחשבו גולים ,אף על פי שיצאו מבית עבדים ,וכשיצאו ממצרים

אז שבו אל  ,וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקדוש ברוך הוא והשרה שכינתו ביניהם ,במדבר

ואז נחשבו גאולים ולכן נשלם הספר  ,והם הם המרכבה ,מעלות אבותם שהיה סוד אלוה עלי אהליהם

 ובהיות כבוד ה' מלא אותו תמיד: ,ענין המשכןהזה בהשלימו 

מ"מ, בפשטות לב אבות על בנים ביאורו היחס של אלה האבות אל בניהם, ולב בנים על אבותם מכוון 

ליחס של אלו הבנים אל אבותיהם. אמנם לכאורה הבנים חייבים לשוב בראשונה, ולכך יש לפרש גם 

ל אבות, ולב בנים על אבותם מכוון ליחס של להיפוך. לב אבות על בנים ר"ל היחס של בנים א

 ,כל מצות הבן על האב אנשים חייבין ונשים פטורות :249קידושין אבותיהם לבנים, מעין לשון המשנה

אי זו היא מצות הבן על : 250שםתוספתא ה .וכל מצות האב על הבן אחד אנשים ואחד נשים חייבין
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אי זו היא מצות  וכו'יץ את פניו ידיו ורגליו מאכיל ומשקה מלביש ומכסה מוציא ומכניס ומרח ,האב

ויש אומ' אף להשיטו בנהר  ,למולו ולפדותו וללמדו תורה וללמדו אומנות ולהשיאו אשה ,האב על הבן

 וכו' 

הרי מעתה, והשיב לב אבות על בנים נוכל לבאר ג"כ כמו מצוות האב על הבן, היינו היחס של בנים 

 מו מצוות הבן על האב, כלומר יחס של אבותיהם אל בניהם.לאבות, ולב בנים על אבותם, ר"ל כ

דּו ֜לֹו  :בפרשת ויגשאפשר ציור בקיום והשיב וגו'  ם: ַוַיִגֹ֙ ב ֲאִביֶהֵֽ ל־ַיֲעֹקֵ֖ ַען ֶאֵֽ ֶרץ ְכַנַ֔ אּוּ֙ ֶאָ֣ ִים ַוָיֹבֹ֙ ּו ִמִּמְצָרָ֑ ַַֽיֲעלֵ֖ ַוֵֽ

ֶרץ ִמצְ  ל ְבָכל־ֶאָ֣ ּוא ֹמֵׁשֵ֖ י־הֵ֥ י ְוִכֵֽ ף ַחַ֔ ר ֚עֹוד יֹוֵסָ֣ ת ָכל־ֵלאֹמֶׁ֗ יו ֵאָ֣ ּו ֵאָלֶׁ֗ ם: ַוְיַדְברָ֣ ין ָלֶהֵֽ י לֹא־ֶהֱאִמֵ֖ ֹו ִכֵ֥ ִים ַוָיָָ֣פג ִלבַ֔ ָרָ֑

ּוחַ  י רֵ֖ ֹו ַוְתִחִ֕ את ֹאתָ֑ ף ָלֵשָ֣ ח יֹוֵסֵ֖ ֹות ֲאֶׁשר־ָׁשַלֵ֥ ֲעָגלַ֔ ם ַוַיְראּ֙ ֶאת־ָהָ֣ ר ֲאֵלֶהַ֔ ר ִדֶבָ֣ י יֹוֵסףּ֙ ֲאֶׁשָ֣ ם: ִדְבֵרֵ֤ ב ֲאִביֶהֵֽ  ַיֲעֹקֵ֥

ל אֶמרּ֙ ִיְשָרֵאַ֔ ֹּ֙ ּות: ַוי ֶרם ָאמֵֽ נּו ְבֶטֵ֥ ְלָכֵ֥ה ְוֶאְרֶאֵ֖ י ֵאֵֽ י ָחָ֑ ף ְבִנֵ֖ ב עֹוד־יֹוֵסֵ֥  וגו'. ַרֹ֛

 .253, שמחת שלום252. דבש שדה251סרח בת אשר בחינת אליהו, ראה הספר אמונת עתיך

תני י"ג הם שלא טעמו טעם מיתה ואלו הן, מלחם העוף ודורו, חנוך בן ירד, סרח בת  :בראשית רבתי

יעבץ, חירם מלך צור, אליהו, עבד מלך הכושי, משיח, ודורו של יונדב בן רכב, אשר, בתיה בת פרעה, 

סרח בת אשר, מפני שמעולם  וכו' עבד אברהם נכדו של ר' יהודה הנשיא, ור' יהושע בן לוי, ואליעזר

היתה צדקת, וכשעלו בני יעקב ממצרים ומצאו ליוסף שהיה בחיים נסתלקה רוח הקדש מיעקב עד 

לו עוד יוסף חי, באותה שעה אמר לה כן תחיי את לעולם, ונתקיים בה בעבור שהיתה  אותו יום שנאמר

אליהו למה, שהיה צדיק קנאי בן קנאי, לפיכך נתן לו ברית שלום וכו'  צדקת ועדיין היא שמורה בג"ע

סרח בת אשר בעבור שאמרה ליעקב יוסף  :אלפא ביתא דבן סירא -אוצר מדרשים  וכו'לחיות עדי עד 

 וכו' ר לה יעקב זה הפה שבשרני על יוסף שהוא חי לא יטעום טעם מותחי אמ

כי המדרש ה במקום אחד. לא ידעתי טעם לחמשה מקומות, כי כבר היה מספיק זמכאן למזרחי הנ"ל: 

אמר הקדוש ברוך הוא אתם מכרתם בנה שלרחל בה' סלעים לפיכך : 254בראשית רבה פרשת וישב

שלבן במנה צורי, אמר ר' יודה בר' סימון אמר הקדוש ברוך הוא יהיה כל אחד מכם מפריש ה' סלעים 

לשבטים אתם מכרתם בנה שלרחל בה' סלעים לפיכך יהיה כל אחד מכם מגיע בקע הה"ד בקע 

  לגלגלת.

כי דיו לעבד  ,ויהיה שמו שלם. והטעם של אליהו ,ואז יחזיר לו הו"ומ"מ, לעיל באבודרהם ראינו: 

שלהי פ' בשלח: רש"י ובהו, -ל י-וונתו, מפני ששם אליהו מחבר שמות אמסתבר שעומק כ להיות כרבו.

ידו של הקב"ה הורמה לישבע בכסאו, להיות לו מלחמה ואיבה  –כי יד על כס יה  משה. –ויאמר 

ומהו כס, ולא נאמר: כסא, אף השם נחלק לחציו, נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין  בעמלק עולמית.

עשו כולו. ומשנמחה שמו יהי השם שלם והכסא שלם, שנאמר: האויב  כסאו שלם עד שימחה שמו של

זה עשו שכתוב בו: ועברתו שמרה נצח, ערים נטשת אבד זכרם המה, ומהו  –תמו חרבות לנצח 

מוצא מקורו  הרי כסא שלם. –הרי השם שלם, כונן למשפט כסאו  –אומר אחריו: וי"י לעולם ישב 
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' ברכיה בש' ר' אבא בר כהנא כל זמן שזרעו של עמלק רב :255פסיקתא דרב כהנאבמדרש, עיין ה

 ,כביכול כאילו כנף מכסה את הפנים, אבד זרעו של עמלק מן העולם, ולא יכנף עוד מוריך ,קיים בעול'

לא  ,ר' לוי בשם ר' חונא בר' חנינא כל זמן שזרעו של עמלק קיים בעולם. יניך רואות את מוריךוהיו ע

 וכו' מקבילות. זרעו של עמל' מן העולם, השם שלם והכסא שלם השם שלם ולא הכסא שלם, אבד

ואמר רבי ירמיה בן אלעזר: מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי : 256עירוביןאף במס' 

 אותיות, שנאמר כל הנשמה תהלל יה הללויה.

ת משמו נטל אושיעקב הרי האות וי"ו בשם אליהו ממלאת שם שמיים, מפני שהה"א בשם מכופלת, ו

, מפני שאות וי"ו משמשת ערבון שיבא ויבשר גאולת בניו, והיא ר"ל שכבר אין השם שלם של אליהו,

, והמעכב בשם שלם מפריד אות החיבור גם בין האבות והבנים, והשיב וגו' ולב וגו' מתחילים באות וי"ו

רבי יוסי: פעם אחת  תניא, אמר: 257ברכותוב קוצץ, זוהי הניתוק ריחוק שבין האבות והבנים, -וחוצץ 

הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא אליהו זכור לטוב ושמר 

לי על הפתח עד שסיימתי תפלתי. לאחר שסיימתי תפלתי אמר לי: שלום עליך, רבי! ואמרתי לו: 

לו: שמעתי בת קול  ואמר לי: בני, מה קול שמעת בחורבה זו? ואמרתי וכו'שלום עליך, רבי ומורי! 

שמנהמת כיונה ואומרת: אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין 

האומות. ואמר לי: חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלש פעמים 

רשות ועונין יהא שמיה אומרת כך; ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מד

הגדול מבורך הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר: אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך, מה לו 

 לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם.

מכאן  -ועונין יהא שמיה הגדול מבורך  :תוספותוב אליהו דווקא, שהוא משיב לב אבות על בנים וגו'.

תור מה שפי' במחזור ויטרי יהא שמיה רבא שזו תפלה שאנו מתפללין שימלא שמו כדכתיב כי יש לס

יד על כס יה שלא יהא שמו שלם וכסאו שלם עד שימחה זרעו של עמלק ופירושו כך יהא שמי"ה שם 

יה רבא כלומר שאנו מתפללין שיהא שמו גדול ושלם ומבורך לעולם הוי תפלה אחרת כלומ' ומבורך 

 ועיין המחזור ויטרי הנדפס מחדש. וכו' באלעולם ה

כביכול כאילו כנף מכסה את אשר כנ"ל מ"מ, למחזור ויטרי, הלא עמלק דווקא מרחיק אבות ובנים, 

אמ' ר' ישמעאל מה אם להטיל שלום בין איש לאשתו אמ' המקום : 258תוספתא שבתראה ה הפנים,

יבה בין ישראל לאביהם שבשמים על ספרי מינין שמטילין א ,ספר שנכתב בקדושה ימחה על המים

אחת כמה וכמה שימחו הן והזכרותיהן ועליהן אמ' הכתו' הלא משנאיך ה' אשנא וגו' תכלית שנאה 

 וכו'שנאתים וגו' 

]ותאמר לאה  :259בראשית רבה פרשת ויצא הרי אליהו הקנאי ימחה הזכר של עמלק, ראה המדרש

תיד לגדד משתיתן שלאומות. נמנו אליהו בגד[ אתא גדה דבייתה, אתא גדה דעלמא, בא מי שע

משלמי, ר' לעזר אמר מבינימן ויערישיה ואליה וזכרי בני ירוחם כל אלה בני בנימן, ר' נהוראי אמר 
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מגד הה"ד ויען אליהו התשבי מתושבי גלעד וגו', אמר ליה ר' פליפי לר' נהוריי מה חמית למימר כן, 

הגלעד, מה מקיים ר' אלעזר קרייה דר' נהוריי מתושבי אמר ליה דכת' ויהי להם גבול יעזר וכל ערי 

גלעד, מיושבי לשכת הגזית, ומה מקיים ר' נהוריי קרייה דר' אלעזר ויערישיה ואליה, אלא מדרשות 

הן, בשעה שמרעיש עולמו אליהו מזכיר זכות אבות בני ירוחם והקב"ה מתמלא רחמים על עולמו, 

מגד ואילו אמרו מבינימן, בא ועמד לפניהם, אמר להם  פעם אחת נחלקו רבותינו עליו, אלו אמרו

 רבותיי למה אתם נחלקים עלי, אני מבני בניה שלרחל. 

]ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף[ וגו' כיון שנולד סטנו שלעשו ויאמר יעקב אל לבן  :260פרשת ויצא שם

היא שאין עשו נופל שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי דאמר ר' פינחס בשם ר' שמואל בר נחמן מסורת 

, ולמה קוראם צעירי הצאן, שהן צעירים א יסחבום צעירי הצאןאלא ביד בני בניה שלרחל הה"ד אם ל

 .מקבילות שלשבטים.

, מאחר שהשיב לב אבות ובנים ביחד, ע"י מחיית שם וזכר ויהיה שמו שלם ,"ויואות אז יחזיר לו ה

יב ֵלב־ָאבֹותּ֙  של עמלק, כלשון הכתוב שם: ם  ְוֵהִׁשֵ֤ ים ַעל־ֲאבֹוָתָ֑ ב ָבִנֵ֖ ים ְוֵלֵ֥ י ֶאת־ -ַעל־ָבִנַ֔ ֹוא ְוִהֵכיִתֵ֥ ֶפן־ָאבִ֕

ֶרם:  ֶרץ ֵחֵֽ  ָהָאֵ֖

ל  :שמואלחרם משמע בעמלק, כב א ַתְחֹמֵ֖ ֵֹ֥ ֹו ְול ֲחַרְמֶתםּ֙ ֶאת־ָכל־ֲאֶׁשר־לַ֔ ק ְוַהֵֽ ה ֶאת־ֲעָמֵלֶׁ֗ יָת֜ ְך ְוִהִכֵֽ ַעָת֩ה ֵלֹ֙

יו  ּוא  :פרשת שלחוב ה.וכן הוא לשון חרם שם בכל הפרש וגו'ָעָלָ֑ ר ַההָ֑ ב ָבָהָ֣ י ַהֹיֵׁשֵ֖ ְכַנֲעִנַ֔ ֶַֽרד ָהֲעָמֵלִקיּ֙ ְוַהֵֽ ַוֵיֵ֤

ה:  ָחְרָמֵֽ ּום ַעד־ַהֵֽ ַַֽיְכתֵ֖ ּום ַוֵֽ ֶרְך  :פרשת חקתובַוַיכֵ֥ ל ֶדֵ֖ א ִיְשָרֵאַ֔ י ָבָ֣ ֶגב ִכ֚ ב ַהֶנַ֔ ֶלְך־ֲעָרדּ֙ ֹיֵׁשָ֣ י ֶמֵֽ ע ַהְכַנֲעִנֵ֤ ַוִיְׁשַמַ֞

ֶחםּ֙  ים ַוִיָלֹ֙ ן ֶאת־ָהָעֵ֤  ָהֲאָתִרָ֑ ן ִתֵת֜ ר ִאם־ָנֹתֹ֙ יָיֵ֖ ַויֹאַמָ֑ ל ֶנֶַֹֽ֛דר ַלֵֽ ר ִיְשָרֵאֵ֥ ִבי: ַוִיַדֹ֙ נּו ֶׁשֵֽ ְׁשְב׀ ִמֶּמֵ֖ ל ַוִיֵ֥ ם ַהֶזהּ֙ ְבִיְשָרֵאַ֔

י ַוַיחֲ  ְכַנֲעִנַ֔ ל ַוִיֵתןּ֙ ֶאת־ַהֵֽ ֹול ִיְשָרֵאֶׁ֗ ע ְיָי֜ ְבקָ֣ ם: ַוִיְׁשַמֹ֙ י ֶאת־ָעֵריֶהֵֽ ֲחַרְמִתֵ֖ י ְוַהֵֽ א ְבָיִדַ֔ ם ַוִיְקָרֵ֥ ם ְוֶאת־ָעֵריֶהָ֑ ם ֶאְתֶהֵ֖ ֵרֵ֥

ה:  ֹום ָחְרָמֵֽ  :פרשת דברים וכו'זה עמלק, שנאמר: עמלק יושב בארץ הנגב  –יושב הנגב  :רש"יֵׁשם־ַהָּמקֵ֖

יָנה ַהְד  ר ַתֲעֶשֵ֖ ם ַכֲאֶׁשֵ֥ ּו ֶאְתֶכַ֔ ם ַוִיְרְדפָ֣ ר ַההּואּ֙ ִלְקַראְתֶכַ֔ ב ָבָהֵ֤ י ַהֹיֵׁשֹ֙ א ָהֱאֹמִר֜ יר ַוֵיֵצֹ֙ ּו ֶאְתֶכֹ֛ם ְבֵשִעֵ֖ ַַֽיְכתֵ֥ ים ַוֵֽ ֹבִרָ֑

ה:  ַעד־ָחְרָמֵֽ

 ,גדול השלום :261ספרי פרשת נשאשכך לשון ה השלום באות וי"ו הקטועה היא מאותו הטעם ממש,

. אם אין השם שלם, אף בשם שלום שנא' ויקרא לו ה' שלום ,ששמו של הקדוש ברוך הוא קרוי שלום

 , עד והשיב וגו' דהיינו השלום בעולם.יא אות וי"ו העירבון הנ"לחסרה השלימות, והאות וי"ו קטועה, ה
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 מודה אני

ובקומו יאמר מיד מודה אני לפניך מלך חי וקים שהחזרת : יום בהקיצו משנתוסדר ה -ספר סדר היום ב

כיון שאינו כי אפילו יהיו ידיו מטונפות אין חשש  ,בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. ואין צריך לזה נ"י

  .לא שם ולא כנוי מזכיר

מסתבר שתקנת מנהג זה היא במקום מנהג זמן התלמוד המקורי שהיו פותחים במודה אני המפורש 

הנכנס לישן על : 262ברכותלוהי נשמה, ולפי הנראה היא עיקר תורף ברכה הזו, והיא ב-בברכת א

תנומה על מטתו אומר משמע ישראל עד והיה אם שמוע. ואומר ברוך המפיל חבלי שינה על עיני ו

כי מתער, אומר: אלהי,  -ברוך אתה ה' המאיר לעולם כולו בכבודו.  וכו'עפעפי ומאיר לאישון בת עין 

נשמה שנתת בי טהורה, אתה יצרתה בי, אתה נפחתה בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד ליטלה 

ואלהי אבותי  מודה אני לפניך ה' אלהי -כל זמן שהנשמה בקרבי  -ממני ולהחזירה בי לעתיד לבא, 

 . 263מסכת דרך ארץ רבון כל העולמים אדון כל הנשמות, ברוך אתה ה' המחזיר נשמות לפגרים מתים.

להי א"ופתיחת תפלתנו אשר לא חדלו לזכרה על פה גם הנשים כל שכן היחידים : 264ספר הכוזרי

ד ירה ואתה עתיד ליטלה ממני ואתה עתאתה ואתה משמברהנשמה שנפחתה בי קדושה אתה 

ך מודך ואשבחך רבון העולמים ישתבח שכל זמן שהנשמה בקרבי או ,אלבלעתיד  יחזירה ללה

  מתים". המחזיר נשמות לפגרים

, מלמד כי היא ע"ד ופתיחת תפלתנו אשר לא חדלו לזכרה על פה גם הנשים כל שכן היחידיםלשונו 

 מודה אני הנהוג גבן עצמו ממש. 

ודאה להלכה, והעניין נמצא מפורש באשכול בשם ר"י לוהי נשמה, הרי מוגדרת כעניין ה-ברכת א

ברצלוני, גם בשם ר"ת. אף מקומה הקבוע בהתעוררות אדם מישראל מיד דווקא, מפורש בשם 

 לוהי נשמה;-ראב"ד, וכולם בביאור טעם חיסור ברוך בפתח א

 י"א שצריך לומר מיד אחריה אלהי ,אמנם אם יברך מיד ענט"י ואשר יצר: 265טור אורח חייםה .2

וי"א שאין צריך לומר  ,ולכך אינה פותחת בברוך ,לפי שהיא סמוכה לברכת אשר יצר וכו'נשמה 

מפני שהיא ברכת הודאה כמו ברכת הגשמים שאינה  ומה שאינה פותחת בברוך ,מיד אחריה

פותחת בברוך והכי מסתבר דהכי מוכח בברכות בפרק הרואה דקאמר כי מתער משנתיה לימא 

ובפרק  ,ובפרק שלשה שאכלו ,כן כתבו התוספות בפרק היה קורא :יוסףבית  וכו'אלהי נשמה 

כיו"ב בשאר קבצי  וכן עיקר: ,גבי כל הברכות פותח בברוך וחותם בברוך ,ערבי פסחים

 ,ומה שדחקת לסמוך ברכת נשמה שנתת בי לברכה :266שו"ת מהרי"ל החדשותהתוספות. 

ואין צריך לפותחה  ,ה כולה הודאה היאדהאי ברכ ,אין זה צורך כלל ,]שתהיה[ סמוכה לחבירתה

 ספר קושיות.וכו'  בברוך. כך כתבו מקצת רברבתא בפי'
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ותימה אלהי נשמה אמאי אינה פותחת בברוך הא אינה סמוכה : 267ברכות -תוספות הרא"ש וב .2

לברכה אחרת דאמרינן לקמן בפ' הרואה כי מיתער משנתיה אומר אלהי נשמה, וי"ל דאינה 

לכך אינה פותחת בברוך, ומן הדין לא היה לה אפילו לחתום  ,ה בעלמאתפלה אלא שבח והודא

בברוך אלא משום שיש בה אריכות דברים חתמינן בה בברוך לשבח ולהודות לשמו על החסד 

והראב"ד וכו'  שעושה עמנו בכל יום מעין תחיית המתים כדאמרינן שינה אחד מששים במיתה

סמוכה היא לברכת השינה שמברך כשהולך לישן לפי ש ,פי' שאלהי נשמה אינה פותחת בברוך

 שם פסחים. .268שם ושינה לא הוי הפסק. ,וכי מיתער אומר אלהי נשמה ,המפיל חבלי שינה

וברכת אלהי נשמה שנתת בי טהורה הוי כהודאה בעלמא, והתחלת הברכה הוי  :269ראבי"ה .3

  וכו' נשמות לפגרים מתים, ואפשר לפזרן בא"י המחזיר

ושאלת אלהי נשמה שנתתה בי טהורה מה טעם אין לה פתיחה. תשובה,  :270תשובות הגאונים .1

 וכו'טעם הדבר לפי שהיא הודאה, וברכת הודאה כמי שנפתח בה בשם ובמלכות דומה 

היא מטבע ארוך ואין בה  ,ונשמה שנתת בי טהורה :ליקוטים מהלכות ברכות -ספר האשכול ב .1

ושם  יש בה הודאה אינה צריכה פתיחה.פתיחה, אף על פי שאינה סמוכה, דאמרי' כל ברכה ש

ואני הכותב אומר כי לפיכך אנו חייבין להודות שהיא הודאה במקום ברכה היא, : הלכות פסחב

בברכת אלהי נשמה שנתת בי וכו', דכיון דאית  271שהרי הודאה במקום ברכה כאשר כתב הרב

  >בה< הודאה כפותח בברוך הוא:

והלא  ,ה. ויש שואלים למה לא פתחו בה בברוךואחריה מברך אלהי נשמ :272אורחות חיים .1

מפני שבירך  )מברך(, עוד כתב טעם אחר וכו'מטבע ארוך הוא ואינה סמוכה. ותירץ הראב"ד ז"ל 

מפני שסמוכה פותחת ]בברוך[  שהברכ' שמברך לאחריו אינה ,קודם השינה עשאוה כברכת הלל

יא מצרכי האדם כדאמרינן בב"ר לפי שה 273]ולאחריה[וכן בשינה מברך לפניה  ,לברכה שלפניו

ובס' האשכול תירץ מפני שהיא ברכת הודאה אינה צריכה פתיחה. וכן נמי כתב הר"ת ז"ל  .ע"כ

והר' יהודה בר' יקר תירץ כמו הראב"ד  דברכת הודאה היא כברכת הגשמים על כן אינה פותחת.

  וכו'

וך ולא מפני שהיא אלהי נשמה ברכה זו אינה פותחת בבר :ברכות השחר -ספר אבודרהם  .7

סמוכה לברכת אשר יצר דהא אמרינן בפרק הרואה כי מתער לימא הכי אלהי נשמה וכו' וברכת 

מפני שהיא סמוכה לברכת  ,אלא פירש הראב"ד ,אשר יצר אומרה לבדה בכל עת שעושה צרכיו

שהרי  ,וקשיא לי לדבריו ,ושינה אינה הפסקה מפני שאינה מעשה ,המפיל חבלי שינה על עיני

 .וצריך שיסוח קודם שישמש מטתו כדאיתא בפרק הרואה ,אי אפשר שלא יקיים מצות עונה

והנכון כמו שפירש רבינו תם שאינה פותחת בברוך מפני שהיא ברכת הודאה שמודה לשם 
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שהחזיר לו נשמתו להתנועע בה ולקום בבקר לעשות צרכיו שאם אינו מקדים תחלה הודא' על 

  .274כנסת הגדולה הגהות טור אורח חייםוב וכו' ה לבטלהמה שתחול הברכה הויא לה ברכ

אם  ,פי' ,ותהיה מטתי שלימה לפניך :סדר קריאת שמע לפני המטה -אבודרהם לעיל שם ב

כמו שאמרו רז"ל  ,ולא יצא ממני שום זרע פסול ,יהיה הולד ההו' שלם בעבודתך ,אשמש מטתי

 אברהם ויצחק נמצא פסול בזרעם.שלא נמצא פסול בזרעו, אבל  ,ביעקב שהיתה מטתו שלימה

 .275פי' ר"י בר יקר

וקמ"ל כאן דאפילו  ,ה זוהי תחלת השינהונביאר לנו הרמב"ם דקריאת פרשה ראשואמת ליעקב: 

דזוהי ג"כ חלק  ,ג"כ מברך תחלה המפיל ,ואפילו בדעתו לשמש ,כלומר ,אשתו ישנה עמו

מיטה, ותהא מיטתי שלימה לפניך וכו' העניין לענ"ד מבואר בכינוי השם תשמיש ה מהשינה הוא

כנ"ל, שהוא חלק אינטגראלי טבעי ממהות שינה וסדר דרכה, ואף כינוי השכיבה, ולינה, ואשתו 

 ישנה עמו הנ"ל. אמנם יש להאריך בדבר. 

ולא מפני שהיא סמוכה לאשר  ,אלהי נשמה אינה פותחת בברוך :דיני תפילה -ספר המנהיג  .8

לברכת טהרת הנקבים גדולים וקטנים, אלא ]שהיא[ ]יצר[ שר דלכי מתער אמרינן ליה, וא ,יצר

ורבינו יעקב מ"כ אמ' כי וכו'  ואלהי נשמה לאחר השינה ,סמוכה להמפיל שינה דלפני השינה

 וכו' אלהי נשמה דאינה פותחת בברוך דברכת הודאה היא כברכת השנים

 ,דולי המפרשיםויש בברכת השינה טעם אחר אצל ג: 276ברכות -בית הבחירה למאירי ספר  .2

שאין שינה  ,ונמצאת אותה שבתוך השינה סמוכה לחברתה ,מפני שבירכה קודם השינה

וכשמתעורר משנתו אומר : 277שם על הדרך שביארנו בברכה אחרונה שבהלל וק"ש: ,מפסקת

ואין השינה  ,שסמוכה לחברתה היא ,אלהי נשמה שנתת בי טהורה וכו' ואינו פותח בה בברוך

 .278ולעיל שם וכו'ק שבאמצע קרויה הפס

ועל ברכת אלהי נשמה שנפחת בי טהורה. תימה לר' בנימין אחי : 279ספר שבלי הלקט .25

עוד שמע אחי מחבר אחד ושמו ר' לוי שקבל מרבותיו  וכו'למה אין פותחין בה בברוך  ,נר"ו

שברכה זו של תעורה סמוכה לברכת השינה. המפיל חבלי שינה על העין. ועל כן אין פותחין לזו 

לפי שהוא  ,ויש מפרשין שאין פותחין בה בברוך רוך. דהויא לה כעין ברכה הסמוכה לחברתה.בב

 וכו' ובתניא. כמו שנפתח בה בשם ובמלכות דומה ,הודאה

פי' ולפי שברכה זו  וכו'וכי מתער לימא הכי אלהי נשמה : 280חידושי הרא"ה מסכת ברכות .22

 לעיל שם. שיטת אשבילי. ך.אינה פותחת בברו ,דהינו לברכת השינה ,סמוכה לחברתה

                                     

 '.סימן ו 274

 ב' עמ' י'. 275

 '.ד, ב"נ 276

 '., ב'ס 277

 '.ו, א"מ 278

 '.ענין תפילה סימן ב 279

 .הרואה – 'פרק ט 280



 ַלֵלָבב

77 

 

לפי דהרי היא  ,אינה פותחת בברוך להי נשמה[-]אוברכה זו שפרשנו : 281ר"י בר יקר .22

 ,לפי שאנו מדברים כמה פעמים בנתים ,ולהזהר מזה ,אע"פ שישן בינתים ,כסמוכה לחברתה

  .אנו אומרים אותה אחרי רופא כל בשר ומפליא לעשות ,ואין לנו כח לעמוד

 לשונו זה, ויש לעיין עליהם.כמה חידושים ב

ועוד נראה טעם  וכו'וכי מתער איניש אמר אלהי נשמה וכו' ואינו פותח בה בברוך מאורות:  .23

והברכה שמברכין  ,כברכת הלל שמברכין לפניה .מפני שבירך קודם השינה ,לברכת השינה

פותח  לאחריו אינו עד ,ברוך השולח וכו' ואומר בה הזכרת השם ומלכות אע"פ שהיא רשות

 .מפני הברכה שבירך לפניה ,עשאוה כברכה הסמוכה לחבירתה ,אחר ק"שלה שכוכן בר .בברוך

 ,וכן דרשו בבראשית רבה .יםלמפני שהיא מצרכי אדם הגדו ,וכן השינה מברכין לפניה ולאחריה

ולא עשו את השינה הפסקה בין  .זה השינה ,והנה טוב מאד -וירא אלהים את כל אשר עשה 

וכו' כל זה  כמו שלא עשו קריאת שמע הפסקה בין הברכות שלפניה ושלאחריה ,שתי הברכות

לפי שהיא סמוכה  ,וכד מתער לימא הכי אלהי נשמה וכו' ואין פותח בה בברוךלשון הראב"ד וכו' 

וכברכת ישתבח שהיא אחר גמר  ,שינה שבירך כשנכנס לישןלברכת המפיל חבלי  ,לחברתה

ואע"פ  ,וכן ברכת אמת ויציב אין פותח בה בברוך ,וך שאמרשהיא כסמוכה לבר ,י דזמרהפסוק

ת יהללוך וכיוצא כוכן בר ,אהבת עולם שלפני קרית שמעשהיא כסמוכה ל ,שהיא מטבע ארוך

  .בהם

 ,האי ברכה דאלהי נשמה אינה פותחת בברוךד ,וכת' עוד וכו'וכתב הראב"ד  ספר מנוחה: .21

אפילו  ,יםתואע"פ שהשינה מפסיק בנ ,ודם שכיבהלפי שהיא סמוכה לברכת המפיל שברך ק

דהא ברכה אחרונה של קריאת שמע אע"פ שמפסיק קריאת  ,הכי כברכה הסמוכה דיינינן לה

פסוקי דזמרה חשבינן לה  שהיא אחר ברכת ישתבח וכן ,שמע בנתים אינה פותחת בברוך

 .282מכתם. וע"ע המעין וכו' רוך שאמרבכסמוכה ל

מתחיל במודה אני לפניך. כ"ז שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך,  מ"מ, מתברר שגם מן התלמוד, היום

ל־ ':תהלים פרק לכך ב כי ההודיה היא בעצם משימת תפקיד כל אדם חי. י ֶאֶ֫ ַצע ְבָדִמ֘י ְבִרְדִתִּ֪ ַמה־ֶבֵ֥

ָך: יד ֲאִמֶתֵֽ ר ֲהַיִגֵ֥ ַחת ֲהיֹוְדָךֵ֥ ָעָפָ֑ וֶ  :ישעיהווגו' ב ָׁשֵ֥ ָך ָמָ֣ ֹול תֹוֶדֵ֖ א ְׁשאֹ֛ ֵֹ֥ י ל ֹור ֶאל־ִכָ֣ ֹוְרֵדי־בֵ֖ ּו יֵֽ א־ְיַשְברֵ֥ ֵֹֽ ָך ל ת ְיַהְלֶלָ֑

ִני ּוְנגִ  ָך: ְיָיֵ֖ ְלהֹוִׁשיֵעָ֑ יַע ֶאל־ֲאִמֶתֵֽ ים יֹוִדֵ֖ ב ְלָבִנַ֔ ֹום ָאָ֣ ֹוִני ַהיָ֑ ָך ָכמָ֣ ּוא יֹוֶדֵ֖ י הֵ֥ י ַחֹ֛ ָך: ַחֵ֥ י ַחֵיֵ֖ינּו ֲאִמֶתֵֽ ַֽן ָכל־ְיֵמֵ֥ י ְנַנֵגֹ֛ נֹוַתָּ֧

: ית ְיָיֵֽ   ַעל־ֵבֵ֥

 :283בראשית רבה פרשת בראשיתאת תיקנוה חז"ל גם בהתאם למדרש אף מסתבר שברכה הז

הה"ד אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו וגו' ר' יהושע בר' נחמיה ורבנין ר' יהושע בר' נחמיה אמר אם 

ישים אלהים לבו לאדם הזה, רוחו כבר היא בידו, ונשמתו אליו יאסף בגופו, כבר הגווע כל אדם, אלא 

חממת את הגוף שלא ישום וימות, רבנין אמרין אם ישים אלהים אליו לבו בשעה שאדם ישן נשמה מ

לאדם הזה, רוחו כבר הוא בידו, ונשמתו אליו יאסוף למעלן, כבר הגווע כל אדם יחד, אלא בשעה 

שאדם ישן נשמה מחממת את הדם שלא יצון וימות, ר' ביסני ר' אחא ר' יוחנן בשם ר' מאיר הנשמה 

עה שאדם ישן היא עולה ושואבת לו חיים מלמעלן, ר' לוי בשם ר' חנינה הזו ממלאה את הגוף ובש

חזרת עלייה, על כל נשמה ונשמה שאדם נושם צריך לקלס להקב"ה מה טעם כל הנשמה תהלל יה 

  על כל נשמה ונשמה.
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ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך, מהו בכל לבבך ובכל  :284דברים רבה פרשת ואתחנןוב

חייב לקלס את  ,על כל נשימה ונשימה שאדם מעלה ,אמר ר' מאיר ,פש ונפש שברא בךבכל נ ,נפשך

  .שנאמר כל הנשמה תהלל יה ,מנין ,יוצרו

המילים אמר רבי מאיר אינם מופיעים בילקוט, אמנם מסתבר שמוצא מקור מאמר זה, הרי הוא 

ובכל  וכו'ך בשני יצריך הרי הוא או' ואהבת את ה' אליך בכל לבב ,ר' מאיר או': 285תוספתא ברכותב

שנ' תחי נפשי  ,בכל נפש ונפש שברא בך -דבר אחר בכל נפשך  וכו'נפשך ואפי' הוא נוטל את נפשך 

ויש לעיין היטב אם מאמרם בבראשית רבה הנ"ל אכן  וכו'ואו' כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך  ,וגו'

 נקשר אל לשונם בתוספתא זאת. 

נתקנה לקיים מצווה וחובה הזאת של על כל נשימה ונשימה,  נשמה -לוהי -מ"מ מסתבר שברכת א

וכו' ובבראשית רבה הגרסה היא אכן על כל נשמה ונשמה,  מודה אני לפניך -כל זמן שהנשמה בקרבי ו

הנשמה, וכלשון הכתוב כל הנשמה, המקור של מדרש זה הנ"ל.  –לוהי -ובראשונים מצאנו נוסח א

, נוסח תימן הנשמה, הרב אברהם בן 286עיין המוגה הנדפסברמב"ם מוגה 'ה' נמחקה בקו ניצב, 

הרמב"ם בתשובותיו ובספרו המספיק ג' פעמים מציין הנשמה, הכוזרי, אמנם ראה הספר שירי 

: הנשמה, וכן הוא בסידור רבי שלמה בן נתן, 288: נשמה, ובדיואן ר"י הלוי287הקודש לרבי יהודה הלוי

 גם בשאר מקורות.

ר כאילו בנשימת אדם ראשונה החוזרת אליו בבוקר, יברך, יקלס ויהלל לוהי נשמה היא אש-תקנת א

על כל נשימה ונשימה, והיא ברכה על כל נשימות אותו היום. במקום אחר ראינו נוסח המופיע בגניזה 

הנשמה הטהורה שנתת בי וכו' וביארנוהו בתופעה הטבעית שהיו  -לוהי -האומר שהמתעטש אומר א

 קר, כאשר עיטוש זה הינו מציין נשמה החוזרת ונשימה הראשונה.מתעטשים בהתעוררותם בבו

, אף 289השייכות שבין הברכה והמדרש שם מפורש בראב"ן על הסידור, ראה הסידור ראב"ן, גנוזות

ה לומר נוחכמים תקוו' וכה מנש -י קאל וברכה שלישית בסידור מיוחס לרבי שלמה גרמייזא בשינויים:

 ,אלא שידים עסקניות הן]נשמה  -י קאלאיניש משנתיה לימא תער יכי מ נןדאמריכ ,כשמקיץ משנתו

 נןכדאמרי ,והטעם[. ותיקנוה אחרונים אחר אלו שתים הראשונות ,ם רוחצים ידים בשעה שמקיץינוא

 ,ים לבו לאדם להמיתוקאלאם ישים  ,פי' ,רוחו ונשמתו אליו יאסוף ,אליו לבואם ישים  אשית רבה,בבר

 ,כברהיה למעלה פי'  ,ונשמתו אליו יאסוף ,ך אפקיד רוחידבי אמרשנ ,רברוחו כבר היא בידו מבע

כדי שלא  ,דםאנשמה מחממת את הה ,ןששהוא יואדם על עפר ישוב. ובשעה  ,יחד בשריגוע כל 

 ,גוףתוך הרת לשהנשמה חוז ,אליו יאסוףשנאמר  תו,ונשמ אליו רוחו תחוזר ,מרר' לוי או .נן וימותטיצ

על כל  ה,-כל הנשמה תהלל י ,מה טעם "ה,להקב סצריך לקל נושם,שאדם לפיכך על כל נשימה ו

לפיכך הקדימוה מיד אחר  ,וברכה זו נתקנה לומר כשמקיץ אדם משנתו .ה-תהלל יונשימה נשימה 
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כדאמרינן שצריך  ,על שהחזרת אותה בקרבי 'וכאני לפניך ומודה וכו' שהוא לאחר שנפנה  ,אשר יצר

 . ה-יהנשמה תהלל כל  בכדכתי ,להלל ולהודות

ניתן להוסיף כי מצאנו בכל מקום שם ברכה הודאה על מודים בתפילת שמונה העשרה ועל נודה לך 

והתניא: הכורע  וכו' תני חדא: הכורע בהודאה הרי זה משובח: 290ברכותבברכת המזון. הגמרא 

של הלל הרי  והתניא: הכורע בהודאה ובהודאה -בהודאה שבהלל.  -ההיא  -בהודאה הרי זה מגונה! 

הדאה היא סוגה וממיני המטבעות שטבעו  בהודאה דברכת המזון. -כי תניא ההיא  -זה מגונה! 

לוהי נשמה הרי יש לומר שמכלל ברכות של -חכמים בברכות, כעין הודאת תהילים. אף ברכת א

 הודאה היא. 

-כלת, ושבעתמצות עשה מן התורה לברך אחר אכילת מזון, שנאמר "וא :291הלכות ברכותברמב"ם ב

ומדברי סופרים, חייב אדם לברך על כל מאכל תחילה, ואחר כך ייהנה   וכו'ובירכת את ה' אלוהיך" -

ממנו.  וכן אם הריח ריח טוב, יברך ואחר כך ייהנה בו.  ואפילו נתכוון לאכול או לשתות כל שהוא, 

כך --רכין על ההניהוכשם שמב  וכו' הנהנה מן העולם בלא ברכה, מעל מברך ואחר כך נהנה; וכל

מברכין על כל מצוה ומצוה, ואחר כך יעשה אותה.  וברכות רבות תיקנו חכמים דרך שבח והודיה, 

ודרך בקשה, כדי לזכור את הבורא תמיד, אף על פי שלא נהנה ולא עשה מצוה.  נמצאו כל הברכות 

ך שבח והודיה ובקשה, שהן דר--כולן, שלושה מינין:  ברכות ההניה; וברכות המצוות; וברכות היראה

 וכו'  לזכור את הבורא תמיד וליראה ממנוכדי 

מ"מ, יש מקום לחלק, שישנם ברכות שעניינן הודאה, ומתוכם ישנם מעט ברכות, שאף עצם מטבע 

 לשונן הודאה, וכאותם אשר בחז"ל נקראים סתם בכינוי הודאה.

 לפניך

ד בבוקר לעבודת בוראו, שיהא הוא יתגבר כארי לעמו: 292אורח חיים שולחן ערוךהסעיף בפתיחת 

, הוא יתי ה' לנגדי תמיד. הגה: שור זמן התפלה שהצבור מתפלליןמעורר השחר. הגה: ועכ"פ לא יאח

כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלהים, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו 

פני מלך גדול, ולא דבורו והרחבת פיו כרצונו והוא והוא לבדו בביתו, כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא ל

עם אנשי ביתו וקרוביו, כדבורו במושב המלך. כ"ש כשישים האדם אל לבו שהמלך הגדול הקדוש 

ברוך הוא, אשר מלא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שנאמר: אם יסתר איש 

, נו תמידאה וההכנעה בפחד השי"ת ובושתו ממ, מיד יגיע אליו הירי לא אראנו נאם ה'במסתרים ואנ

ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השי"ת. גם בהצנע לכת ובשכבו על משכבו ידע 

 .לעבודת בוראו יתברך ויתעלה לפני מי הוא שוכב, ומיד שיעור משנתו יקום בזריזות

פרק נ"ב שמיד שאדם ניעור  כתב הרמב"ם בספרו מורה הנבוכים חלק ג' שם:דרכי משה הקצר וב

תעלה משנתו בבוקר מיד יחשוב בלבו לפני מי הוא שוכב וידע שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא י

מלא כל הארץ כבודו ואילו היה שוכב לפני מלך בשר ודם שעומד עליו היה מתחייב  חופף עליו שנאמר

קום בזריזות מיד. וכן יחשוב בכל בנפשו קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא לכן י
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לך עסקיו כי אין עסקיו בביתו כשהוא לבדו כמו שהוא בעסקיו לפני המלך ונראה שלזה כיון דוד המ

 שויתי ה' לנגדי תמיד וגו': עליו השלום באמרו

לוהי נשמה, -, רמזו בברכת אמיד שאדם ניעור משנתו בבוקרמסתבר שאף כלל גדול הזה, המודגש 

לפניך דווקא.  -, מודה אני לפניך מיד שאדם ניעור משנתו בבוקרלופי הנאמר וכן נוסח החי
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 ליבא בעי

אמר ליה רב פפא לאביי: מאי שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא, ומאי שנא אנן דלא : 293ברכות .2

בשני דרב יהודה כולי תנויי בנזיקין הוה, ואנן קא מתנינן  -מתרחיש לן ניסא? אי משום תנויי 

וכי הוה מטי רב יהודה בעוקצין האשה שכובשת ירק בקדרה ואמרי לה זיתים  שיתא סדרי!

שכבשן בטרפיהן טהורים אמר: הויות דרב ושמואל קא חזינא הכא, ואנן קא מתנינן בעוקצין 

אתי מטרא, ואנן קא מצערינן  -תליסר מתיבתא! ואילו רב יהודה, כי הוה שליף חד מסאניה 

אמר ליה: קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת  -דמשגח בן! ולית  -נפשין ומצוח קא צוחינן 

השם, אנן לא מסרינן נפשין אקדושת השם. כי הא דרב אדא בר אהבה חזייה לההיא כותית 

דהות לבישא כרבלתא בשוקא, סבר דבת ישראל היא, קם קרעיה מינה; אגלאי מילתא דכותית 

ליה: מתון. אמר לה: מתון מתון  היא, שיימוה בארבע מאה זוזי. אמר לה: מה שמך? אמרה

  ארבע מאה זוזי שויא.

רבה גזר תעניתא, בעי רחמי ולא אתא מיטרא. אמרו ליה: והא רב יהודה כי הוה גזר : 294תענית .2

אנן עדיפינן מינייהו דבשני דרב  -אמר להו: מאי אעביד? אי משום תנויי  -תעניתא אתא מיטרא! 

תנינן בשיתא סדרין, וכי הוה מטי רב יהודה בעוקצין בנזיקין הוה, ואנן קא מ יהודה כל תנויי

האשה שכובשת ירק בקדירה ואמרי לה זיתים שכבשן בטרפיהן טהורין אמר הוייות דרב ושמואל 

קא חזינא הכא! ואנן קא מתנינן בעוקצין תליסר מתיבתא. ואילו רב יהודה, כי הוה שליף חד 

אי איכא  -וליכא דאשגח בן. אי משום עובדא אתי מיטרא. ואנן קא צווחינן כולי יומא  -מסאנא 

  דחזא מידי לימא! אבל מה יעשו גדולי הדור שאין דורן דומה יפה.

אמר רבי: ארבע מאה בעייא בעו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באויר, ]ולא איפשט : 295סנהדרין .3

ן קא מתנינן להו חד[. אמר רבא: רבותא למבעי בעיי? בשני דרב יהודה כולי תנויי בנזיקין, ואנ

טובא בעוקצין. וכי הוה מטי רב יהודה אשה שכובשת ירק בקדירה, ואמרי לה זיתים שכבשן 

בטרפיהן טהורים אמר: הויות דרב ושמואל קא חזינא הכא. ואנן קא מתנינן בעוקצין תלת סרי 

מתיבתא, ורב יהודה שליף מסאני ואתא מטרא, ואנן צוחינן וליכא דמשגח בן. אלא הקדוש ברוך 

 . אלא רחמנא ליבא באעי :פרשת מצורעבהוא ליבא בעי, דכתיב וה' יראה ללבב. מדרש הגדול 

מלמד על הכישרון התורני האדיר מחד, המתפתח בדורות  קא מתנינן בעוקצין תליסר מתיבתא אנן

אחרונים, אשר כולם בקיאים בעוקצים. מאידך פילוג יש שם, שרמזו בתליסר מתיבתא, בניגוד 

, חד דווקא רומז אל לב כי הוה שליף חד מסאניהב שאפיינה הדורות ראשונים, אשר לאחדות של ל

 אחד. רחמנא ליבא בעי, ר"ל לב אחד מאוחד כמפורש עניין לב אחד דווקא, במקומות רבים בחז"ל.

זה דורו של רבי יהודה ברבי אילעאי. אמרו עליו על רבי יהודה  -יראת ה' היא תתהלל : 296סנהדריןב

וכו' הששה תלמידים נגד  י שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורהברבי אילעא

 סדרי המשנה ועד עוקצים, בטלית אחת כאיש אחד ובלב אחד.
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ואמר רבי יוחנן: כשהיינו לומדין תורה אצל רבי אושעיא היינו יושבין ארבעה ארבעה : 297עירוביןבמס' 

 וכו'י אלעזר בן שמוע היינו יושבין ששה ששה באמה באמה. אמר רבי: כשהיינו לומדין תורה אצל רב

ואנו כמלא נקב  -אמר רבי יוחנן: לבן של ראשונים כפתחו של אולם, ושל אחרונים כפתחו של היכל 

  וכו' מחט סידקית

מכאן לחילוק שתפילין של יד הנתונים נגד הלב, בית אחד הם, ותפילין של ראש שמקומם נגד המוח 

ומז על כישרון התורני. כ"ז שבין עיניך יהיו שתיים, אשר תפילין של יד חלוקות אל ארבעה, הר

 המאחדים, מוכרחות שיהיו בו בכל עת אשר מניח התפילין של ראש שמובדלות, מורכבות ומופרדות.

 לב אחד

ההכרח באחדות שבין בני ישראל, מן הנודעות מהווה. הקיום בישראל בהישרדות ובשגשוג, עמידה 

אחדות תלוי. שירת הים, מעמד הר סיני, כניסת ארץ ישראל, כולם נתלו והותנו והצלחה, הכול ב

 באחדות מוחלטת; 

 כאיש אחד בלב אחד, אבל כל שאר החניות בתרעומת ומחלוקת. –ויחן שם פ' יתרו: רש"י  .2

ויענו כל העם יחדיו, לא ענו בחנופה ולא קבלו זה מזה, אלא השוו כלם לב אחד : 298מכילתא .2

 דבר ה' נעשה.  ואמרו, כל אשר

רבי אומר, להודיע שבחן של ישראל, שכשעמדו כולן על הר סיני לקבל התורה השוו : 299ושם .3

כולם לב אחד לקבל מלכות שמים בשמחה, ולא עוד, אלא שהיו ממשכנין עצמן זה על זה. ולא 

על הנגלות בלבד נגלה הקדוש ברוך הוא עליהם לכרות ברית עמהם, אלא אף על הסתרים. 

, על הגלויים אנו כורתים ברית עמך, ולא על הסתרים שלא יהא אחד ממנו חוטא בסתר, אמרו לו

 ויהא הצבור מתמשכן, ]שנאמר הנסתרות לה' אלהינו והנגלות לנו ולבנינו[.

ויאמרו לאמר אשירה. פירוש אמרו זה לזה לאמר פירוש שיאמרו  :אור החיים פרשת בשלחב .1

שיהיו כאיש אחד, הגם היותם רבים, ונתכוונו יחד שירה יחד בלא בחינת השתנות והפרדה עד 

רש"י וב ועשו כן ואמרו אשירה לשון יחיד כאילו הם איש אחד שזולת זה היו אומרים נשירה:

ופורס על שמע לעשרה הנועדים,  ,והוא תדיר בבית הכנסת ,מלמד תינוקות -כסופר : 300סוטה

וכך שרתה רוח  ,וקורין כולן יחד ,ריומתחיל בברכות שלפני קריאת שמע והן עונין אח וכו'פורס 

אמשה ובני ישראל  -ורבי נחמיה סבר ויאמרו וכו'  וכוונו יחד את השירה ככתבה ,הקודש על כולם

א דרבי שמעון בר מכילת. חידושי אגדות -מהרש"א וכו'  ומשמע דאמור כולהו בהדי הדדי ,קאי

בנוי דישראל בזמן דבזע להון  שירתא תנייתא אמר משה עם :שיר השירים רישתרגום ה .יוחאי

מרי עלמא ית ימא דסוף פתחו כולהון כחדא ואמרו שירתא דהכדין כתיב בכן שבח משה ובני 

 ישראל. 

ואם תאמרו: מה בידינו לעשות, אתה מעניש את הרבים  –הנסתרת לי"י פרשת ניצבים: רש"י  .1

מכות הארץ, והלא אין אדם על הירהורי היחיד: פן יש בכם איש או אשה וגו', ואחר כך: וראו את 

אלהינו, והוא יפרע  יודע טמונותיו של חברו? אין אני מעניש אתכם על הנסתרות, שהם לי"י
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לבער הרע מקרבינו, ואם לא נעשה דין בהם, יענשו  –לנו ולבנינו  –אבל הנגלות  מאותו יחיד.

ענש את הרבים עד לדרוש שאף על הנגלות לא  –נקוד על לנו ועל לבנינו ועל ע' שבעד  הרבים.

שעברו את הירדן, משקיבלו עליהם את השבועה בהר גריזים ובהר עיבל ונעשו ערבים זה על 

 זה.

המחלוקת מהווה הרס וסכנה הקיומית אל עיקר קיום מציאות של בני ישראל. מכאן לחומר רב 

ן שאין ויקם משה וילך אל דתן ואבירם, אמר ריש לקיש: מכא: 301סנהדריןב שבמחלוקת קרח ועדתו.

מחזיקין במחלוקת, דאמר רב: כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו שנאמר ולא יהיה כקרח וכעדתו. רב 

 אשי אמר: ראוי ליצטרע, כתיב הכא ביד משה לו, וכתיב התם ויאמר ה' לו עוד הבא נא ידך בחיקך

 וכו' 

שיבא שלום  ואם גזלוך חביריך בין בישיבה בין בהיסבה, עשה עמהם שלום כדי: 302מסכת דרך ארץ

וינוח על משכבך. וכן היה ר' אלעזר הקפר אומר, אהבו את השלום, ושנאו את המחלוקת, גדול 

השלום, שאפילו בשעה שישראל עובדין עבודה זרה ויש שלום ביניהם, אומר הקדוש ברוך הוא אין 

ם עתה רצוני ליגע בהן, שנאמר חבור עצבים אפרים הנח לו, אבל בדבר מחלוקת מהו אומר, חלק לב

יאשמו, הא, גדול השלום, ושנואה המחלוקת. כיצד, עיר שיש בה מחלוקת, סופה ליחרב, ואמרו 

חכמים מחלוקת בעיר, שפיכות דמים. בית הכנסת שיש בה מחלוקת, סופה ליחרב. בית שיש בו 

מחלוקת, סופו ליחרב, ואמרו חכמים מחלוקת בבית, זימה. שני בתי דינין והם בעיר אחת, וביניהם 

  חלוקת, סופן למות, ואמרו חכמים מחלוקת בבית דין, חורבן העולם.מ

 בלבֶבך 

כתבו הפוסקים על : 303אהבת ישראל -חפץ חיים  כן נבין העוון הפלילי של לשון הרע עם שנאת חינם.

וכאשר נתבונן היטב ונעמיק לחקור תוצאות העון הזה, נראה וכו' לאו דלא תשנא את אחיך בלבבך 

ידי עון זה רוח טומאה על עצמו. דהנה ידוע דכל אבר ואבר שנעשה על ידו איזה שהאדם ממשיך על 

מצוה, שורה עליו רוח קדושה, וממילא ע"י קיום כל המצות נתקדש כל גופו של אדם, כדכתיב למען 

תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדושים לאלקיכם. ולהפך, ע"י עשיית העבירות נמשכת רוח 

בר, וכמו שאחז"ל אל ישמיע אדם לאזנו דברים בטלים מפני שהם נכוים תחלה הטומאה על אותו א

לאיברים, ושכונתם, ע"י שמיעתו דברים האסורים ממשיך על אזניו רוח טומאה ועתידים להיות נכוים 

תחלה לאיברים, וכן כל אבר ואבר שנעשה על ידו איזה עבירה נמשכת רוח טומאה על אותו האבר, 

 ריך לבאר שמצינו ענין זה על כל אברי האדם. ואין כאן מקום להא

והנה כל זה באברים שאין הנשמה תלויה בהם, אף שחסרונם גדול מאד לאדם זולתם. אך מה גדול 

החסרון בעת שנמשכת רוח טומאה על אבר כזה שהנשמה תלויה בו, כגון הלב, שכל חיי האדם 

ואם כן ע"י העון המר הזה של שנאת תלויים בלב, ואם יחסר ח"ו לאדם הלב, אז כמת נחשב הוא. 

חנם שעיקרה תלוי בלב, הלא ממשיך על לבו רוח טומאה, ובאשר שהוא העיקר בחיי האדם, ממילא 

 . נמשכת על ידו רוח טומאה על כל איברי האדם
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מלבד כל זה, הלא ידוע, שכל אברי האדם מוכנים כל אחד ואחד על הענינים השייכים לו, : 304ושם

בו המאכל, השיניים לטחון בהם את המאכל, האזנים לשמוע בהם, הלשון לדבר  למשל הפה להכניס

בו, הלב לחשוב בו מחשבות. והנה לו יצוייר אם אחד רואה את חבירו שלועס בשיניו בשר נבילה 

וטריפה מהבוקר עד הערב, בודאי היה מתועב בעיניו עבור זה, משום שהכתוב צווח ואומר אל תטמאו 

 א את עצמו בידים. בכל אלה, והוא מטמ

ואיך לא ישים ענין זה על לבו הנושא שנאה על חבירו, הלא הלב נברא לחשוב בו מחשבות טהורות 

וקדושות, והוא חורש בלבו מחשבות און על חבירו מן הבוקר עד הערב, והיא השנאה הטמונה 

א מהאוכל והמושרשת בלבו, והלא הכתוב צווח ואומר לא תשנא את אחיך בלבבך, ובמאי עדיף הו

בשר נבילות וטריפות, וכשם שבאכילת מאכלות אסורות הוא מטמא את פיו, כן ע"י השנאה הוא 

 וכו' מטמא את לבו

 חלק ליבם

ר' אלעזר בנו של ר' אלעזר הקפר אומר גדול השלום שאפילו ישראל עובדין  :305ספרי פרשת נשא

שנאמר חבור עצבים אפרים הנח עבודה זרה ושלום ביניהם כביכול אמר המקום אין השטן נוגע בהם 

 . לו אבל משנחלקו מה נאמר בהם חלק לבם עתה יאשמו

מתיבין תיובתא  וכו' וסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבהר' מאיר אומר כל הע: 306מסכת כלה רבתי

למילי דר' יוחנן, מפני מה חרבה ירושלם, בראשונה מפני עבודה זרה, ובאחרונה מפני שנאת חנם, 

רתי, אמר לך ר' יוחנן, האי הקדוש ברוך הוא דקאמר הכי, אותי עזבו, מה טעם, דתורתי הא לית בה ת

לא שמרו, הא אלו תורתי שמרו, אותי לא עזבו; ואי משום דקא מקשית בית שני, שאני שנאת חנם 

דחמיר טפי מעבודה זרה, ומנא לן, דכתיב חבור עצבים אפרים הנח לו, בזמן שהם מתחברין, ואפילו 

תנו רבנן, כל השונא לחבירו, כאלו הורגו, שנאמר  וכו' , הנח להם, חלק לבם עתה יאשמויהםלעצב

 וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם עליו והכהו נפש ומת, הא אילו היה ספק בידו, היה הורגו.

לא תתגדדו, אמ' להן אל תעשו אגודות ואל תטילו מחלקות בין איש לרעהו ותאשמו, : פתרון תורה

חלק לבם עתה יאשמו וג', ולא תשימו קרחה, כשם שעשה קרח בישר' ונבלעו עמו בני אדם  שנ'

 הרבה, בין עיניכם, בין הזקנים, שנ' והיה אם מעיני העדה, נעש' בשג'. למת, לשום עב' זרה.

בכל לבבך, בשני יצריך ביצר  :307פרשת ואתחנן ספריחילוק לב כמושג, נזכר גם בין האדם למקום, ב

  רש"י. ר רע, דבר אחר בכל לבבך בכל לב בך, שלא יהיה לבך חלוק על המקום.טוב וביצ

מהו בכל לבבך, אלא כשתהא אוהב אותו ומרבה במצוות  :דברים רבה )ליברמן( פרשת ואתחנןגם ב

לא יהא לבך חלוק עליך, אלא הוי עושה את המצוה לשמה בלב שלם, אינו אומ' בכל לבך אלא בכל 

  הטוב ויצר הרע. לבבך, בשני יצריך יצר
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ָך  :משלי חילוק הלב מהווה האסון הקשה האפשרי שבישראל. ר ִלֶבָ֑ ְׁשָמר ְנֹצָ֣ ָכל־ִמִ֭ ֹות  -ִמֵֽ נּו תֹוְצאֵ֥ ֶּמֶׁ֗ י־ִמִ֝ ִכֵֽ

ים: אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם רבי אליעזר אומר עין  :308אבות תמשנ ַחִיֵֽ

י אומר שכן טוב רבי שמעון אומר הרואה את הנולד רבי טובה רבי יהושע אומר חבר טוב רבי יוס

אלעזר אומר לב טוב אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכם אמר להם 

צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם רבי אליעזר אומר עין רעה רבי יהושע אומר חבר 

לוה ואינו משלם אחד הלוה מן האדם כלוה מן המקום רע רבי יוסי אומר שכן רע רבי שמעון אומר ה

ברוך הוא שנאמר לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן רבי אלעזר אומר לב רע אמר להם רואה אני 

 את דברי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכם:

יו ּוִבְש  :ישעיהוב ה ְבִפֵ֤ ם ַהֶזַ֔ י ִנַגׁשּ֙ ָהָעָ֣ ַען ִכֵ֤ י ַי֚ אֶמר ֲאֹדָנֶׁ֗ ָֹ֣ י ַוי י ִיְרָאָתםּ֙ ֹאִתַ֔ ִני ַוְתִהֵ֤ ק ִמֶּמָ֑ ֹו ִרַחָ֣ ּוִני ְוִלבֵ֖ ָפָתיוּ֙ ִכְבדַ֔

ְבָדהּ֙ ָחְכַמָ֣  ֶלא ְוָאֵֽ א ָוֶפָ֑ ה ַהְפֵלָ֣ ָעם־ַהֶזֵ֖ יא ֶאת־ָהֵֽ ף ְלַהְפִלֵ֥ י יֹוִסֹ֛ ן ִהְנִנֵ֥ ה: ָלֵכֶׁ֗ ים ְמֻלָּמָדֵֽ יו ּובִ ִמְצַוֵ֥ת ֲאָנִׁשֵ֖ יַנֵ֥ת ת ֲחָכָמַ֔

ר:   ריַחק ממני משמע חילוק הלב. וליבו ְנֹבָנֵ֖יו ִתְסַתָתֵֽ

ֹו  :309תהליםכיו"ב ב ֹון ִעּמָ֑ ִלָבם לֹא־ָנכָ֣ ֹו: ְוִ֭ ם ְיַכְזבּו־לֵֽ ִבְלׁשֹוָנֶׁ֗ ם ּוִ֝ ּוהּו ְבִפיֶהָ֑ ּוא  -ַוְיַפתֵ֥ ֹו: ְוהֵ֤ ּו ִבְבִריתֵֽ ֶאְמנֶׁ֗ א ֶנִ֝ ֵֹ֥ ְול

 ֵֹֽ ֹו ְול יב ַאפָ֑ ִהְרָבה ְלָהִׁשָ֣ ית ְוִ֭ ְׁשִחֵ֥ לֹא־ַיֶ֫ ר ָעֹו֘ן ְוֵֽ ּום׀ ְיַכֵפֵ֥ ֹו:ַרחֹ֙ ִעיר ָכל־ֲחָמתֵֽ וליבם לא נכון ִעמו משמע חילוק  א־ָיִ֝

 הלב.

יב לֵ  :מלאכיב א: ְוֵהִׁשֵ֤ ֹול ְוַהנֹוָרֵֽ ֹום ְיָיַ֔ ַהָגדֵ֖ י ֚בֹוא יָ֣ יא ִלְפֵנֶׁ֗ ת ֵאִלָיָ֣ה ַהָנִבָ֑ ם ֵאֵ֖ ַח ָלֶכַ֔ ֹנִכיּ֙ ֹׁשֵלָ֣ ב־ָאבֹותּ֙ ַעל־ִהֵנֵ֤ה ָאֵֽ

ם  ים ַעל־ֲאבֹוָתָ֑ ב ָבִנֵ֖ ים ְוֵלֵ֥ ֶרם:ֶפן־אָ  -ָבִנַ֔ ֶרץ ֵחֵֽ י ֶאת־ָהָאֵ֖ ֹוא ְוִהֵכיִתֵ֥ והשיב לב על לב ר"ל לרפאות ולאחות  בִ֕

 ולאחד החילוק הלב, פן אבוא וגו' מפני שחילוק הלב משמע חרם. 

 כי ידעתיו

באמת, שאלה חשובה ונכבדה הינה, היכן נפגשים ישראל כולם, מכל מקום מושבותיהם, ר"ל באיזה 

ווה, נמצאו מתערבים והופכים לאחד. מדובר בעניין קריטי, המעשה, המחשבה והדיבור, תורה ומצ

יםאשר בלעדיו הרי  ַעִּמַ֔ ין ָהֵֽ ר ּוְמֹפָרדּ֙ ֵבָ֣ ד ְמֻפָזֵ֤ ֹו ַעם־ֶאָחֶׁ֗ , ואין לו מסוגלות לעמוד ולהתקיים מול ֶיְׁשנָ֣

יםב גזירות של המן הרשע עם חבריו. רק ֹוס ֶאת־ָכל־ַהְיהּוִד֜  נולדה הגאולה. ֵלְ֩ך ְכנֹ֙

שילוב ומיזוג כל בני ישראל כאחד כיום, מוכרחת שתהא מודעת ומופעלת מאוד, כדי שנוכל נקודת 

לשרוד ולהתקדם. מצב בו מיטב כוחותינו מכוונים אל שאר מעלות, מידות, מצוות וערכים, מגרעת 

שמא תאמרו הרי מאכל והרי משתה אם אין  :310ספרא בחוקותיומסיחה הדעת מן העיקר שבלב. ב

ת"ל ונתתי שלום בארץ, מגיד שהשלום שקול כנגד הכל, וכן הוא אומר עושה שלום  שלום אין כלום

 ובורא רע, מגיד שהשלום שקול כנגד הכל.

 פרשת ויקרא רבהכוח המאחד והמחבר בינינו, הרי צריך בירור גדול גמור, כדי שנצליח בעולם. 

ג שבעולם אדם יש לו זהב . בנוהם וכלי יקר שפתי דעתר' תנחומא פתח יש זהב ורב פניני :311ויקרא

וכסף אבנים טובות ומרגליות וכל חמדה טובה שבעולם ודעת אין בו מה הנייה יש לו. במתלא אמ' 

"ד וזאת דיעה קנית מה חסרת, דעה חסרת מה קנית. יש זהב, הכל הביאו נדבתו שלמשכן זהב. הה
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. וכלי יקר שפתי דעת, ו'אם הביאו וג. ורב פנינים, זה נדבתם שלנשיאים. הה"ד והנשיהתרומה וגו'

לפי שנפשו שלמשה היתה עגומה עליו, אמ' הכל הביאו נדבתו שלמשכן ואני לא הבאתי, אמ' לו 

הקדוש ברוך הוא חייך שדיבורך חביב עלי מכל אילו. תדע לך שהוא כן, שמכולם לא קרא הדיבור 

 . 312נדרים אלא למשה, דכתיב ויקרא אל משה.

החיבור והתקשורת, כמו והאדם ידע את חוה אשתו, וכיו"ב כי ידעתיו אכן הדעה והדיבור כאן, היינו 

. ואמנם עיקר כולם שון חיבה, מודע לאישה, מודעתנו, ואדעךל –כי ידעתיו למען אשר יצווה, וברש"י: 

ולמה ידעתיו: למען אשר יצוה  אינו אלא לשון ידיעה, שהמחבב את האדם מקרבו אצלו ויודעו ומכירו.

 וכו' את בניו עלי לשמור דרכיי וא מצוהלפי שה –

וא"ר יהושע בן : 313מכות, מעין לשונם בחייך שדיבורך חביב עלי מכל אילו ,לו הקדוש ברוך הוא ראמ

לוי, מאי דכתיב: שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים לי בית ה' נלך? אמר דוד לפני הקדוש ברוך 

ויבא שלמה בנו ויבנה בית הבחירה  הוא: רבש"ע, שמעתי בני אדם שהיו אומרים מתי ימות זקן זה

ונעלה לרגל, ושמחתי; אמר לו הקדוש ברוך הוא: כי טוב יום בחצריך מאלף, טוב לי יום אחד שאתה 

 המקבילות.  עוסק בתורה לפני, מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבח.

 בעלי מחלוקת 

ואמר רבי אלעזר: : 314סנהדריןלומר כיו"ב גם באם אמנם דעת מכוונת כאן לעניין החיבה, הרי יש 

גדולה דעה, שניתנה בין שתי אותיות, שנאמר כי אל דעות ה'. ואמר רבי אלעזר: גדול מקדש שניתן 

בין שתי אותיות שנאמר פעלת ה' מקדש ה' כוננו ידיך. מתקיף לה רב אדא קרחינאה: אלא מעתה 

אמר ליה: למילתיה,  -מות ה' אל נקמות הופיע! גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות, דכתיב אל נק

הכי נמי, כדעולא. דאמר עולא: שתי הופעיות הללו למה? אחת למדת טובה, ואחת למדת פורענות. 

ואמר רבי אלעזר: כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו, שזה ניתן בין שתי אותיות 

אדם שיש בו דעה לסוף מתעשר, שנאמר ובדעת  וזה ניתן בין שתי אותיות. ואמר רבי אלעזר: כל

אסור לרחם עליו, שנאמר  -חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים. ואמר רבי אלעזר: כל אדם שאין בו דעה 

כי לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עשהו ויצרו לא יחננו. ואמר רבי אלעזר: כל הנותן פיתו למי 

לחמך ישימו מזור תחתיך אין תבונה בו, ואין מזור אלא  יסורין באין עליו, שנאמר -שאין בו דעה 

לסוף  -יסורין, שנאמר וירא אפרים את חליו ויהודה את מזרו. ואמר רבי אלעזר: כל אדם שאין בו דעה 

 . 315ברכות גולה, שנאמר לכן גלה עמי מבלי דעת.

רבי שמואל : 316פאה -ירושלמי כל אדם שאין בו דעה, הנה הוא מעין הבעל מחלוקת, שהחמירו בו ב

ואני אבוא אחריך  ,ומה טעם ,מותר לומר לשון הרע על בעלי מחלוקת ,בר נחמן בשם רבי יונתן
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מפני שתבע את  ,מפני מה נהרג אדוניה בן חגית ,רבי זעירא בעא קומי רבי יסא ,ומלאתי את דבריך

 . 317ך ארץמסכת דר .עילא היו מבקשין להתיר דמן של בעלי מחלוקת ,אמר ליה ,אבישג השונמית

 שנאמר ,על בעל מחלוקתמצוה לומר לשון הרע  ,אר"ש בר נחמני משום ר' יוחנן: 318ספר חסידים

 כאן נאמר מצווה. הגרסה הזו מפורשת אף בכ"י פרמה ובוסקי.ואני אבא אחריך ומלאתי את דבריך. 

 :ושיםפרשת קדבכלי יקר ב ראה הלשון המופיע בשערי תשובה לרבינו יונה, ומשם יותר בכד הקמח.

 וכו' ויש אומרים מצוה ,אבל מותר לומר לשון הרע על בעלי המחלוקת

אורחות כן הנוסח אך בסמ"ק מצוריך. כך ב עילה מצאו להרוג בעלי המחלוקת.: 319ספר מצוות קטן

. ובצביון העמודים מציין הגהות מיימוניות קושטא בשם סמ"ק כמו בספרינו, ברם ביקשתי שם 320חיים

ראה הלשון אדניה לא נהרג אלא בשביל שהיה בעל מחלוקת. שם: ארץ  מסכת דרך ולא מצאתי.

 המופיע במדרש רבי דוד הנגיד ז"ל לקמן. 

לי ר לקבל לשון הרע על בעתומז"ל כענין שאמרו  ,ואם בלשון הרע ס' שערי העבודה לרבינו יונה:

 ,וכיוצא בהן הנה שיעבוד את בוראו באלה .מין החנפים מפני חילול השםסואמ' ז"ל מפר .מחלוקת

ברם  וכו' הרי גורס מותר לקבל לשון הרע במקום מותר לומר לשון הרע.שהם דברים מדת יצר הרע 

ומותר לספר לשון הרע על בעל המחלוקת, שנאמר: ולי אני עבדך : 321ספר שערי תשובה לרבינו יונהב

נו בירושלמי אמרו יש לציין השינוי, שלפני ולצדוק הכהן ולבניהו בן יהוידע ולשלמה עבדך לא קרא.

 . ואני אבוא אחריך ומלאתי את דבריך ,ומה טעם

לפי הנוסח הנ"ל בשערי העבודה עכ"פ, צריך להבין הראיה המובאת מן המקרא שם. לענ"ד מקום 

יש לבאר גרסה ההיא שאולי היא לשון רבינו יונה ולא בירושלמי שלפניו, מפני שמפירוש משלי שלו 

ר של לשון הרע במקבל, כאשר איסור מספר טפל למקבל, שכתב: מצאנו משמעות שעיקר סתם איסו

, ויגערו בו ויבטלו את דבריו, ו נזק לשון הרע, כי יעצבו האומרולשון חכמים מרפא. החכמים ירפא

ע"ע  , עיי"ש.בדבריהם ז"ל עונש המקבל לשון הרעויודיעו עונש המקבל לשון הרע, והרבה מפורש 

 . 322שערי תשובהב

האומרו, והמקבלו, --ועוד אמרו חכמים, שלושה לשון הרע הורגת רמב"ם פ"ז דעות:וכן הוא לשון ה

ואשר יאמר : 323מסכת אבות -פירוש המשנה לרמב"ם  וזה שאומרין עליו; והמקבלו, יותר מן האומרו.

חוטא, אמרו: "שלושה לשון הרע הורגת, האומרו והשומעו ושאומרין  -חוטא, ואשר ישמע אותו  -אותו 

בלשון  ובפירוש אמרו: 324ת קדושיםפרש -ספר החינוך וכו' וב מרו: "המקבלו יתר מן האומרו"עליו", וא

                                     

 .'פרק שלום הלכה ה 317

ס' עדות ביעקב  פרשת שופטים. -יערות דבש חלק ב' דרוש י"ב, בתולדות יעקב יוסף דברים . עי' א"סימן תרל 318

 .ב' עמ' ס"ח

 .'מצוה ח 319

 .'דין כיבוד אב ואם אות ה 320

 .ח"ות נא 'שער ג 321

 ., רי"גב"רירי"א, אות  'שער ג 322

 .ז"משנה ט 'פרק א 323
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והמקבלו יותר  כתב: קרית מלךהרע, שממית האומרו והמקבלו והנאמר עליו, והמקבלו יותר מכולן. 

והמקבלו לוקה  ,הא למדת שכל המספר לה"ר לוקה פ"א ,מן האומרו, חופת אליהו רבה פ"ד סי' ל"ד

  אלמלא קבל דוד לה"ר כו'. ,ועי' שבת נ"ו א' ,וגורם גלות לעצמו ,שתים

ברם, יש קצת משמעות בלשון הרמב"ם, שלפניו היה המאמר מפורש, שהמקבלו יותר מן האומרו, 

ואמנם מאמר שלושה לשון הרע הורגת וכו' מופיע בירושלמי גם בשאר מדרשים בלשון הקודש ע"ד 

במערבא אמרי: לשון תליתאי קטיל : 325ערכיןרא בבלית מס' הרמב"ם, מלבד תרגומו הארמי שבגמ

ואולי מאמר והמקבלו יותר מן האומרו הופיע באחד מאותם  ,תליתאי, הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו

מקורות שלפני הרמב"ם, לא בבבלי. אך לכאורה נכון הוא יותר שנתלה המקור בחופת אליהו המפורש 

הלשון לצורכו ולעניינו, ולא לדמות מאמר בלתי ידוע בשום מקום. לפנינו, ולפי הנראה הרמב"ם שינה 

 מ"מ, לא מצאנו מקור אל לשון החינוך כי המקבלו יותר מכולם, לא ברמב"ם ולא בחופת אליהו. 

ומנין אזהרה למספר לשון הרע ולמקבל  :פרשת משפטים -מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי מ"מ, אף ב

ואמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה: כל  :326פסחיםב לשון הרע ת"ל לא תשא לא תשיא.

ראוי להשליכו לכלבים,  -המספר לשון הרע, וכל המקבל לשון הרע, וכל המעיד עדות שקר בחבירו 

 . 327מכות וכתיב בתריה לא תשא שמע שוא וקרי ביה לא תשיא. ,שנאמר לכלב תשלכון אתו

לפי שאילו לא  ,ו ז"ל המקבלו יותר מכולםוהקדים המקבלו כמו שאמר: פרשת משפטיםלשפתי כהן 

 -ום ברית של .לכך עונשו גדול מכולם ,לו והחטיאולא היה מספרו לו, נמצא שהוא הכשי ,היה מקבלו

 .פרשת וישב

שום אדם מישראל. ואפשר דאפילו  :328חפץ חייםמ"מ, נוסח זה הנ"ל בשערי העבודה, נוגד דברי ה

ג"כ אין לקבל לשון הרע, דהלא  וכו'ר עליו לשון הרע על בעלי המחלוקת שיש אומרים שמותר לספ

אין יוצא מכלל עמיתך בשביל זה, אף דהוא איסור גדול עד מאוד, הלא יש לו מקום לטעות בזה, וכמו 

המריבה וכנ"ל,  שביארנו כמה פעמים בכיוצא בזה. ובשלמא לענין ספור התירו, כדי להשקיט בזה

 וכו'  משא"כ לענין קבלה

שלשה הן שנקראו רשעים ואילו הן, הפושט ידו לחבירו, והלווה  ,א"ר יצחק: 329כהנא פסיקתא דרבב

ומי שהוא בעל מחלוקת מנין, מעדתו של קרח, סורו נא מעל  וכו' ואינו משלם, ומי שהוא בעל מחלוקת

 . המקבילות. אהלי האנשים הרשעים האלה

על הקדוש ברוך הוא הרי שהיינו  כך לעתיד לבא הרשעים נידונין לגיהנם והן מתרעמין: 330קהלת רבה

אומר להם הקדוש ברוך הוא בעולם שהייתם  ,מצפין לישועתו של הקדוש ברוך הוא וכך יהיה עלינו

הדא הוא  ,תם הייתםבו לא בעלי מחלוקת ולשון הרע וכל רעות הייתם ולא בעלי מריבות וחמסים א

ור אשכם ובזיקות בערתם, ושמא לפיכך אתם הולכים בא ,הן כולכם קודחי אש מאזרי זיקות דכתיב
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מעצבה תשכבון מידכם תאמרו מידי היתה זאת לכם לאו אלא אתם עשיתם אתם לעצמכם לפיכך ל

 . פרשת חיי שרהבמדרש הגדול וכו'  היתה זאת לכם

י ארד ]נתמררו[ רבי העולם, אלו יצחק ויעקב, יעקב דכתיב כ וימררהו ורבו. בשבילו :בראשית רבתיוב

זה היה יצחק. מי גרם להם הצער הזה המשטמה  לה, יצחק דכתיב ויבך אותו אביואל בני אבל שאו

שהשטימוהו אחיו שהיו בעלי מחלוקת, הוי בעלי חצים, בעלי מחלוקת כד"א אשר הצו על משה ועל 

ד"א וימררוהו, וימרו לא נאמר אלא וימררוהו, מרור אחר מרור, בבור ובמכירה. ורבו, שישבו  רן.אה

גו ודנין היאך יהרגוהו. ומה אמר עליו וישטמוהו בעלי חצים, בשביל ששטמוהו אחיו בדין עליו להר

 ע"כ. שהיו בעלי מחלקותו, הוי בעלי חצים כד"א ואחר ימלא פיהו חצץ. 

בעל מחלוקת מבקש להרוס ולהחריב עולם ומלואו, מעין הרודף, ע"כ ביקשו להתיר דמו, והתירו, 

יו, והלא לשון הרע כעין הריגה נחשב כנודע בחז"ל. לא מצאנו ולי"א אף ציוו, באמירת לשון הרע על

בשום מקום אחר כהיתר זה המפורש לומר לשון הרע על אדם מישראל, אעפ"י שמצאנו דברים 

 דומים. 

 אף בעל מחלוקת מצד עצמו הוא בעל לשון הרע; 

 ע"ד לשון קהלת רבה הנ"ל.  .2

ע. שש הנה שנא י"י ושבע תועבות זאת תהיה תורת המצור :331ויקרא רבה פרשת מצורעאגדת  .2

נפשו. ר' מאיר ורבנין. ר' מאיר אמ' שש ושבע הרי שלש עשרה. ורבנין אמ' שבע. מה מקימין 

רבנן ושבע, זו שביעית שקשה כנגד כולם, ואי זה זה, זה משלח מדנים בין אחים. ואילו הן עינים 

רגלים ממהרות לרוץ לרעה. רמות, לשון שקר, וידים שופכות דם נקי. לב חורש מחשבות און, 

ומשלח מדנים  וכו'יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים. אמ' ר' יוחנן וכולם לקו בצרעת 

בין אחים, מפרעה, ששלח מדנים בין אברהם לשרה. ומנ' שלקה בצרעת, שנ' וינגע י"י את 

זאת תהיה תורת לפיכך היה משה מזהיר את ישראל וא' להן  וכו'פרעה נגעים גדלים ואת ביתו 

  המצורע, תורת המוציא רע.

וכן הוא אומר שש הנה שנא ה' ושבע תועבת נפשו, הרי שלש  :פרשת כי תצאבמדרש הגדול ב

עשרה, וכשאת בא למניין אינן אלא שבע, ומה ת"ל ושבע, אלא זה שביעי שהוא שקול כנגד 

  הכל, ואיזה זה לשון הרע, שנאמר ומשלח מדנים בין אחים.

כי בתחבולות תעשה לך מלחמה. ר' נתן ור' אחא בש' ר' סימון  :332ה פרשת אחרי מותויקרא רב

אם עשיתה חבילות חבילות שלעבירות עשה כנגדן חבילות חבילות שלמצוות. עינים רמות, והיו 

לטוטפות בין עיניך. לשון שקר, ולמדתם אתם את בניכם. וידים שופכות דם נקי, וקשרתם לאות 

חשבות און, והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך. רגלים על ידיך. לב חורש מ

ממהרות לרוץ לרעה, לעולם הוי רץ למילה שהיא נתונה בין ברכים. יפיח כזבים עד שקר, ואתם 

 . עדי נאם י"י. ומשלח מדנים בין אחים, אמור לחכמה אחתי את

 וכו' ושם ישראל אחים הם ומשלח מדנים בין אחים, שכל: 333מדרש תנחומא )בובר( פרשת נשא

ומשלח מדנים בין אחים שכל ישראל אחים ורעים הם שנאמר למען אחי : 334)ורשא( פרשת נשא
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וכן הוא אומר ומשלח מדנים : 336במדבר רבה פרשת נשאמדרש  .335אגדת בראשיתוב וכו' ורעי

 וכו'  בין אחים זה איש ואשתו שהם אחים זה לזה

סכסך בלשון הרע ורכילות שלו בין אנשים אהובים, והמ :337שמירת הלשון -חפץ חיים ברם ב

ועושה ביניהם מחלוקת ח"ו, הוא מתועב עבור זה לפני ה', וקשה עון הזה יותר מעון גאוה ושקר 

ושפיכת דם נקי וכו', כמו שכתוב במשלי שש הנה שנא ה' ושבע תועבת נפשו, עינים רמות לשון 

ן אחים, ואמרו חז"ל דזו היא השביעית הקשה שקר וידים שופכות דם נקי וגו' ומשלח מדנים בי

 שבכולן.

ואמרו רבותינו: מה נשתנה משאר טמאים לישב בדד? הוא הבדיל בלשון  רש"י פרשת תזריע: .3

מדרש . 339משנת רבי אליעזר. 338ערכין הרע בין איש לאשתו בין איש לרעהו, אף הוא יבדל.

 . פרשת תזריעבהגדול 

לפי שדבר על המדנים,  -שבע בטנו תבואת שפתיו ישבע. מפרי פי איש ת :משלי –רבינו יונה ב .1

בא לגנותם. כי בסבת המדון, יחטא איש בשפתיו בלשון הרע וברכילות, ויענש על פרי פיו ועל 

  תבואת שפתיו כאשר יענש על המעשה.

עליה יהרגו כל  -נוסח הגר"א לברייתא ממסכת ד"א זוטא מצאנו: פיך שלא סיפר לשון הרע  .1

 היא אמנם בעלי הרוגים או בעלי הריגה. 340הגרסה הנושנה והמוסכמהבעלי מריבה. 

בין פארן ובין תפל וגו'. דע כי יש ה' מיני ערב רב. א' בעלי מחלוקת ובעלי לה"ר.  :אדרת אליהו .1

ב' הם הרודפים אחר התאוה כמו אחר זנות וכדומה. ג' הם הרמאים שמראים עצמם כצדיקים 

בוד ובונים חרבות למו לעשות להם שם. ה' הרודפים אחר ואין לבם שלם. ד' הרודפים אחר הכ

כי משם נשתלחו  ,הם בעלי מחלוקת ובעלי לה"ר ,הממון. וחושב כאן כל הה' כיתות. דהיינו פארן

 ,שהוא תפלות. ולבן. הם הרמאים ,המרגלים שדברו לה"ר. ותפל. הם הרודפים אחר התאוה

ובונים חצירות וחרבות. ודי  ,חר הכבודהמראים עצמן לבנים מבחוץ. וחצרת. הם הרודפים א

זהב. הם הרודפין אחר הממון. ואחר שחשב כתות האלו אמר אחד עשר יום מחרב וגו' שהעיקר 

ואין בן דוד  ,כי המחלוקת נגד כולם. והם נקראים עמלקים ,עסק התורה. ואמר פארן מתחלה

 וכו'ועליהם נאמר תמחה את זכר עמלק  ,בא עד שיעברו מן העולם

זה, זה משלח מדנים בין  -שביעית שקשה כנגד כולם, ואי זה מעין ה המחלוקת נגד כולםכי 

 לעיל במדרש. אחים

והוסיפו בו לשון הרע, כדי שלא ירבו ביניהם מחלוקת, ויכו ביניהם מכה  :פרשת כי תצאלרמב"ן  .7

 רבה מאד יותר מן האויבים:

                                     

 .ט"פרק ס 335

 '.סימן ב 'פרשה י 336

 '.שער הזכירה פרק ד 'חלק א 337

 '.ז, ב"ט 338

 '.פרשה ט 339

 academy.org.il/Pages/PMain.aspx?mishibbur=621000&page=3-https://maagarim.hebrewראה  340

 ועוד.
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י אחז"ל בית שני נחרב על שהר ,והנה לעתיד לבא יתוקן זה החטא: 341דרשות מהר"ם בנעט .8

שנאת חנם וזהו בא ע"י לה"ר המפריד אלוף וגורם מחלוקת ועדיין מרקד בינינו, וא"כ לעתיד 

 וכו' יתוקן זה ע"י מלאך הברית שהוא אליהו הנביא שעתיד לעשות שלום בעולם

א כי שם ידוע וניכר לכל כי פגימת הדבור והשמיעה שלו הו :הקדמה ,שמירת הלשון -חפץ חיים  .2

 עבור שהיה בעל לשון הרע ומחלוקת בעולם הזה.

הבעל מחלוקת, כל עצמו בעל לשון הרע, על כן הותר אמירת לשון הרע עליו. בס' זרע שמשון נמצא 

מותר לומר לשון הרע על בעלי מחלוקת' צריך טעם למה ' ,ועל האי דאמרינן בירושלמי ע"ד זו: מפורש

אם המספר לשון הרע  ,ו לעשות איסור ולספר לשון הרעיהיה מותר לנ ,וכי בשביל שהוא חוטא ,כך

ויש  - וכו' וכאילו כופר בעיקר ,גילוי עריות ושפיכות דמים ,עבודה זרה :ענשו חמור יותר מג' עבירות

ונקרא שונא  ,שהאיסור של לשון הרע היינו מפני שהוא מטיל שנאה ומחלוקת בין האהובים ,לומר

אין שלום 'דכתיב  ,ואם כן אינו ראוי לישב בשלום ,וא שונא שלוםכבר ה ,ואם הוא בעל מחלוקת .שלום

במדה שאדם  ,מותר לומר לשון הרע עליו כדי שישנאוהו ,ולכן כדי שלא ישב בשלום ,אמר ה' לרשעים'

 . מודד בה מודדין לו

 [עזראל]ל הה"ר ובשערי בינה אהחיד"א בספר רוח חיים מזכיר בעניין הזה, הנזכר בס' מנות לוי: 

אמר דבר והלא נ ,והוא לא כן עשה ,ומה שהראו לאחשורוש שקצצו אילנותיו ,רמישא ז"ל כתובמג

כך  ,לפי שהוא הלשין ודבר הרבה רעות על ישראל ,אלא במדתו פרעו לו ,ון לנגד עיניכשקרים לא י

 ותגמולו של ,ל נביאיוכפי בוהייתי רוח שקר וכן נאמר  ,םכילפתו ארחות דר נאמרשהו ז ,דברו עליו

 תנא . ביאורי הגר"א לאסתר.343ובהערות. תוספות שלם 342והוא לפנינו בשערי בינה .המן שלמו לו

 .344דבי אליהו זוטא

]קנ"ו[  כיל בעמך ע"פ מ"ש המ"א בסי'יש לפרש מה דאמר לא תלך ר :פרשת קדושים -פנים יפות ב

יך ומלאתי את בשם הגמרא ]ירושלמי[ מותר לספר לשון הרע על בעלי המחלוקת מ"ט ואני אבא אחר

. אפשר שבעל מחלוקת ך כדדריש גבי ונשיא בעמך לא תאורדבריך, והיינו בעמך בעושה מעשה עמ

 –ויקח קרח ריש קורח הכותב: רש"י דווקא, אינו בכלל עמך, יותר מבעלי מידות רעות אחרות, כעין 

: ואיתפליג, לקח עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה לעורר על הכהונה. וזהו שתרגם אונקלוס

 , לוקח אותך להפליגך משאר בני אדם.וכן: מה יקחך לבך נחלק משאר העדה להחזיק במחלוקת,

 .פרשת כי תבואלהכתב והקבלה ועיין עוד 

ספר מ"מ, חיזוק גדול להסבר ראשון הנ"ל עכ"פ, בטעם חומר רב משפט בעל מחלוקת, מצאנו בלשון 

תר לומר עליהם לשון הרע, ות, שהם מחבלי עולם, מקוועם כל זה, להכרית בעלי מחל :מנורת המאור

תר לומר לשון הרע על בעלי ומ אמר רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יוחנן: כדגרסינן בירושלמי:

 ,נתו לשם שמיםו'ואני אבוא אחריך ומלאתי את דבריך'. ובלבד שתהא כו קת. מנא לן? דכתיב:ומחל

 . שת כי תבואפרלהכתב והקבלה ועיין עוד  ולישוב בני אדם:

                                     

 '.דרוש ד 341

 .עמ' נ"ד 342

 בעמוד קכ"ג. 343

 .'פרשה ג 344
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אלנקאוה הוא מאוחר  באמת ר"י, ש345בעניין הספר קדוש מנורת המאור, יש לציין היוצא מן המחקר

ך לקלסיקה לרב יצחק אבוהב שיי כי "ספר מנורת המאור ,מסתבר אפוא שהמציאות .אל ר"י אבוהב

, בשלמותדפס במשך הדורות כמאה ועשרים פעם, , ולרוב חביבותו חזר ונשל ספרי המוסר העבריים

בפרט, יהודי תימן נוהגים ללמוד בקביעות בכל שבת ובחגים,  ,ורים ובתרגומים ליידיש וללדינו"בקיצ

מזל בעלמא, אלא באמת מדובר בספר  , כ"ז ודאי אינוק במנורת המאור, אחרי תפילת מוסףפר

ספרי  מתלמידי ר"י בן הרא"ש, שאף חיבר ,ר"י אבוהב ,המקורי, מאחד הראשונים "מנורת המאור"

בני נביאים  -אם אינם נביאים  , והנח להם לישראל,"שולחן הפנים"ו "ארון העדות"הלכה חשובים, 

 . הם

ואין בן דוד בא עד  ,כי המחלוקת נגד כולם. והם נקראים עמלקיםמ"מ, אף בלשון הגר"א ז"ל לעיל: 

וקת כמו זכירת . גם לשון הרע על בעלי מחלועליהם נאמר תמחה את זכר עמלק ,שיעברו מן העולם

 מעשה עמלק. 

שלח ליה מר עוקבא לר' אלעזר: בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות, מהו? שרטט : 346גיטין

וכתב ליה: אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי, אף על פי 

א דאיקום בהו! שלח ליה: שרשע לנגדי אשמרה לפי מחסום. שלח ליה: קא מצערי לי טובא, ולא מצינ

דום לה' והתחולל לו, דום לה' והוא יפילם לך חללים חללים, השכם והערב עליהן לבהמ"ד והן כלין 

רב הונא ורב חסדא הוו יתבי, חליף : 347שם מאיליהן. הדבר יצא מפי ר"א, ונתנוהו לגניבא בקולר.

הוא, א"ל אידך: מקמי פלגאה ניקום? ואזיל גניבא עלייהו, אמר חד לחבריה: ניקום מקמיה, דבר אוריין 

רב הונא ורב חסדא הוו יתבי, חליף ואזיל גניבא. א"ל חד לחבריה: ניקום מקמיה דבר : 348ושם וכו'

גניבא יוצא בקולר הוה, כי הוה קא נפיק, אמר: : 349וכו' ושםאוריין הוא, אמר לו: ומקמי פלגאה ניקום? 

 וכו' יאוזי לרבי אבינא, מחמרא דנהר פנהבו ארבע מאה ז

הגוים והרועים בהמה דקה : 350תוספתא בבא מציעאמן האפשר שבעל מחלוקת, דינו מעין המפורש ב

: 351סנהדרין גם שם .מורידין ולא מעלין ,המינין והמשומדין והמסורות ,ומגדליה לא מעלין ולא מורידין

ושכפרו  אבל המינין והמשומדים והמסורות ואפיקורסין ושכפרו בתורה ושפורשין מדרכי ציבור

בתחיית המתים וכל מי שחטא והחטיא את הרבים כגון ירבעם ואחאב ושנתנו חיתיתם בארץ החיים 

ושפשטו ידיהם בזבול גיהנם נינעלת בפניהם ונידונין בה לדורי דורות שנ' ויצאו וראו בפיגרי האנשים 

אינן בלין שנ'  הפושעים בי כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה והיו דראון לכל בשר שאול בלה והן

וצורם לבלות שאול מי גרם להן שפשטו ידיהם בזבול שנ' מזבול לו ואין זבול אלא בית המקדש שנ' 

 מקבילות.  בנה בניתי בית זבול לך מכון לשבתך עולמים:

                                     

345 https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=99937938#214.1408.6.default ראה המבוא .

 יהודה וחק יעקב בכל ענייני הספר.למנורת המאור שעם נפש 

 .', א'ז 346

 .'א, ב"ל 347

 .'ב, א"ס 348

 .'ה, ב"ס 349

 .ג", ל'ב 350

 .'ג, ה"י 351

https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=99937938#214.1408.6.default


 ַלֵלָבב

23 

 

ושנאת הבריות : 352מסכת אבות דרבי נתןכיו"ב בעלי מחלוקת, כעין הפורשים מדרכי הציבור. אף ב

ן אדם לומר אהוב את החכמים ושנא את התלמידים. אהוב את התלמידים ושנא מלמד שלא יכוי ,כיצד

וכן דוד אמר  ,ושנא את המינין ואת המשומדים ואת המסורות ,את עמי הארץ. אלא אהוב את כולם

. הלא הוא אומר יבים היו לימשנאיך ה' אשנא ובמתקוממך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאו

טעם כי אני[ בראתיו ואם עושה מעשה עמך אתה אוהבו ואם לאו אי ]מה  לרעך כמוך אני ה'ואהבת 

אתה אוהבו. רבי שמעון בן אלעזר אומר בשבועה גדולה נאמר דבר זה ואהבת לרעך כמוך. אני ה' 

 בראתיו אם אתה אוהבו אני נאמן לשלם לך שכר טוב ואם לאו אני דיין לפרוע: 

בין איש לאשתו אמ' המקום ספר שנכתב  אמ' ר' ישמעאל מה אם להטיל שלום: 353תוספתא שבתב

על אחת כמה  ,ספרי מינין שמטילין איבה בין ישראל לאביהם שבשמים ,בקדושה ימחה על המים

 ועליהן אמ' הכתו' הלא משנאיך ה' אשנא וגו' תכלית שנאה שנאתים וגו' ,וכמה שימחו הן והזכרותיהן

 וכו' 

בין ישראל לאביהם , יוצרים מחלוקת ואיבה מיםאיבה בין ישראל לאביהם שבש םשמטילי םיניספרי מ

, וכל בעלי המחלוקת שמטילים איבה וחילוק לב בין ישראל לבין עצמם דומים להם, והלא שבשמים

רבי ישמעאל למד ק"ו מהטלת שלום בין האיש לאשתו ולספרי המינים, והנה התבאר ששורש שלום 

 אחד הוא. 

הוספה לפרשת קרח מתוך כתב יד : 354ר( פרשת קרחמדרש תנחומא )בובסמך גדול לדבר, ראינו ב

מהו להציל כתבי הקדש בשבת, כך שנו  ,. ילמדנו רבינוו'רומי. ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי וג

רבותינו, כל כתבי קודש מצילין אותן מפני הדליקה בשבת, בין שקורין בהן, ובין שאין קורין בהן, אבל 

א"ל ר' טרפון אקפח את בני שאם יפלו ספרי  וכו' מפני הדליקה ין מצילין אותן בשבתספרי מינין א

מינין לתוך ידי, שאני שורפן עם אזכרותיהן, ואם יהא אחד רודף אחרי, שאני בורח לבית עובדי ע"ז, 

ואיני בורח לבית המינין, שעובדי ע"ז אינן מכירין את הקדוש ברוך הוא וכופרין בו, ]והללו מכירין 

, מי גרם לקרח לאבד וממיך אתקוטט וגו'ם אמר דוד הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוכופרין בו[, ועליה

מן העולם, אינו אלא שפירש למינות, וחלק על משה ועל אהרן, מנין ממה שקראו בענין ויקח קרח 

 שנאמר ולא יהיה כקרח וכעדתו. , כל המחזיק במחלוקת עובר בלאוהרי  וגו'.

 ,עובר בלא תעשה ,כל הנוטר לאחד מישראל בור מתחילבדי 355בביאור רבי יוסף מקרמניץ לסמ"ג

למה  ,ועוד .כדלעיל ,ולא נקיט כל הנוטר לחבירו ,למה נקיט אחד מישראל ,וקשה .שנאמר לא תטור

 ,כשם שאמרנו מותר לומר לשון הרע על בעלי מחלוקת ,אלא ודאי קאי אדלעיל .התחיל שלא לנטורלא 

 ,טובהלו ומ"מ אל ירגיל את עצמו שלא לעשות  וכו'הם כך מותר לנטור ל ,דהם אינם בכלל ישראל

ואעשה לך  ,אבל אני לא אהיה כמוך ,עשית לי כך וכךלו, ויאמר  ,ויפרש חטאיו ,אלא יעשה לו טובה

 . טוב

                                     

 .ז"פרק ט 'נוסחא א 352

 .'ג, ה"י 353

 .'הוספה סימן א 354

 .שלם א' בעמ' תקמ"א 355
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יש להנהיג לו' בתוך המי שבירך : 356מגן אברהםביאור רבי יוסף מקרמניץ זצ"ל לסמ"ג, כבר מובא ב

שהתינוק  ,ולברך המקשה לילד לכ"ע מותר ,תי לחזן א' שהיה נוהג כןשבת היא מלזעוק וכו' וכן ראי

קדמון, ס'  -וכו' ובטל אורות עכ"ל מהר"ר יוסף בביאורי סמ"ג  ,ויכריע כל העולם לכף זכות ,הוא צדיק

בהערת הרב המחבר מודיע, אשר כל דבריו מפי  358. ושם357כנסת הגדולה, ועוד, וראה הסמ"ג שלם

 רש שמותיהם, ואחד מהם רמ"א, ולא דבר אחד מלבי וכו' רבותיו הגאונים, שם פי

 ,כי המחלוקת נגד כולם מ"מ, חידוש בדבריו: דהם אינם בכלל ישראל, מעין לשון האדרת אליהו הנ"ל,

וכאן חידש שגם נטירה ונקימה, הרי הם מותרות כלפיהם. מכאן גם טענה  וכו' והם נקראים עמלקים

שום אדם מישראל. ואפשר דאפילו על בעלי המחלוקת שיש  לעיל:חפץ חיים נוספת נגד דברי ה

ג"כ אין לקבל לשון הרע, דהלא אין יוצא מכלל עמיתך  וכו'אומרים שמותר לספר עליו לשון הרע 

מו שביארנו כמה פעמים בשביל זה, אף דהוא איסור גדול עד מאוד, הלא יש לו מקום לטעות בזה, וכ

 וכו'  בכיוצא בזה

דוקא אם הוא  ,ספר לשון הרע על בעלי המחלוקתדמותר ל ע דמה שיש אומריםוד :359חפץ חייםוגם ב

מתוך זה  ,ויראו שאין הדין עמם ,רואה שעל ידי שיגלה לפני אנשים את גודל תרמיתם בזה הענין

אין שום חילוק בדבר. גם צריך לאלו הפרטים שאבאר. א(  ,אבל בלאו הכי ,תושבת המחלוקת

וך בזה על שמיעה ולא יסמ ,ידע מעצמו ,ו שהם בעלי מחלוקתשהדברים שעל ידן הוסכם בדעת

ג( אם  ולא מצד שנאה. ,שיכוין לתועלת הנ"ל אם לא שנתברר לו שהוא אמת. ב( צריך ,מאחרים

 ,הוכחה וכיוצא בזה צטרך לדבר עליהם, כגון על ידיבאופן אחר שלא י באפשרותו להשקיט המריבה

פן כשידעו בעלי המחלוקת מזה שאין  ,הוא ירא להוכיחםאסור לו לספר לשון הרע עליהם, אם לא ש

דעתו עמהם יפרו עצתו ושוב לא יהיה לו עצה איך לתקן את הדבר, אך בענין כזה צריך שיקול הדעת 

גדול ולא ימהר להחליט הדבר בדעתו להטיל שם בעלי המחלוקת על צד אחד רק שיתבונן היטב על 

  יכול לברר בדעתו הדין עם מי, שב ואל תעשה עדיף. פי התורה מי הם בעלי המחלוקת. ואם אינו

והגהת מיימוני  ,והביאו הסמ"ג במצותיו ,דמותר וכו'. כן הוא בירושלמי דפאה פ"א: 360באר מים חיים

ומה שכתבתי בשם י"א, הוא משום דהרי"ף והרא"ש בסוף פרק במה מדליקין בפ"ז מהלכות דיעות. 

 ,וגם הרמב"ם השמיטו מכלל דלא סבירא להו ,ירושלמי זהשהביאו כל עניני לשון הרע לא הביאו לה

 .361דוקא וכו'וכו'  דהרמב"ם לא סבירא ליה להיתר זה וכן כתב הגאון ר' רפאל ז"ל בספרו מרפא לשון

כ"כ בגליון הש"ס ירושלמי וז"ל לשון הרע על בעלי מחלוקת, עיין מ"א סימן קנ"ו, והטעם בזה כדי 

לדוד ענין אדוניהו שסיבב מחלוקת על מלכותו של שלמה  להשקיט המחלוקת כמו התם דהגידו

וכשנודע לדוד נשקט הריב וכו', ובזה נתיישב מה ששמעתי מקשים מהא דאמרינן במ"ק וקיי"ל כן 

בשו"ע חו"מ דשליח ב"ד יכול להגיד לב"ד כל החירופין ובזיונות שאמר לו הבעל דין ואין בזה משום 

יני האנשים ההם תנקר ופירש"י דאי לאו דשליח אמרו למשה לשון הרע, והש"ס יליף לה מדכתיב הע
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מנא הוי ידע, ואיך מוכח משם דשאני דתן ואבירם שהיו בעלי מחלוקת של משה, ולפמ"ש אתי שפיר 

 דשם פשיטא שלא היה לו להגיד דהרי מגדיל המדורה ועל כרחך דשליח בית דין מותר עכ"ל.

חרונים דנו בה, וראה החתם סופר שמציין לחיד"א אכן, קושייה ההיא מפורסמת, אשר רבים מן הא

בשם מקשים העולם, ולספר בית אברהם  362וילהרמסדורף תפ"ט -בדבר. בחיד"א מציין לעיון יעקב 

אלון בכות. דמשק אליעזר. כיו"ב שאר מפרשים.  ישראל. ע"ע בס' שמחת יהודה, ובמרפא לשון הנ"ל. -

. בכלל עניין הזה, עיין עוד 363ורט דאודר תנ"טפרנקפ -אמנם מצאתי שהקדימם בס' עמק יהושע 

 -. יפה מראה. דינא דחיי. אגדת אליהו. דברי שאול. כלי יקר 365. שולחן הערוך קצר364הקובץ על יד

 .367. ס' אהל דוד366מלכים. מקור חיים. ס' צפנת פענח על התורה. אוצרות חיים. ברכת שלמה. ישורון

דפירש רש"י פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי הא  ,ועוד יש לומר עוד מצאנו בס' צדה לדרך:

לכן פרשה זו יפה נדרשת  ,מותר לספר לשון הרע על בעלי המחלוקת י שאמרו רז"לר"ל לפ ,תנחומא

והטעם שאמרו : ס' מגלה עמוקות: אף על פי שהיא נדרשת במספר לשון הרע ,במדרש רבי תנחומא

שאמרתי על קרח בדברי רש"י פרשה זו  וכמו ,רבותינו ז"ל מותר לספר לשון הרע על בעל מחלוקת

  וכו' שמותר לפרסם ולדרוש ברבים ענין גלגולו של קרח ,יפה נדרשת

מ"מ, מלבד הסמ"ג והגה"מ, יש לציין סמ"ק שתי פעמים, בס' שערי תשובה ושערי העבודה הנ"ל 

 -הטורים בעל , בספר חסידים, אורחות חיים, אורחות צדיקים, לשון הרע -כד הקמח לרבינו יונה, ה

אבל לא  -שנאמר לא תלך רכיל  ,, מותר לומר לשון הרע על בעלי מריבהבירושלמי :פרשת קדושים

בס' עלי תמר. בפירוש  :אחריך ומלאתי את דבריךתעמוד על דם רעך. וכן מצינו בנתן הנביא ואני אבא 

בהגהות אל שו"ת  . מנורת מאור. בס' עץ חיים.368רבי יוחנן בן רבי ראובן מאוכרידא לשאילתות -ר"י 

 . הסדר אליהו זוטא.370. הפטריות שעם פי' רז"ה369מהר"י ווייל

במדרש רבי דוד הנגיד מבן רבי אברהם בן הרמב"ם, ממלא מקומם בנגידות מצרים, לחם נגד מתנגדי 

מותר  ;ומכאן אמרו עליהם השלום :371הרמב"ם, אשר יש ללמוד מדבריו דעתו בדעת רמב"ם, וז"ל שם

ומשום כך נתחייב  ",ואני אבא אחריך ומלאתי את דבריך: "כ"ש ,בעל המחלוקת לספר לשון הרע על

  .משום שהוא החזיק במחלוקת ,אדוניהו מיתה
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כאן נתפרש שאכן נתחייב אדוניהו מיתה משום שהחזיק במחלוקת, ומבואר שכל בעל מחלוקת כך 

אדניה לא נהרג א לעיל: דינו ומשפטו, ואין לו זכות קיום בעולם. אף כן המשמעות של לשון הבריית

  אלא בשביל שהיה בעל מחלוקת.

כלפי הרי"ף והרא"ש יש ליישב שעמודי הפסק אלו לא מקפידים ומדקדקים דרך כלל להביא אלא מן 

הבבלי, אבל לעולם מודים אף בדין הזה, והרמב"ם מקצר בהלכות דעות, ולא זכר איסור מחלוקת 

, ובהשגות רמב"ן 373, שם372ספר המצוות לרמב"םכלל, לבד מלא תתגודדו בבתי הדינים, ראה ה

 לשורשים שם. 

וארחיב הדיבר במ"ש בסוף ספר צפנת פענח  :374אהבת דודבעיקר דברינו, מצאנו דברים מפורשים ב

במשז"ל אין בן דוד בא עד שיכלו גסי הרוח  ,חדש להרב החסיד מהר"י תלמיד מהר"י בעש"ט

והיינו שנעשה  ,כמ"ש בברכות דף ל"ג ,מקדש בימיוכאלו נבנה בית ה ,כי אדם שיש בו דעת ,מישראל

ואם נסתלק הדעת  ,מקדש למטה ע"י דעת הכולל חכמה ובינה נגד מקדש של מעלה לחברן וליחדן

אחר שהוא גורם החרבן על ידי  ,א"כ מעכבין ביאת המשיח וכו'והסיבה לשון הרע  ,גורם חרבן בה"מ

על ידי שנסתלק הדעת גרם  ,נכרתו ,מבלי הדעתוז"ש נדמו עמי  ,והאריך בזה עש"ב ,סילוק הדעת

כמו שפירשו  ,כלפי הכהנים ,ואמאסך מכהן לי ,וגרמת החרבן וכו'כי אתה הדעת מאסת  ,החורבן

במעשה  ,כל מי שאין בו דעת נבילה טובה הימנו ,ויחרב הבית. ובזה אפשר דרך הלציי ,המפרשים

וא"ל אליהו ז"ל  ,ואמר ריב"ל זה סר"ח העודף ,אליהו הנביא זכור לטוב וריב"ל שראו נבילה מוסרחת

וז"ש כל  ,ואמר זה יותר סרחון מהנבילה ,ואליהו ז"ל סתם נחיריו ,ואח"ך עבר איש גאה ,לבנים שיניה

ולגאה  ,שאינו מספר בגנות נבילה ,ומזה נולד שהוא גס רוח נבילה טובה הימנה ,מי שאין בו דעת

 ,ומותר לדבר לשון הרע על בעלי המחלוקת ,לה"רמספר בגנותו. והטעם כי הגאה בעל מחלקת ו

 כמ"ש בירושלמי:

 ואם נסתלק הדעת גורם חרבן בה"מהדעת שבה החיבה והחיבור, שורש בניין המקדש משמשת, 

וכו' וכל אדם שאין לו דעה, הנה הוא עצמו בעל מחלוקת ולשון הרע, אשר מותר לומר לשון הרע עליו, 

 ו.להתיר דמ םשיהיו מבק העילואסור לרחם עליו, ו

 את והב

: 375ברכותתלמוד תורה נתפסת אפוא בתורת דיבורי אהבה המקשרים בין העוסקים בה. הגמרא 

אמר רב יהודה אמר שמואל: השכים לשנות, עד שלא קרא קריאת שמע צריך לברך, משקרא קריאת 

ראיתה  מיכן אמרו אם: 376רבה תנא דבי אליהוובשמע אינו צריך לברך, שכבר נפטר באהבה רבה. 

אל תהרהר עליו למחר, שמא עשה תשובה בלילה, שנאמר ]בלילה[ תלמיד חכם שעשה עבירה ביום 

אין אהבה  ,כל פשעים תכסה אהבה, שנאה תעורר מדנים על מאלפי זהב וכסף טוב לי תורת פיך

, הא למדתה שכל המספר אחר מיעוטי ריקושנאמר אם ימלאו העבים גשם על הארץ י ,אלא תורה

                                     

 .'שורש ח 372

 .ה"מצות לא תעשה מ 373

 .לשבת הגדול - 'דרוש ב 374

 .'א, ב"י 375

 .'פרשה ג 376



 ַלֵלָבב

27 

 

כסים ערותו של ים ומה מים מ :377שיר השירים רבהוב תלמידי חכמים מספר אחר שכינה.]מיטת[ 

וכו'  תורה מכסים ערותן של ישראל שנאמר ועל כל פשעים תכסה אהבהכמים לים מכסה כך  שנא'

 . 378מדרש תהליםוב

מכאן היבט חדש לגבי כל אותם מאמרים מרובים בחז"ל שמפליגים במעלת וחובת ת"ת, שתילמד 

  א בחבורה, וכמו;דווק

רבי חנינא בן תרדיון אומר שנים שיושבין ואין ביניהן דברי תורה הרי זה מושב  :379אבות תמשנ .2

לצים שנאמר ובמושב לצים לא ישב אבל שנים שיושבין ויש ביניהם דברי תורה שכינה ביניהם 

ראי ה' שנאמר אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו לי

ולחושבי שמו אין לי אלא שנים מנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שהקדוש ברוך הוא קובע 

 לו שכר שנאמר ישב בדד וידום כי נטל עליו:

רבי חלפתא איש כפר חנניה אומר עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרויה ביניהם  :380ושם .2

ר ואגודתו על ארץ יסדה ומנין אפילו שנאמר אלהים נצב בעדת אל ומנין אפילו חמשה שנאמ

שלשה שנאמר בקרב אלהים ישפוט ומנין אפילו שנים שנאמר אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו 

ויקשב ה' וישמע וגו' ומנין אפילו אחד שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך 

 .381ברכות וברכתיך:

אין התורה נקנית אלא בחבורה. כדרבי עשו כתות כתות ועסקו בתורה, לפי ש -הסכת : 382ברכות .3

חרב על  -יוסי ברבי חנינא, דאמר רבי יוסי ברבי חנינא: מאי דכתיב חרב ]אל[ הבדים ונאלו 

שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה. ולא עוד אלא שמטפשים, כתיב 

ר ואשר חטאנו. איבעית שנאמ -הכא ונאלו, וכתיב התם אשר נואלנו. ולא עוד אלא שחוטאים 

 אימא מהכא נואלו שרי צען. 

אמר רבי חמא ברבי חנינא: מאי דכתיב ברזל בברזל יחד, לומר לך: מה ברזל זה, : 383תענית .1

אף שני תלמידי חכמים מחדדין זה את זה בהלכה. אמר רבה בר בר  -אחד מחדד את חבירו 

אם ה', לומר לך: מה אש אינו חנה: למה נמשלו דברי תורה כאש, שנאמר הלא כה דברי כאש נ

אף דברי תורה אין מתקיימין ביחידי. והיינו דאמר רבי יוסי בר חנינא: מאי דכתיב  -דולק יחיד 

אמר רב נחמן בר יצחק: למה נמשלו דברי תורה כעץ, שנאמר עץ  וכו'חרב אל הבדים ונאלו 

מידי חכמים, קטנים אף תל -חיים היא למחזיקים בה, לומר לך: מה עץ קטן מדליק את הגדול 

מחדדים את הגדולים. והיינו דאמר רבי חנינא: הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי, 

 ומתלמידי יותר מכולן.
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היו ב' תלמידי חכמים מתכסים  -וא"ר אילעא בר יברכיה: אלמלא תפלתו של חבקוק : 384סוטה .1

לך בקרב שנים חייהו, אל בטלית אחת ועוסקין בתורה, שנאמר: ה' שמעתי שמעך יראתי ה' פע

תקרא בקרב שנים אלא בקרוב שנים ואמר ר' אילעא בר יברכיה: שני תלמידי חכמים המהלכין 

ראוין לישרף באש, שנאמר: ויהי המה הולכים הלוך ודבר והנה  -בדרך ואין ביניהן דברי תורה 

א בר יברכיה: שני ראוין לישרף. וא"ר אילע -רכב אש וגו', טעמא דאיכא דיבור, הא ליכא דיבור 

אחד מת ואחד גולה, שנאמר: לנוס שמה  -ת"ח הדרין בעיר אחת ואין נוחין זה לזה בהלכה 

רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת, ואין דעת אלא תורה, שנאמר: נדמו עמי מבלי הדעת. 

 .385תענית

ידו, מאי את אויבים בשער? אמר רבי חייא בר אבא: אפי' האב ובנו, הרב ותלמ: 386קידושין .1

שעוסקין בתורה בשער אחד נעשים אויבים זה את זה, ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים 

  זה את זה, שנאמר: את והב בסופה, אל תקרי בסּוָפה אלא בסֹוָפּה.

זה דורו של חזקיה,  -זה דורו של משה ויהושע, והבל היפי  -דבר אחר: שקר החן : 387סנהדרין .7

ל רבי יהודה ברבי אילעאי. אמרו עליו על רבי יהודה ברבי זה דורו ש -יראת ה' היא תתהלל 

 אילעאי שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורה.

ורבנן, ואיתימא  וכו'מאי דכתיב: אוהב כסף לא ישבע כסף ומי אוהב בהמון לא תבואה? : 388מכות .8

לו תבואה. יהבו ביה  -רבה בר מרי אמר: מי אוהב בהמון לו תבואה, כל האוהב )למלמד( בהמון 

לו תבואה. והיינו דא"ר  -רבנן עינייהו ברבא בריה דרבה. רב אשי אמר: כל האוהב ללמוד בהמון 

 -רבינא אמר: כל האוהב ללמד בהמון  וכו'יוסי בר' חנינא, מאי דכתיב: חרב אל הבדים ונואלו? 

 כו'לו תבואה ו

לל ולא בית הלל מבית שמיי אלא לא נמנעו בית שמיי לישא נשים מבית ה :389תוספתא יבמות .2

 .שנ' האמת והשלום אהבו ,נהגו האמת והשלום ביניהן

ר' הונא בשם ר' אחא מנין אתה  ,יולד חכם ישמחו בו :390בראשית רבה פרשת תולדות .25

אומר שכל מי שיש לו בן יגע בתורה שהוא מתמלא עליו רחמים תלמוד לומר בני אם חכם לבך 

מנסיא א' אין לי אלא לב אביו בשר ודם מנין שאפילו הקדוש  ר' שמעון בן ,ישמח לבי גם אני

 וכו'ברוך הוא מתמלא עליו רחמים בשעה שיגע בתורה תלמוד לומר ישמח לבי גם אני 

ר'  וכו'וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו  :391בראשית רבה פרשת וישב .22

  נחמיה א' שכל הלכות שמסר שם ועבר ליעקב מסרן לו.
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חבר, קורין לכל תלמיד חכמים. וכן קורין לתלמידי : 392דמאי -פירוש המשנה לרמב"ם ה .22

חכמים חברים. וקראום בשם זה מפני שחברותם זה לזה היא החברות האמתית מפני שהיא 

 לשם שמים. 

אמרו: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, : 393יבמותמכאן לחומר מיוחד המפורש ב

טיפרס, וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם, עד שבא מגבת עד אנ

ר"ע אצל רבותינו שבדרום, ושנאה להם ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם 

הם העמידו תורה אותה שעה. תנא: כולם מתו מפסח ועד עצרת. אמר רב חמא בר אבא, ואיתימא 

  בר אבין: כולם מתו מיתה רעה. מאי היא? א"ר נחמן: אסכרה. ר' חייא

שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לר' עקיבה מגבת ועד  :394בראשית רבה פרשת חיי שרהוב

אנטיפטריס וכולהון מתו בפרק אחד, למה שהיתה עיניהם צרה אילו באילו, ובסוף העמיד שבעה, ר' 

ור' אלעזר בן שמוע ור' יוחנן הסנדלר ור' אליעזר בן יעקב, ואית מאיר ור' יהודה ר' יוסי ור' שמעון 

דאמ' ר' יהודה ור' נחמיה ור' מאיר ור' יוסי ור' שמעון בן יוחי ור' חנניה בן חכינאי ור' יוחנן הסנדלר, 

אמר להם בניי הראשונים לא מתו אלא שהיתה עיניהם צרה בתורה אילו באילו אלא תנו דעתכם שלא 

 .עמדו ומלאו כל ארץ ישראל תורה תעשו כמעשיהם,

 אמרת ה' צרופה

ויעל עשנו כעשן הכבשן מה כבשן זה בודק את החביות  :פרשת יתרו -מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי 

מהן יוצאות ליין ומהן יוצאות לשמן ומהן יוצאות חרוזות כך דברי תורה בודקין את בני אדם וכן הוא 

  מקבילות. וות אלא לצרוף בהן את הבריות.אומר אמרת ה' צרופה הא לא ניתנו מצ

אפשר דרך רמז שלצרוף, ובמדרשים אחרים לצרף בהם את הבריות, ר"ל לצרף את הבריות ולאחד 

 ולחבר ביניהם. 

גדול השלום, שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר "דרכיה, רמב"ם שלהי הלכות חנוכה: 

 .וכל נתיבותיה, שלום" דרכי נועם;

, אמר ר' אלכסנדרי שני חמרים היו כוננת מישריםאתה : 395תנחומא )בובר( פרשת משפטיםמדרש 

מהלכין בדרך, והיו שונאין זה את זה, רבץ לו חמורו של אחד מהם, ראה אותו חבירו, ועבר, משעבר 

, מיד חזר וטען עמו, התחיל לשיח בלבו ]וגו' עזב תעזב עמו[ אמר כתיב בתורה כי תראה חמור שונאך

כך היה פלוני אוהבו ולא הייתי יודע, נכנסו להם לפונדוק ואכלו ושתו, מי גרם להם שעשו שלום,  אמר

  על ידי שהביט זה בתורה, אתה כוננת מישרים וגו', איזה זה, זה משפט.

אתה כוננת מישרים. אמר ר' אלכסנדרי אתה כוננת ישרות בעולמיך, יש לו לאדם  :396רש תהליםמד

כנס עמו לדין, והן מקבלין עליהם מה שהדין יוצא ועושין שלום, הוי אומר אתה דין עם חבירו, והוא נ
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כוננת מישרים. אדם יוצא לדרך וראה חמורו של חבירו רובץ תחת משאו, הולך ונותן לו יד ומסייעו 

לטעון ולפרוק, והן נכנסין לפונדק והוא אומר כך פלוני אוהב אותי, ואני הייתי סבור שהוא שונאי, מיד 

רין זה עם זה ונכנס השלום ביניהם, מי גרם לזה שיעשו שלום ויעשו אוהבין, על ידי ששמר מה מדב

, הדא הוא ב לו עזוב תעזוב עמו[שכתוב בתורה כי תראה חמור שנאך רובץ ]תחת משאו וחדלת מעזו

 . עם וכל נתיבותיה שלוםדכתיב דרכיה דרכי נו

"כי תראה חמור שנאך"; , באמרך אנשים כוננתפשרה ושימת שלום בין  -אתה כוננת מישרים  רש"י:

ו ולנשקו? ולא ידבנו לבו לחבק ,; ומי הוא שיראה את שונאו גומל לו חסד זה"כי תפגע שור אויבך"

 אפשר שלפני רש"י היה נוסח אחר קצת ממדרש תנחומה הנ"ל. .תנחומא

 לאהבה 

בשביל שאעשיר בשביל לאהבה את ה' אלהיכם, שמא תאמר הריני למד תורה : 397ספרי פרשת עקבה

שאקרא רבי בשביל שאקבל שכר לעולם הבא תלמוד לומר לאהבה את ה' אלהיכם, כל שאתם עושים 

לאהבה, שמא תאמר הריני למד תורה בשביל שאיקרא חכם : 398ושם לא תהו עושים אלא מאהבה.

וסוף בשביל שאשב בישיבה בשביל שאאריך ימים לעולם הבא תלמוד לומר לאהבה, למוד מכל מקום 

הכבוד לבוא, וכן הוא אומר עץ חיים היא למחזיקים בה וגו' ואומר כי חיים הם למוצאיהם ואומר תתן 

לראשך לוית חן בעולם הזה, עטרת תפארת תמגנך בעולם הבא, אורך ימים בימינה לעולם הבא 

ם בשמאלה עושר וכבוד בעולם הזה. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר עשה דברים לשם פעולתם דבר בה

 .401שמונה פרקים -מסכת אבות  שם .400סנהדרין 'מספירוש המשנה לרמב"ם . 399נדריםלשמם. 

  .402הלכות תשובהברמב"ם 

לוהיך, גם לרעך כמוך. תורה לשמה היא -הרי שפירוש לשמה היא לשם אהבה. האהבה היא לשם א

רבי : 403תאבו תמשנלשם אהבה ואחווה ושלום ורעות שבין האדם למקום ובין האדם לחברו דווקא. 

מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ולא עוד אלא שכל העולם כלו כדי הוא לו 

נקרא ריע אהוב אוהב את המקום אוהב את הבריות משמח את המקום משמח את הבריות ומלבשתו 

נין ענוה ויראה ומכשרתו להיות צדיק וחסיד וישר ונאמן ומרחקתו מן החטא ומקרבתו לידי זכות ונה

ממנו עצה ותושיה בינה וגבורה שנאמר לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה ונותנת לו מלכות וממשלה 

וחקור דין ומגלין לו רזי תורה ונעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק והוי צנוע וארך רוח ומוחל על 

  שם ברשימת מ"ח קנייני התורה. עלבונו ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים:
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אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא: תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר וכל : 404רכותבוב .2

בניך למודי ה' ורב שלום בניך, אל תקרי בניך אלא בוניך. שלום רב לאהבי תורתך ואין למו 

מכשול יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך למען בית ה' 

 מקבילות.ך ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום. אלהינו אבקשה טוב ל

אמר רבי אלכסנדרי: כל העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה : 405סנהדרין .2

ובפמליא של מטה, שנאמר או יחזק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי. רב אמר: כאילו בנה 

כסיתיך לנטע שמים וליסד ארץ  פלטרין של מעלה ושל מטה, שנאמר ואשם דברי בפיך ובצל ידי

]רבי יוחנן אמר[: אף מגין על כל העולם כולו, שנאמר ובצל ידי כסיתיך, ולוי אמר: אף מקרב את 

  וכו'הגאולה, שנאמר ולאמר לציון עמי אתה 

בפמליא  רב ספרא בתר צלותיה אמר הכי: יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתשים שלום: 406ברכות .3

ה, ובין התלמידים העוסקים בתורתך, בין עוסקין לשמה בין עוסקין של מעלה ובפמליא של מט

 שלא לשמה. וכל העוסקין שלא לשמה, יהי רצון שיהו עוסקין לשמה. 

אמר רב יהודה אמר רב: מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר : 407בבא מציעאובגמרא 

ולא פירשוהו, אמרו נביאים ולא אמרו חכמים דבר פי ה' אליו ויגדה על מה אבדה הארץ, דבר זה 

פירשוהו, עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו. שנאמר ויאמר ה' על עזבם את תורתי אשר נתתי 

נדרים. במפרשים מבואר שלא למדו לפניהם. אמר רב יהודה אמר רב: שלא ברכו בתורה תחילה. 

 תורה לשמה.

ה נתת תורת כל אחד ואחד בידו. לדרכינו, הברכה היא מאחדת תורת כל בני ישראל, אשר בלעדי

משרבו תלמידי שמיי והלל שלא שימשו כל צרכן הרבו מחלוקות בישראל ונעשו : 408תוספתא חגיגהב

זאת עשו קחו לכם מחתות  :410מדרש תנחומא )בובר( פרשת קרח. וב409סוטה וכו' ושםשתי תורות 

כוכבים טעיות הרבה בדי . מה ראה לומר להם כך, אמר להם בדתי העועדתו[ ותנו בהן אש]קרח וכל 

]ונימוסין[ הרבה, וכומרין הרבה, כולם מתקבצין בבית אחד, ואני אין לי אלא ה' אחד, ותורה אחת,  יש,

ומשפט אחד, ומזבח אחד, כהן גדול אחד, ואתם מאתים וחמשים איש, מבקשים כהונה גדולה, אף 

 וכו' רש"י.אני רוצה בכך, לכך אתה וכל עדתך הנועדים על ה' 

רה לשמה היינו השלמה, האחידה והמאוחדת, אותיות של לשמה ושלמה הם שוות. אחד הוא התו

שלם במנחות. מקצת קדמונים דוגמת רמב"ם ועוד, מפרשים לא בירכו בתורה תחילה, היינו בקריאת 

 תורה הציבורית שתיקנו בביהכ"נ לרבים.
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אגד ולזמן הקהל כולו ולצרף מסתבר שברכת תורה ההיא, מעין הזימון הוא בברכת מזון, המכוון ל

כיצד מזמנין בג' אומר נברך בג' והוא אומר ברכו בעשרה אומר  :411ברכות תמשנציבור בברכה, וב

נברך לאלהינו בעשרה והוא אומר ברכו אחד עשרה ואחד עשרה רבוא במאה אומר נברך לה' אלהינו 

והוא אומר ברכו ברבוא במאה והוא אומר ברכו באלף אומר נברך לה' אלהינו אלהי ישראל באלף 

אומר נברך לה' אלהינו אלהי ישראל אלהי הצבאות יושב הכרובים על המזון שאכלנו ברבוא והוא 

ר' יוסי הגלילי אומר לפי רוב הקהל הן מברכין שנאמר במקהלות ברכו אלהים ה'  וכו'אומר ברכו 

טין אומר ברכו את ה' ממקור ישראל אמר רבי עקיבא מה מצינו בבית הכנסת אחד מרובין ואחד מוע

מנין לברכת התורה לפניה  וכו' אמר רב יהודה: 412גמרא שם רבי ישמעאל אומר ברכו את ה' המבורך:

. 414פרשת האזינו ספרי. 413וכו' ושם שנאמר: כי שם ה' אקרא הבו גדל לאלהינו -מן התורה 

' חנינא בן אחי ר' ר וכו'אין לי אלא אכילת מזון שטעון ברכה לפניו ולאחריו תורה מנין : 415מכילתא

יהושע אומר הרי הוא אומר כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו, כי שם השם אקרא זה המברך, הבו 

גודל לאלהינו אלו העונים אחריו ומה הן עונים אחריו ברוך יי המבורך לעולם, וכשהוא קורא בשמו יהו 

רבי אומר זכר צדיק לברכה  ,חדיועונין אחריו בשכמל"ו. וכן דוד אומר גדלו ליי' אתי ונרוממה שמו י

 :שנ' צדיק ה' בכל דרכיו וגו' לברכה אמן: פתרון תורה ,כשהוא מזכיר את הצדיק צדיק חי העולמים

ר' יהושע אומ', כי שם ה' אקרא זה הקורא  מה שיברך אדם על התורה, חנניה בן אחי ,ילמדנו רבנו

א כך שאומ' בבית הכנסת ברכו את ה', ר' בתורה, הבו גדל לאל', אילו שעונין אחריו. אמ' ר' עקיב

 במקבילות. ישמעאל מוסיף המבורך. 

שנצטוינו להודות לשמו ית' בכל  :416שכחת העשין -השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם מכאן ל

עת שנקרא בתורה על הטובה הגדולה שעשה לנו בתתו תורתו אלינו והודיענו המעשים הרצויים לפניו 

ם הבא. וכאשר נצטוינו בברכה אחר כל האכילה כן נצטוינו בזו. ובשלישי שבהם ננחל חיי העול

וכו'  שלברכות אמרו מנין לברכת התורה לפניה מן התורה שנ' כי שם י"י אקרא הבו גודל לאלהינו

והעולה מזה שברכת התורה לפניה מצות עשה דאורייתא. ובגמרא דבני מערבא אמרו כתוב בתורה 

ברכה לאחריה מה כתוב בה לפניה כי שם י"י אקרא הבו גודל לאלהינו  ברכה לפניה ואין כתוב בה

  וכו'וכו' מכלל זה מתבאר שהברכה הזו מן התורה 

כי כל התורה כולה  ,עוד יש בידינו קבלה של אמת: הקדמה לבראשיתלשיטתו ברמב"ן מן האפשר ש

היא שמותיו של הקב"ה,  כל שקורא בתורה,וכו' וכי שם י"י אקרא, ר"ל שמותיו של הקדוש ברוך הוא 

הבו גודל שחייב בברכה. הפשטות אמנם אשר מדובר בקריאת תורה הציבורית שבביה"כ דווקא, לכן 

 נאמר כי שם י"י אקרא, ע"ד זימון הרבים ממש, עם דרשות דומות אחרות כיו"ב. 

ירכו מ"מ למדנו בעיקר ברכת תורה הנדרשת מן התורה, והרי היא ברכת רבים בקהל ציבור. שלא ב

בתורה תחילה היינו ביטול ברכה המאחדת תורתם, ברך בשורש אותיות רכב, כמין הרכבה והברכה 

                                     

 '., ג'ז 411

 .'א, א"כ דף 412

 .'ה, א"מ 413

 .ו"פיסקא ש 414

 .ז"מסכתא דפסחא פרשה ט -דרבי ישמעאל בא  415

 .ו"מצוה ט 416
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שלמה. לשמה היא בתורה המאהבת, כאשר בהעדר  –המחברת, אשר בברכה הופכת תורה לשמה 

 ברכה, התורה היא שלא לשמה. 

שיהא שם  -ה' אלהיך  אביי אמר: כדתניא, ואהבת את וכו'היכי דמי חילול השם? : 417יומאובגמרא 

באמונה, ]שמים מתאהב על ידך, שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהא משאו ומתנו 

אשרי אביו שלמדו תורה, אשרי רבו שלמדו  -בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו [ ודבורו

יו, כמה מתוקנים ראו כמה נאים דרכ -תורה. אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמדו תורה 

מעשיו, עליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. אבל מי שקורא ושונה ומשמש 

 -ואין משאו ומתנו באמונה, ואין דבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו  ,תלמידי חכמים

דו תורה, פלוני שלמד תורה אוי לו לפלוני שלמד תורה, אוי לו לאביו שלמדו תורה, אוי לו לרבו שלמ

ראו כמה מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו! ועליו הכתוב אומר באמר להם עם ה' אלה ומארצו  -

  יצאו.

בפשטות, דברים אלה נוגעים בחילול השם ובקידוש השם, אמנם לדרכינו מסתבר שאף גדרי התורה 

ת י"א, שהוא מעין עניין הפסוק לשמה ושלא לשמה נשנו בזה. הרי הכול נלמד מהכתוב ואהבת א

לאהבה את י"א, אשר משם נדרש לשמה הנ"ל בספרי, זה נמצא בפרשת שמע בפתיחתה, וזה נמצא 

ה ֶאת־ְיָיָּ֧ ֱאֹלֵהיֶכֹ֛ם בפרשת והיה אם שמוע בפתיחתה, ואף חכמים תקנום בק"ש יחד, מלבד  ְלַאֲהָבַ֞

ֹו: יו ּוְלָדְבָקה־בֵֽ ֶכת ְבָכל־ְדָרָכֵ֖  שך, כי הרי שניהם נדרשו בעניין לשמה התם בספרי. המופיע בהמ ָלֶלֵ֥

שיהא שם שמים  -מדרשם ואהבת  מ"מ, לשמה היא באהבה, ואהבה היא לשמה. נמצא אפוא שאף

קיום לשמה הוא, בעוד היפוכו היא בחינת שלא לשמה ודאי. יש לציין עוד המופיע  מתאהב על ידך,

 ",ואהבת את ה' אלקיך"על מה שאמרו תניא  ,שמעתי מרבי איסר זלמן זצ"ל: 418בספר מחשבת מוסר

שהחיוב שיהיה שם שמים מתאהב על  ,ואמר על כך הגרא"ז וכו'שיהא שם שמים מתאהב על ידך 

 ". בכל לבבך ובכל נפשך"שהרי המשך הפסוק הוא  ",בכל לבבך ובכל נפשך"אף הוא עד כדי  ,ידך

ואמר רבי : 419סוכהברו, מצאנו בדברים מפורשים ברוח זו, המחברת לשמה ומידות שבין האדם לח

אלעזר: מאי דכתיב פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה 

זו היא תורה שאינה של חסד.  -זו היא תורה של חסד, שלא לשמה  -של חסד? אלא: תורה לשמה 

  יא תורה שאינה של חסד.זו ה -זו היא תורה של חסד, שלא ללמדה  -איכא דאמרי: תורה ללמדה 

ואמר כי התורה לשמה היא התורה של חסד. וזה מפני כי התורה עצמה היא : 420נתיבות עולםובס' 

כמו שהוא החסד שהוא טוב הגמור, וזה שאמרו כי תורה תחלתה גמילות חסדים וסופה  ,הטוב הגמור

ור. ולכך אם למד , וכל זה מפני כי התורה היא הטוב הגמסדים כדאיתא במסכת סוטהגמילות ח

שזהו עצמה של תורה הטוב הגמור, אבל אם למוד התורה שלא  ,נקראת תורת חסד ,התורה לשמה

בגמרא תורה לשמה זו היא תורה של חסד. יש לפרש  :ערוך לנרובס' אין זה עצמה של תורה.  ,לשמה

                                     

 .'ו, א"פ 417

 א' עמ' תק"ז. 418

 .'ט, ב"מ 419
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ל חסד ע"פ מאמר התנא כל העוסק בתורה לשמה אוהב את המקום אוהב את הבריות וזהו תורה ש

  וכו'שפירושו אהבה 

 -רבא רמי: כתיב כי גדל עד שמים חסדך וכתיב כי גדל מעל שמים חסדך, הא כיצד? כאן : 421פסחים

בעושין שלא לשמה. וכדרב יהודה, דאמר רב יהודה אמר רב: לעולם יעסוק  -בעושין לשמה, וכאן 

גדול  :רבינו חננאלוב בא לשמה. -אדם בתורה ובמצות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה 

שאע"פ  ,כי גדול עד שמים חסדך אלו העושין שלא לשמה ,מעל שמים חסדך אלו העושין לשמה

 וכו' הרי היחס של לשמה וחסד. כדרב יהודה אמר רב  ,שעושין שלא לשמה יש להם חסד

וש אמר רבי יצחק: מאי דכתיב מה תתהלל ברעה הגבור חסד אל כל היום, אמר לו הקד: 422סנהדריןוב

ברוך הוא לדואג: לא גבור בתורה אתה, מה תתהלל ברעה? לא חסד אל נטוי עליך כל היום? ואמר 

רבי יצחק: מאי דכתיב ולרשע אמר אלהים מה לך לספר חקי. אמר לו הקדוש ברוך הוא לדואג הרשע: 

מה לך לספר חקי? כשאתה מגיע לפרשת מרצחים ופרשת מספרי לשון הרע מה אתה דורש בהם? 

, וביד דכתיב ותורת חסד על לשונה -חכם בתורה אתה  לא -לא חסד תורה עליך  :רש"יל מיוחס

 רמ"ה. 

דבר אחר ואני בחסדך בטחתי. בתורתך, שכתוב בה ותורת חסד על לשונה.  :423מדרש תהליםה

]דבר אחר[ חסד אל כל היום. אמר דוד לדואג אדם שהוא עסוק בחסד אל כל היום, זה תורה,  :424ושם

רת חסד על לשונה, יעסוק בדברים הללו, ותעשה תורתך פלסתר, ברעה הגבור. דבר שנאמר ותו

אחר חסד אל כל היום. אדם שעושה חסד עם האל דבר קשה כביכול שכל מי שעוסק בתורה כאלו 

וכן את מוצא משה  :425שםעושה חסד עם האל, ואתה עסוק במלשינות בלשון הרע, ברעה הגבור. 

  וכו'שנאמר ותורת חסד על לשונה  נתן להם התורה שנקראת חסד,

ויבא אלהים את אשר שאל, מלמד שנתן לו מה ששאל ולהם נתן מה ששאלו, שנאמר : 426מכילתא

הא כיצד,  -רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם ה', ואומר עשיר ורש נפגשו עושה כלם ה'. 

קונה חיי עולם וזה קונה חיי תלמיד ששימש את הרב והרב רוצה להשנותו, מאיר עיני שניהם ה', זה 

עולם; אבל תלמיד ששימש את הרב והרב אינו רוצה להשנותו, עושה כלם ה', מי שעשה זה חכם 

  סוף יעשהו טפש ומי שעשה לזה טפש סוף יעשהו חכם.
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 מגן אברהם

זהו  -זהו שאומרים אלהי אברהם, ואברכך  -אמר רבי שמעון בן לקיש: ואעשך לגוי גדול : 427פסחים

תלמוד לומר  -זהו שאומרים אלהי יעקב, יכול יהו חותמין בכולן  -ים אלהי יצחק, ואגדלה שמך שאומר

  בך חותמין, ואין חותמין בכולן. -והיה ברכה 

חסד לאברהם. מאחר שחותמו של הקב"ה אמת, דין נותן לחתום  -הכתוב אומר תיתן אמת ליעקב 

תחלתה גמילות  -דרש ר' שמלאי: תורה : 428הסוטביעקב. מ"מ, באברהם חותמים, דהיינו בחסד, ע"ד 

וכן דוד משבח כל ארחות : 429מדרש תנחומא )בובר( פרשת ויראוב וכו' חסדים וסופה גמילות חסדים

 ה' חסד ואמת, מהו כל ארחות ה' חסד ואמת, התורה תחלתה חסד, וסופה חסד, ואמצעיתה חסד

 . ובבראשית רבתי. 430פרשת חיי שרה ושם וכו'

אבות ז וסימן לדור אחרון החותם בחסד דווקא. חסד תתחלף ותתהפך בחתם. בהחתימה היא רמ

פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים והיה ר' יהושע הולך אחריו וראה בית : 431נתן דרבי

המקדש חרב אמר ר' יהושע אוי לנו על זה שהוא חרב מקום שמכפרים בו עונותיהם של ישראל. א"ל 

לנו כפרה אחת שהיא כמותה ואיזה זה גמילות חסדים שנאמר כי חסד חפצתי ולא  בני אל ירע לך יש

 וכו' מקבילות.זבח 

אחד היה אברהם. אחד תתחלף ותתהפך בחסד. סוד המגן הוא בחסד דווקא. אברהם אוהבי הוא 

עלת אברהם וזוהי מ: 432פירוש המשנה לרמב"ם מסכת סנהדריןהלשון המופיע ב משל של לשמה.

העובד מאהבה, עוסק בתורה ובמצוות והולך  ובפ"י מהלכות תשובה: וכו' עובד מאהבהאבינו שהיה 

אלא עושה  לא מפני דבר בעולם, לא מפני יראת הרעה, ולא כדי לירש הטובה:--בנתיבות החכמה

האמת, מפני שהוא אמת; וסוף הטובה לבוא בכלל. ומעלה זו היא מעלה גדולה עד מאוד, ואין כל 

א מעלת אברהם אבינו, שקראו הקדוש ברוך הוא אוהבו לפי שלא עבד אלא חכם זוכה לה. והי

מאהבה. והיא המעלה שציוונו בה הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבנו, שנאמר "ואהבת, את ה' 

 וכו' אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך, ובכל מאודך" 

מלמד על מעלת בך חותמים, בסמל של לשמה, הנשארת מעל שמים, לעולם ולנצח. חסד לאברהם 

אהבה ולשמה היוצאות מן החסד דווקא. שנאת חינם פגיעה היא בתורה לשמה, ועל כן נאבדה הארץ, 

ולב בנים, בתורתם, על אבותם, לשמה, ובזה  -עד והשיב לב אבות, דוגמת אברהם בחסד, על בנים 

לבני יש בה ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה.  –הגאולה והישועה. וזוכר חסדי אבות 

האותיות של לב. כאן נרמז והשיב וגו', ולמען שמו באהבה, היא בחינת תורה לשמה, וזוכר חסדי 

 אבות, שכל מעשיהם לש"ש, מעל שמים. 
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כענין שנאמר ותאמר אסתר  ,שהיה אומר דבר בשם אומרו ,ר' יאשיה אומר :433מטות פרשת ספריב

שנאמר ר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, וכל האומר דב: 434מסכת כלהוב וכו' למלך בשם מרדכי

  וכו' האומר דבר בשם אומרו בחינת והשיב לב אבות על בנים וגו' ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי

ד"א כמגדל דוד צוארך. זה אברהם, כשם שכל איבריו של גוף תלוין בצואר, כך  :435אגדת בראשיתוב

לוי עליו, עושה חסד לאלפים, דבר צוה כל ישראל תלוין באברהם, שנאמר מגן אברהם, אלף המגן ת

  וכו' לאלף דור, בזכות אברהם נתלה עליו עד אלף דור, בזכות ג' האבות על אחת כמה וכמה

 בתורה ובגמילות חסדים

תניא נמי הכי, רבי נתן אומר: מנין שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלתן של רבים, : 436ברכות .2

לי וגו'. אמר הקדוש ברוך  -ה בשלום נפשי מקרב שנאמר: הן אל כביר ולא ימאס, וכתיב: פד

מעלה אני עליו כאילו פדאני, לי  -הוא כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הצבור 

 ולבני, מבין אומות העולם. 

א"ר יוחנן משום ר"ש בן יוחאי, מאי דכתיב: אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל : 437בבא קמא .2

זוכה לנחלת שני שבטים, שנאמר:  -בתורה ובגמילות חסדים  השור והחמור? כל העוסק

אשריכם זורעי, ואין זריעה אלא צדקה, שנאמר: זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד, ואין מים אלא 

תורה, שנאמר: הוי כל צמא לכו למים; וזוכה לנחלת שני שבטים, זוכה לכילה כיוסף, דכתיב: בן 

זוכה לנחלת יששכר, דכתיב: יששכר חמור גרם. אית דאמרי: פורת יוסף... בנות צעדה עלי שור, ו

אויביו נופלים לפניו כיוסף, דכתיב: בהם עמים ינגח יחדו אפסי ארץ, וזוכה לבינה כיששכר, 

 דכתיב: ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל.

 -בלו של משיח? והתניא, שאלו תלמידיו את רבי אלעזר: מה יעשה אדם וינצל מח: 438סנהדרין .3

 יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. 

א"ר יוחנן משום רבי בנאה, מאי דכתיב: אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל : 439עבודה זרה .1

יצרם מסור בידם  -השור והחמור? אשריהם ישראל, בזמן שעוסקין בתורה ובגמילות חסדים 

ם, ואין זריעה אלא צדקה, שנאמר: ואין הם מסורים ביד יצרם, שנאמר: אשריכם זורעי על כל מי

זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד, ואין מים אלא תורה, שנאמר הוי כל צמא לכו למים. משלחי 

תנא דבי אליהו: לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור  -רגל השור והחמור 

  למשאוי.
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רדיון, א"ל ר' אלעזר בן פרטא ת"ר: כשנתפסו רבי אלעזר בן פרטא ורבי חנינא בן ת: 440שם .1

לרבי חנינא בן תרדיון: אשריך שנתפסת על דבר אחד, אוי לי שנתפסתי על חמשה דברים. א"ל 

רבי חנינא: אשריך שנתפסת על חמשה דברים ואתה ניצול, אוי לי שנתפסתי על דבר אחד ואיני 

בד[; וכדרב הונא, ניצול, שאת עסקת בתורה ובגמילות חסדים, ואני לא עסקתי אלא בתורה ]בל

דומה כמי שאין לו אלוה, שנאמר: וימים רבים לישראל  -דאמר רב הונא: כל העוסק בתורה בלבד 

דומה כמי שאין לו  -ללא אלהי אמת ]וגו'[, מאי ללא אלהי אמת? שכל העוסק בתורה בלבד 

  וכו'אלוה 

הוא היה אומר תמן תנינן שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה : 441ירושלמי מסכת תענית .1

על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים ושלשתן בפסוק אחד 

ואשים דברי בפיך זו תורה ובצל ידי כסיתיך זו גמילות חסדים ללמדך שכל מי שהוא עסוק 

בתורה ובגמילות חסדים זכה לישב בצילו של הקדוש ברוך הוא הדא היא דכתיב מה יקר חסדך 

 ובפסיקתא דרב כהנא. ,וכו' ושם מגילהובני אדם בצל כנפיך יחסיון  אלהים

 ללא אלהי אמת -דומה כמי שאין לו אלוה, שנאמר: וימים רבים לישראל  -כל העוסק בתורה בלבד 

 וכו' הרי גמ"ח קובעת דרגת תורתו, האם לשמה היא א"ל. 

ב: רע ירוע כי ערב זר? רעה דא"ר יצחק, מאי דכתי: 442יבמותב כאן האמת דרשו בחסד דווקא, ברם

תוקע עצמו לדבר הלכה  וכו' אחר רעה תבא למקבלי גרים, ולערבי שלציון, ולתוקע עצמו לדבר הלכה

אין לו תורה; פשיטא! אלא כל האומר אין לו אלא  -דתניא, רבי יוסי אומר: כל האומר אין לו תורה  -

ה אין לו. מאי טעמא? אמר רב פפא, אמר אין לו אלא תורה; הא נמי פשיטא! אלא דאפילו תור -תורה 

קרא: ולמדתם... ועשיתם כל שישנו בעשיה ישנו בלמידה, כל שאינו בעשיה אינו בלמידה. ואיבעית 

אין לו אלא תורה, לא צריכא, דקא  -אימא, לעולם כדאמריתו מעיקרא: כל האומר אין לו אלא תורה 

  וכו' א לדידיה, קמ"לדתימא אית ליה אגרמגמר לאחריני ואזלי ועבדי, מהו 

 שה פזורה  -גוי אחד בארץ 

נצר מלך בבל המשילן כשה, מה שה זו כשהיא  שה פזורה ישראל אריות וגו', נבוכד שנ' :443מכילתאה

לוקה מאחת מאבריה כל איבריה מרגישין, כך ישראל, אם נהרג אחד מהן כלן מרגישין ומצטערין, 

ומי  ן גוי, שנ'וגוי, קרא -אבל אומות העולם אינן כן, אלא אם נהרג אחד מהם כולם שמחים במפלתו. 

 וכו'  כעמך ישראל גוי אחד בארץ וגו'

וכן הוא אומר ומי כעמך  ,מלמד שהן כגוף אחד ונפש אחת ,וגוישם: דרבי שמעון בר יוחאי מכילתא 

ישראל גוי אחד בארץ. חטא אחד מהן כולן נענשין שנ' הלא עכן בן זרח מעל מעל בחרם ועל כל 

אומ' שה פזורה  וכן הוא ,לקה אחד מהן כולן מרגישין איש אחד לא גוע בעונוישראל היה קצף והוא 

מה רחל זו לקה אחד מאבריה כולן מרגישין כך ישראל לקה אחד מהן כולן מרגישין. אבל גוים  ישראל

 שמחים כולן זה על זה. 
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. נמשלו ישראל בשה, מה שה אחד קיה שה פזורה ישראלתני חז :444ת ויקראפרש ויקרא רבה

ון בן יוחי משל . תני ר' שמעאיש אחד יחטא וגו'מאיבריה לוקה כל איבריה מרגישין, אף ישראל כך, ה

לבני אדם שהיו נתונין בספינה ונטל אחד מהן מקדח והתחיל קודח תחתיו. אמרו לו חביריו למה את 

עושה כן, אמ' להן מה איכפת לכם, לא תחתי אני קודח. אמרו לו מפני שאתה מיציף עלינו את הספינה. 

בינינו  סיף על חטאתו פשע. אמרו לו חביריו כי יויתי אתי תלין משוגתיכך אמר איוב ואף אמנם שג

, בינותינו את מספיק עוונותיך. אמ' ר' אילאסאה גוי אחד שאל את ר' יהושע בן קרחה אמ' לו יספוק

ואנו רבים מכם, מפני מה אי אתם משוים עימנו לעבודה זרה. אמ'  תכם אחרי רבים להטותכת' בתור

עה שהן יושבין על שולחני, זה מברך לו יש לך בנים, אמ' לו הזכרתני צרתי. אמ' לו למה, אמ' לו בש

לאלוה פלוני וזה מברך לאלוה פלוני ואינן עומדין עד שמפצעין מוחיהן אילו על אילו. אמ' ליה ומשוי 

את עימהן, אמ' ליה לאו. אמ' לו עד שאתה אומר לי להשוות עמך לך והשוה עם בניך. נדחף והלך 

ת מישיב, אמ' להן אין אני מישיב אתכם ריקנין. לו, אמרו לו תלמידיו ר' לזה דחיתה בקנה לנו מה א

ואת כל בעשו כת' שש נפשות וכת' בו נפשות הרבה, דכתיב ויקח עשו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו 

. אבותיך מצרימה וגו'. יעקב שבעים נפש וכתוב בו נפש אחת, דכתיב בשבעים נפש ירדו נפשות ביתו

נפשות הרבה, יעקב על ידי שלא עבד אלהות הרבה  אלא עשו על ידי שעבד אלהות הרבה כת' בו

 .י ירך יעקב שבעים נפשכתוב בו נפש אחת, דכתיב ויהי כל נפש יוצא

אדריאנוס אמר לרבי יהושע גדולה הכבשה העומדת בין  :445מדרש תנחומא )ורשא( פרשת תולדות

כלי יוצר עליך לא שבעים זאבים, אמר ליה גדול הוא הרועה שמצילה ושומרה ושוברן לפניה, הוי כל 

  .447אסתר רבה .446פסיקתא רבתייצלח. 

הסוד ההישרדות של כבשה האחת שעומדת תוך כל אותם שבעים זאבים, מצוי הוא דווקא בהיותה 

קה מאחת מאבריה כל איבריה מה שה זו כשהיא לו נמשלת אל כבשה היא שה פזורה ישראל,

 ם. טעריצומ םראל, אם נהרג אחד מהן כלן מרגישי, כך ישםמרגישי

 משנת רבי אליעזר

שאינם מופיעים  448רבי אליעזר כמה וכמה חידושים נכבדים, מצאנו ראינו בפרק שלום אשר במשנת

  בפרקי שלום אשר בשאר מדרשים, ובכן העתקתי כולו;

הרבה שמות נקראו לו, ואין חביב מכולן אלא שלשה, שכולן ענין אחד הם, שלמה, אגור, קהלת, 

כי שלמה יהיה שמו, למה, כי שלום ושקט אתן על ישראל בימיו. קהלת ואגור ושלשתן על שם שלום. 

לשון כינוס, כי היו ישראל מכונסין בימיו וביניהן שלום, שנ' וישב יהודה וישראל לבטח, לא זה גוזל את 

זה ולא זה חומס את זה. וכי מהיכן נגדרו מן הגזל, מתוך ששפט משפט הזונות בלא עדים. תמהו 

יוכל לדון בלא עדים, ועמדו וגדרו עצמן מן הגזל, שנ' וישמעו כל ישראל את המשפט אשר ואמרו, מי 
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שפט המלך וייראו מאד. אמרו, אין אנו יכולין לעמוד בגזול שלזה, והיה ביניהן שלום. ללמדך שגדול 

 השלום. שלא שיבח הקדוש ברוך הוא את שלמה אלא בו, שנ' שלום ושקט אתן על ישראל בימיו. 

הוא השלום, שכל מדות שברא הקדוש ברוך הוא נתן להן קצבה, חוץ משתי מדות, התורה גדול  .2

והשלום. התורה מניין, שנ' לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד. השלום מניין, שנ' למרבה 

המשרה ולשלום אין קץ. לפיכך נתן הקדוש ברוך הוא שכר עמילי תורה שלום ושכר רודפי שלום 

ורה שלום מניין, שלום רב לאוהבי תורתך. שכר רודפי שלום תורה מניין, תורה. שכר עמילי ת

וליועצי שלום שמחה. ואי זה היא שמחה, זו תורה, שנ' פקודי יוי ישרים משמחי לב. ללמדך, 

 שאין חביב משתיהן. 

ר' ישמעאל אומ', שלש עשרה דברים חיבבן הקדוש ברוך הוא וקראן לי, ומכולן לא כפל אלא  .2

כהנים, לוים, וישראלים, וסנהדרין, והבכורות, ותרומת המשכן, והקרבנות, ושמן  השלום. והן

המשחה, וארץ ישראל, ובית המקדש, ומלכי בית דוד, והכסף, והזהב. כהנים מניין, שנ' וכהנו 

לי. לויים מניין, שנ' ולקחת את הלוים לי. ישראל מניין, שנ' ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. סנהדרין 

' אספה לי שבעים איש. הבכורות מניין, שנ' קדש לי כל בכור. תרומת המשכן מניין, מניין, שנ

שנ' ויקחו לי תרומה. הקרבנות מניין, שנ' תשמרו להקריב לי. שמן המשחה מניין, שנ' שמן 

משחת קדש יהיה זה לי. ארץ ישראל מניין, ]שנא'[ כי לי הארץ. בית המקדש מניין, שנ' הוא 

בית דוד מניין, שנ' כי ראיתי בבניו לי מלך. הכסף וזהב מניין, שנ' לי הכסף  יבנה לי בית. מלכות

ולי הזהב. ובכלן לא כפל מהן אלא השלום, שנ' או יחזק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי. 

 ללמדך שהוא חביב מן הכל. 

אי גדול הוא השלום, שלא התחיל הקדוש ברוך הוא לברות דבר בעולם אלא דבר של שלום. ו .3

זה, זה האור, שנ' ויאמר אלהים יהי אור. ומנין שהאור שלום, ]שנא'[ יוצר אור ובורא חשך עושה 

 שלום. מיכאן אמרו, נר ביתו קודם, משום שלום ביתו. קראו את האור שלום. 

גדול הוא השלום, שאפי' העליונים צרכו לשלום, שנ' עושה שלום במרומיו. כיצד. הרקיע הזה  .1

המקרה במים עליותיו, והכוכבים של אש, שנ' הללוהו כל כוכבי אור, והן קבועין של מים הוא, שנ' 

ברקיע, לא הן מרתיחין את הרקיע ולא הרקיע מכבה אותן, לכך נאמ' עושה שלום במרומיו. ד"א 

עושה שלום במרומיו, המלאכים הללו גופן ברוי מן המים וקופאין ועומדין כמים באולם של 

רשיש. ומניין שהים קרוי תרשיש, שנ' ועל כל אניות תרשיש. וראשיהן של זכוכית, שנ' וגויתו כת

מלאכים אש חקוקה באש, שנ' ופניו כמראה ברק ועיניו כלפידי אש. לא זה מרתיח את זה ולא 

זה מכבה את זה. לכך נאמר עושה שלום במרומיו. ד"א ר' אליעזר אומ', מעולם לא ראתה 

אלא כשהלבנה מתחלת לחסור, היא מחסרת מן הצד החמה פגימת הלבנה ולא פגימת הקשת. 

הרחוק מן החמה, כדי שלא תתגנה בפני החמה. ופגימת הקשת לעולם אחר החמה, שאלו 

היתה לפניה, היו עובדי החמה אומרין, ראו כמה גדול כוחו של אלהינו, שהקשת לפניו והוא יורה 

א עושה שלום במרו', החיות הללו חצים, ויתחזקו עובדי ע"ז. לכך נאמ' עושה שלום במרומיו. ד"

של אש הן, שנ' ודמות החיות מראיהן כגחלי אש, והן טעונין רקיע של שלג, והוא השמיני, שנ' 

ודמות על ראשי החיה רקיע כעין הקרח הנורא, זה השלג העבה, שנ' משליך קרחו כפתים, והן 

בה את זה. אבא חנן אומ', טעונין אותו לעולם ולעולמי עולמים, לא זה מרתיח את זה ולא זה מכ

אלו היתה האש מלמעלן והשלג מלמטה, הייתי אומ', דרכה של אש לעלות ודרכו של שלג לירד, 

אף על פי כן הייתי תמה שאינן נוגעין זה בזה, וכל שכן שהשלג מלמעלן והאש מלמטן, תמה 

לום בין האור תמהון יש כאן, לכן נאמ' עושה שלום במרומיו. ד"א עושה שלום במרומיו, שעשה ש

והחשך. אמ' ר' יוחנן, קרא הקדוש ברוך הוא לאור ואומ' לו, היום יהא תחומך, וקרא לחשך ואמ' 

לו, הלילה ]יהא[ תחומך. ראיה לדבר, שהוא אומר לאיוב, המימיך צוית בקר ידעת השחר מקומו, 

. ד"א החזיר הדבר כלפי הקדוש ברוך הוא לומר אני הוא שצויתי לבקר וידעתי השחר מקומו

עושה שלום במרומיו, שהכריע את הבריות בין העליונים והתחתונים. כיצד. ביום הראשון ברא 
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שמים וארץ, עליונים ותחתונים. בשני ברא רקיע, מן העליונים. בשלישי ברא מן התחתונים, 

דשאים וזרעים, ]שנא'[ תדשא הארץ. ברביעי ברא מן העליונים, את המאורות. בחמישי ברא מן 

נים, ישרצו המים. בששי ברא אדם. אמ' אם אני בורא אותו מן העליונים, מוסיפין על התחתו

התחתונים, אלא בראו מן העליונים והתחתונים, להכריע ביניהן, וייצר יוי אלהים את האדם עפר, 

 הרי מן האדמה, ויפח באפיו ]נשמת חיים[, הרי מן העליונים. לכך נאמר עושה שלום במרומיו. 

שלום, שהוא שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שנ' ויבן שם גדעון מזבח גדול הוא ה .1

 ליוי ויקרא לו יוי שלום. 

גדול הוא השלום, שרוב מצות התורה אין אדם חייב בהן אלא אם כן תגיע לידו, כי תבנה, כי  .1

אינו כן, תפגע, כי תראה, כי תשה, כי יקרא, ואם לאו אי אתה צריך לרדוף אחריהן, אבל השלום 

 אלא בקש שלום ורדפהו, בקשהו במקומך ורדפהו במקום אחר. 

 גדול הוא השלום, שלא בשר הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו אלא בשלום.  .7

גדול הוא השלום, שלא נגלה הקדוש ברוך הוא על משה רבי' תחלה לא בחיות ולא בכרובים  .8

יוי בלבת אש, הראהו האש בוערת ולא באופנים אלא מתוך דבר שהוא שלום, שנ' וירא אליו 

 בירקות ואינה אוכלתן ואינם מכבים אותה. 

גדול הוא השלום, שעשה הקדוש ברוך הוא לפינחס עשר ניסים כשקינא לשמו, ואעפ"כ בירכו  .2

בשלום, שנ' הנני נותן לו את בריתי שלום. וכשנברכה ירושלם לא נתברכה אלא בשלום, שנ' 

ת המקדש אלא בשלום, שנ' יהי שלום בחילך. לא נתחברו שאלו שלום ירושלם. לא נתחנך בי

 בית ישראל זה עם זה אלא בשלום, שנ' למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. 

גדול הוא השלום, שלא נתבשרו השבטים אלא בשלום, שנ' ויאמר שלום לכם אל תיראו.  .25

שבח הכת'  ולא נתבשר דוד אלא בשלום, שנ' ורוח לבשה את עמשי ראש השלישים. ובשלום

את מרדכי, שנ' ודובר שלום לכל זרעו. וכל המואס בו חייב כרת, שנ' ואם לא תשלים עמך, מה 

 כתיב בתרה, וכרת וב]נית[ מ]צור[. 

 גדול הוא השלום, שהוא קודם למלחמת הרשות, שנ' כי תקרב אל עיר.  .22

ו אצל גדול הוא השלום, שהוא קודם לשבחו של הקדוש ברוך הוא. שכך מצינו כששב יתר .22

משה רבי' לא פתח לו תחלה לא ביציאת מצרים ולא בעשרת הדברים ולא בקריעת ים סוף ולא 

במן ולא בשליו, אלא בשלום )תחלה(, שנ' וישאלו איש לרעהו לשלום, ואחר כך ויספר משה 

 לחתנו. מפני מה, מפני שהשלום מישב את הדעת לשמוע את כל אלו. 

האורה והחנינה והנשיאה, שנ' יברכך יוי וישמרך, גדול הוא השלום מן הברכה והשמירה ו .23

יאר יוי פניו אליך וגו', ישא יוי, ואעפ"כ הארון שלום, שנ' וישם לך שלום. כך האחרון חביב. כיצד. 

יברכך, זו ברכת פרי האדמה, ולדות האדם וולדות הבהמה. וכן הוא אומ' השקיפה ממעון קדשך 

ן המלכיות. וכן הוא אומ' אוהבי יוי שנאו רע שומר נפשות וגו'. וישמרך, זו השמירה מן הגייסות ומ

חסידיו מיד רשעים יצילם. יאר, אלו טעמי תורה ודקדוקיה. וכן הוא אומ' כי נר מצוה ותורה אור. 

ויחנך, שימשוך עליהן חוט של חסד. וכן הוא אומ' וראו כל עמי הארץ כי שם ייי נקרא עליך ויראו 

נגד זכיותיך ביום הדין, יכריע לך לכף זכות. וכן הוא אומ' נושא ממך. ישא, שאם היו עונותיך כ

 עון ועובר על פשע. ואף על פי כן השלום חביב מכולן. 

גדול הוא השלום, שבו שיבח הקדוש ברוך הוא את אהרן, שנ' בריתי היתה אתו החיים  .21

בין שבט והשלום. שהיה רודף שלום בין אדם לחבירו, בין איש לאשתו, בין משפחה למשפחה, 

לשבט. ומה שכר נטל על כך, ואתנם לו מורא וייראני. נתן לו הקדוש ברוך הוא יתר ממה שראה, 

שנ' וכל אדם לא יהיה באהל מועד, בשעה שהוא נכנס לקדש. והיא המתנה שנתן הקדוש ברוך 

הוא לתמימים וחסידים, שנ' אשמעה מה ידבר האל ייי כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו. והיא 

מתנה שנתן הקדוש ברוך הוא לענוים, שנ' וענוים יירשו ארץ והתענגו על רוב שלום. והיא ה

המתנה שנתן הקדוש ברוך הוא לישרים ותמימים, שנא' שמר תם וראה ישר כי אחרית לאיש 
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שלום. וכולם מפני מה, מפני שאהבו שלום ורדפו שלום. חסידים, אלו שהן מעבירין על מדותיהם, 

לא נוטרין, שנ' כי חסיד אני נאם ייי לא אטור לעולם. ענוים, אלו השומעין חרפתן ואינן נוקמין ו

ומחרישין, שנ' ותדבר מרים ואהרן במשה, וכת' בו והאיש משה ענו מאד. תמימים, אלו השומעין 

קללתן ואינן יודעין להשיב, שלא ילמדו את לשונם ולא ידעו מריבה, שנ' תם אני לא אדע נפשי 

ים, אלו השומעין בעת קטטה דבר שאינו הגון ומחזירין לאומרו דבר כהוגן, שנ' אמאס חיי. ישר

מה נמרצו אמרי יושר. ולפי שכולן רודפי שלום, אף הקדוש ברוך הוא נתן להם ארבע מדות 

שחותמיהן שלום, שנ' חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו. אין לי אלא בחייהן, אף במיתתן מנין, 

ל משכבותם. אין לי אלא בעולם הזה, בעולם הבא מנין, שנא' יצר סמוך שנא' יבא שלום ינוחו ע

 תצור שלום שלום כי בך בטוח. 

גדול הוא השלום, שכל הקרבנות חותמיהן שלום, שנ' זאת התורה לעולה ולמנחה, ולזבח  .21

השלמים. אין לי אלא קרבנות יחיד, מניין אף קרבנות ציבור, ת"ל אלה תעשו לייי במועדיכם, 

 כם. נקראו שלמים, שהן מביאין שלום. ולשלמי

גדול הוא השלום, שכל מצוות שעושין הרשעים בעולם הזה הקדוש ברוך הוא נותן להם  .21

בעולם הזה שכרן, כגון חיים ובנים ועושר ונכסים וכבוד, וכן שאר כל הטובות, חוץ מן השלום, 

 שאינו נותנו להן בשכרן, שנ' אין שלום אמ' אלהי לרשעים. 

השלום, שאפלו עשה אדם כמה מצוות ולא עשה שלום, אין בידו כלום. שכן מצינו  גדול הוא .27

ביהוא, שעקר ע"ז מישראל והשמיד את בית אחאב והרג איזבל הרשעה, ולפי שלא היה בידו 

שלום, כאלו לא עשה כלום. ומנ' שלא היה בידו שלום, שנ' ויאמר יהוא מה לך ולשלום סב אל 

 אחרי. 

מוחק אות אחת מן השם עובר בלא תעשה, שנ' ואבדתם את שמם גדול הוא השלום, שה .28

מן המקום ההוא, וסמיך ליה לא תעשון כן לייי אלהיכם. ובשביל להטיל שלום בין איש לאשתו, 

אמרה תורה, השם הקדוש, שנכתב בקדושה, ימחה על המים המרים. מיכאן אמרו, מהיכאן 

נו כותב ואמרה האשה אמן אמן, נמצא מוחק הוא כותב, מן יתן ייי אותך לאלה ובאו המים, ואי

 שתי האזכרות. 

גדול הוא השלום, שנתנו הקדוש ברוך הוא שכר לעושי צדקה, שנ' והיה מעשה הצדקה  .22

 שלום. ונתנו קירוב לגרים ובעלי תשובה, שנ' שלום שלום לרחוק ולקרוב. 

שכן מצינו גדול הוא השלום, שכיסה הכת' דברים בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו.  .25

כשנגלה המלאך על אשת מנוח, הוא אומר לה, הנה נא את עקרה ולא ילדת והרית וילדת בן, 

וכשהוא אומ' למנוח, אינו אומר לו הנה אשתך עקרה, אלא מכל אשר אמרתי אל האשה תשמר. 

ולא עוד, אלא שעיקם הכת' דברים בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו. בשעה שצחקה שרה 

א אומרת, אחרי בלותי היתה לי עדנה, וכשהוא אומ' לאברהם, אמר למה זה צחקה אמנו, מה הי

שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי. ולא עוד, אלא שבידה דברים בשביל להטיל שלום בין 

השבטים, שנ' ויצוו אל יוסף לאמר וגו'. אמרו לבלהו, לפי' אמרו ליוסף, אביך צוה כך, ולא מצינו 

 שצוה. 

שלא גלו אבותינו עד שהניחו השלום ותפסו המחלוקת, שנ' חלק לבם עתה יאשמו. לפיכך וכן מצינו 

גלינו לבין האומות שאין יודעין שלום, שנא' ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה. ולא עוד, אלא שאנו 

מדברין עמהן דברים של שלום ומשיאין אותנו לדברים אחרים, שנ' אני שלום וכי אדבר המה למלחמה. 

עוד, אלא ששונאין אותנו לפי שאנו אוהבין שלום, שנ' רבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום. נוהגין ולא 

מחשבת רע יותר מן השלום. כיצד. השלום פעם אחת ביום, והן מחשבין רע כמנין רגעים שביום, שנ' 

מל עליך ועל רגעי ארץ דברי מרמות יחשבון. אף הקדוש ברוך הוא מזכירנו את כל אלה ואומ' כי מי יח

ירושלם ומי ינוד לך ומי יסור לשאול לשלום לך. מזכירינו חרבן הבית, שמיום שחרב נתמעט השלום, 

 שנ' ונדמו נאות השלום מפני חרון אף ייי. 
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מנין לדרוש זה את שלום זה ולדבר זה על זה שלום, שנ' אלה הדברים אשר תעשו. וכשם שחייבין 

ין לבקש שלום עירנו ומקדשינו, שנ' ודרשו את שלום העיר. אנו לדרוש זה את שלום זה, כך אנו חייב

עלינו שלום, שנ'  אף הקדוש ברוך הוא יועץואם אנו חושבין זה על זה שלום, ויועצין זה על זה שלום, 

כי אנכי יודע כל המחשבות. ואם אנו חולקין זה על זה, ומרחיקין את השלום, אף הוא מתרחק ממנו, 

 כל דרך בה לא ידע שלום. כת' אחריו על כן רחק משפט ממנו. שנ' נתיבותיהם עקשו להם 

בשלשה מקומות ויתר הקדוש ברוך הוא על ע"ז ולא ויתר על המחלוקת. ראשונה, בימי דור אנוש. הן 

הן התחילו לעבוד ע"ז, שנ' אז הוחל לקרוא בשם ייי, ולפי שהיה ביניהן שלום האריך להן הקדוש 

ו גוזלין וחומסין זה את זה, והיו באין לידי ריב וניצה, לא ויתר להן ברוך הוא. אבל דור המבול, שהי

הקדוש ברוך הוא, שנ' כי מלאה הארץ חמס מפניהם. שנייה, בדור המדבר. כשבאו ישראל לידי מעשה 

העגל מחל להן הקדוש ברוך הוא, אבל כשהיו באין מחלוקת לא ויתר להן. בכל מקום שאתה מוצא 

, וגדולה מכולן מחלקתו שלקרח. השלישית, משנחלקו עשרת השבטים על וילנו, אתה מוצא שם מכה

שבט יהודה, ולא היה ביניהן שלום, נעשו אלו פורענות לאלו ואלו פורענות לאלו. כשהיו אלו חוטאין, 

היה הקדוש ברוך הוא מביא אלו ופורעין מהן, וכשהיו אלו חוטאין, היה הקדוש ברוך הוא מביא אלו 

טאו עשרת השבטים, באו שבט יהודה ובנימין ונפרעו מהן, שנ' וירדף אחרי ירבעם, ופורעין מהן. כשח

וכשחטאו שבט יהודה ובנימין, באו עליהן עשרת השבטים ונפרעו מהן, שנ' ויהרג פקח בן רמליה 

 ביהודה מאה ועשרים אלף. 

להים ר' מאיר אומר, קשה היא המחלוקת, אפי' מחלוקת שהיא לישובו של עולם, שנא' ויעש א .2

את הרקיע ויבדל בין המים וגו', ולפי שכת' ויבדל בין מים למים, לפיכך אין כתוב בו טוב. והרי 

דברים קל וחומר, ומה אם מחלוקת שהיא לישובו של עולם לא נאמר בו כי טוב, מחלוקת שהיא 

 לחרבנו של עולם על אחת כמה וכמה. 

מצות. שכן מצינו בבני גד ובני ראובן ר' יהודה אומר, קשה היא המחלוקת, אפלו לעשות סייג ל .2

שאמרו למשה יתן את הארץ הזאת וגו'. ומפני מה בחרו בה, מפני שהיה להן מקנה הרבה והיו 

מבקשין להתרחק מן הגזל. ולפי שפירשו הן מישראל תחלה, לפיכך הוגלו תחלה, שנא' ויער 

רחק מן הגזל כך אלהי ישראל את רוח פול מלך אשור. ומה אם שפירשו מחבריהן כדי להת

 נענשו, הפורשין מחבריהן מפני השנאה והתחרות על אחת כמה וכמה. 

ר' שמעון אומ', כל שלום שבין אדם לחבירו ואין אחד מהן יכול להוכיח את חבירו אינו שלום, שנ' 

ועתה השבע לי באלהים. הנה זו שומת שלום. מה הוא אומ' שם, ויאמר אברהם אנכי אשבע, 

 הוכיח אברהם את אבימלך, והשלום ביניהן כמות שהוא. ואף על פי כן, ו

קשה היא המחלוקת, שהיא שקולה כדור המבול. נא' כאן נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם,  .3

 ונא' להלן המה הגבורים אשר מעולם אנשי השם. אנשי שם אנשי שם לגזירה שוה. 

ן אנשים, והיה אם בן הכות קשה היא המחלוקת, שהיא מביאה לידי מלקות, שנ' כי יהיה ריב בי .1

 הרשע. מי גרם לו ללקות, הוי אומ' זו המחלוקת. 

קשה היא המחלוקת, שהיא מביאה לידי סכנת נפשות, שנ' ויבחר לו לוט. היה בספק ליאבד  .1

 עמהן, לולי זכותו שלאברהם, שנ' ויהי בשחת אלהים את ערי הככר ויזכר אלהים את אברהם. 

לידי חולי, שנ' וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו. מי  קשה היא המחלוקת, שהיא מביאה .1

 גרם לזה החולי, הוי אומ' זו המחלוקת. 

 קשה היא המחלוקת, שהיא מביאה לידי קציצות כף, שנ' וכי ינצו אנשים, וקצות את כפה.  .7

 קשה היא המחלוקת, שהיא מביאה לידי מיתה עצמה, שנ' וכי ינצו אנשים ונגפו, ואם אסון יהיה.  .8

וכן הוא אומ' לא תקם ולא תטר. אמ' לו, השאילני קרדומך, ולא השאילו. למחר אמ' לו, השאילני 

מגלך. אמ' לו, לאו. אמ' לו, למה. אמר לו, כשם שלא השאלתני קרדומך. לכך נא' לא תקם ולא תטר. 
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אומ'  עד היכן כחה של נטירה. אמרו אחת כנגד אחת. וכן הוא אומ' כאשר עשה כן אעשה לו. וכן הוא

לא תשנא את אחיך בלבבך. יכול לא תכנו ולא תקללנו ולא תסטרנו, ת"ל בלבבך, לא אמרתי אלא 

שנאה שבלב. וכן הוא אומ' אל תריב עם אדם חנם אם לא גמלך רעה. יכול אם גמלך רעה מותר 

להריב עמו, והלא כבר נאמר לא תקם ולא תטר. אלא אפי' גמלו רעה אסור להריב עמו. אם כן, למה 

נאמ' אם לא גמלך רעה. קשה הוא העונש אם לא גמלו רעה יותר משגמלו. וכן הוא אומר אל תחרוש 

 על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך. קשה הוא העונש כשהוא יושב לבטח יותר מן המצות. 

מניין שאסור להתגרות זה בזה. שנא' וקרבת מול בני עמון אל תצרם ואל תתגר בם. והרי דברים קל 

שאמ' הכת' לא תדרש שלמם וטבתם, נאמר בהן אל תצרם ואל תתגר  מה אם עמון ומואב,וחומר, 

 בם, אנו זה לזה על אחת כמה וכמה. 

מניין שאסור להכות זה את זה. ת"ל ארבעים יכנו לא יסיף. והרי דברים קל וחומ', ומה אם מי שנתחייב 

  מלקות אנו מצוין שלא להכותו, אנו זה על זה על אחת כמה וכמה.

ר' יצחק אומ', שלשה נקראו רשעים, המגביה ידו על חבירו, והמעיז פניו, והלוה ואינו משלם. המגביה 

ידו על חברו מנ', שנ' ויאמ' לרשע למה תכה רעך. ]למה הכית לא נאמר, אלא למה תכה, מלמד[ 

לוה רשע ולא  שעדיין לא הכהו. המעיז פניו מנ', שנ' העיז איש רשע בפניו. הלוה ואינו משלם מנ', שנ'

 ישלם. 

ר' יונתן אומ', הרי הוא אומ' כבוד לאיש שבת מריב. ומה מריבה שהיא לאדם לעצמו כבוד לו אם 

כבשה, קל וחומ' למריבה שאינה שלו והוא מכניס עצמו לתוכה. וכן הוא אומ' מחזיק באזני כלב עובר 

י שהוא שונא אותו אסרה מתעבר על ריב לא לו. והרי הוא אומ' כי תראה חמור שנאיך. ומה אם מ

תורה לשנאותו, קל וחומ' למי שאינו שונא אותו. וכן דוד קורא אותו בארבע לשונות של גנאי, חמס, 

חנם, שקר, ריקם. מנ' לחמס, שנ' ראה אויבי כי רבו ושנאת חמס שנאוני. אלו השונאין את הדיינין 

]שנא' גם כל קויך לא יבושו יבושו החמס. ריקם,  בין את החייב, כדי לבקשהמזכין את הזכאי והמחיי

הבוגדים ריקם[. אלו השונאין תלמידי חכמים, על ידי שהן אומרין יש דין ויש דיין, כדי לומר שהעולם 

ריקם. שקר מנ', שנ' ואיבי חיים עצמו ורבו שונאי שקר. אלו שהם שונאין את הכשרים, מפני שאומרין 

ב. חנם מנ', שנ' וילחמוני חנם. אלו שהן שונאין את אמת, והן מבקשין לומר על הטוב רע ועל הרע טו

 חבריהן לא על אחת מכל אלה. ולא על דבר, וכן הוא אומ' בלי עון ירוצון ויכוננו. 

הרי הוא אומ' משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו. אינה משה מביתו אלא אם כן באה אליו 

לביתו, אלא שזו תמוש וזו לא תמוש. תחלה. הא למדת, שאפי' משיב רעה תחת רעה, הרעה באה 

וכנגדו אתה אומר משיב טובה תחת רעה לא תמוש טובה מביתו. ואין אתה יכול לומר משיב טובה 

תחת טובה תמוש טובה, שמדת הטוב מרובה. וכן שאול אומר לדוד, ועתה הנה ידעתי כי מלך תמלך. 

לו ועתה הנה ידעתי. אלא כך אמר וכי מניין היה יודע שאול באותה שעה שדוד עתיד למלך, שאמר 

שמואל, קרע ייי את ממלכות ישראל מעליך היום ונתנה לרעך הטוב ממך. וכיון שראה דוד טוב ממנו 

שנמסר בידו ולא הרגו, ידע שהוא כמו שאמ' לו שמואל. ויש אומרין, כיון שנקרע כנף מעילו של שמואל, 

 ך. אמר לשאול, מי שהוא קורע כנף מעילך הוא ימלוך תחת

מנין שאסור להתקנות זה בזה. שנ' כי לאויל יהרוג כעס ]ופתה תמית קנאה[. על הקנאה הרג שאול 

על  על הקנאה הלשינו הכשדיםנוב עיר הכהנים ועליו נהפכה, שנ' וימת שאול במעלו אשר מעל. 

יל[ המון חנניה מישאל ועזריה, ועליהן נהפכה, שנ' גובריא אילך די הסיקו לשדרך מישך ועביד נגו ]קט

שביבא די נורא. על הקנאה הלשינו חברי דניאל עליו, שנ' ואמר מלכא והיתיו גבריא אלך די אכלו 

 קרצוהי די דניאל ולגוב אריותא רמו. 
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מנין שאסור לשמוח זה על איד זה, שנ' לעג לרש חרף עשהו שמח לאד לא ינקה. ולא נענשו יושבי 

ירושלם האח. לא נענשו בני עמון אלא על שמחת  צור אלא על שמחת איד, שנ' יען אמרה צור על

איד, שנ' יען אמרך האח על מקדשי ]כי ניחל[. לא נענשו שבט יהודה ובנימן אלא על שמחת איד, שנ' 

למען טבוח טבח הוחדה. מהו אומ', נשיש על ששמחו שבט יהודה ובנימן על מוסר בני, אלו עשרת 

 ת כל עץ שלע"ז, אינו מקנא אותן. השבטים. ואף על פי ששבט יהודה ובנימן מואס

 מנין שאסור לשום עלילות זה לזה, שנ' יחפשו עלילות תמנו ]חפש מחפש[. 

מנין שאסור לדבר אחת בפה ואחת בלב, שנ' איש את רעהו ידבר ובקרבו ישים ארבו. מלמד שהיו 

 אוכלין ושותין זה עם זה ודוקרין זה את זה בלשונם כחרבות. 

 לחשב רע, שנ' ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם. מנין אפלו בלב אסור 

ומנין שאין תפלת הצבור נשמעת אלא אם היה ביניהן שלום, שנ' וגליתי להם עתרת שלום ואמת. 

עתרת, זו תפלה, שנ' ויעתר יצחק לייי. בזמן שהעתרת יש בה שלום, הרי היא אמת, ואם לאו, אינה 

 אמת. 

כהן קורא ראשון, ואחריו לוי, ואחריו ישראל, מפני דרכי שלום. ואלו דברים אמרו מפני דרכי שלום. 

ומערבין בבית ישן, מפני דרכי שלום. בור שהוא קרוב לאמה מתמלא ראשון, מפני דרכי שלום. מציאת 

חרש שוטה וקטן, אף על פי שאינן קרויין איש ואין להם קניין, יש בהן גזל, מפני דרכי שלום. מצודות 

אף על פי שלא הגביהן הצייד מן הארץ שיקנה אותן, יש בהן גזל, מפני דרכי שלום. חיה ועופות ודגים, 

העני המנקף בראש הזית מה שתחתיו, גזל, אף על פי שלא הגביהן מן הקרקע, מפני דרכי שלום. 

ישראל שהוציא לקט שכחה ופאה לתת לעניי ישראל, ויש שם עניי גוים, והן באין ונוטלין עמם, אין 

מפני דרכי שלום. שואלין בשלום גוים, אפי' ביום אידם, מפני דרכי שלום. שכל מצותיה  ממחין בידם,

 של תורה שלום, שנ' וכל נתיבותיה שלום. 

רבן יוחנן בן זכאי אומ', הרי הוא אומ' אבנים שלמות תבנה את מזבח ייי אלהיך, אבנים שהן מטילות 

תניף עליהם ברזל, אין צריך לומ' בשעת שלום לישראל מקצפו של הקדוש ברוך הוא. וכת' בהן לא 

בניינן, אלא אפלו בשעת סיודן, לא היו סדין אותן בכיפין שלברזל, אלא בעץ, שמא יגע ויפסל, שהברזל 

נברא לקצר ימיו שלאדם והמזבח נברא להאריך ימיו שלאדם. ר' שמעון בן אלעזר אומ', אינו בדין 

, ומה אם האבנים, שאינן לא רואות ולא שומעות שיונף המקצר על המאריך. והרי דברים קל וחומ'

ולא מדברות, על ידי שהן מטילות שלום לישראל מקצפו שלהקב"ה אמרה תורה לא תניף עליהם 

ברזל, אדם שהוא עושה שלום בין איש לאשתו, בין ציבור לציבור, בין משפחה למשפחה, על אחת 

י תצור אל עיר ימים רבים. והרי דברים כמה וכמה שלא תבואנו פורענות. כיוצא בדבר אתה אומ' כ

קל וחומ', ומה אם האילנות, שאינן לא רואות ולא שומעות ולא מדברות, על ידי שהן עושין פירות, חס 

עליהן הקדוש ברוך הוא מלהעבירן מן העולם, אדם שהוא עושה את התורה ואת המצות ואת השלום, 

אם יש אחרית ותקותך לא תכרת. ואומ' רק עץ  על אחת כמה וכמה שיחוס עליו הקדוש ברוך הוא, כי

אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא. והרי דברים קל וחומ', ומה אם אילנות, שאינן לא רואין ולא שומעין 

ולא מדברין, על ידי שאינן עושין פירות, לא חס עליהן הקדוש ברוך הוא מלהעבירן מן העולם, אדם 

, על אחת כמה וכמ' שלא יחוס עליו הקדוש ברוך שהוא שונא את התורה ואת המצות ואת השלום

 הוא. וכן הוא אומ' אחרית רשעים נכרתה, ואומ' תקות רשעים תאבד. 

ישועת ישראל שלום, שנ' כי בשמחה תצאון ובשלום תובלון. פקידת ירושלם שלום, שנ' ושמתי פקדתך 

ראל מתישבת בשלום, שלום. ברכת הפירות והגשמים שלום, שנ' כי זרע השלום הגפן תתן. ארץ יש

שנ' ישאו הרים שלום לעם. תחומי ארץ ישראל מתוחמין בשלום, שנ' השם גבולך שלום. חיה רעה 
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בטילה מן הארץ בשלום, שנ' וכרתי להם ברית שלום והשבתי חיה רעה מן הארץ, ונתתי שלום בארץ 

שלום, שנ' ופחדו ושכ' ואין מחר'. והשבתי חיה רעה, אלו אומות ]העולם[ שנמשלו בחיות, מפני ה

ורגזו על כל הטובה ועל כל השלום אשר אנכי עושה לה. חגיגת החג ניתנת בשלום, שנ' הנה על 

ההרים רגלי מבשר משמיע שלום. מלכות המשיח נכונה בשלום, שנ' יפרח בימיו צדיק ורב שלום עד 

יבא בארצינו. ביאור  בלי יריח. שבעה רועים ושמונה נסיכים נגלין בשלום, שנ' והיה זה שלום אשור כי

 טעמי תורה בשלום, שנ' וכל בניך למודי ייי ורב שלום בניך. 

לפי שבעולם הזה הקנאה והתחרות והמריבות מצויין, אבל לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עוקרן, 

ומחבר את כל הלבבות כאחד, ואין נפרדין זה מזה, שנ' והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. 

וש ברוך הוא אומ' ליחזקאל ואתה בן אדם קח לך עץ אחד ]וגו'[ וקרב אותם אחד אל אחד. וכן הקד

והקב"ה נותן את השלום במימי נהר, וכל מי שהוא שותה ממנו, השלום ניתן בלבו והמחלוקת נעקרת 

מלבו, שנ' הנני נוטה אליה כנהר שלום. וכן הוא אומר וסרה קנאת אפרים, כדרך שהיו בימי שלמה, 

יהודה וישראל רבים כחול הים. הא, לפי שהיו ישראל מכונסין בימיו והשלום ביניהן, לפיכך נקרא שנ' 

 אגור. 
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 קורונה וניכור הורי

 Coronavirus disease 2019)ידועה גם בשם מחלת הקורונה; באנגלית:  2522מחלת נגיף קורונה 

 .(22, קרי: קֹוִביד־COVID-19ובקיצור 

נכר. קורונה היא נוקורה  –יות "קרן", המתהפכות ומתחלפות אל נקר "קורונה" היא בשורש אות .2

נוכורה. הרמז אל ניכור הורי. קוביד רומז אל מצוות כיבוד האב והאם אשר מבטלים בכל  –

 מקום בעולם.

דע אם השמדת יהדות רוסיה לא באה כעונש על ומי י :אמר הח"ח ,זאת ועוד אחרתמצאנו:  .2

סגולה  כי מלבד גדולים יחידי ,יש לדעת .ור נדרש ונתבעשדמם הטה ,פרשת הקנטוניסטים

ובלבד לא להשתתף  ,שטענו כי מוטב לפרק את כל קהלות רוסיה "(בית הלוי"כמו הגרי"ד בעל )

אונים  ניצבו רוב רועיה הרוחניים של יהדות רוסיה אין ,במסירת ילדי ישראל לסרדיוטי ניקולאי

 ,השביעו אותם לקדש את השם ,את משלוחי הילדים בלב שותת דם ליוו .לנוכח הגזירה האיומה

 וכו' אולם לא מצאו כל צידוק על פי הלכה להתמודד בגלוי נגד גזירת קיסר רוסיה

א:  :מלאכי .3 ֹול ְוַהנֹוָרֵֽ ֹום ְיָיַ֔ ַהָגדֵ֖ י ֚בֹוא יָ֣ יא ִלְפֵנֶׁ֗ ת ֵאִלָיָ֣ה ַהָנִבָ֑ ם ֵאֵ֖ ַח ָלֶכַ֔ ֹנִכיּ֙ ֹׁשֵלָ֣ ב־ָאבֹוִהֵנֵ֤ה ָאֵֽ יב לֵּ ִשִׁ֤ ֙ת ְוהֵּ

ם  ים ַעל־ֲאבֹוָתָ֑ ב ָבִנִ֖ ֵ֥ ים ְולֵּ ֶרם -ַעל־ָבִנִ֔ ֵֽ ֶרץ חֵּ י ֶאת־ָהָאִ֖ יִתֵ֥  –והשיב לב אבות ובנים  :ֶפן־ָא֕בֹוא ְוִהכֵּ

 פן אבוא והכיתי את הארץ חרם. מצב חירום.

י"ט רומז אל קללה, לפי שברכת המינים במניין י"ט, אחרי י"ח ברכות שתקנו  - 22מספר  .1

י תמני סרי, תשסרי הוויין! אמר רבי לוי: ברכת המינים ביבנה הנ: 449ברכותבראשונה, וכ

כנגד אל הכבוד  -. כנגד מי תקנוה? אמר רבי לוי: לרבי הלל בריה דרבי שמואל בר נחמני תקנוה

כנגד  -כנגד אחד שבקריאת שמע; לרבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי  -הרעים, לרב יוסף 

הפקולי הסדיר שמונה עשרה ברכות לפני רבן גמליאל חוליא קטנה שבשדרה. תנו רבנן: שמעון 

על הסדר ביבנה. אמר להם רבן גמליאל לחכמים: כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים? 

 וכו' עמד שמואל הקטן ותקנה

ומה שלא אמרו  ,טעה בברכת המינין מעלין אותו דחיישי' שמא מין הוא: ברכות -רבינו יונה 

מפני שברכת המינין יש בה קללה  ,המתים שמעלין אותו ג"כשאם טעה ולא הזכיר תחיית 

אבל  ,וכשאינו אומר אותה אנו חוששין שמפני שהוא מין אינו רוצה לקלל את עצמו ,למינין

שאפשר שאפי'  ,אין בזה היכר אם הוא מין או לא ,כיון שאין בה קללה ,בברכת תחיית המתים

 ,דמאי איכפת ליה אם יאמר מחיה המתים ,עכ"ז יאמר הברכה ,שלא יאמין הוא בתחיית המתים

אפי'  ,ויהיה מין ולא נוכל להכיר אותו ,הלכך כיון שאיפשר שיאמר אותה ,כיון שאינו מקלל עצמו

 וכו'כשלא אמר אותה אין מעלין אותו 

ברכת המינים, לשון נקייה ולשון סגי נהור, כי היא קללת מינים באמת, ראה הספר באר 

 ,מה אם להטיל שלום בין איש לאשתו ,אמ' ר' ישמעאל: 452שבת - תוספתא .451, סיני450תלמוד

ספרי מינין שמטילין איבה בין ישראל  ,אמ' המקום ספר שנכתב בקדושה ימחה על המים

ועליהן אמ' הכתו' הלא  ,על אחת כמה וכמה שימחו הן והזכרותיהן ,לאביהם שבשמים

 וכו'  וגו'  תכלית שנאה שנאתים ,משנאיך ה' אשנא וגו'

                                     

 .'ח, ב"כ 449

 .211א' עמ'  450

 .ד' עמוד קכ"ט-קי"ב ג' 451

 .'ג, ה"י 452
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 .איבה בין ישראל לאביהם שבשמים םשמטיליר שכל עיקר קללת מינים, מפני תברמ

. מפני שהמינים כנגד אל הכבוד הרעים וכו' כנגד מי תקנוה וכו'ברכת המינים לשון הנ"ל מכאן 

כנגד אחד שבקריאת ואף  ,איבה בין ישראל לאביהם שבשמים םמטיליפוגעים בכיבוד האב, ו

 שביניהם בהטלת איבתם. , בגלל שפוגעים באחדותשמע

ם משלי:  .1 ת־ֵאֵ֥ יֲקַהֶ֫ ּוז ִלֵֽ ג ְלָא֘ב ְוָתבִּ֪ ְלַעָ֣ ִין׀ ִתֵֽ ֶׁשר: -ַעֵ֤ ּוָה ְבֵני־ָנֵֽ יֹאְכלֵ֥ ּוָה ֹעְרֵבי־ַנַָ֑חל ְוֵֽ ירושלמי ב ִיְקרֵ֥

תני רבי שמעון בן יוחי כשם שמתן שכרן שוה כך פורענותן שוה מה טעם עין תלעג : 453פאה

על כיבוד אב ואם וביזת על לא תקח האם על הבנים יקרו'  לאב ותבוז לקהת אם עין שהלעיגה

עורבי נחל יבוא עורב שהוא אכזרי ויקרנה ואל יהנה ממנה ויאכלוה בני נשר יבוא נשר שהוא 

יבוא עורב שהוא  -. הנה ויקרוה עורבי נחל 454מסכת קידושין ושם .רחמן ויאכלנה ויהנה ממנה

 ושינויים במקום תיבת ויקרנה. , היא קורונה, ועיין המקבילותאכזרי ויקרנה

)בקיצור  Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2גורם המחלה הוא הנגיף הרי 

SARS-CoV-2 ומשערים שהוא עבר לראשונה לבני אדם מעטלפים, נחשים ואף פרטים מסוימים )

תופעה  חיים רבים. של פנגולין סיני שנמצאו בשוק רטוב בווהאן בו נמכרו באופן לא חוקי בעלי

ּוָה ֹעְרֵבי־ַנַָ֑חל הזו משמשת מעין עונש  ֶׁשר:  -ִיְקרֵ֥ ּוָה ְבֵני־ָנֵֽ יֹאְכלֵ֥  ְוֵֽ

ד  :שמואלביזיון האב והאם בכל מקום יוצר קללה, וע"ד הכתוב ב י ֲאַכֵבֵ֖ י־ ְמַכְבַדֵ֥ לּו: -ִכֵֽ י ֵיָקֵֽ ויקלו  ּוֹבַזֵ֥

פרשת רש"י ונקלה כבוד מואב.  :ישעיהוים. במלשון קללה, הכול מפני שההקלה והקללה והכבוד הפכ

כי מקללים  :שם שמואל .י קללה נמרצתכל קללה שבמקרא לשון הקל וזילזול, כמו: והוא קללנכי תצא: 

ארור מקלה הוא ארור מקלל, מקילים; וכן כל 'קללה' לשון קלות וביזיון הוא.  -מקללים  וכו'להם בניו 

ת: ל אָ ּוְמַקֵלֵ֥  :פרשת משפטיםע"ד הכתוב ב ֹות יּוָמֵֽ ֹו מֵ֥ יו ְוִאּמֵ֖  ִבֹ֛

ֶבד ֲעָבִדֵ֖  :פרשת נח .2 ּור ְכָנַָ֑ען ֶעֵ֥ אֶמר ָארָ֣ ֵֹ֖ ן: ַוי ֹו ַהָקָטֵֽ ֹו ְבנֵ֥ ָשה־לֵ֖ ת ֲאֶׁשר־ָעֵ֥ ַדע ֵאֹ֛ ֹו ַוֵיִ֕ ַח ִמֵיינָ֑ יֶקץ ֹנֵ֖ ְהֶיֵ֥ה ַוִיֵ֥ ים ִיֵֽ

י ְכַנֵַ֖ען ֶעֵ֥  ם ִויִהֵ֥ ֵהי ֵׁשָ֑ ּוְך ְיָיֵ֖ ֱאֹלָ֣ אֶמר ָברֵ֥ ִֹ֕ יו: ַוי י ְכַנֵַ֖ען ְלֶאָחֵֽ ם ִויִהֵ֥ ֳהֵלי־ֵׁשָ֑ ן ְבָאֵֽ ֶפת ְוִיְׁשֹכֵ֖ מֹו: ַיְֵ֤פְת ֱאֹלִהיםּ֙ ְלֶיַ֔ ֶבד ָלֵֽ

מֹו: ֶבד ָלֵֽ   ֶעֵ֥

יקצרון, שדברי תורה  –יאריכון ימיך, ואם לאו  –אם תכבד  –למען יאריכון ימיך  :פ' יתרורש"י  .2

 נוטריקון הן נדרשין: מכלל הין לאו, ומכלל לאו הין.

ן:אָ  :פרשת כי תבוא .3 ם ָאֵמֵֽ ר ָכל־ָהָעֵ֖ ֹו ְוָאַמֵ֥ יו ְוִאּמָ֑ ה ָאִבֵ֖ ּור ַמְקֶלֵ֥ מזלזל, לשון: ונקלה  –מקלה  :רש"י רִ֕

 אחיך.

ֶׁשְך: :משלי .1 ּון ֹחֵֽ ֹו באישון ֶבֱאׁשֵ֥ רֶׁ֗ ְך ֵנִ֝ ְדַעֵ֥ ֹו ִיֵֽ יו ְוִאּמָ֑ ַקֵלל ָאִבָ֣   ְמִ֭

ְך: גם שם: .1 א ְיָבֵרֵֽ ָֹ֣ ֹו ל ּמֶׁ֗ ל ְוֶאת־ִאִ֝ יו ְיַקֵלָ֑ יִ וגו'.  דִֹ֭ור ָאִבָ֣ ּוָה ֹעְרֵבי־ַעֵ֤ ם ִיְקרֵ֥ ת־ֵאֵ֥ יֲקַהֶ֫ ּוז ִלֵֽ ג ְלָא֘ב ְוָתבִּ֪ ְלַעָ֣ ן׀ ִתֵֽ

ֶׁשר:  ּוָה ְבֵני־ָנֵֽ יֹאְכלֵ֥  ַנַָ֑חל ְוֵֽ

מסתבר שפגיעת תא משפחתי שביחסי אבות ובנים, פגיעה אנושה היא בעצם מרקם חיי החברה 

של גרעין הבסיס  העולמית, ובעיקר שורש קיום אנושי שביקום, יותר מכל דבר אחר. זוהי התפוררות

  ותשתית כל מציאות והישרדות, ופירוק תא יסודי שברוח החיים ממש.

בעקבות משיחא חוצפא יסגא ויוקר יאמיר הגפן תתן פריה והיין ביוקר והמלכות : 455משנה סוטה

תהפך למינות ואין תוכחה בית ועד יהיה לזנות והגליל יחרב והגבלן ישום ואנשי הגבול יסובבו מעיר 

                                     

 '.הלכה א 'פרק א 453

 '.הלכה ז 'פרק א 454

 .ו", ט'ט 455
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א יחוננו וחכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו והאמת תהא נעדרת נערים פני זקנים ילבינו לעיר ול

זקנים יעמדו מפני קטנים בן מנוול אב בת קמה באמה כלה בחמותה אויבי איש אנשי ביתו פני הדור 

 .ועל מי יש לנו להשען על אבינו שבשמים ,כפני הכלב הבן אינו מתבייש מאביו

 אבינו דווקא. על אבינו שבשמים, 

ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר : 456ברכותב

ממלחמת גוג ומגוג, שנאמר: מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו, וכתיב בתריה: ה' מה רבו צרי 

ריק, ואילו מה רבו  רבים קמים עלי; ואילו גבי מלחמת גוג ומגוג כתיב: למה רגשו גוים ולאמים יהגו

 צרי לא כתיב. 

רבי יודן בן דורתי דרבי שמעון בן יוחי היא דתני  ייא בר ווא אמר תנאמילתיה דרבי חשם: ירושלמי ב

נאמר  ,רבי שמעון בן יוחי אומר גדול הוא כיבוד אב ואם שהעדיפו הקדוש ברוך הוא יותר מכיבודו

מפריש לקט שכחה  ,משיחננך -ה את מכבדו ממ ,כבד את אביך ואת אמך ונאמר כבד את ה' מהונך

ועושה סוכה ולולב ושופר ותפילין  ,מפריש תרומה ומעשר ראשון ומעשר שני ומעשר עני וחלה ,ופיאה

ואם  ,אם יש לך את חייב בכל אילו ,ומשקה את הצמאים ,ומאכיל את העניים ואת הרעבים ,וציצית

 ,בין שיש לך הון בין שאין לך הון ,כיבוד אב ואםאבל כשהוא בא אצל  ,אין לך אין את חייב באחת מהן

השוה הכתוב  ,אמר רבי בא בר כהנאוכו' ואפילו את מסבב על הפתחים  ,כבד את אביך ואת אמך

ומצוה חמורה  ,מצוה קלה שבקלות זה שילוח הקן ,מצוה קלה שבקלות למצוה חמורה שבחמורות

ומה אם דבר שהוא  ,אמר רבי אבון ,יםובשתיהן כתיב והארכת ימ ,שבחמורות זה כיבוד אב ואם

דבר שיש בו חסרון כיס וסיכון נפשות לא כל  ,פריעת החוב כתיב בו למען ייטב לך ולמען יאריכון ימיך

תני  ,והוא דרבה מנה גדול הוא דבר שהוא בפריעת חוב מדבר שאינו בפריעת חוב ,אמר רבי לוי ,שכן

עין תלעג לאב ותבוז לקהת  ,מה טעם ,רענותן שוהכשם שמתן שכרן שוה כך פו ,רבי שמעון בן יוחי

יקרו' עורבי נחל יבוא עורב  ,אם עין שהלעיגה על כיבוד אב ואם וביזת על לא תקח האם על הבנים

 .יבוא נשר שהוא רחמן ויאכלנה ויהנה ממנה ,ויאכלוה בני נשר ,שהוא אכזרי ויקרנה ואל יהנה ממנה

 . קידושיןב ושם

 וכו' מפורש גם;  אבל כשהוא בא אצל כיבוד אב ואםרושלמי: הנה נמצא מעין לשון הי

רבי שמעון בן אלעזר אומר אם יושב אדם במקומו ושותק האיך רודף שלום : 457אבות דרבי נתןב .2

בישראל בין כל אחד ואחד אלא יצא ממקומו ויחזור בעולם וירדוף שלום בישראל שנאמר בקש 

 מקום אחר: שלום ורדפהו. הא כיצד בקשהו במקומך רדפהו ל

שאל אבנימוס הגרדי ]את[ רבן גמליאל איזהו כבודו של עולם. א"ל שלום. א"ל מנין.  :458שם .2

מאחר שברא המקום  ,]א"ל[ הרי הוא אומר יוצר אור ובורא חשך עושה שלום ובורא את הכל

את השלום חזר וברא את הכל: וכן הוא אומר סור מרע ועשה טוב בקש שלום. רבי יוסי אומר 

אדם בתוך ביתו ואינו יוצא לשוק היאך הוא מטיל שלום בין אדם לחבירו. אלא מתוך אם ישב 

שהוא יוצא לשוק הוא רואה בני אדם ]מתנצים[ ונכנס ביניהם ומפשרם: על ]כל[ המצות שבתורה 
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מהו אומר כי יקרא קן צפור כי תפגע שור אויבך כי תראה חמור שונאך מצוה שהיא באה על ידך 

  .459מסכת כלה רבתיוב ה:את זקוק לה לעשות

חזקיה אמ' גדול שלום שבכל המצות כת' כי תראה, כי תפגע, כי יקרא, : 460ויקרא רבה פרשת צו .3

אם באת מצוה לידך אתה זקוק לעשותה, אם לאו אי אתה זקוק לעשותה, ברם הכא בקש שלום 

 ורדפהו, בקשהו למקומך ורדפהו ממקום אחר. 

סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו, לא  זש"ה :461מדרש תנחומא )בובר( פרשת חקת .1

פיקדה התורה לרדוף אחר המצות, אלא כי יקרא קן צפור, כי תפגע שור אויבך, כי תראה חמור 

שונאך, כי תחבוט זיתך, כי תבצור כרמך, כי תבא בכרם רעך, אם באו לידך אתה מצוה עליהן, 

 מקבילות. כו'וולא לרדף אחריהם, והשלום בקש במקומך, ורדפהו במקום אחר 

וחכמים אומרים לא לרחק ולא לקרב אלא : 462משנה עדויותבסוף מפני שהעניין הוא אחד, כמפורש 

והשיב לב אבות על בנים ולב  ,שנאמר הנני שולח לכם את אליה הנביא וגומר ,לעשות שלום בעולם

 בנים על אבותם:

ר ּומֹוֶרַ֔  :פרשת כי תצאב ן סֹוֵרָ֣ יׁש ֵב֚ י־ִיְהֶיָ֣ה ְלִאֶׁ֗ ע ִכֵֽ א ִיְׁשַמֵ֖ ֵֹ֥ ֹו ְול ּו ֹאתַ֔ ֹו ְוִיְסרָ֣ ֹול ִאּמָ֑ יו ּוְבקָ֣ ֹול ָאִבֵ֖ ַע ְבקֵ֥ ה ֵאיֶנָ֣נּו ֹׁשֵמַ֔

ּו ֶאל ֹו: ְוָאְמרַ֞ ַער ְמֹקמֵֽ ֹו ְוֶאל־ַׁשֵ֥ ֹו ֶאל־ִזְקֵנֵ֥י ִעירֵ֖ יאּו ֹאתֹ֛ ֹו ְוהֹוִצָּ֧ יו ְוִאּמָ֑ ֹו ָאִבָ֣ ְפשּו בֵ֖ ם: ְוָתֵ֥ נּו ֶזהּ֙ ֲאֵליֶהֵֽ ֹו ְבֵנֵ֤ ־ִזְקֵנָ֣י ִעירֶׁ֗

ַעְר סֹוֵרָ֣  ת ּוִבֵֽ ֲאָבִניםּ֙ ָוֵמַ֔ ֹו ָבֵֽ י ִעירֵ֤ ְרָגֻמהּו ָכל־ַאְנֵׁשֹ֙ א: ּוּ֠ ל ְוֹסֵבֵֽ נּו זֹוֵלֵ֖ ַע ְבֹקֵלָ֑ ה ֵאיֶנֵ֥נּו ֹׁשֵמֵ֖ ָך ר ּוֹמֶרַ֔ ע ִמִקְרֶבָ֑ ָתֵ֥ ָהָרֵ֖

ת  ֶות ְוהּוָמָ֑ ְטא ִמְׁשַפט־ָמֵ֖ יׁש ֵחֹ֛ י־ִיְהֶיָ֣ה ְבִאֶׁ֗ אּו: ס ְוִכֵֽ ּו ְוִיָרֵֽ ל ִיְׁשְמעֵ֥ ץ:ְוָכל־ִיְשָרֵאֵ֖ ֹו ַעל־ֵעֵֽ יָת ֹאתֵ֖  וגו'. ְוָתִלֵ֥

אלא  ,וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין הוא נסקל ,אמר רבי יוסי :463שםספרי ב

שמיתתם של רשעים הניה להם  ,הגיעה תורה לסוף ענינו של זה ואמרה ימות זכיי ואל ימות חייב

 ובערת הרע, בער עושי הרעות מישראל. וכו' והניה לעולם

קשה יותר ממלחמת  סורר מורה, הלא אין לו מעשה חטא משפט מוות, ואעפ"י כן נסקל, כי הואבן 

במלחמה, הרי הורגים מדין המלחמה, ולא בגדרי משפט חיוב מיתות של ב"ד, רק כעין  .גוג ומגוג

כל המורד במלך, יש למלך רשות : 464הלכות מלכים ומלחמותב המשפט במלך, כבלשון הרמב"ם

חייב --ו גזר על אחד משאר העם שילך למקום פלוני ולא הלך, או שלא ייצא מביתו ויצאלהורגו.  אפיל

יהרוג, שנאמר "כל איש אשר ימרה את פיך". וכן כל המבזה את המלך, או --מיתה; ואם רצה להורגו

יש למלך רשות להורגו, כשמעי בן גרא.  ואין למלך רשות להרוג אלא בסיף בלבד.  --המחרף אותו

כל ההורגין נפשות שלא בראיה ברורה, או בלא התראה, וכו' אסור ולהכות בשוטים לכבודו ויש לו ל

יש למלך רשות להרוג אותם, ולתקן העולם כפי מה שהשעה --אפילו בעד אחד, או שונא שהרג בשגגה

צריכה.  והורג רבים ביום אחד, ותולה ומניחן תלויים ימים רבים, להטיל אימה, ולשבור יד רשעי 

 .העולם
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 העילשאף בן סורר ומורה, הרי פוגע בשלום של עולם, ומסכן הכול בדרכו, מעין הנ"ל בבעל מחלוקת, 

ולא עצבו אביו מימיו  :465הפטרת חיי שרהבצוארי שלל ס'  ם אצל אדוניהו.להתיר דמ םהיו מבקשי

' מ"כ בקונטריס לא ,ואותו ילדה אחרי אבשלום ,וגם הוא טוב תואר מאד ,כה עשיתכלאמר מדוע 

שפירש במשז"ל דא"ל חושי לדוד הע"ה מ"ט  ,ואת שמו לא הגיד ,466מרבני ירושלים משנת תמ"ז

דכל הנושא יפ"ת נולד לו בן  ,א"ל מ"ט לא דרשת סמוכים ,וא"ל יפ"ת רחמנא שריא ,נסבת יפת תואר

ו סורר ומורה. ואף אדוניה בא מיפ"ת היה רוצה לייסרו כאשר ייסר איש את בנו. אמנם כדי שלא יאמר

דיאמרו לו  ,והטעם משום לאמר ,וז"ש ולא עצבו אביו מימיו ,לדוד הע"ה מ"ט נסבת יפ"ת שתיק ליה

לפי שאדוניה היה טוב תואר מאד דאתי  ,לדהע"ה מדוע ככה עשית דנסבת יפ"ת ולא דרשת סמוכים

וכים שא"ל מ"ט נסבת יפ"ת ולא דרשת סמ ,וכבר נכוה בחמין ,ואותו ילדה אחרי אבשלום ,מיפ"ת

 ,והוא בן יפ"ת ,הלא שמעת כי מלך אדוניהו בן חגית 467וכה אמר וכו' ויש איזה גמגום בדבריו ,כ"דע

כמ"ש בספרי דדרשינן סמוכים פ' בן סורר  ,כי מצד תכונתו והוייתו הוא בן סורר ומורה ומוכרח למות

מת אנך חובוא"כ מלכותו לא תכון ועתיד ליהרג.  ,לפ' יפ"ת ואח"ך כי יהיה באיש חטא משפט מות

ותאמר לו. היא ספרה הדבר באופן שאינה מתרעמת על המלך כי לבה  :מלכים –מלבי"ם  .מלכיםל

בטוח שלא מאתו יצא הדבר, אחר שנשבע לה, רק מגדלת פשע אדוניהו וחטאתו שהוא בן סורר 

   וכו' ומורה על פני אביו

א בן נתינה, וע"כ קיבלו וזכו הגויים מקפידים תמיד היו במצוות כיבוד האב והאם, וכידוע בעשו ובדמ

פרשת בבעוה"ז. עניין הזה הוא אשר אמנם יסוד העוה"ז שורשו בכבוד הזה, וע"ד הפשט במקרא 

ָך  :יתרו יָך ְוֶאת־ִאֶּמָ֑ ד ֶאת־ָאִבֵ֖ ְך: פרשת ואתחנן -ַכֵבֵ֥ ן ָלֵֽ יָך ֹנֵתֵ֥ ה ֲאֶׁשר־ְיָיֵ֥ ֱאֹלֶהֵ֖ ל ָהֲאָדָמַ֔ יָך ַע֚ ּון ָיֶמַ֔ ַעןּ֙ ַיֲאִרכָ֣  :ְלַמּ֙

יָך כַ  ר ִצְּוָךֵ֖ ְיָיָ֣ ֱאֹלֶהָ֑ ָך ַכֲאֶׁשֵ֥ יָךּ֙ ְוֶאת־ִאֶּמַ֔ ד ֶאת־ָאִבּ֙ ה ֲאֶׁשר־ְיָיֵ֥  -ֵבֵ֤ ֲאָדָמַ֔ ל ָהֵֽ ְך ַע֚ יַטב ָלַ֔ ַעןּ֙ ִיָ֣ יָך ּוְלַמּ֙ ַען׀ ַיֲאִריֻכָ֣ן ָיֶמֶׁ֗ ְלַמָ֣

ְך:  ן ָלֵֽ יָך ֹנֵתֵ֥  ֱאֹלֶהֵ֖

לפניה לבד. באמת שורש של כבד מופיע בי' הדברות רק כאן, ע"ד השורש קדש שמופיע בשבת ש

שאל רבי חנינא בן עגיל את רבי חייא  :468בבא קמאבגמרא  השורש של טוב ג"כ כתוב בכבוד דווקא.

 וכו'בר אבא: מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב, ובדברות האחרונות נאמר בהם טוב? 

א ברבי אזל לגביה, א"ל: ממנו לא שמעתי, אלא כך אמר לי שמואל בר נחום אחי אמו של רב אח

חנינא, ואמרי לה אבי אמו של רב אחי ברבי חנינא: הואיל וסופן להשתבר. וכי סופן להשתבר מאי 

 מכאן לכובד משקל שבכל שורשי הדברות. הוי? אמר רב אשי: חס ושלום, פסקה טובה מישראל.

מ, טוב משמע טוב עוה"ז על האדמה וגו' וטוב הארץ תאכלו, והנה הטוב בעולם תלוי הוא בכבד. מ"

עגלות לטפכם ]ולנשיכם[ ונשאתם את אביכם. אומות העולם לפי  :בראשית רבתייש לציין המדרש 

לכך הקדים פרעה בנשיאת העגלות בניהם ונשיהם לאביהם. אבל בני  ,שאין מצווין בכבוד אב ואם

ואח"כ בניהם ונשיהם, חביב  ,יעקב שהיו צדיקים זהירים בכבוד אב ואם, שבתחלה נשאו אביהם

צרור המור בס' מו, הה"ד וישאו בני ישראל את יעקב אביהם, ואח"כ ואת טפם ואת נשיהם. הקדי

ולפי שמצריים אין מצווים בכיבוד אב ואם הקדים בניהם לאביהם. אבל בבני יעקב כתיב  :בפרשת ויגש

 וישאו בני ישראל את יעקב אביהם.
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ַען:ּוְבֵנֵ֖  :פרשת נחמפני הכתוב ב אמנם מצרים נקראת אדמת בני חם, ּוט ּוְכָנֵֽ ִים ּופֵ֥ ּוׁש ּוִמְצַרֵ֖ ם כֵ֥ חם  י ָחָ֑

ביזה נח אביו, ואין נוהגים בניו בכבוד האב, שאין המצווה הזאת מוחזקת אצלם, לפיכך קללות רודפות 

אתה בזית  ,אמר הקדוש ברוך הוא לחם :469בראשית רבה פרשת נח אותם מימי נח במבול עד היום.

כן ינהג מלך אשור את שבי מצרים ואת גלות כוש נערים וזקנים  ,חייך שאני פורעה לך ,ערות אביך

 רש"י.ערום ויחף וחשופי שת ערות מצרים. 

ם  כיבוד האב ואם יסודיים בטבע עולם ובעצם בריאת תבל, לכן ת־ֵאֵ֥ יֲקַהֶ֫ ּוז ִלֵֽ ג ְלָא֘ב ְוָתבִּ֪ ְלַעָ֣ ִין׀ ִתֵֽ  -ַעֵ֤

ׁשֶ  ּוָה ְבֵני־ָנֵֽ יֹאְכלֵ֥ ּוָה ֹעְרֵבי־ַנַָ֑חל ְוֵֽ  שהטבע עצמו נוקם מן הפוגע בו.ר: ִיְקרֵ֥

לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. אמר ר' יהושע בן קרחה גדולה  :פרשת כי תצאבמדרש הגדול ב

היא הטובה שאדם עושה עם חבירו. בדין היה שלא יבא מצרי בישראל לעולם. אמרת מפני מה 

קל וחומר, מה אם מי שנאמר  נתרחקו עמון ומואב לא על ידי שלא קידמו בלחם ובמים. והרי הדברים

בהן על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, אמרה התורה לא יבואו בכם לעולם, מי שנאמר בהן 

כל הבן הילוד היארה תשליכוהו, בדין הוא שלא יבואו בישראל לעולם, מה ת"ל לא תתעב מצרי 

פני המים, ואומר עין תלעג להודיע מה גרם. וכן הוא אומר מי הקדימני ואשלם, ואומר שלח לחמך על 

 לאב וג'. 

יש לעיין על לשון סופו ואומר עין תלעג לאב וגו' מה נלמד משם. אמנם לכאורה הכוונה היא שאיום 

יקרוה וגו' משמש תולדה ותוצאה הטבעית של עין תלעג לאב וגו' וע"ד מי הקדימני ואשלם ושלח 

 לחמך במידה הטובה. 

חסי אבות ובנים מעוררת תמיד תגובות משמעותיות, רציניות, הפגיעה והחיבול בכבוד הורים ובי

אשר לא צויתי  ,רבי יוסי אומר אלעזר בני אומר בו שלשה דברים: 470ספרי פרשת שופטיםקשות; 

שיקריב אדם את בנו על גב המזבח, אחרים  ,בתורה, ולא דברתי בעשרת הדברות, ולא עלתה על לבי

ברתי על מישע מלך מואב, ולא עלתה על לבי, שיקריב אשר לא צויתי על יפתח, ולא ד ,אומרים

 .אברהם בנו על גבי המזבח

הרי כל מקרים אלו, ר"ל עקידת יצחק, גם בתו של יפתח הגלעדי, אף בנו של מישע מלך מואב, גררו 

 לוהיות ואנושיות ארציות, קיצוניות והיסטוריות.-תגובות שמימיות א

חסד לאברהם, ונמצאו האבות כולם  -יך תתן אמת ליעקב מכירת יוסף, מעין העקידה הייתה, וסימנ

בניסיון הזה, ואף במכירה, הרי כתוב ויבך אותו אביו. מעשה המכירה הוא אולי המעשה הארוך 

בתורה, ותופסת כג' פרשיות ארוכות, דהיינו וישב מקץ ויגש. גם מבחינת תוכנו, רושמו, משמעותו 

 :מדרש משליכבהמקראית והיהודית אשר בכל הדורות, והשפעתו, מדובר באחד מיסודי ההיסטוריה 

כל הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל. זו מכירתו של יוסף, שהיה בן יקיר לאביו, שנאמר כי בן זקונים 

הוא לו, נמצא מחיה לפניהם, דכתיב כי למחיה שלחני אלהים לפניכם. נמלא בתינו שלל. שמלאו 

ר ר' יהושע בן לוי לא נמשכו עשרה הרוגי מלכות אלא בתיהם כסף וזהב מאוצרותיו של יוסף. ]אמ

 ועדיין אותו החטא קיים. ,בחטא מכירתו של יוסף[, א"ר אבין הוי אומר נפרעו עשרה מכל דור ודור

                                     

 .ו"פרשה ל 469

 .ח"פיסקא קמ 470
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, עיין על מוצא 473. מנחת יהודהמשך חכמה פרשת אחרי מות. 472אהבת דוד. 471שםילקוט שמעוני 

 . ועוד.476אמרי אמת. 475. משאת כפי474מאמרים שבזי. זרוע נטויה. קובץ –מקורו בחמדת ימים 

 דמו ודם הזקן. -]ויען ראובן אותם[ וגו' וגם דמו הנה נדרש  :477בראשית רבה פרשת מקץמדרש ה

 רש"י.

 ,מה עשו ,אמר רבי שמעון בן לקיש תשובה של רמיות עשו אנשי נינוה: 478מסכת תענית -ירושלמי 

מבפנים ואימותיהם מבחוץ סייחים מבפנים  רבי חונה בשם ר' שמעון בן חלפותא העמידו עגלים

ואימותיהם מבחוץ והוון אילין געיי מן הכא ואילין געיי מן הכא אמרין אין לית מתרחם עלינן לינן מרחמין 

 ,אמר רבי אחא בערביא עבדין כן ,הדא היא דכתיב מה נאנחה בהמה נבוכו עדרי בקר וגו' ,עליהון

להים בחזקה מהו בחזקה אמר רבי שמעון בן חלפותה ויתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו אל א

 מקבילות. .כל שכן לטובתו של עולם בישה[ל]חציפא נצח 

אולם הופתעתי לקרות בתרגום שני פסוק ט"ז וז"ל, איזיל כניש ית יהודאי דאשתכחו  :עלי תמרובס' 

ויפוק חתנא וכלתא בשושן וצומו עלי ולא תיכלון ולא תשתון תלתא יומין ותלתא לילותא, ושוב כתיב, 

ואפרישו ינקין מן חדי אמהתהון וגו'. והוא חידוש גדול  ,וגו', ואנשי ובעירי ותורי וענא לא יטעמון מדעם

 וכו' וחפשתי במדרשי אגדה למגילת אסתר ולא מצאתי דבר כזה ,נגד משמעות הפסוק

תינוקות לאחר שעשה העץ הלך אצל מרדכי ומצאו שהיה יושב בבית המדרש וה :479אסתר רבהוב

יושבים לפניו ושקים במתניהם ועוסקים בתורה והיו צועקים ובוכים ומנה אותם ומצא שם ]כ"ב[ אלף 

תינוקות השליך עליהם שלשלאות של ברזל והפקיד עליהם שומרים ואמר למחר אהרוג אלו התינוקות 

ו אכלו ושתו תחלה ואח"כ אתלה את מרדכי, והיו אמותיהם מביאות להם לחם ומים ואומרות להם בנינ

קודם שתמותו למחר ולא תמותו ברעב, מיד היו מניחין ידיהם על ספריהם ונשבעים בחיי מרדכי רבינו 

לא נאכל ולא נשתה אלא מתוך תעניתנו נמות, געו כולם בבכיה עד שעלתה שועתם למרום ושמע 

דוש ברוך שעות בלילה, באותה שעה נתגלגלו רחמיו של הק ?הקדוש ברוך הוא קול בכייתם כבשתי

הוא ועמד מכסא דין וישב בכסא רחמים ואמר מה קול גדול הזה שאני שומע כגדיים וטלאים, עמד 

משה רבינו לפני הקדוש ברוך הוא ואמר רבש"ע לא גדיים ולא טלאים הם אלא קטני עמך שהם 

תה שרויים בתענית היום שלשה ימים ושלשה לילות ולמחר רוצה האויב לשוחטם כגדיים וטלאים, באו

שעה נטל הקדוש ברוך הוא אותן אגרות שגזר עליהם שהיו חתומות בחותם של טיט וקרעם והפיל 

מדרש אבא  -ספרי דאגדתא על אסתר  על אחשורוש בהלה באותו לילה הה"ד בלילה ההוא וגו'.

                                     

 .ט"רמז תתקכ 471

 .לשבת תשובה - 'רוש טד 472

 .' עמ' שנ"טא 473

 .א' עמ' רנ"ג 474

 .ה' 475

 .ו"שנה תרע ימים אחרונים סוכות 476

 .א"פרשה צ 477
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מיד צעקו כולם צעקה גדולה ומרה, ואמותיהן גועות כפרות מבחוץ, ובניהם כעגלים מבפנים, : 480גוריון

 וכו' ד שעלתה צעקתם וצעקת אבות העולם למרוםע

מכ"ז ג"כ רואים מהו העוצמה והמהפכה הנעשית מהפרדת תינוקות ממקור יניקתם, באדם ובבהמה, 

והוא עניין הזועק לשמים ממש, אשר בזה הכוח בזמן הראוי, הלא בטלה הגזירה.

                                     

 .'פרשה ה 480
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 שבע ביום

ים, פסוקי דזימרא, קריאת שמע עם ברכותיה סדר תפילה המקובלת מתחלקת אל שלושה חלק

ותפילת שמונה העשרה, ובכל אחד מהם ישנו פסוק או ברכה המחייבת כוונה ואפילו בדיעבד. מסתבר 

 שבכל אחד מקטעים אלה נמצא מעין עניין השבועה, ולכן התחייבה הכוונה המעכבת אצלם בהחלט;

 פותח את ידיך 

לדוד דא"ר אלעזר כל האומר תהלה לדוד בכל יום ג"פ וצריך לכוין בתהלה : 481טור אורח חיים .2

ויותר יכוין בפסוק פותח את ידך שעיקר מה שקבעוהו לומר , מובטח לו שהוא בן העולם הבא

בכל יום הוא בשביל אותו פסוק שמזכיר בו שבחו של הקדוש ברוך הוא שמשגיח על בריותיו 

 .ומפרנסן

ש פעמים בכל יום מובטח לו שהוא בן העוה"ב כל האומר תהלה לדוד של :ברכות -רבינו יונה  .2

ובגמ' אמרי' מ"ט אילימא דאתי באלפא ביתא לימא אשרי תמימי דרך דאתי בתמניא אפי אלא 

משום דאית ביה פותח את ידך לימא הלל הגדול דאית ביה נותן לחם לכל בשר אלא משום 

גבורותיו של הקדוש ברוך  וכיון שעיקר אמירתו הוא מפני זה הפסוק להודיע ,דאית ביה תרוייהו

ואם לא כוון  ,אומרים הגאונים שצריך לכוין באמירתו ,הוא שהוא זן מקרני ראמים ועד ביצי כנים

כיון שכיון בפסוק של פותח את  ,ונראה שאע"פ שלא כוון בכולו ,צריך לחזור ולאמרו פעם אחרת

  ורי הרב נר"ו:כיון שעיקר האמירה היא בעבור זה הפסוק. מפי מ ,ידך סגי ליה בהכי

כיון שכיון בפסוק של  ,שאע"פ שלא כוון בכולו לכאורה, הרי רבינו יונה נתכוון להקל כאן, לחדש

אומרים הגאונים שצריך אמנם למעשה חידש להחמיר, שבלשונו  ,פותח את ידך סגי ליה בהכי

 אונים, אךלכאורה הכול מדברי הג ,ואם לא כוון צריך לחזור ולאמרו פעם אחרת ,לכוין באמירתו

בעצם מלבד הצורך בכוונה, הנה הצורך לחזור בדיעבד, הינו דבר שלא מוזכר בפירוש לפנינו 

 בשום מקור אחר. 

ובספרים מדוייקים גורס כל  :נפילת אפים אשרי למנצח ובא לציון -ספר אבודרהם אמנם ב

עתו באחת האומר תהלה לדוד ג"פ בכל יום מובטח שהוא בן העוה"ב. מפני שא"א שלא יכוין ד

 , עיי"ש.משלשתן

ואחר קדיש אומר תהלה לדוד שכן אז"ל האומר תהל' לדוד בכל יום ג"פ  :482אורחות חייםב

ובכוונה מובטח לו שהוא בן הע"הב משו' דאית ביה אלפא ביתא ומשביע לכל חי רצון. והטעם 

אורח  -הב מהר"י אבווכו'  לג' פעמים כנגד ג' תפלות שאם לא כיון בראשונות יכוין באחרונות

 עיי"ש. 484כלבו. ב483חיים

ומבעי ליה לאינש לכווני דעתיה בתהלה לדוד דאמר ר' : פסוקי דזמרה -סדר רב עמרם גאון  .3

אלעזר בר' אבינא כל האומר תהלה לדוד בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. משום דאית 

 קח.גיליוני ש"ס ע"פ פרדס. סידור רו ביה א"ב ואית ביה נמי פותח את ידך.

כל האומר תהלה לדוד בכל יום ג' פעמים, ובלבד  :רבינו יהונתן מלוניל על הרי"ף מסכת ברכות .1

בכונה. מובטח לו שהוא בן העולם הבא, לפי שכולן שבח והודאה למקום והצרכת כל העולם 

                                     

 .א"סימן נ 481
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 .א"סימן קל 483

 .ב"סימן י 484



 וכל בַניך

227 

 

 לפרנסתו, והוא ברחמיו מכין להם צרכיהם, ומי שאומר בכונה באמת יש לו רוח נשברה.

 נמוקי יוסף. פני יהושע. אמת ליעקב. .485אורחות חייםה

והמתבונן בזה המזמור יראה בו נפלאות הבורא ומשפטיו על ברואיו, לפיכך : 486רד"ק תהלים .1

אמרו רז"ל: כל האומר תהלה לדוד ג' פעמים בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ולא 

מרי שפר. ספר תפוח. רבינו בחיי. אאמרו על האומרו בפיו בלבד, אלא בפיו ובלבו ובלשונו. 

 אוצר כבוד.

תהלה כל האומרו ג' פעמים ביום ובכוונה מובטח לו שהוא בן העולם הבא דאיכא  :ספר המחכים .1

  וכו' ביה אלפא ביתא ומשביע לכל חי רצון ג' פעמים לג' תפלות

והמנהג פה עירינו יע"א, כשאומרים פסוק פותח הנז', פורשים כפיהם לעיני השמים, : 487בן איש חי

והוא מנהג יפה לעשות בזה פועל דמיוני לקבלת מזלם את השפע מלמעלה. וכיוצא בזה כתב בחומת 

אנך בדברי הימים בפסוק ויפרוש כפיו השמים גבי שלמה הע"ה יע"ש. ומ"ש מהר"י צרפתי ז"ל ביד 

יוסף דף ט"ו בשם המקובלים, כשאומר פסוק פותח וכו' צריך להרים ידיו למעלה וכו', פקפקתי בזה 

בסה"ק מקבציאל עפ"י זוה"ק, דאין להגביה ידיו אלא בנט"י ונ"כ, והיכא דאתמר אתמר, אך פתיחת 

 כפיו בלתי הגבהה זה הנכון. 

שאלה ילמדנו רבינו בענין פסוק פותח את ידיך שאומרים אותו כל יום בשחרית  :488שו"ת תורה לשמה

ג באומרם פתיחת יד האדם מאן ומנחה שמנהג העולם לפתוח שתי ידיהם בו ויש מלעיגין בזה המנה

דכר שמא בפסוק זה הלא אנחנו מבקשים על פתיחת יד העליונה. על כן יורנו אם יש ממש בהרהורי 

 וכו' דברים אלו ואיך נעשה

משביע בחילופי שין הימינית והשמאלית מלשון השבועה, והשבועה היא בידיים פתוחות, כמפורש 

 דרשת ומעכבת כשאומרים מקרא זה.במקומות רבים. מכאן לכוונה המתבקשת ונ

ד"א נטית ימינך תבלעמו ארץ מגיד שהים זורקן ליבשה והיבשה זורקתן לים, אמ' : 489מכילתאה .2

היבשה ומה אם בשעה שלא קבלתי אלא דם הבל שהוא יחידי נאמר לי ארורה האדמה וגו' עתה 

מעמידך בדין שנ'  איך אוכל לקבל דמן של אכלוסין הללו עד שנשבע לה הקדוש ברוך הוא שאיני

 נטית ימינך תבלעמו ארץ, ואין ימין אלא שבועה שנ' נשבע ה' בימינו. 

ר' אלעזר המודעי או' נשבע הקדוש ברוך הוא  וכו'ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' וגו' : 490שם .2

בכסא הכבוד שלו אם אניח נין ונכד של עמלק תחת מפרס כל השמים שלא יאמרו גמל זה של 

ח נין ונכד לעמלק. ר' אליעזר אומר נשבע המקום בכסא הכבוד שלו שאם יבא עמלק אם אני

 וכו'אחד מכל אומות העולם להתגייר שיקבלוהו ולעמלק ולביתו לא יקבלוהו 

                                     

 .ט"דין מאה ברכות אות כ 'חלק א 485
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מיד נשבע אברהם, שנאמר ויאמר אברם אל מלך : 491לך -מדרש תנחומא )בובר( פרשת לך  .3

ר וירם ימינו ושמאלו אל השמים וישבע סדום הרימותי ידי וגו', ואין הרמה אלא שבועה, שנאמ

 מקבילות.בחי העולם. 

דבר אחר קומה ה' אל נשא ידיך אמרו לו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רבונו : 492פסיקתא רבתי .1

של עולם היזכר לאותה שבועה מה שנשבע המלאך, וירם ימינו ושמאלו ונשבע בחי העולם כי 

שבע שאני ממהר להביא את הקץ לגאול אתכם למועד מועדים, אמר להם ]לא[ המלאך לעצמו נ

משעבוד עול מלכיות, אלא אני נשבעתי כי אשא אל שמים ידי, וכן לכן יחכה ה' לחננכם ואין לכן 

 וכו' אלא שבועה שנאמר לכן נשבעתי לבית עלי וגו'

כי אשא אל שמים ידי, שבועה היא, ככ' והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את  :פתרון תורה .1

אמ' ביום ההוא נשאתי ידי להם וג', אמור אליהם חי אנכי לעולם, עוד שבועה היא, כענין ידי, ו

 האמור אמור חי אני נאם ה' וג'. וכל מקום שתמצא כאילו תדע לך שהיא שבועה.

כי אשא אל שמים ידי. מלמד כשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו  :פרשת האזינובמדרש הגדול  .1

שנאמר בדבר ה' שמים נעשו. ומי גרם לו להשבע, מחוסרי לא בראו בשבועה אלא במאמר, 

אמנה עושין אותו להשבע, שנאמר כי אשא אל שמים ידי, ואין נשיאה אלא שבועה, שנאמר וישא 

 ידו להם, ואשא ידי לזרע בית יעקב.

ִסף לְ  :פרשת נחב א־ֹאּ֠ ֵֹֽ ֹו ל אֶמר ְיָי֜ ֶאל־ִלבֶׁ֗ ֹֹ֙ יַח ַהִניֹחַחַ֒ ַוי ם ַוָיַַָֽ֣רח ְיָי֘ ֶאת־ֵרָ֣ ָאָדַ֔ ּור ָהֵֽ ֲאָדָמהּ֙ ַבֲעבָ֣ ֹוד ֶאת־ָהֵֽ ל עֵ֤ ַקֵלֹ֙

ד ָכל־יְ  יִתי: ֹעֵ֖ ר ָעִשֵֽ ֲאֶׁשֵ֥ י ַכֵֽ ֹות ֶאת־ָכל־ַחֵ֖ ֹוד ְלַהכֵ֥ ף עֹ֛ א־ֹאִסֵ֥ ֵֹֽ יו ְול ע ִמְנֻעָרָ֑ ם ַרֵ֖ ב ָהָאָדֹ֛ י ֵיֶָ֣צר ֵלָּ֧ ַרע ִכּ֠ ֶרץ ֶז  י ָהָאָ֑ ֵמָ֣

יְ  ֹום ָוַלֵ֖ ֶרף ְויֵ֥ ִיץ ָוֹחֹ֛ ם ְוַקָּ֧ ר ָוֹח֜ ָקִציר ְוֹקֹ֙ תּו:ְוּ֠ א ִיְׁשֹבֵֽ ֵֹ֥  ָלה ל

כי הטרף מתחלק לשלשה חלקים: אחד מהם טרף מזונו והוא כלכלת : 493ספר חובות הלבבות .2

 גופו בלבד, והוא המובטח מן האלהים לכל אשר בו רוח חיים עד תכלית ימיו.

ודע כי לולא שיצר לב האדם רע מנעוריו, הומה אחר תאות יתרון  :פרשת ויצא -רבינו בחיי  .2

בוד בעוה"ז לא היה ראוי לו שידאג במה שלא קנה מן המותרות רק שיבקש דבר העושר והכ

המוכרח, כי מה שהוא מוכרח הקדוש ברוך הוא יזמינהו לידו יום ביום, וכענין שכתוב בפרשת 

המן: "ולקטו דבר יום ביומו", כי לא היה אפשר להם להצניע מן המן לזמן ידוע ואפילו מיום אחד 

בוטחים בהש"י היה מזמינו להם יום יום, וכבר דרשו רז"ל בענין הפרנסה: למחרתו, ומתוך שהיו 

הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כלו מקרני ראמים ועד ביצי כנים, וזהו שאמר הכתוב: "ורחמיו 

 וכו' על כל מעשיו"

ויש עוד שינוי בנוסחי אלו הברכות זו מזו. דבברכת הזימון תקנו : 494ברכות -תוספות יום טוב  .3

הינו ובברכת התורה ה'. אמנם זה מבואר כי המזון הדין נותן לכלכל את ברואיו ולפיכך תקנו אל

זה השם שהוא מדת הדין והוראתו אלהות ואדנות. אבל התורה לא נתנה אלא בחסדו כדאמר 

למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר כי איזה שורת הדין הנותנת להודיע דרכיו ומשפטיו לברואים והרי 
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לכל עובדי כוכבים שהם גם כן ברואיו ולפיכך תקנו בברכת תורה שם זה שהוא מדת  לא עשה כן

 .495דברי שאול הרחמים:

יהיב מזוני, אשר רבים מצביעים  -במפרשים מציינים יסוד הבטחה הזו במאמר מאן דיהיב חיי 

? ניבעי בימי רבי שמואל בר נחמני הוה כפנא ומותנא, אמרי: היכי נעביד: 496תעניתומציינים מקורו ב

לא אפשר. אלא: ליבעי רחמי אמותנא, וכפנא ניסבול. אמר להו רבי שמואל בר נחמני:  -רחמי אתרתי 

פותח את ידך ומשביע לכל חי  לחיי הוא דיהיב, דכתיב -ניבעי רחמי אכפנא, דכי יהיב רחמנא שובעא 

 יב מזוני.יה -וכו' הרי שיש במקרא זה הבטחה והתחייבות כביכול של מאן דיהיב חיי  רצון

א"ל הואיל ואינון אתיין חיין ולבושין מאן מספק לון מזונין, א"ל אזלתא לחמת גרר : 497קהלת רבה

מימיך, אמר ליה אין, א"ל בענתה ודלא בענתה, א"ל בענתה ודלא בענתה, א"ל ואיך היו מזונין תמן 

סין מייתין לזבון שכיחין, א"ל שכיחין, בענתה או דלא בענתה, א"ל בענתה ודלא בענתה דבגין אוכל

ולזבון, אמר ליה כך מאן דמייתי אוכלוסיא מייתי מזוניהון דכתיב בשלמה ברבות הטובה רבו אוכליה 

 וכו' כשירבו אוכלי הטובה תרבה הטובה

דרושי פתגם מאמר זה עצמו מצאנו בספרי האחרונים אחרי שנת ת"ק, כמו בספר פרי הארץ, 

 אר ספרים משם ואילך.. גם בשפנים יפות פרשת בהעלותך, 498הצל"ח

 שמע ישראל

עד כאן צריכה כוונת הלב, דברי רבי מאיר.  -תנו רבנן: שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד : 499ברכות

מאריכין לו ימיו ושנותיו. אמר  -אמר רבא: הלכה כרבי מאיר. תניא, סומכוס אומר: כל המאריך באחד 

וף בחי"ת. רבי ירמיה הוה יתיב קמיה רב אחא בר יעקב: ובדלי"ת. אמר רב אשי: ובלבד שלא יחט

דרבי ]חייא בר אבא[ חזייה דהוה מאריך טובא. אמר ליה: כיון דאמליכתיה למעלה ולמטה ולארבע 

 רוחות השמים, תו לא צריכת. 

ומנהג טוב הוא להעיר הכוונה  ,נוהגים בספרד לקרות פסוק הראשון בקול רם: 500טור אורח חיים

ויש נוהגין שנותנין ידיהם על פניהם בקריאת פסוק  ,ם כוונת הקריאהשהוא עיקר מקו ,בפסוק הראשון

כוונתו שלא יסתכל  ,פי' ,רבי כד הוה מנח ידיה אעיניה הוה קרי לה ,וראייתם מפ"ב דברכות ,ראשוןה

 :משנה ברורה .ן ערוךשולח וכל מה שיעשה אדם לעורר הכוונה טוב הוא: ,בדבר אחר שמונעו מלכוין

 ין:יד ימ ר"ל -ידיהם 
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זו קריאת שמע של רבי יהודה הנשיא.  -תנו רבנן: שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד : 501ברכותלפנינו ב

אמר ליה רב לרבי חייא: לא חזינא ליה לרבי דמקבל עליה מלכות שמים. אמר ליה: בר פחתי! בשעה 

 ראה נוסחאות שונות.שמעביר ידיו על פניו מקבל עליו עול מלכות שמים. 

ויהיה משבח עליה ויסמוך לזה קבולו התורה בקריאת שמע. ואחר כן במה שכולל : 502ספר הכוזרי

כאלו אחר שנתבאר לו כל אשר קדם והבין אותו  -אמת ויציב מהענינים הנמרצים לקבלת התורה, 

והכירו, אסר על נפשו אסר והעיד עדים שקבלו כאשר קבלוהו האבות לפניו, וכן יקבלוהו הבנים עד 

א אומר על אבותינו ועלינו ועל בנינו ועל דורותינו דבר טוב וקיים חק ולא יעבור. עולמי עד, כמו שהו

ואחר כן מסדר הקשרים אשר בהם ישלמו קשרי היהודים, והוא שיודה באלוהותו יתברך, ובקדמותו 

ובהשגחתו על אבותינו, ושהתורה מעמו, ובמופת על כל זה, והוא החתום והוא יציאת מצרים, כמו 

תה הוא ה' אלהינו, אמת מעולם הוא שמך, ועזרת אבותינו, ואמת ממצרים גאלתנו שאמר אמת שא

ה' אלהינו. ומי שהשלים כל אלה בכונה גמורה הוא ישראל אמיתי וראוי לו שיקוה להדבק בענין האלהי 

 הדבק בבני ישראל מבלעדי שאר האומות, ויקל עליו לעמוד לפני השכינה, וישאל ויענה. 

מתחלפות אל שַבע ישראל, מפני שמשמעות קבלת עול מלכות שמים, בברית התיבות שמע ישראל 

, נוגע אף בבחינת ראשוןבקריאת פסוק ה עיניהםידיהם על  םשנותני ובשבועה היא. אפשר כי המנהג

, ועל עיניהם דווקא, מפני שהעיניים בברית משמשות תדיר, ברית הרימותי ידי וגו'שבועה, ומעין 

 כרתי לעיניי. 

ה ָוָכֶָ֑רם  :שת קרחפרבכך  .2 ת ָשֶדָ֣ נּו ַנֲחַלֵ֖ ֶתן־ָלַ֔ נּו ַוִתֹ֙ יֹאָתַ֔ ב ּוְדַבׁשּ֙ ֲהִבָ֣ ת ָחָלֵ֤ א ֶאל־ֶאֶר֩ץ ָזַבֹ֙ ָֹ֣ ף ל י  -ַא  ַהֵעיֵנַ֞

ה: א ַנֲעֶלֵֽ ֵֹ֥ ר ל ם ְתַנֵקֵ֖ ים ָהֵהֹ֛ אור החיים  . הוגי שעשועות.504. חיבת קודש503ועיין ספר אשיחה ָהֲאָנִׁשֵ֥

מרו לכן הוא שבועה, והשבועה היא שנועדים על ה' וזה הוא לכן אתה וכל וגו'. או :פרשת קרח -

שיעור הדבר אתה וכל עדתך הנועדים בשבועה שעל ה' אתם נועדים לסתור דבריו, ואמר כן 

שפת אמת. תרגום ירושלמי השלם. פני מלך. פרדס  אולי ירתעו וירעדו מלהחזיק במחלוקת:

 שמאי. 

ֹון ֶאל־ְיָיֵ֖  :שופטים .2 א ִׁשְמׁשֹ֛ ה  ַוִיְקָרֵ֥ ים ְוִאָנְקָמָּ֧ ַעם ַהֶזהּ֙ ָהֱאֹלִהַ֔ ְך ַהַפֵ֤ א ַאָ֣ ִני ָנ֜ ִני ָנ֩א ְוַחְזֵקֹ֙ ר ֲאֹדָנָ֣י יֱִי  ָזְכֵרָ֣ ַויֹאַמָ֑

ים: י ֵעיַנֵ֖י ִמְפִלְׁשִתֵֽ ת ִמְשֵתֵ֥  ְנַקם־ַאַחֹ֛

אְמ֜רּו ָכל־ַאנְ  :שמואל .3 ֹֹ֙ ד ַוי ׁש ִגְלָעָ֑ ַחן ַעל־ָיֵבָ֣ י ַוִיֵ֖ ַעּמֹוִנַ֔ ַעל ָנָחׁשּ֙ ָהֵֽ ית ַוַיֶׁ֗ נּו ְבִרֵ֖ ׁש ְכָרת־ָלֵ֥ י ָיֵביׁשּ֙ ֶאל־ָנָחַ֔ ֵׁשֵ֤

ָך: יָה ֶחְרָפֵ֖  ְוַנַעְבֶדֵֽ ין ְוַשְמִתֵ֥ ין ָיִמָ֑ ֹור ָלֶכֵ֖ם ָכל־ֵעָ֣ ם ִבְנקֵ֥ ת ָלֶכַ֔ י ְבזֹאתּ֙ ֶאְכֹרָ֣ ם ָנָחׁשּ֙ ָהַעּמֹוִנַ֔ אֶמר ֲאֵליֶהֶׁ֗ ָֹ֣ ה ַוי

ל:  ַעל־ָכל־ִיְשָרֵאֵֽ

מר ]אליהם[ נחש וגו', רבי לוי ורבי סימון ורבנין, ]ויעל[ נחש העמוני וגו' ויא :505מדרש שמואל

רבי לוי אמר אלו הקלעים והקשתים שבישראל, שהן מחמד עיניהם של ישראל, כמה דאת אמר 

נושקי רומי קשת, ורבי סימון אמר אלו סנהדרין של ישראל שהן גלגל עיניהם של ישראל, כמה 

ספר תורה, אמר להם נחש העמוני הביאו דאת אמר והיה אם מעיני העדה וגו', ורבנין אמרי זה 

 לי ספר תורה ואעקרה מתוכה לא יבא עמוני.
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והיא  ,ואפשר שכוונו באומרם העיני האנשים ההם תנקר אל חוצפה גדולה מזו: 506עקידת יצחק

דוגמת מה שאמר נחש מלך בני עמון בזאת אכרות לכם בנקור לכם כל עין ימין ושמתיה חרפה 

שעיני האנשים ההם אשר שלחת אלינו או שהם משרתיך תנקר  על כל ישראל ירצה אפילו

לפרסם שאתה מפייסנו וחפץ בשלומינו לא נקבל וזה ראוי לתלות בהם שתולין הקלקול 

 במקולקלים וכ"ש שדבריהם מוכיחים:

ָתה ַוְיַדבְ  :מלכים .1 ל ִרְבָלָ֑ ֶלְך ָבֶבֵ֖ ֹו ֶאל־ֶמֵ֥ ּו ֹאתֹ֛ ֶלְך ַוַיֲעלֵ֥ ִַֽיְתְפשּוּ֙ ֶאת־ַהֶּמַ֔ הּו ַוֵֽ ט: ְוֶאת־ְבֵניּ֙ ִצְדִקָיַ֔ ֹו ִמְׁשָפֵֽ ּו ִאתֵ֖ רֵ֥

ל: רש"י הּו ָבֶבֵֽ ִים ַוְיִבֵאֵ֖ ְנֻחְׁשַתַ֔ הּוּ֙ ַבֵֽ ר ַוַיַאְסֵרּ֙ הּוּ֙ ִעֵּוַ֔ י ִצְדִקָיּ֙ ּו ְלֵעיָנָ֑יו ְוֶאת־ֵעיֵנֵ֤  -וידברו אתו משפט  :ָׁשֲחטֵ֖

ו שכתוב וגם מלך הוכיחו על שמרד בו ועבר על שבועתו כמ :רד"קה נתווכח עמו על השבועה:

אמר לו משפט המורד והעובר על שבועתו ולזה  :רלב"ג נבוכדנצר מרד אשר השביעו באלהים:

הרג בניו ועור עיני צדקיהו ויאסרהו בנחשתי' ונתנוהו בבית האסורים עד יום מותו כמו שנזכר 

 בספר ירמיה:

 לכן נשבעתי

ואין לכן אלא שבועה  :פרשת וארא - מעון בר יוחאימכילתא דרבי שאפשר שלכן הוא שבועה, וע"ד 

וכו' ובאגדת ויקרא רבה ועוד, מפני שמניין לכן הוא מאה, ומאה הוא שנא' ולכן נשבעתי לבית עלי 

ובמלאת ימי טהרה וגו', למה היא  :507מדרש תנחומא )ורשא( פרשת תזריעמספר שבועה, וע"ד 

עלכם מאפע, מהו מאפע מאה הן אתם מאין ופ פעיות האשה פועה שנא' מביאה קרבן, ארז"ל מאה

וכיון שהצרות מקיפות אותה  ,פועות היא פועה כשהיא יושבת על המשבר צ"ט למיתה ואחת לחיים

 ויקרא רבה היא נודרת שלא תזקק עוד לאישה, לפיכך מביאה קרבן שנאמר תביא כבש בן שנתו.

רה יולדת מביאה שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחי: מפני מה אמרה תו: 509נדה .508פרשת אמור

קרבן? אמר להן: בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת שלא תזקק לבעלה, לפיכך אמרה תורה תביא 

 קרבן. מתקיף לה רב יוסף: והא מזידה היא, ובחרטה תליא מילתא! ועוד, קרבן שבועה בעי איתויי! 

 מאה הפעיות, קולות וברכות

פעתה אמיה דסיסרא ואלין עשר אינון  בירושלמי כתב מאה פעיות: 510ראש השנהברבינו חננאל  .2

כשגומרין כל התפלה קל תקועייא דיחידאה מתבעי למהוי עשרה תשר"ת תש"ת תר"ת והן 

  מאה:

ומכאן אנו למדין דבעינן ל' בעמידה כמו ל' בישיבה והני דמחמרי ועבדי  :ערך אות העיןהערוך ב

יה דסיסר' ואלו י' אינין כשגומרי' ל' בדיתבי ול' בלחש ול' על הסדר כנגד מאה פועיות דפעתא אימ

תוספות ראש . כל התפלה קל תקועייא דיחידאה מתבעי למהוי י' תשר"ת תש"ת תר"ת והן ק'

 . 511השנה

                                     

 .ח )פרשת קרח("שער ע 506

 .'סימן ד 507

 .ז"פרשה כ 508

 .'א, ב"ל 509

 .'ה, א"ל 510

 .'ג, ב"ל 511



 וכל בַניך

232 

 

ושמעתי כי במדינת בבל עושין מאה קולות, וכן כתו' בערוך : הלכות ראש השנהבספר המנהיג  .2

מיושב ל' קולות כמנהג כל בערך ]ערב[ כנגד מאה פעיות דפעיא אימיה דסיסרא, וכך מנהגם 

הגולה, וכן מעומד למוסף כשהיחידים מתפללי' אחד תוקע להם על סדר הברכות, שלשי' שלשת 

וכן לשופרו', וכשהשליח ציבור אומ' המוסף בקול רם להוציא  ,הסימנין למלכיות, וכן ]לזכרונות[

תפילה לפני קדיש את מי שאינו בקי שלשים על סדר הברכות הרי תשעים קולות, ולאחר סיום ה

בתרא תוקע להם היחיד עשרה קולות, כדאמ' לא שמע קל אודניה מקל תרועות דבירושל' הרי 

מאה קולות, כנגד מאה פעיות דפעיא אימיה דסיסרא, כך קיבלתי. ומצא' סמך לדבר ]בילמדנו[ 

ן בפ' אמור אל הכהנים, זהו שאמ' הכתו' הן אתם מאיין ופעולתכם מאפע תועבה יבחר בהם, ה

אתם מאיין מליחה סרוחה, ופעולכם מאפע, ממאה פעיות שהאשה פועה בלידתה צ"ט למיתה 

ואחת לחיים, וצריך לפרש שרוצה לומ' ]כשנתיבבה[ בחבלי יולדה באו לה כאשה היושבת על 

 המשבר, וכיולדה פועתה ונבעתה, ושלום. אב"ן הירחי.

ופעלכם מאפע וגו', שאל ההוא מין ובמדרש הן אתם מאין  :פרשת עקב -דרשות ר"י אבן שועיב  .3

לר' יהושע בן לוי מה הוא זה שאמר הנביא הן אתם מאין, א"ל כמה דאת אמר והחכמה מאין 

תמצא. ופעלכם מאפע מאה פעיות שישראל אומרים בכל יום ויום, ומה הם מאה ברכות תועבה 

שור, וכתיב שור  יבחר בכם אפילו תועבה שלכם בחר בו לקרבן דכתי' וימירו את כבודם בתבנית

או כשב או עז הקדימו לקרבן. משל למלך שכעס על אוהבו וקבלו בתשובה וזימן לכל עבדיו אמר 

 לו אדוני המלך שימני בראש כל הקרואי' כדי שיבינו כל העם שאני מקובל ומרוצה.

רמז למאה קולות שתוקעים בראש השנה. על פי מה דאיתא במדרש  :משך חכמה פרשת אמורה .1

רשת תזריע סימן ד'. אמר ליה, מאה פעיות האשה פועה כשהיא יושבת על המשבר, תנחומא פ

צ"ט למיתה ואחת לחיים. "והיום הרת עולם", ותבל ומלואה כיושבת על משבר, אם לחסד או 

 לשבט, תוקעים מאה קולות. 

שצעקה שרה אמנו  תעיופגד מאה כנם האגדה ש 'גאוניהוכן הביאו סמ"ק:  -הגהות חדשות  .1

 וכו'ל עקידת יצחק וע"ש ע 'שנתבשרבשעה 

אכן לדרכינו מאה הוא מספר מעין השבועה, והוא טעם מאה הברכות, מאה הקולות של שופר, ומאה 

 הפעיות של לידה, וכעין הנ"ל בתנחומא.

 מזוקק שבעתיים

 יש לבאר שהאמת שבועה היא בשורש שבע, אלא ששלימות של מספר שבע במאה, והוא עפ"י

דיני ממונות מטין כו' אמר רבי ינאי אילו ניתנה התורה חתוכה לא היתה  :512דריןסנה 'ירושלמי מס

לרגל עמידה מה טעם וידבר יי' אל משה אמ' לפניו רבונו של עולם הודיעיני היאך היא ההלכ' אמר לו 

אחרי רבים להטות רבו המזכין זכו רבו המחייבין חייבו כדי שתהא התור' נדרשת מ"ט פנים טמא 

טהור מיניין ודגל"ו וכן הוא אומר אמרות יי' אמרות טהורות כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק ומ"ט פנים 

  . כיו"ב במקבילות רבות.שבעתים ואומר מישרים אהבוך

אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: תלמיד היה לו לרבי מאיר וסומכוס שמו, שהיה : 513עירוביןאמנם במס' 

שמונה טעמי טומאה, ועל כל דבר ודבר של טהרה אומר על כל דבר ודבר של טומאה ארבעים ו

 ארבעים ושמונה טעמי טהרה. 
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אמר רבי אבהו: אמר קרא אמרות ה' אמרות טהרות כסף : 514ראש השנהויש ליישב עפ"י הבבלי 

צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים. רב ושמואל, חד אמר: חמשים שערי בינה נבראו בעולם, וכולן 

בקש קהלת למצא דברי חפץ, בקש קהלת . ותחסרהו מעט מאלהיםר אחד, שנאמר ניתנו למשה חס

להיות כמשה, יצתה בת קול ואמרה לו: וכתוב ישר דברי אמת ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. וחד 

בקש  -קם, אלא מה אני מקיים בקש קהלת למצא דברי חפץ  -לא קם, במלכים  -אמר: בנביאים 

בהתראה, יצתה בת קול ואמרה לו: וכתוב ישר דברי אמת  קהלת לדון דינין שבלב, שלא בעדים ושלא

 על פי שנים עדים וגו'. -

ולא קם נביא  וכו' קול ואמרה לובקש קהלת למצא דברי חפץ, בקש קהלת להיות כמשה, יצתה בת 

הרי ממילא לא שייך יותר ממספר מ"ח טעמים או פנים, ואפשר שהבבלי כרב  עוד בישראל כמשה.

 או בהיפוך. והירושלמי כשמואל 

אך העיקר היא האשה משכלת שהיא אשה יראת ה' כמ"ש שקר החן והבל  :משלי –יאור הגר"א בב

שכל הלומד לשמה אז יש וכו' היופי אשה גו' והיא אשת חיל שהן המ"ח דברים שהתורה נקנת בהם 

ראת אשת היא התורה ונקוכו' לו המ"ח דברים שהתורה נקנית בהם ויהיה לו אשת חיל עטרת בעלה 

רבות בנות עשו חיל גו' שהתורה וכו'  "י מ"ח דברים המפורשים במס' אבותאשת חיל שהיא נקנית ע

נקנית במ"ח דברים כמ"ש לעיל וכל מי שיש לו מדות מן אלו המ"ח יותר יש לו תורה יותר אבל א"א 

"ח שיהיה לאדם כל המ"ח רק שיש לא' איזה מהם ולהב' מדות אחרים עד שבין כולם יהיה כל המ

והתורה כולה אינה נקנית רק ע"י כל המ"ח וזהו רבות בנות שהם הת"ח עשו חיל שהן המ"ח וא"ת 

 שהוא כלל התורה כולה עלית על כולנה ע"י כולם:

מ"מ, מ"ח טעמים או מ"ט פנים טמא עם מ"ט פנים טהור מגיעים למספר מאה, והרי מ"ט יגיע 

ר אחד, או בעולם, וכולן ניתנו למשה חסחמשים שערי בינה נבר לחמישים, בגמרא בנדרים שם:

 .שנאמר ותחסרהו מעט מאלהים

 לוהים-ֹעבד א

אמר ליה בר הי הי להלל: מאי דכתיב: ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עבד אלהים : 515חגיגהב

אמר ליה: עבדו ולא  -לאשר לא עבדו, היינו צדיק היינו עובד אלהים, היינו רשע היינו אשר לא עבדו! 

 -תרוייהו צדיקי גמורי נינהו. ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד.  -עבדו 

אמר ליה: ומשום חד זימנא קרי ליה לא עבדו? אמר ליה: אין, צא ולמד משוק של חמרין: עשרה פרסי 

ם אמר ר' שמואל בר נחמני בין עובד אלהי :516מדרש תהלים בתרי זוזי. -בזוזא, חד עשר פרסי  -

 . בין שונה פרקו מאה פעמים, לשונה פרקו מאה ואחת.לאשר לא עבדו[]

אינו מאחר ש מכאן יש להעיר כלפי מצוות מאה הברכות, שלכאורה נכון היה יותר שיתקנו מאה ואחת,

ויש לומר שמצוות קריאת שמע, שמע ישראל דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד. 

לוהים, -אחד הנוסף על מאה הברכות ומשולב בתוכם, ובה הוא עובד א לוהינו י"י אחד, הוא-י"י א

לוהים. אמנם מצווה -מפני שהיא קיבול עול מלכות שמים אשר משמעה השעבוד והעבדות אל א
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הזאת מתקיימת ככתוב בשכבך ובקומך, דהיינו פעמיים ביום מעת לעת, ואעפ"כ יש לומר שאחד 

 הוא. 

 אשר נשבע השם

וימי  וכן התקינו חכמים שיהיה שבועת נח בכל יום ויום, שנ' למען ירבו ימיכם: 517רפרקי דרבי אליעזב

 וגו' ולא מצאתי מאמר זה המחודש נזכר בראשונים.  בניכם

אלו צריך דיקדוק על לבבך על לבבכם עשב בשדך ואבדתם מהרה הכנף : 518ברכות ירושלמימ"מ, ב

  וכו' ר' חנינא בשם ר' אחא אשר נשבע ה' ,פתיל אתכם מארץ

כדי להטעים יפה העי"ן שלא יהא  ,ירושלמי צריך להפסיק בין נשבע לה': 519טור אורח חייםב .2

 . נראה כה"י

להוציא בפה יפה עי"ן אשר נשבע ה' שלא יראה כה"א חלילה  :דיני קריאת שמע -אבודרהם  .2

  וחס. וגם כדי שלא תבלע האלף של שם בעין.

וכן נשבע צריך להפרידה כדי שלא  וכו'/א"א/ כתב הראב"ד ז"ל  :520הלכות קריאת שמעברמב"ם  .3

 אהל מועד.תבלע הא' בע'. 

וכשיקרא נשבע ה' צריך שלא יהא מבליע א' של ה' עם עין של : 521קרית שמע -ספר הבתים  .1

 .נשבע

וצריך ליתן ריוח בין הדבקים כגון על לבבך, על  :ספר האשכול ליקוטים מהלכות קריאת שמע .1

 הוה ליה כאל"ף.  ,נשבע ה', וטעמו שאם לא תתפרסם העי"ןובירושלמי מוסיף אשר לבבכם. 

ירושל' צריך להוציא בפה העיי"ן מאשר נשבע, שלא יהא כה"א חס  :דיני תפילה -ספר המנהיג  .1

  ושלו'. אב"ן.

ולהתיז עי"ן  וכו'ובשם הגאונים ראיתי שצריך להזהר : 522בית הבחירה למאירי ברכותספר  .7

  וכו'כאשר נשבע 

וצריך ליתן ריוח בין הדבקים. על. לבבך. בכל. לבבכם. עשב.  :523כות ברכותהל -ספר הרוקח  .8

 בשדך. ואבדתם. מהרה. על. לבבכם. הכנף. פתיל. אתכם. מארץ. ירושל' אשר נשבע ה'.

 .525ספר על הכל .524פירושי סידור התפילה לרוקחוב
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דך, ואבדתם וריוח יתן בין הדבקים ]בכל לבבך[, על לבבך, בכל לבבכם, עשב בש :ספר המחכים .2

אתכם מארץ מצרים, וכן יתן ריוח בין מ"ם שבסוף  וכו' מהרה, על לבבכם, הכנף פתיל תכלת

ספר תיבה הסמוכה לאת ולאותם ולאותו, ובירושלמי מוסיף וחרה אף, נשבע י"י, ואמרת אליהם. 

 . 527אורחות חיים. 526כלבו

 הנרמזת מתוכה.לדרכינו, דין הדגשת תיבת נשבע אפשר שהוא מצד הגדר מעין השבועה 

 שפת אמת

כי הנה באמת עיקר מצות נדר ושבועה הוא עפ"י מאמרם ז"ל : 528פרשת מטות -שפת אמת  .2

מנין שנשבעין לקיים המצות שנא' נשבעתי ואקיימה כו'. פי' שע"י השבועה והנדר שאדם מקבל 

ורא עליו לעשות המצוה קבלה זו נותנת לו כח לגמור המעשה כמו כל מצוה שהיא כח וסיוע מהב

ית'. אשר קדשנו במצותיו וצונו. כמו כן ע"י השבועה נאמר ככל היוצא מפיו יעשה וזה כחן של 

ולכן אנו מקבלין עלינו עול מלכות שמים בכל יום. וגם שבע ביום הללתיך ז' ברכות  ,ישראל בפה

דק"ש הוא באמת שבועה שאדם מקבל עליו בכל יום לקיים מצות הבורא ית' ומחדש השבועה 

עין ועומדין עליו מהר סיני וקבלה זו בכחה להטות כל נפש האדם להבורא ית'. ומכש"כ שמושב

ראשי בני ישראל שעל ידי דיבורם וקבלת מלכות שמים שהם מקבלים עושים רושם והטי' לכלל 

 וכו' קראו ראשי המטותלבות בנ"י לכן נ

הם בחי' בכל  במדרש ונשבעת חי ה' באמת במשפט ובצדקה. כבר כתבתי כי אלה הג': 529שם .2

לבבך נפשך מאודך. כי באמת בחי' נפשך שהוא חיות הפנימיות. במשפט בחי' לבבך שיש ב' 

לבבות וצריך בירור ומשפט. בצדקה בחי' מאודך. אח"כ והיו הדברים כו'. שאחר תיקון הגוף 

ואלה  ,והנפש יכולין לקבל דבורי התורה. כי באמת כל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא

מדבקין לבות בני ישראל אליו ית'. ולכן והגית בו יומם ולילה.  ,רים של התורה הקדושההדיבו

 וכן מצות ק"ש ותפלה ודברת בם שמוסיפין חיות אל. 

מסייעין אלה הדיבורים להיות נמשך המעשה כפי  ,וע"י הקבלת מלכות שמים בכל יום בפה מלא

ת. והנדר מסייע. כמ"ש ככל היוצא ונודרין לקיים את המצו ,כמ"ש נשבעתי ואקיימה ,הקבלה

ולכן כתיב  ,כי יוכל האדם לקיים אח"כ במעשה כפי הקבלה בפה ,מפיו יעשה. והוא הבטחה ג"כ

רק שע"י הקבלה יכולין להדמות  ,ככל ולא כל. כי באמת המעשה רחוקה מאוד מהרצון והקבלה

ואדם  ,י יש בחי' דצח"םכך יכולין לעורר בפה. כ ,המעשה אל הקבלה כנ"ל. אכן כפי תיקון הנפש

כולל הכל. ואחר תיקון דצ"ח יכולין לבוא אח"כ לבחי' הדיבור שהוא למעלה מהכל. וג' בחי' הנ"ל 

 ,כי הדיבור צריך להנהיג מדריגות התחתונות ,ואח"כ זוכין לדיבור כנ"ל ,הם בחי' דצ"ח שבאדם

 וכשכולם כפופים אליו חל שם שמים על הדיבור. 

והוא קבלת מלכות שמים. ובש"ק ג"כ נקרא  ,כמ"ש שבע ביום הללתיך ,וובכל יום יש שבועה ז

 ,חל עליו שם שמים. וכפי תיקון ימי המעשה ,על ידי שכל ששת הימים מתאחדין בי' ,שבועה

שלא  ,יכולין לקבל השבת. וששת הימים הוא ג' בחי' הנ"ל. והמ"י. לכן כתיב בשבת ודבר דבר

כמו שכל  ,בת מתעלה הדיבור כנ"ל. ומה"ט מומחה מיפריהי' דבורך בשבת כדבורך בחול. שבש

                                     

 '.סימן י 526
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שליט על  ,כן במדבר עצמו יש כמה בחי'. וזה דיבור של החכם ,בחי' דצ"ח כפופים למדבר

כך יש כח בדיבורו. והרמז כל עמל אדם לפיהו. וכפי התיקון  ,הדיבור הזה. וכפי מעלת האדם

"ש בדיבור. ונתקן הנפש עי"ז הקבלה ויכולין אח"כ לקבל יותר עמ ,מתעלה הדיבור ,בכל יום

וכן השבת אחר ימי המעשה  ,וכן הולכים המדריגות בכל יום ויום ,ויש אח"כ כח לקבל יותר ,ביותר

 כן יעשה בימי המעשה כנ"ל: ,תמיד. וככל היוצא מפיו בשבת

ג"כ שבועה  אתם נצבים היום וגו' וכאשר נשבע וגו', תפלה היא: 530פרשת נצבים -אמרי אמת  .3

עבודה  ר את השי"ת וזה שאיתאשבע ביום הללתיך היינו בכל השבע מדות שהם להכי יבדכת

ה שר"ה הוא ג"כ שבועה שהיא בלב וכו' זו תפלה, אתם נצבים היום הוא רמז על ראש השנ

  .דאיתא בחדש השביעי וכו' בירחא דשבועתא

 חטיבה אחת

דכתיב: את ה' האמרת היום וה'  אין, -ומי משתבח קודשא בריך הוא בשבחייהו דישראל? : 531ברכות

האמירך היום. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה 

אתכם חטיבה אחת בעולם; אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, שנאמר: שמע ישראל ה' אלהינו ה' 

  מקבילות. אחד בארץ.אחד. ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר: ומי כעמך ישראל גוי 

את ה' האמרת היום. כשקבלת עליך להכנס בברית בשבועת האלה אשר  :פרשת כי תבוא -ספורנו 

בד בה אבדן כל טוב גשמי אם תעבור עליו האמרת ורוממת את האל יתברך בזה שיהיה יותר נכ

ולא עשה כן וה' האמירך היום. במה שהוא נכנס בברית עמך  וכו' אצלך קיום רצונו מכל טוב גשמי

 לכל גוי נתן לך מעלה בזה:

ועי"ל דחטיבה הוא מלשון כריתת ברית שכרת ה' עמנו  ,עי' פרש"י ומהרש"א .ה אחתבחטיעיון יעקב: 

וכן  ,וכן נשבע שלא יחליף אותנו באומה אחרת ,שהשבענו לו שלא נחליפנו באל אחר ,ברית ושבועה

 :ע"ש ,איכהוהוא המדרש  ,הוא בילקוט פרשת כי תבא דף ש"א ע"ד

למען הקים אתך היום לו לעם. אמר להן היום נעשיתם חטיבה לפני  :פרשת נצביםבמדרש הגדול 

והיום נתחדשה ברית שנכרתה לאבתיכם אברהם יצחק ויעקב, שהרי הוא אומר לאברהם,  ,המקום

 .להים ולזרעך אחריךלהיות לך לא

כי הוא היה  ,להכי כת' ג' שמות ,חדשמע ישראל ה' אלקינו ה' א :532וקחפירושי סידור התפילה לרב

והוה ועתיד להיות. ועוד כנגד אבות, כי השם נאמר באברהם: אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים, 

וביצחק כת': אנכי אלהי אברהם אביך, וביעקב כת': אני ה' אלקי אברהם אביך. והשם של ד' אותיות 

 עכ"ל.  הנעלם הוא ודאי אחד.
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דבר מיוחד הוא, אשר גם ברוך שם כבוד מלכותו לעלם ועד תקנו מצד אזכור של ג' שמות כאחד, 

הזכרת אותם שמות, כאשר כל עיקר שורש שבועה היא בשם שמים, וכבספר יצפון לישרים 

 .533תושייה

וגם הקדוש ברוך  ,וזהו אתם עדי נאם ה' ,הרי עד ,ד"א ע' ו ד' גדולה :פרשת ואתחנן - בעל הטוריםוב

  והייתי עד ממהר: כתיבכד ,הוא עד לישראלהוא 

 ברית שבועה ועדות

 אף עדות מקבילה היא לברית תדיר, וגם לשבועה; 

ם ֶאת־ :פרשת ויראוב .2 ב ַאְבָרָהֶׁ֗ ית: ַוַיֵצָ֣ ם ְבִרֵֽ ּו ְׁשֵניֶהֵ֖ ֶלְך ַוִיְכְרתֵ֥ ן ַלֲאִביֶמָ֑ ר ַוִיֵתֵ֖ אן ּוָבָקַ֔ ָֹ֣ ח ַאְבָרָהםּ֙ צ ַוִיַקֵ֤

אן ְלַבְדֶהֵֽ  ֵֹ֖ ת ַהצ ַבע ִכְבשֵֹ֥ ְבָת ֶׁשֹ֛ ר ִהַצֵ֖ ֶלה ֲאֶׁשֵ֥ ַבע ְכָבשֹתּ֙ ָהֵאַ֔ ָנה ֶׁשֵ֤ ה ֵהֶׁ֗ ם ָמָ֣ ֶלְך ֶאל־ַאְבָרָהָ֑ אֶמר ֲאִביֶמֵ֖ ֵֹ֥ ן: ַוי

ְרִתי י ָחַפֵ֖ ה ִכֵ֥ י ְלֵעָדַ֔ ְהֶיה־ִלָ֣ י ַבֲעבּורּ֙ ִתֵֽ ח ִמָיִדָ֑ ת ִתַקֵ֖ ַבע ְכָבשַֹ֔ י ֶאת־ֶׁשָ֣ אֶמר ִכ֚ ִֹ֕ ָנה: ַוי את:  ְלַבָדֵֽ ֵֹֽ ר ַהז ֶאת־ַהְבֵאֵ֥

ר ָׁשָ֑  ית ִבְבֵאָ֣ ּו ְבִרֵ֖ ם: ַוִיְכְרתֵ֥ ּו ְׁשֵניֶהֵֽ ם ִנְׁשְבעֵ֖ י ָׁשֵ֥ ַבע ִכֹ֛ ר ָׁשָ֑ ּוא ְבֵאָ֣ ֹום ַההֵ֖ א ַלָּמקֵ֥ ן ָקָרֹ֛ ַבע ַוָיַָָֽ֣קם ַעל־ֵכֶׁ֗

ַבע ַוִיֹ֙  ר ָׁשָ֑ ֶׁשל ִבְבֵאָ֣ ע ֶאֵ֖ ים: ַוִיַטֵ֥ ֶרץ ְפִלְׁשִתֵֽ בּו ֶאל־ֶאֵ֥ ֹו ַוָיֻׁשֵ֖ ֶלְך ּוִפיֹכלּ֙ ַשר־ְצָבאַ֔ ל ֲאִביֶמֶׁ֗ ם ְיָיֵ֖ ֵאֵ֥ ם ְבֵׁשֵ֥ ְקָרא־ָׁשַ֔

ם:   עֹוָלֵֽ

ֶבן ַוְיִריֶמֵ֖  :פרשת ויצא .2 ב ָאָ֑ ח ַיֲעֹקֵ֖ ַָֽך: ַוִיַקֵ֥ י ּוֵביֶנֵֽ ד ֵביִנֵ֥ ָתה ְוָהָיֵ֥ה ְלֵעֵ֖ י ָוָאָ֑ ית ֲאִנָ֣ ה ְבִרֵ֖ ה ְלָכֹ֛ה ִנְכְרָתֵ֥ ָה ְוַעָתֶׁ֗

ּו ים ַוִיְקחֵ֥ ּו ֲאָבִנַ֔ ב ְלֶאָחיוּ֙ ִלְקטָ֣ אֶמר ַיֲעֹקֵ֤ ֹֹ֙ ה: ַוי ן  ַמֵצָבֵֽ ֹו ָלָבַ֔ ל: ַוִיְקָרא־לָ֣ ם ַעל־ַהָגֵֽ אְכלּו ָׁשֵ֖ ֵֹ֥ ֲעשּו־ָגָ֑ל ַוי ים ַוַיֵֽ ֲאָבִנֵ֖

ֹום עַ  י ּוֵביְנָךֵ֖ ַהיָ֑ ד ֵביִנֵ֥ ה ֵעֹ֛ ל ַהֶזֵ֥ ן ַהַגֹ֙ אֶמר ָלָבַ֔ ָֹ֣ ד: ַוי ֹו ַגְלֵעֵֽ ָרא לֵ֖ ב ָקֵ֥ ֲעֹקַ֔ א ְוַיֵֽ ֹו ְיַגֵ֖ר ָשֲהדּוָתָ֑ א־ְׁשמֵ֖ ן ָקָרֵֽ ל־ֵכֵ֥

ד: ְוַהִּמְצפָ  י ְוִאם־ַגְלֵעֵֽ הּו: ִאם־ְתַעֶנָ֣ה ֶאת־ְבֹנַתֶׁ֗ יׁש ֵמֵרֵעֵֽ ר ִאֵ֥ י ִנָסֵתֵ֖ י ּוֵביֶנַָָֽ֑ך ִכֵ֥ ֶצף ְיָיֵ֖ ֵביִנָ֣ ר ִיֵ֥ ר ָאַמַ֔ הּ֙ ֲאֶׁשָ֣

ן ְלַיֲעֹקָ֑  אֶמר ָלָבֵ֖ ֵֹ֥ ַָֽך: ַוי י ּוֵביֶנֵֽ ד ֵביִנֵ֥ ים ֵעֵ֖ ה ֱאֹלִהֵ֥ נּו ְרֵאִ֕ יׁש ִעָּמָ֑ ין ִאֵ֖ י ֵאֵ֥ ח ָנִׁשיםּ֙ ַעל־ְבֹנַתַ֔ ה  ב ִהֵנָ֣ה׀ִתַקֵ֤ ַהַגָ֣ל ַהֶזֶׁ֗

א־ֶאעֱ  ֵֹֽ ִני ל ה ִאם־ָאֶׁ֗ ה ַהַּמֵצָבָ֑ ה ְוֵעָדֵ֖ ד ַהַגָ֣ל ַהֶזַ֔ ַָֽך: ֵע֚ י ּוֵביֶנֵֽ יִתי ֵביִנֵ֥ ר ָיִרֵ֖ ה ֲאֶׁשֵ֥ יָךּ֙ ֶאת־ְוִהֵנהּ֙ ַהַּמֵצָבַ֔ ר ֵאֶלֹ֙ ֹבֵ֤

 ֵֹ֖ ה ַהז ה ְוֶאת־ַהַּמֵצָבֵ֥ י ֶאת־ַהַגֵ֥ל ַהֶזֹ֛ ר ֵאַל֜ ָתה לֹא־ַתֲעֹבֹ֙ ה ְוִאם־ַאּ֠ ם ַהַגָ֣ל ַהֶזַ֔ י ַאְבָרָה֜ ה: ֱאֹלֵהֹ֙ את ְלָרָעֵֽ

ק: יו ִיְצָחֵֽ ַחד ָאִבֵ֥ ב ְבַפֵ֖ ע ַיֲעֹקַ֔ ם ַוִיָשַבָ֣ י ֲאִביֶהָ֑ ינּו ֱאֹלֵהֵ֖ ּו ֵביֵנַ֔ י ָנחֹורּ֙ ִיְׁשְפטָ֣  ֵוֵֽאֹלֵהֵ֤

י: ט"תהלים פרק פ .3 ְעִתי ְלָדִוֵ֥ד ַעְבִדֵֽ ְׁשַבֶׁ֗ י ִנִ֝ ִרית ִלְבִחיִרָ֑ י ְבִ֭ ִתֵֽ ם אשמור־אֶ  )ד( ָכַרָ֣ עֹוָלֶׁ֗ ֹו )כט( ְלִ֭ ְׁשָמר־לָ֣

ֹו: ֶנת לֵֽ י ֶנֱאֶמֵ֥ ְבִריִתֶׁ֗ י ּוִ֝ ה: ַחְסִדָ֑ א ֲאַׁשֶנֵֽ ָֹ֣ י ל ָפַתֶׁ֗ א ְשִ֝ י ּומֹוָצֵ֥ ל ְבִריִתָ֑ ְעִתי  )לה( לֹא־ֲאַחֵלֵ֥ ַחת ִנְׁשַבָ֣ )לו( ַאִ֭

ב: ם־ְלָדִוֵ֥ד ֲאַכֵזֵֽ י ִאֵֽ י: ְבָקְדִׁשָ֑ ֶמׁש ֶנְגִדֵֽ ֹו ַכֶשָ֣ ם ִיְהֶיָ֑ה ְוִכְסאֵ֖ ְרעֹו ְלעֹוָלָ֣ ד )לח )לז( ַזִ֭ ם ְוֵעֵ֥ ֹון עֹוָלָ֑ ָיֵרַח ִיכָ֣ ( ְכִ֭

ָלה: ן ֶסֵֽ ַחק ֶנֱאָמֵ֥ ַשֶׁ֗ ֹו: ַבִ֝ ֶרץ ִנְזרֵֽ ְלָת ָלָאָ֣ ָך ִחַלֵ֖ ית ַעְבֶדָ֑ ַאְרָתה ְבִרָ֣ ים׀ ֲאֹדָנָ֑י  )מ( ֵנִ֭ יָך ָהִראֹׁשִנֵ֥ )נ( ַאֵיֵ֤ה׀ ֲחָסֶדֵ֖

ָך: ד ֶבֱאמּוָנֶתֵֽ ָדִוֶׁ֗ ְעָת ְלִ֝  ִנְׁשַבֵ֥

 אבות

ותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא ברוך אתה ה' אלהינו ואלהי אב

 אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. 

 בות תחלה וסוף, בהודאה תחלה וסוףתנו רבנן: אלו ברכות שאדם שוחה בהן: בא: 534ברכותהגמרא 

ולחיו, מפני סימן רע לש -סימן רע לו, ואם שליח צבור הוא  -לל וטעה משנה. המתפ: 535ושם וכו'

גמרא. אהייא? אמר רב חייא אמר רב ספרא משום חד דבי רבי: באבות. וכו'  ששלוחו של אדם כמותו
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יכוין את  -איכא דמתני לה אברייתא: המתפלל צריך שיכוין את לבו בכולן, ואם אינו יכול לכוין בכולן 

 רבי חייא אמר רב ספרא משום חד דבי רבי: באבות. לבו באחת; אמר

אם אינו יכול לכוין בכל ברכות י"ח יכוין באבות ומודים ואם אינו  כתוב בסמ"ק: 536בית יוסף אורח חיים

ושם  וצריך תלמוד מנין לו דעדיף מודים טפי משאר ברכות: ,יכול לכוין בשניהם יכוין באבות עד כאן

יכווין לבו באחת מהן,  אגודה סוף פ' אין עומדיןים בש"ע. אבל מצאתי בולכן לא הזכיר מוד :אליה רבה

וכן מצאתי בספר חסידים  וכו' אה ע"כ, אלמא דגירסא היה כך בש"סחד אמר באבות וחד אומר בהוד

גם טעמא דשוחין במודים  וכו' או בהודאה. וכן הכלבו ומהרי"ל פסקו כסמ"ק סי' קנ"ח יכווין באבות

הראבי"ה,  , ובאמת מטעם זה נראה דצריך כוונה:י הודאה כדלקמן סי' קכ"אע" הוא כדי להכניע

 הרוקח, הגהות מיימוניות. 

, ובדרוש 537ספר יצפון לישרים תושייה אפשר שלמען שמו, מעניין השבועה הוא, ע"ד הנ"ל בק"ש, עיין

מניין ו: 539משנת רבי אליעזר. ברכת אבות ודאי יש לומר שבשבועת אבות שורשה. המדרש 538וחידוש

ר  :פרשת כי תשאלשון הכתוב שם בשמזכירין שלשה אבות, שנ' זכור לאברהם ליצחק ולישראל.  ְזֹכ 

ת־ ם ַאְרֶבהּ֙ ֶאֵֽ ר ֲאֵלֶהַ֔ ְעָת ָלֶה֘ם ָבְךַ֒ ַוְתַדֵבָ֣ ר ִנְׁשַבָ֣ יָך ֲאֶׁשֹ֙ ל ֲעָבֶדֶׁ֗ ק ּוְלִיְשָרֵא֜ י ְלַאְבָרָה֩ם ְלִיְצָחֹ֙ ם ְככֹוְכֵבֵ֖ ַזְרֲעֶכַ֔

ִים וְ  ם:ַהָשָמָ֑ ּו ְלֹעָלֵֽ ם ְוָנֲחלֵ֖ ְרִתי ֶאֵתןּ֙ ְלַזְרֲעֶכַ֔ ר ָאַמֶׁ֗ את ֲאֶׁשָ֣ ֹ֜ ֶרץ ַהז  ָכל־ָהָאֹ֙

ת ַהִּמְׁשָפִטיםּ֙  :פרשת עקבב מתפרש עפ"י הכתוב אף וזוכר חסדי אבות שלפניו, ּון ֵאֵ֤ ֶקב ִתְׁשְמעֶׁ֗ ְוָהָיָ֣ה׀ ֵעָ֣

ם ְוָׁשַמ֩ר ְיָיֹ֙ ֱאֹל ם ֹאָתָ֑ ם ַוֲעִשיֶתֵ֖ ֶלה ּוְׁשַמְרֶתֵ֥ יָך:ָהֵאַ֔ ע ַלֲאֹבֶתֵֽ ר ִנְׁשַבֵ֖ ֶסד ֲאֶׁשֵ֥ ת־ַהְבִריתּ֙ ְוֶאת־ ַהֶחַ֔ יָך ְלָךֶׁ֗ ֶאֵֽ  גם ֶה֜

נשבעת ר שאוזכר לנו ה' אלהינו את הברית ואת החסד ואת השבועה  :סדר ראש השנהבזיכרונות שב

וכו' במקראות רבות אמנם מצאנו ברית וחסד מקבילות, ויש לעיין היטב  לאברהם אבינו בהר המוריה

 ר.בדב

עד. וכל החיים לעולם ותמיד ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו  שם מודגש גם בחתימת מודים:

הטוב שמך ולך נאה  ,ברוך אתה ה'האל ישועתנו ועזרתנו סלה. שמך באמת. את ויהללו  ,יודוך סלה

 להודות. 

י הקדושה, אמנם, מלבד אבות והודאה, השם מוזכר בקדושת השם: אתה קדוש ושמך קדוש וכו' מפנ

נקדש את שמך בעולם וכו' בגאולה: וגאלינו מהרה למען שמך, כמו ומביא גואל לבני בניהם למען 

את  :ישעיהושמו, ובברכת הצדיקים: ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת, כעין הכתוב ב ָֹ֣ ִׁשְמעּו־ז

י ְיהּוָדֵ֖  ל ּוִמֵּמֵ֥ ם ִיְשָרֵאַ֔ ב ַהִנְקָרִאיםּ֙ ְבֵׁשָ֣ ית־ַיֲעֹקֶׁ֗ א ֵבֵֽ ֵֹ֥ ירּו ל י ִיְשָרֵאלּ֙ ַיְזִכַ֔ ם ְיָיֶׁ֗ ּוֵבאֹלֵהֵ֤ ים׀ ְבֵׁשָ֣ ִנְׁשָבִעָ֣ אּו ַהֵֽ ה ָיָצָ֑

ל ִנְסָמָ֑  י ִיְשָרֵאֵ֖ אּו ְוַעל־ֱאֹלֵהֵ֥ ֶדׁשּ֙ ִנְקָרַ֔ יר ַהֹקֹ֙ י־ֵמִעֵ֤ ה: ִכֵֽ א ִבְצָדָקֵֽ ֵֹ֥ ת ְול ֹו: ֶבֱאֶמֵ֖ ֹות ְׁשמֵֽ  כּו ְיָיֵ֥ ְצָבאֵ֖

למען "הזכרתי שברוב כתבי היד שלנו חסרות המלים כבר : 540בספר תפילת עמידה לחול עפ"י הגניזה

סביר שלפנינו תוספת שבאה  .מלים אלה חסרות גם בהרבה מקטעי הגניזה האחרים ".שמו באהבה

בדומה וכו' ובהערות:  "למען שמו"שלא בזכותנו ולא בזכות אבות זוכר ה' לנו חסדי אבות אלא  ,לציין

                                     

 .א"סימן ק 536

 .עמ' רס"ג 537

 .עמוד קנ"א 538

 .ב"פרשה יב 539

 .18עמ'  540
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במעריב ערבים  וכו' ויש להוסיף גם "ור שמו הגדולבעב"לכך בסוף הברכה הראשונה בברכת המזון 

 אות שמו.-ה' צב, ומבדיל בין יום ובין לילה ,מעביר יום ומביא לילהאשר בברכות ק"ש של ערבית, 

מ"מ, ברכת אבות מצד עצמה, הלא בשבועת אבות שורשה, ויש למצוא עניינה נרמז גם בשאר ביטויי 

 מטבע ברכה הזאת.

ה : ישעיהוומודים מעניין השבועה, וע"ד הכתוב ב מסתבר שאף כריעות אבות י ְצָדָקֹ֛ א ִמִפָּ֧ ְעִתי ָיָצֹ֙ י ִנְׁשַבַ֔ ִבָ֣

ֹון: ע ָכל־ָלׁשֵֽ ֶרְך ִתָשַבֵ֖ ע ָכל־ֶבַ֔ ּוב ִכי־ִליּ֙ ִתְכַרָ֣ א ָיׁשָ֑ ָֹ֣ ר ְול ובקומו להתפלל יכוין רגליו זו אצל : ספר היראה ָדָבֵ֖

חגורתו, וישים ידיו תחת לבושו, הימנית על השמאלית, ועושה  זו, וישוח ראשו, וידחוק אציליו לגופו עד

שבע כריעות, ישוח בברכת אבות תחלה וסוף, ישחה בברוך אתה במהירות ויזקוף בשם בנחת, 

וישחה במודים תחלה וסוף, ולא יותר בברכות. אבל כשהוא פוסע ג' פסיעות, נותן שלום בשמאל 

כל כריעה דכרע נתר : 541קידושין -שיטה לא נודע למי וב וכו' לימין וכורע, לפניו וכורעבתחלה וכורע, 

. ולאו מכריעות דבתפלה של שמנה עשרה קאמר, אלא שהיה מתפלל על התנין, ובכל חד רישא

ואיכא דאמרי שהתפלל שמנה עשרה, ובד' כריעה שהיה כורע היה נתר חד רישא, כן פרש"י ז"ל, 

וף, נתור ארבעה רישי, וכיון דנתור רובייהו מת, כריעות דכרע באבות תחלה וסוף והודאה תחלה וס

כל כריעה שם: מהר"י בירב  א"נ בג' כריעות דבשלש פסיעות הוו להו ז' כריעות אשתכח דנתור כולהו.

דהוה כרע. פרש"י כל כריעה דכרע רב אחא ומתפלל על אותו מזיק ניתר חד רישא. נשמר מפי' 

אמ' רש"י זה אינו שאם תפלת ערבית היה  שעושין המפ' שרב אחא היה מתפלל תפלת ערבית.

מתפלל, לא יש אלא ד' כריעות אבות תחלה וסוף, הודאה תחלה וסוף שזהו מה שכיון רש"י ניתר חד 

רישא, ר"ל בשלמא לפי' שהתפלה היה שחרית על המזיק ולא תפלת ערבית דהיינו דעל כל כריעה 

, אלא לפי' המפרשים הלא [לערבית בזהלא נתבאר לי החילוק בין שחרית : ותהער]ב ניתר חד רישא

ישארו ג' ראשים. וי"ל לפי' המפ' שכיון שנקטעו הד' ראשים שהם הרוב כבר מת. או נוכל לומר שגם 

ר"ל דכרע בימין  -בתפלת ערבית יש ז' כריעות הד' שאמ' וג' לבסוף, שלום בשמאלי ושלום בימיני 

 :פרשת וישלח .543. מילי דשמיא לבעל החרדים542פי' רבי אליהו מלונדריש ושמאל וחד באמצע הרי ז'.

יו: ֹו ַעד־ָאִחֵֽ ים ַעד־ִגְׁשתֵ֖ ַבע ְפָעִמַ֔ ְרָצהּ֙ ֶׁשָ֣ חּו ַאּ֙ ם ַוִיְׁשַתֵ֤ ר ִלְפֵניֶהָ֑ ּוא ָעַבָ֣  ְוהֵ֖

כמו  ,למה אין אנו נוהגים להתפלל בזקיפת ידים למעלה ,מנעורי תמהתי :544שו"ת באר שבעבס' 

ות"א ארימית ידי בצלו קדם  ,עליון וגו'ל[ -]אותי /ידי/ אל ה' כמו שנאמר הרמ ,שנהגו אבותינו מעולם

ה' וכו' ובבראשית רבה בפרשת חיי שרה בפסוק ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק איתא אמר 

. וכמו שנאמר 545רב הונא צפת שידו שטוח בתפלה אמרה ודאי אדם גדול הוא לכך שאלה עליו עכ"ל

וכמו שנאמר והיה כאשר ירים משה ידו וגו' ויהי ידיו  ,וגו' כצאתי את העיר אפרוש את כפי אל ה'

                                     

 .'ט, ב"כ 541

 עמוד ע"א. 542

 בעמוד ע"ג. 543

מה שאין אנו מתפללים בפרישת כפים כמו שמצינו במקרא  :ט"רבי עקיבא איגר אורח חיים סימן פ .א"סימן ע 544

כמה פעמים ובזוה"ק ובפרקי דר"א היינו כיון דעכשיו האומות עושים כן. וכמו שאמרו חז"ל על פסוק לא תקים לך 
בצידה לדרך ב' עמוד צ"ב. מקור חיים ב' עמ' ל"ז, סידור יעב"ץ א' ל' א', אוצרות  :א[ע"]סי' מצבה באר שבע 

ובפרשכם כפיכם וכו'.  :ישעיהו -אלשיך ירושלים ל"ט עמ' תר"כ. כינור דוד עמוד קל"א, קריית חנה דוד א' ז' ב'. ב
שלמה וכפיו פרושות  הנה בהתבודדות התפלה היה דרכם לפרוש כפיהם השמימה, כמאמר הכתוב בתפלת

 ..כסאו ירום ויתנשא על כל מלכי רבנן. ,ומעתה כפי פרושות השמים: ב"שו"ת באר שבע סימן כ.. ועי' השמימה.
 ...וכפי פרושות השמים ,ובזה הפעם אסיים בקידה על ברכים ':סימן ד 'שו"ת שאילת יעבץ חלק אגם בס' 

 .111עיין חילופי גרסאות שבמהדורת כ"י ב' עמ'  545
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וכמו שנאמר ויהי ככלות  ,ות"א והואה ידוהי פרישן בצלו עד דעאל שמשא ,אמונה עד בא השמש

שהרי בפרקי רבי  ,דהא ליתא ...שלמה להתפלל אל ה' וגו' וכפיו פרושות השמים וגו' וכאלה רבים

אתה למד שש"ץ אסור להתפלל אם אין שם שנים עומדים וכו' אליעזר בפרק הנ"ל אחר דקאמר מכאן 

והם פורשים כפיהם  ,אמר וז"ל וכל ישראל עומדים חוץ לאהליהם ורואים למשה פורש כפיו אל השמים

 ...אמרו חז"ל אסור לאדם לעמוד שלש שעות כפיו פרושות השמים 546אל השמים וכו' עכ"ל. ובגמרא

ומצלי אמר כעבדא קמי מריה וכו' ולכן  547בת רבא פכר ידיהולא נעלם מעיני הא דאמרינן בפ"ק דש

כתב הרמב"ם ז"ל בפ"א מהלכות תפלה וז"ל מניח ידיו על לבו כפותין הימנית על השמאלית ועומד 

 ,כעבד לפני רבו באימה וביראה וכו' עכ"ל. אמנם כבר תמהני טובא על רבא גופיה וכל הנגררים אחריו

וכי הם לא התפללו ג"כ כעבדא קמי  ,למעלה כמו אבות העולםלמה לא התפלל ג"כ בזקיפת ידים 

מריה כמו רבא. ולולא דברי הרמב"ם הנ"ל הייתי מפרש דרבא התפלל על כל פנים בזקיפת ידים 

למעלה אלא שעם זקיפת ידיה פכר ידי' ומצלי וקל להבין. ושמא י"ל מאחר שנמצאו נוהגים אומות 

 ,לכן אין אנו נוהגים עכשיו להתפלל כך ,עלה כמפורסםהעולם עכו"ם להתפלל כך בזקיפת ידים למ

אף על פי שהיתה אהובה לפני  ,וכה"ג אמרו רז"ל בפסוק לא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלהיך

במקום  הקדוש ברוך הוא בימי האבות עכשיו שנאה מאחר שעשאוה אלו כנעניים חק לע"א כן נ"ל:

 אחר כבר כתבנו והרחבנו בדבר.

אין הרמה אלא שהלא  ,מוצגת כאן, הרי פרישת כפיים, מעין מעשה השבועה היאמ"מ, לדרכינו ה

. עליוןאל  'מותי ידי אל היהר , וגם מקצת ראיות של באר שבע פורשו בתפילה ובשבועה, וכמושבועה

י :לך –פרשת לך ב הכתוב שםגם נראה הדבר שברכת אבות תוקנה נגד  ם הֹוִצֵ֖ ֶלְך ָׁשֵלַ֔ ֶדקּ֙ ֶמָ֣ א ּוַמְלִכי־ֶצּ֙

ֶחם ָוָיִַָֽ֑ין  ר  -ֶלָ֣ ְַֽיָבְרֵכֵ֖הּו ַויֹאַמָ֑ ֹון: ַוֵֽ ל ֶעְליֵֽ ן ְלֵאֵ֖ ּוא ֹכֵהֵ֖ ל  -ְוהֵ֥ ֶרץ: ּוָברּוְךּ֙ ֵאָ֣ ִים ָוָאֵֽ ֹון ֹקֵנֵ֖ה ָׁשַמֵ֥ ל ֶעְליַ֔ ּוְך ַאְבָרםּ֙ ְלֵאָ֣ ָברֵ֤

ֹון  ָך  -ֶעְליַ֔ יָך ְבָיֶדָ֑ ַֽן ָצֶרֵ֖ ם ֲהִר  וגו'ֲאֶׁשר־ִמֵגֵ֥ ֶלְך ְסֹדָ֑ ם ֶאל־ֶמָ֣ אֶמר ַאְבָרֵ֖ ֵֹ֥ ֹון ַוי ל ֶעְליַ֔ י ֶאל־ְיָיּ֙ ֵאָ֣ ִתי ָיִדֵ֤ ִים  -ֹמֹ֙ ֹקֵנֵ֖ה ָׁשַמֵ֥

ֶרץ: ם: ָוָאֵֽ ְרִתי ֶאת־ַאְבָרֵֽ י ֶהֱעַׁשֵ֥ ר ֲאִנֵ֖ א תֹאַמַ֔ ָֹ֣ ְך ְול ח ִמָכל־ֲאֶׁשר־ָלָ֑ ַעל ְוִאם־ֶאַקֵ֖ ֹוְך־ַנַ֔ ד ְשרֵֽ ל -א ִאם־ִמחּוטּ֙ ְוַעָ֣

ל עליון נזכר ארבע -אבייחוד כינוי עליון, קונה הכול מעין קונה שמים וארץ, מגן צֶריך כמו מגן אברהם. 

 פעמים בפסוקים אלו, ולא מופיע בשום מקום אחר בתורה. 

דרש רבא: בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל, זכו בניו לב' מצות: חוט : 548סוטהוב

 נוכל לומר שלכן נהגו בכל מקום להקפידובחולין. הלא למהלכינו  וכו' של תכלת, ורצועה של תפלין

על טלית ותפילין, להניחם ולהתעטף בהם דווקא בשעת תפילה, לפי מאמר רבא של אם מחוט ועד 

שרוך נעל שנדרש בטלית ותפילין, היוצא ממקראות אשר מהם נוסדה ונטבעה התפילה, ובפרט 

 תפילת שחרית שהיא תקנת אברהם נוהגים בה הטלית והתפילין. 

שנאמר והיה כאשר ירים משה ידו וגו' ויהי ידיו אמונה וכמו גם לשון הבאר שבע לעיל שמביא ראיה: 

ורבותינו  :פרשת בשלח סוףרמב"ן ב ,ות"א והואה ידוהי פרישן בצלו עד דעאל שמשא ,עד בא השמש

וכי משה היה עושה שיגבר עמלק עליו, אלא אסור לאדם לשהות שלש שעות כפיו  549אמרו במדרש

 ; היא לשון שבועהויהי ידיו אמונה, הלא אמונה  פרושות השמים:

                                     

 ., עיין לקמןפרשת בשלחסוף רמב"ן ב מובא בשם מדרש איננו בגמרא לפנינו, והוא בספר בהיר, 546

פכר ידיה. פירוש פקר ידיה. כלומר שולח ידיו למטה, ואינו ': א 'ר' פרחיה )בשיטת הקדמונים( שבת דף יועיין  547

 ...מגביהן בתפלה כלל, כדי שלא ]ישתרר[ בעומדו לפני בוראו

 .'ז, א"י 548

 .ח"ר הבהיר אות קלספ 549
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י  :ישעיהובוע"ד הכתוב  .2 ע ֵבאֹלֵהָ֣ ֶרץ ִיָשַבֵ֖ ע ָבָאַ֔ ן ְוַהִנְׁשָבָ֣ י ָאֵמַ֔ ֶרץ ִיְתָבֵרְךּ֙ ֵבאֹלֵהָ֣ ְך ָבָאֶׁ֗ ר ַהִּמְתָבֵר֜ ֲאֶׁשֹ֙

ן   וגו' ָאֵמָ֑

ּו ִבְרחֹובֹוֶתַ֔  :ירמיהווב .2 ם ּוְראּו־ָנֵ֤א ּוְדעּוּ֙ ּוַבְקׁשָ֣ ִֶׁ֗ ֹות ְירּוָׁשַל ּו ְבחּוצָ֣ יׁש ִאם־ֵיֹׁ֛ש ׁשֹוְטטַ֞ ּו ִאַ֔ יָה ִאם־ִתְמְצאָ֣

עּו: ְיָיֶׁ֗ עֵ  ֶקר ִיָשֵבֵֽ ן ַלֶשֵ֖ רּו ָלֵכֵ֥ ם ַחי־ְיָיֵ֖ יֹאֵמָ֑ ּה: ְוִאֵ֥ ח ָלֵֽ ׁש ֱאמּוָנָ֑ה ְוֶאְסַלֵ֖ ט ְמַבֵקָ֣ ה ִמְׁשָפֵ֖ ֹוא ֶלֱאמּוָנהַ֒ ֹעֶשֵ֥ יֶניָ֘ך ֲהלָ֣

ַחת מּוָסָ֑  ּו ַקָ֣ ם ֵמֲאנֵ֖ לּו ִכִליָתִ֕ לֹא־ָחַ֔ יָתה ֹאָתםּ֙ ְוֵֽ ּוב:ִהִכֵ֤ ּו ָלׁשֵֽ ַלע ֵמֲאנֵ֖ ּו ְפֵניֶהםּ֙ ִמֶסַ֔ מאנו  -מאנו  ר ִחְזקֵ֤

 היפוך תיבת אמונה. 

ֶסד  :ט"תהלים פרק פוב .3 ֹוָלם ֶחָ֣ ְרִתי עִ֭ י־ָאַמֶׁ֗ י: ִכֵֽ יַע ֱאמּוָנְתָךָ֣ ְבִפֵֽ ר׀ אֹוִדֵ֖ ר ָוֹדֹ֓ יָרה ְלֹדֵ֥ ם ָאִׁשָ֑ ָי עֹוָלָ֣ י ְיִ֭ ְסֵדָ֣ ַחֵֽ

ן ֱאמּוָנְתָךָ֣  ִים׀ ָתִכֵ֖ י: ִיָבֶנָ֑ה ָׁשַמֹ֓ ְעִתי ְלָדִוֵ֥ד ַעְבִדֵֽ ְׁשַבֶׁ֗ י ִנִ֝ ִרית ִלְבִחיִרָ֑ י ְבִ֭ ִתֵֽ ם: ָכַרָ֣ יר  וגו' ָבֶהֵֽ א־ָאִפָ֣ ֵֹֽ ַחְסִדי ל ְוִ֭

ַחת ִנְׁשַבָ֣  ה: ַאִ֭ א ֲאַׁשֶנֵֽ ָֹ֣ י ל ָפַתֶׁ֗ א ְשִ֝ י ּומֹוָצֵ֥ ל ְבִריִתָ֑ י: לֹא־ֲאַחֵלֵ֥ ר ֶבֱאמּוָנִתֵֽ ַׁשֵקֶׁ֗ א־ֲאִ֝ ֵֹֽ ֹו ְול ִעּמָ֑ םֵמֵֽ י ִאֵֽ ־ְעִתי ְבָקְדִׁשָ֑

ב: ָך:וגו'  ְלָדִוֵ֥ד ֲאַכֵזֵֽ ד ֶבֱאמּוָנֶתֵֽ ָדִוֶׁ֗ ְעָת ְלִ֝ ים׀ ֲאֹדָנָ֑י ִנְׁשַבֵ֥ יָך ָהִראֹׁשִנֵ֥   ַאֵיֵ֤ה׀ ֲחָסֶדֵ֖

בו שבועה, בו קבלת דברים, בו האמנת דברים.  -אמר רבי יוסי ברבי חנינא: אמן : 550שבועות .1

ר אשר לא יקים את בו שבועה, דכתיב: ואמרה האשה אמן אמן. בו קבלת דברים, דכתיב: ארו

דברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן. בו האמנת דברים, דכתיב: ויאמר ירמיה 

 ]הנביא[ אמן כן יעשה ה' יקם ה' את דבריך. 

ר' לעזר בשם ר' יוסי בן זימרה אמן לקבלה אמן לשבועה אמן : 551סוטה 'ירושלמי מסהתלמוד 

ועה למען הקי' את השבוע' אשר נשבעתי אמן לשב ,אמן לקבלה מסוטה ,ייאמנו הדברים

אמן ייאמנו הדברים ויען בניה בן יהוידע הכהן את המלך ויאמר אמן וגו' א"ר  ,לאבותיך וגו'

תנחומא אין מן הדין אמן שבועה לית שמע מינה כלו' ויידא אמרה דא לעברך בברית יי' אלהיך 

 ,ה בשבועת האלהובאלתו ואין אלה אלא שבועה כמה דתימר והשביע הכהן את האש

 ובמקבילות.

מהו ואמונה מאד, אמונה זו תורה שהיא גדולה שבה ברא הקדוש : 552מדרש תהליםתוספת  .1

ברוך הוא את עולמו ובה נשבע, שנאמר איה חסדיך הראשונים ה' נשבעת לדוד באמונתך, הרי 

 תורה, לכך נאמר ואמונה מאד.

                                     

 '.ו, א"ל 550

 '.הלכה ה 'פרק ב 551
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 היגיון ההלכה

פיה העמוקה והאמתית שבעולם. ספיקות ואיבעיות, ספרות התלמודית כולה, הלא בה הפילוסו

מחלוקות ודיונים, ואף פסקים מוסכמים ודינים ודאיים, מבוססים, מעוגנים ומושרשים בעומק חכמה, 

 ובפילוסופיה העדינה והדקה. 

הפילוסופיה היא מחקר שכל אנושי, שיקולי הדעת והסברה, המבקש להבין גדרי הנתונים והעובדות 

הקדמה בפניו, בעניינים בלתי גלויים וברורים, אשר מובנים מאליהם בפשטות. כך ב והמציאות אשר

אל תאמר בלבבך כי כל תשובתי על הרב רבי זרחיה ז"ל  ,ואתה המסתכל בספרי: מלחמת ה'ספר ל

ותתפאר בהיותך מספק  ,כולן בעיני תשובות נצחות ומכריחות אותך להודות בהם על פני עקשותך

אין  ,או תטריח על דעתך להכנס בנקב המחט לדחות מעליך הכרח ראיותי ,אחת מהן על לומדיה

ולא ברוב קושיות  ,שאין במחלוקת מפרשיו ראיות גמורות ,כי יודע כל לומד תלמודנו ,הדבר כן

: אבל נשים ונסיוני התכונה ,כגון חשבוני התשבורות ,שאין בחכמה הזאת מופת ברור ,חלוטות

 ,ונדחוק עליה השמועות ,בהרחיק אחת מן הדעות בסברות מכריעות ,תודיינו מכל מחלוק ,כל מאדנו

וזאת תכלית  ,ונשים יתרון הכשר לבעל דינה מפשטי ההלכות והוגן הסוגיות עם הסכמת השכל הנכון

 וכוונת כל חכם וירא האלהים בחכמת הגמרא:  ,יכלתנו

יתן לאדם ליכנס להיכל קו דק משתרע בין החכמה והסכלות, ולא  :553ספר אמונה ובטחון לחזו"אב

החכמה, אך עין העדינות, ועליזת הנשמה, מוחקת את קו החוצץ כליל, ומסלת החכמה לפניו למישור, 

אבל האדם הנמשל לעיר פרא, אשר אסור בזיקי התאוה כיום הולדו, רדוף ממתקים, רעב תענוגים, 

אחת אפים הוכן לפניו על  רגזן תמידי, מלא גאוה, גם אם חונן בכשרון החכמה בתכונת נשמתו, ומנה

שלחן התבונה, לא תמצא ידו לעשות חיל בלימודים, כי מדות מגונות ערלת לב ואטם המוח, סוגרות 

דלתי החכמה ונועלות שערי בינה, כי בסוד החכמה נימין דקין, שרירים עדינים, לא יראום עין בשר, 

 רק עין עדינה של לב עדין:

 בשכבך ובקומך

 תמשנב"ה, והיא ב -היא מחלוקת ראשונה המפורשת שבין הבתים ב"ש  נציין לדוגמא ידועה,

ובשכבך ובקומך ובית  ראו ובבוקר יעמדו שנאמרבית שמאי אומרים בערב כל אדם יטו ויק :554ברכות

ובלכתך בדרך אם כן למה נאמר ובשכבך ובקומך בשעה  קורא כדרכו שנאמר הלל אומרים כל אדם

אמר ר' טרפון אני הייתי בא בדרך והטיתי לקרות  עומדים שוכבים ובשעה שבני אדםשבני אדם 

 כדברי ב"ש וסכנתי בעצמי מפני הלסטים אמרו לו כדי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי ב"ה:

הרי כבר ראו בה נידון גדול בעיקר דרכי התורה והמצווה, וביסוד משמעות קיבול עול מלכות שמים, 

וה"ז או דילמא מכוונם להיפוך בהכנסת תכני הקודש אל אם משפטם לפרוש מן החיים הטבעיים בע

 עולמינו החולין, להשליט יראת שמים באנושיות ובמנהג ד"א.

אמנם דרך כלל אין לבקש רעיונות מקיפים דווקא אלא שאלות מקומיות נקודתיות, אשר בפרטי הדינים 

 והלכות. 

                                     

 .'פרק א 553
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 ייאוש שלא מדעת

יאוש שלא  איתמר: :555בבא מציעאם, אשר בגמרא כך לדוגמא מחלוקת מפורסמת, שבסימן יע"ל קג"

כולי עלמא לא פליגי, דלא  -מדעת. אביי אמר: לא הוי יאוש, ורבא אמר: הוי יאוש. בדבר שיש בו סימן 

באיסורא הוא דאתא  -לא הוי יאוש, דכי אתא לידיה  -הוי יאוש. ואף על גב דשמעיניה דמיאש לסוף 

מימר אמר: סימנא אית לי בגויה, יהבנא סימנא, ושקילנא  לידיה. דלכי ידע דנפל מיניה לא מיאש,

רחמנא שרייה, כדבעינן למימר  -ליה. בזוטו של ים ובשלוליתו של נהר, אף על גב דאית ביה סימן 

בדבר שאין בו סימן. אביי אמר: לא הוי יאוש, דהא לא ידע דנפל מיניה. רבא אמר:  -לקמן. כי פליגי 

 וכו' מיאש. מימר אמר: סימנא לית לי בגויה, מהשתא הוא דמיאש -ניה הוי יאוש, דלכי ידע דנפל מי

דבר שסתמו יאוש, לכשידע שנפל ממנו, וכשמצאו עדיין לא ידעו הבעלים  -יאוש דלא מדעת : רש"י

כגון דאמר: ווי ליה לחסרון כיס,  -לאחר שמצאו זה, וכללא דיאוש  -דמיאש לבסוף וכו'  שנפל מהן

רחמנא שרייה וכו'  דדבר שאינו עשוי להתיאש הוא -באיסורא אתא לידיה  .דגלי דעתיה שנואש מהן

  שהרי נפל, וכשיודע שוב אין דעתו עליו. -מהשתא הוי יאוש וכו'  ואפילו באת ליד המוצא לפני יאוש -

בסיס ספק הזה היא מוסכמה והנחת יסוד, כי ייאוש מוציא אבדה מחזקת בעלה, וכאן נחלקו בייאוש 

, וכן אוש, דהא לא ידע דנפל מיניהילא הוי יי הוי ייאוש א"ל. לכאורה הפשטות כאביי ששלא מדעת, א

הלכה. החידוש של רבא עפ"י רש"י שהרי נפל הוא, אשר בעצם נפילתו הוא יוצא מרשותו, רק שאם 

, הלא בכוח עצם דעתו עליו מחזיקו מימר אמר: סימנא אית לי בגויה, יהבנא סימנא, ושקילנא ליה

, נפילתו מפקיעתו מחזקתו, והייאוש משמש רק חיסרון הדעת, כדי בדבר שאין בו סימןברם  ברשותו.

 שתצא מרשותו בנפילה.

הלא רוב עניינים אלו בלתי מפורשים בתורה, ומקום רב בהם לחז"ל לקבוע דקדוקי פרטיהם לפי יושר 

חרי הגדרה שכלם, בחינת מסרן הכתוב לחכמים. נמצא אפוא שלפנינו בעיה עמוקה וחיפוש א

המדויקת, מה וכיצד מופקע חפץ שנאבד, מחזקת מי שהוא שלו, האם בייאוש ממש, או בעצם אבדתו 

 ונפילתו ממנו, והייאוש צריך רק כדי שיסיח ויעביר דעתו המעכבת מן החפץ.

 עד זומם

אביי אמר: למפרע הוא נפסל, רבא אמר: מכאן  -איתמר: עד זומם  :556בבא קמאעוד דוגמא בגמרא 

בא הוא נפסל. אביי אמר למפרע הוא נפסל, מההוא שעתא דאסהיד הוה ליה רשע, והתורה ולה

אמרה: אל תשת... רשע... עד; רבא אמר מכאן ולהבא הוא נפסל, עד זומם חידוש הוא, דהא תרי 

  וכו' אין לך בו אלא משעת חידוש ואילך ותרי נינהו, מאי חזית דציית להני? ציית להני, הלכך

העיד בניסן והוזם על עדות זו באייר כל העדיות שהעיד בינתים פסולות דמשעה  -נפסל  למפרע :רש"י

עד זומם  :557סנהדריןרש"י ב ידך עם רשע. -אל תשת  משהוזם. -מכאן ולהבא  שהעיד עדות זו נפסל.

כל עדויות שהעיד מניסן ואילך פסולין, שהרי  -למפרע  העיד בניסן והוזם בתשרי על עדות זו. -

שנפסלין שנים בשביל שנים  -חידוש הוא  משהוזם. -מיכן ולהבא  עדות זו הוא רשע. משהעיד
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אלא גזירת הכתוב הוא, הלכך אין לך  -שאומרים עמנו הייתם, דמאי חזית דסמכת אהני, סמוך אהני 

 בו אלא משעת חידוש ואילך, משעה שהוזם.

המדובר בקביעת אמת שגזרה לכאורה, הספק כאן הוא איך להתייחס אל עניין החידוש שבתורה. 

הכתוב, בלתי מובנת אל שכל אנושי רגיל. בזה נחלקו האם להחשיב אמת כזאת, כאילו היא אמת 

מבוררת אצלנו, ונפסל למפרע, או אולי יש להתייחס אל עד זומם חידוש, בגדר דבר מחודש, שעדיין 

 לא משנה המציאות שעינינו רואות ומבינות, ונפסל מכאן ולהבא. 

 עומד מאליולחי ה

איתמר: לחי העומד מאליו. אביי אמר: הוי לחי. רבא אמר: לא הוי לחי. היכא דלא סמכינן : 558עירובין

היכא דסמכינן עליה מאתמול. אביי  -כולי עלמא לא פליגי דלא הוי לחי. כי פליגי  -עליה מאתמול 

יקרא לאו אדעתיה דהכי אמר: הוי לחי, דהא סמכינן עליה מאתמול. רבא אמר: לא הוי לחי, כיון דמע

אלא: במחיצות כולי  וכו' לא הוי לחי. קא סלקא דעתך כי היכי דפליגי בלחי פליגי נמי במחיצה -עבידי 

עלמא לא פליגי דהויא מחיצה, כי פליגי בלחי. אביי לטעמיה, דאמר: לחי משום מחיצה, ומחיצה 

הויא היכר,  -אי עבידא בידים  העשויה מאליה הויא מחיצה. ורבא לטעמיה, דאמר: לחי משום היכר.

 וכו'לא הוי היכר  -ואי לא 

הרי כאן נתבאר בפירוש שורש מחלוקתם, אם לחי משום מחיצה ואם משום היכר, ומ"מ יש לעיין על 

שאלה הזו בעצמה, ולחקור מדוע סובר כל אחד כדעתו. מן האפשר שנחלקו בגדר תקנת חכמים 

ן התורה, ועל כן סובר רבא שא"א להמציא מחיצה חדשה, וכוחה. הלחי, הרי הוא תקנת חכמים ולא מ

היות ובאמת מעיקר דין התורה היא לא מחיצה, וודאי משום היכר בלבד תיקנוהו, ואביי אמנם מחדש 

 שיש כוח ביד החכמים להמציא מחיצה חדשה, ולחי משום מחיצה, וכן הלכה. 

חדשה מחיצת רבנן. רק יש לומר שאם ויש לעיין, הלא בדרך כלל נפסק כדעה הפשוטה יותר, וכאן הת

אמנם חידוש יש בכוח חכמים לחדש מחיצה, הנה הנוגע לעצם פשט לחי, יותר משמע אשר מחיצה 

 היא, שכאן הפשטות אכן היא שלחי משום מחיצה, ואע"פ שאפשרות כזאת אמנם יותר מחודשת. 

 קידושין שאין מסורין לביאה 

אביי אמר: הוו קידושין, רבא אמר: לא הוו קידושין.  -לביאה  איתמר: קידושין שאין מסורין: 559קידושין

קידושין המסורין לביאה הוו קידושין,  -אמר רבא, בר אהינא אסברא לי: כי יקח איש אשה ובעלה 

קידש אחת משתי  -קידושין שאין מסורין לביאה  :רש"יקידושין שאין מסורין לביאה לא הוו קידושין. 

בר אהינא אסברא  הם דאין יכול לישא אחת מהן דשמא זו היא אחות אשתו.אחיות ולא פירש איזוהי מ

דהיינו קידושי כסף דגמרינן  -כי יקח איש  שיכולני להביא לו ראיה מן התורה. ,הבינני דבר זה -לי 

  וכתיב ובעלה דבעינן ראויה לביאה. ,להו קיחה קיחה

קידושין תלויים באפשרות של ביאה,  הכורח בהסבר בר אהינא מוכיח כי הפשטות כאביי, שאין חלות

ורבא מחדש שאכן קידושין תלויים באפשרות של ביאה, וסברתו מאחר שכל עיקר מוסד הקידושין 

מ"ט תני שלש? משום דרכים, ניתני דברים וניתני שלשה! משום : 560קידושיןלשם ביאה הוא, ע"ד 
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כן דרך אשה מנאפת. הא תינח  דקבעי למיתני ביאה, וביאה איקרי דרך, דכתיב: ודרך גבר בעלמה,

 ביאה, כסף ושטר מאי איכא למימר? משום ביאה. ותני תרתי אטו חדא? הנך נמי צורך ביאה נינהו.

, לפי שקידושין הללו, הלא עקרים מחוסרי מטרה לביאה לא הוו קידושין םקידושין שאין מסוריהנה ה

 ועניין הם. 

עצמם, אע"ג שעיקרם לצורך ביאה, וזו דעת אביי,  מעתה הספק הוא, אי יש עכ"פ בקידושין קיום מצד

 או דילמא אין להם מציאות כלל, ללא אפשרות של התגשמות והתממשות שבביאה. 

 לוי דעתא בגיטא יג

גידול בר רעילאי שדר לה גיטא לדביתהו, אזל שליחא אשכחה דהוה יתבה ונוולה, אמר לה: : 561גיטין

למחר. אזל לגביה וא"ל, פתח ואמר: ברוך הטוב והמטיב.  הא גיטיך, אמרה ליה: זיל השתא מיהא ותא

אביי אמר: ברוך הטוב והמטיב, ולא בטל גיטא; רבא אמר: ברוך הטוב והמטיב, ובטל גיטא. במאי 

קמיפלגי? בגלוי דעתא בגיטא קמיפלגי, דאביי סבר: גלוי דעתא בגיטא לאו מלתא היא, ורבא סבר: 

 -ברוך הטוב והמטיב  ולא מסרו לה. ,הראהו לה -הא גיטך  :ירש"וכו'  יאגלוי דעתא בגיטא מילתא ה

שאינו  -גלוי דעתא  מגורשת. ,ואם בא שליח זה ומסרו לה למחר -ולא בטל גיטא  שלא מסרת לה.

  חפץ עוד בשליחות זה.

נוכל לבאר שעיקר מחלוקתם באם נצרך ביטול באופן רשמי פורמאלי, או דילמא מספיק גילוי הדעת, 

צונו ומחשבתו בלא ספק. שאלה עקרונית לפנינו אפוא, אם חז"ל מקפידים בתקנתם אשר מברר ר

שיהיו הדברים מוכרזים ומוצהרים בפורמאליות רשמית, או אולי אין החיצוניות מעכבת, והעיקר בעצם 

 דעתו המובנת מתוך דבריו בבירור.

 להכעיס  נבילות מומר אוכל

י הכל פסול. להכעיס, אביי אמר: פסול, רבא אמר: דבר -מומר אוכל נבילות לתיאבון : 562סנהדרין

כשר. אביי אמר: פסול, דהוה ליה רשע, ורחמנא אמר אל תשת רשע עד. ורבא אמר: כשר, רשע 

דכיון דמשום ממון  -הכי גרסינן: מומר אוכל נבילות לתיאבון דברי הכל פסול  :רש"י וכו' דחמס בעינן

מומר  :רבינו חננאל ליה כרשע דחמס ופסול לעדות. קעביד, דהא שכיחא בזול טפי מדהיתירא, הוה

דאמרינן כשם  ,דברי הכל פסול לעדות ,לה לתיאבון אכילת בשראכל נבי ,כלומר ,אוכל נבלות לתיאבון

כך בתאותו לדבר אחר יקח ממנו ממון ויעבור על  ,שבתאותו לאכל בשר עבר על לא תאכלו כל נבילה

והתורה  ,הוה ליה רשע ,אביי אמר פסול ,ה להכעיס בוראואבל האוכל נביל ,לא תענה ברעך עד שקר

  .רשע דחמס בעינן ,רבא אמר כשר ,אמרה אל תשת רשע עד

נוכל לבאר מחלוקתם ביסוד הנפש, אם פגם בין האדם למקום, מחייב חיסרון גם במידות ובמעשים 

, ודאי אין ניתן אוכל נבילה להכעיס בוראואשר בין האדם לעצמו ובין האדם לחברו, ולפי אביי, ה

לסמוך עליו ועל עדותו בשום פנים, אעפ"י שאין העניין נוגע בינו ובין המקום, אלא אל מידת אמינותו 

 האישית ואל מוסרו בין האדם לחברו, וכן הלכה, ואילו רבא סובר שאין הכרח בדבר. 
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 יום ולילה

לוסופיית אמת. אמנם, שיטה אכן, נכון היה לחבר ספר מופלא, אשר בו פירוש על כל התלמוד, דרך פי

המיוחסת אל מרן הגר"ח ז"ל מבריסק, אין ספק כי היא מדרכי המחשבה הפילוסופית, כ"ש שיטה 

המיוחסת אל הגאון רבי שמעון שקֹופ ע"ה, ואעפ"י כן השאירו מקום רב בגישתם. בבריסק דגלו 

י שאין התלמידים מודים בעיקרון הַמה ולא למה, ובכן הגבילו וצמצמו החקירה וההעמקה, ועוד מפנ

בדבר, ששיטתם משמשת מענפי החשיבה הפילוסופית, אך לדעתם דבריהם מוכרחים ומבוארים 

בעומק הפשט עצמו, והכול אמת מוחלטת, כהלכה הגלויה עצמה, ועיין על כתבי הגאון רבי יחיאל 

יון", גם "פלפול , שם מכנה הגישה הזו "פלפול ע"ד היג564, גם בחידושי בעל שרידי אש563יעקב ויינברג

ואף שהיא  וכו' אמנם ידעתי שהגר"ח בחידושיו מפרש דברי הרמב"ם: 565שו"ת שרידי אש מודרני".

חריפות גדולה וראויה לגאון שכמותו, מ"מ פשטות לשון הרמב"ם אינה כן, כמבואר למעיין אוהב אמת 

אבל לא תמיד  לאמתו ]וכבר אמרתי, שחידושי רבינו הגר"ח הם אמיתיים מבחינת העיון העמוק,

במובן היסטורי, כלומר, בכוונת הרמב"ם עצמו, שדרך לימודו היתה אחרת מזו של הגר"ח. ואין זה 

מקפח ערכו של גאון שכלי זה, שראוי הוא להיקרא "רמב"ם חדש", אבל לא תמיד כמפרש הרמב"ם, 

מעשה  הוא[. אלא שמרן הגר"ח הגיע בחריפותו לאותן מסקנות שהרמב"ם ז"ל הגיע להן בדרך לימודו

 .566איש

אמנם, פילוסופיה העולמית שקרית, כי רגליים אין לה, ולא בסיס ושורש בתורת אמת, ומונחי 

יסודותיה, הינם מסופקים ומפוקפקים מצד עצמם. אף עקרה היא, אילן סרק ללא ענף פירות, כי אין 

 נ"מ בכל בלבולי פלפוליה, ומירב חשבונותיה. 

לוהי, כי אין אמת אלא תורה, ובאדם לא -כ"ש, ללא בסיס נבואי אהחשיבה האנושית, אין לה ערך 

תימצא אמת מצד עצמו. מצד השני, המצוות שבתורה, ההלכה והדין, הינם נ"מ בכל מחשבה 

התורנית, שהיא לבדה הפילוסופיה המעשית, כאשר סברות כרס של גויים, בלי העול של מעשי 

רוח הם בעלמא. לפיכך פילוסופיה הכללית מבקשת  המצוות, אין להם משמעות כ"ש בעולם, אך דברי

רבות לדעת, מהי מציאות ודאית, וכיצד נכיר סביבתנו, וכל עניין הבא לקראתנו, ואין האדם בטוח 

אפילו במציאות של עצמו, מפני שאמנם אין לה על מה להישען, לבד השכל אנושי, שהוא עצמו בדעת 

 אחרים תלויה.

ללא אישור תורני, מידי הספק אינם יוצאות לעולם, והנה הם הדעות והמסקנות של בני אדם 

מפוקפקות ועומדות מצד עצמם. חיסרון נ"מ אף פוגעת בעיקר דבריהם, מפני שאין לנו בשר ודם דבר 

לוהים ללא קבלת שום תורה -אמת אבסטרקטי מופשט, ללא משמעות מעשית, כפי שאמונת א

 אנושית מוגדרת ונגזרת כפי הנ"מ דווקא.  ומצוות, דבר בטל כחלום יעוף פורח היא. אמת
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למשל, אם נדון על גדרי יום ולילה, הרי יש לברר ראשונה השורש של שמות אלו, ומקור של מושגים 

אלו, וודאי אין לסמוך על הסכמי אנשים, ולא על הנראה, הנדמה לחושים, והלא אפשר שיום ולילה 

 ומאור ולחושך.  הינם דבר אחד מתמשך, בהשתנות איטית מחושך לאור

גם אם יחליטו לומר שהלילה הולך אחר היום או בהיפוך, באין נפקא מינה הכול הבל, גם שקר, שכן 

ובכל מקום היום הולך אחר : 567תוספתא זבחים הדבר בלתי מוחלט, אלא תלוי הוא במעשה, וע"ד

 לאכילת קדשים הלילה הולך אחר היום:  ,הלילה

ימתי היום, יכולים לקבוע דעות שונות, שאת כולם יישא רוח אף בשאלת מאימתי מתחיל לילה ומא

ייקח הבל, ללא משמעות ובהעדר מעשיות, אבל אפילו במידה ויכריעו זמני היום והלילה, הלא שקר 

משנה. מאימתי : 568ברכותכב בימינם ופיהם דיבר שווא, שהרי הכול לפי הפעולה והתוצאה המעשית,

 :גמראוכו' ובתכלת ללבן. רבי אליעזר אומר: בין תכלת לכרתי קורין את שמע בשחרית? משיכיר בין 

תניא, רבי מאיר אומר: משיכיר בין זאב לכלב; רבי עקיבא אומר: בין חמור לערוד; ואחרים אומרים: 

 -משיראה את חברו רחוק ארבע אמות ויכירנו. אמר רב הונא: הלכה כאחרים. אמר אביי: לתפילין 

 וכו'ין, דאמר רבי יוחנן: ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה כותיק -כאחרים, לקריאת שמע 

מכאן סוד נעשה ונשמע, לפי שהנעשה הינו מגדיר של נשמע, אשר בלעדי הנעשה, הנשמע בטל 

 לחלוטין.

 ,לפי השקפתו .כי התורה היא מקור האמת ,החפץ חיים היה מציין תמיד: 569החפץ חיים חייו ופעלו

אנשי המדע זקוקים  ,אדרבא .שורים על אמיתותה מצד מדעים כללייםאין התורה זקוקה לחפש אי

מהיכן יודעים אנו " :עד שפעם התבטא ,כה הרחיק לכת באמונתו .לאישור על הנחותיהם מצד התורה

, חפץ חיים על 570", ושםבותושויום ולילה לא י -שכך כתוב בתורה משום  ?השמש חשמחר תזר

 . עוד. 572. מחשבת זקנים571התורה

 :פרשת בראשיתמקום אחר ביארנו מותר אדם מן הבהמה, והוא ביסוד הנבואה. הנה הכתוב בכבר ב

ִים ּוַבבְ  ֹוף ַהָשַמֶׁ֗ ם ּוְבעָ֣ ת ַהָי֜ נּו ְוִיְרדּ֩ו ִבְדַגֹ֙ נּו ִכְדמּוֵתָ֑ ם ְבַצְלֵמֵ֖ ה ָאָדֹ֛ ֲעֶשֵ֥ ים ַנֵֽ אֶמר ֱאֹלִהַ֔ ָֹ֣ ֶרץ ַוי ֵהָמהּ֙ ּוְבָכל־ָהָאַ֔

ֹרֵמֵ֥  ֶמש ָהֵֽ ֶרץ:ּוְבָכל־ ָהֶרֵ֖ ם ָעָפרּ֙  שם: להבין ולהשכיל: -כדמותנו  :רש"י ש ַעל־ָהָאֵֽ ָאָדֶׁ֗ ים ֶאת־ָהֵֽ ַוִייֶצ֩ר ְיָיֹ֙ ֱאֹלִה֜

ה: ם ְלֶנֵֶ֥פׁש ַחָיֵֽ ָאָדֵ֖ י ָהֵֽ ְַֽיִהֵ֥ ים ַוֵֽ ת ַחִיָ֑ יו ִנְׁשַמָ֣ ח ְבַאָפֵ֖ ה ַוִיַפֵ֥ ֲאָדָמַ֔ אף בהמה וחיה נקראו נפש  -לנפש חיה  ִמן־ָהָ֣

אמנם מסתבר שהדעה והדיבור והכישרון  ולן, שנתוסף בו דעה ודבור:חיה, אך זו של אדם חיה שבכ

 להבין ולהשכיל באדם, מקור מוצאם בדיבור של המקום אליו.
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משעה שהבן יודע לדבר, למדהו תורה צוה לנו משה, שיהא זה למוד  -לדבר בם  :רש"י פרשת עקבב

קדש ומלמדו תורה, ואם לא דבורו. מכאן אמרו, כשהתינוק מתחיל לדבר אביו מסיח עמו בלשון ה

  עשה כן הרי הוא כאלו קוברו, שנאמר ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם וגו':

התינוק לומד דיבורו מפי אביו המסיח עמו, ומשם דעתו והבנתו. האדם רוכש שכלו ושיחתו מסביבתו, 

בוראו  ולא מעצמו ומנפשו, ובכן התחלת דיבורו ודעתו בראשית תולדות אדם, ודאי שהיא בדבר

 המפורש בבראשית אליו.

 שלא תשרה שכינתך ]עוד[ על אומות העולם: ועוד דבר אחר אני שואל ממך :רש"י פרשת כי תשא

והפלה ה' בין מקנה ישראל וגו': גם את  בדבר הזה מכל העם, כמוונהיה מובדלים  -ונפלינו אני ועמך 

אין דבריו של בלעם על ידי שריית שלא יושרה שכינתי עוד על אומות העולם, אעשה, ו -הדבר הזה 

 ואלי דבר יגונב, שומעין על ידי שליח:  אלא נופל וגלוי עינים, כגוןשכינה, 

הרבו מחלוקות בישראל ונעשו  ,משרבו תלמידי שמיי והלל שלא שימשו כל צרכן: 573תוספתא חגיגהב

מידים אשר שמשו וכו' מקבילות. להבדיל בני ישראל נמשלו בשכלם בתורתם ובדרכם לתלשתי תורות 

כל צורכם, ר"ל שימוש בוראם מלמד תורה לעמו ישראל, בעוד הגויים דומים לתלמידים שלא שמשו 

כל צורכם, בפרט בעת שסירבו האומות לקבל את התורה, וע"כ כל שכלם, סברתם, דעתם ובינתם, 

 מוגבלים ואף מעוותים.

יש חכמה בגוים תאמין, הה"ד מלכה ושריה בגוים אין תורה. אם יאמר לך אדם : 574האיכה רבב

, יש תורה בגוים אל תאמין, דכתיב מלכה ושריה בגוים אין אדום ותבונה מהר עשווהאבדתי חכמים מ

 תורה.

הרי יש לעיין על ההגדרה והנקודה המחלקת, שבין התורה והחכמה. לדרכינו, התורה היא בחינת 

מה היא בגדר שימוש בלתי גמור כל שימוש גמור כל הצורך, בלי פגם חיסור וערבוביה, ואילו החכ

הה"ד : 575פרשת וישב -בראשית רבה המדרש  הצורך, בעלת שגיאות ותעיות, מחסור ומעצור, כעין

וכפי שהאריכו בדבר כבר  וכו' ולא כל אשר , אמר ר' אבין מאשרים מאשר יבואו עליךמודיעים לחדש

 רבותינו הראשונים, דוגמת רמב"ם, רמב"ן, ר"ן.

אמר החבר: הפילוסופים אין להאשים אותם, מפני שהם עם לא נחלו חכמה ולא  :576ספר הכוזרי

תורה, מפני שהם יונים, ויון מבני יפת השוכנים בצפון, והחכמה שהיא ירושה מאדם, והיא החכמה 

המוחזקת בכח אלהי, איננה כי אם בזרע שם שהוא סגולת נח, לא פסקה החכמה ולא תפסוק מן 

יתה החכמה ביון, אלא מעת שגברו ונעתקה החכמה אליהם מפרס ואל הסגולה ההיא מאדם. ולא ה

פרס מכשדים, וקמו בהם הפילוסופים המפורסמים בימים ההם, לא קודם לכן ולא לאחר מכן, ומעת 

 וכו' רומיים לא קם בהם פילוסוף מפורסםששבה המלכות ל

ותלמוד, וכל מוסד  החכמה היהודית מתייחסת אל ספרי הנבואה הקדמונים, ועליהם מושתת משנה

הלכה ואגדה. הלא בספרות חז"ל "שנאמר" משמשת כאחת מן התיבות היותר שכיחות, וחיפוש 
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אקראי מעלה אלפי פעמים בה היא מופיעה. חכמת שאר אומות מאידך, לא מודה ולא מכירה 

 בראשיתה השמימית ובמקורה הנבואית, אלא מייחסת מוצאה אל שכל אנושי מוגבל מצומצם. ניתוקה

 הזה הוא בעוכרה, וע"כ לעולם לא תגיע לתכליתה, ולא תשיג כוונתה. 

שם ותאמר אסתר למלך ב שנאמר ,מביא גאולה לעולם ,הא למדת שכל האומר דבר בשם אומרו

ייחוס סברה הישראלית תורנית, וקישור שכל למדנית תלמודית, אל בורא עולם, מפיו דעת  .מרדכי

 לפי שזו באמת דרך יחידה, הבטוחה, המוכחת והמוצלחת.ותבונה, סופו מביא גאולה לעולם, 

רמב"ם אף ב שכל טוב לכל עושיהם. – כן נאמר בתהילים ובמשלי, ראשית תחילת חכמה יראת י"י

יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא : 577יסודי התורהספרו הענקי,  בראש

  וכו' ביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאומה שממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמים וארץ ו

הרי שהאמונה היא עמוד החכמות, תחילתם וראשיתם. לשיטתנו הטעם מפני שאמנם מקור כולם 

 ביסוד הנבואה, והמתעלם מן הנבואה, הנה הוא מתעלם ממוצא שכל בינה ודעת כולו.

 הפילוסופיה החדשה  -פסיכולוגיה 

לוסופיה, והיא מוליכה ומובילה הדעת קהל העולמית. אך גם בימינו הפסיכולוגיה הרי ירשה הפי

מבחינה הפסיכולוגית, ודאי שאותו הבדל תהומי קיים בין התורה ובין החכמה. ההלכה המשנאית 

והתלמודית מלאה היא במאות רבות של אבחנות נפשיות, וקביעות פסיכולוגיות. דוגמה האחת מצאנו 

 אדם; במאמרים אשר מתחילים בלשון חזקה אין

 חזקה אין אדם

אמר רב אדא בר מתנה:  -וליחוש דלמא שביק פיתחא רבה, ועייל בפיתחא זוטא! : 578עירובין .2

התם  -ומאי שנא מדרבי אמי ודרבי אסי?  -חזקה, אין אדם מניח פתח גדול ונכנס בפתח קטן. 

 לא קא ממעט בהילוכא. -קא ממעט בהילוכא, הכא 

חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו, והאי מידע  -דאמר רבא: מאי טעמא דמחתרת : 579יומא .2

 השכם להרגו.  -קטילנא ליה והתורה אמרה: בא להרגך  -ידע דקאי לאפיה, ואמר: אי קאי לאפאי 

אמר רבי יוחנן: חזקה,  -נעביד להו שימור בידיה דחבריה!  -אלא לרבי יונתן בן אלעזר  :580חגיגה .3

  וכו' אין אדם משמר מה שביד חברו

איתמר אמר רב נחמן אמר שמואל משום רבי שמעון בן אלעזר: חכמים תקנו להם : 581כתובות .1

 -לבנות ישראל לבתולה מאתים, ולאלמנה מנה, והם האמינוהו שאם אמר פתח פתוח מצאתי 

 נאמן. א"כ, מה הועילו חכמים בתקנתם? אמר רבא: חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה. 
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רה תורה מודה מקצת הטענה ישבע? חזקה אין אדם מעיז דאמר רבה: מפני מה אמ: 582כתובות .1

משום דאין אדם מעיז פניו  -פניו בפני בעל חובו, והאי בכולה בעי דלכפריה, והאי דלא כפר ליה 

כי היכי דלישתמיט ליה, וסבר, עד דהוה לי  -ובכולה בעי דלודי ליה, והאי דלא אודי ליה  הוא,

ועה עליה כי היכי דלודי ליה בכוליה; רבי אליעזר בן זוזי ופרענא ליה, ורחמנא אמר: רמי שב

יעקב סבר: לא שנא בו ולא שנא בבנו אינו מעיז, והלכך לאו משיב אבידה הוי; ורבנן סברי: בו 

 משיב אבידה הוי. -הוא דאינו מעיז, אבל בבנו מעיז, ומדלא העיז 

1.  

ד שלא תתארס היו הבעל צריך להביא ראיה שע -איתיביה אביי: נכנסה לרשות הבעל : 583שם .7

בה מומין אלו, והיה מקחו מקח טעות; עד שלא תתארס אין, משתתארס לא, ואמאי? לימא: כאן 

נמצאו וכאן היו! א"ל: משנתארסה, משום דאיכא למימר: חזקה אין אדם שותה בכוס אא"כ 

ייס בודקו, והאי ראה וניפייס הוא. אי הכי, עד שלא תתארס נמי! אלא אמרינן חזקה אין אדם מיפ

 וכו'במומין, הכא נמי חזקה אין אדם מיפייס במומין! 

ורמי דרבי יוסי אדרבי יוסי; דתנן: נטיעה של ערלה ושל כלאי הכרם שנתערבו בנטיעות  :584גיטין .8

יעלו באחד ומאתים, ובלבד שלא יתכוין ללקט; ר' יוסי  -הרי זה לא ילקט, ואם ליקט  -אחרות 

ומאתים! הא אתמר עלה, אמר רבא: חזקה אין אדם יעלו באחד  -אומר: אף המתכוין ללקט 

אוסר את כרמו בנטיעה אחת. וכן כי אתא רבין א"ר יוחנן: חזקה אין אדם אוסר את כרמו בנטיעה 

 אחת.

לא קשיא, הא  -ותיפוק ליה דהוה ליה רועה, ואמר רב יהודה: סתם רועה פסול! : 585בבא מציעא .2

חיותא לרועה היכי מסרינן? והא כתיב לפני עור  דעלמא. דאי לא תימא הכי, אנן -דידיה, הא  -

 לא תתן מכשל? אלא: חזקה, אין אדם חוטא ולא לו. 

 -אמר רב הונא: שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו, ואמר מנה לפלוני בידי : 586בבא בתרא .25

נאמן, חזקה אין אדם עושה קנוניא על הקדש. מתקיף לה רב נחמן: וכי אדם עושה קנוניא על 

נותנין, לא  -מואל דאמרי תרוייהו: שכיב מרע שאמר מנה לפלוני בידי, אמר תנו בניו? דרב וש

אין נותנין; אלמא אדם עשוי שלא להשביע את בניו, הכא נמי אדם עשוי שלא להשביע  -אמר תנו 

 וכו'את עצמו! 

פטור. אמר רב נחמן: ומשביעין אותו שבועת היסת;  -מנה לי בידך, אין לך בידי : 587שבועות .22

עמא? חזקה אין אדם תובע אלא אם כן יש לו עליו. אדרבה, חזקה אין אדם מעיז פניו מאי ט

בפני בעל חובו! אשתמוטי הוא דקא משתמיט ליה, סבר: עד דהוה לי ופרענא ליה. תדע, דאמר 

 פסול לעדות.  -כשר לעדות, בפקדון  -רב אידי בר אבין אמר רב חסדא: הכופר במלוה 

נת בתולים עד שלשים יום דברי רבי מאיר וחכמים אומרים תני טע: 588יבמות -ירושלמי  .22

מיד מה נן קיימין אם כשבעל מיד ואם כשלא בעל אפילו לאחר כמה אלא כן אנן קיימין בסתם 
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ורבנין אמרין אין אדם מעמיד אפילו יום  ,רבי מאיר אמר חזקה אדם מעמיד עצמו שלשים יום

  וכו' ושם בכתובות. אחד

 עבדי/עבידי אינשי, הנה נמצא רבים יותר ויותר. אם נחפש: עביד איניש, .23

 עצות מרחוק

אכן קיימת תפיסה הסוברת שכל מצוות שבתורה הם מכוונות אל נפש אדם מישראל, להשפיע עליו 

ויעל עשנו כעשן  :פרשת יתרו -מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי וב במידותיו, ולשפר תכונותיו ונטיותיו,

חביות מהן יוצאות ליין ומהן יוצאות לשמן ומהן יוצאות חרוזות כך הכבשן מה כבשן זה בודק את ה

הא לא ניתנו מצוות אלא לצרוף בהן  ,וכן הוא אומר אמרת ה' צרופה ,דברי תורה בודקין את בני אדם

 מקבילות. את הבריות.

ראוי להתבונן בהן  וכו'זירות הם אף על פי שכל חוקי התורה ג: 589הלכות תמורהשלהי רמב"ם כך ב

כל מה שאתה יכול ליתן לו טעם תן לו טעם, הרי אמרו חכמים הראשונים שהמלך שלמה הבין רוב ו

הטעמים של כל חוקי התורה, יראה לי שזה שאמר הכתוב והיה הוא ותמורתו יהיה קדש, כענין שאמר 

ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך עליו, ירדה תורה לסוף מחשבת האדם וקצת 

הרע, שטבע של אדם נוטה להרבות קניינו ולחוס על ממונו ואף על פי שנדר והקדיש אפשר יצרו 

שחזר בו וניחם ויפדה בפחות משוויו אמרה תורה אם פדה לעצמו יוסיף חומש, וכן אם הקדיש בהמה 

קדושת הגוף שמא יחזור בו וכיון שאינו יכול לפדותה יחליפנה בפחותה ממנה, ואם תתן לו רשות 

הרע ביפה יחליף היפה ברע ויאמר טוב הוא, לפיכך סתם הכתוב בפניו שלא יחליף, וקנסו להחליף 

אם החליף ואמר והיה הוא ותמורתו יהיה קדש, וכל אלו הדברים כדי לכוף את יצרו ולתקן דעותיו, 

ורוב דיני התורה אינן אלא עצות מרחוק מגדול העצה לתקן הדעות וליישר כל המעשים, וכן הוא אומר 

 להשיב אמרים אמת לשולחך.  -א כתבתי לך שלישים במועצות ודעת, להודיעך קושט אמרי אמת הל

ואשוב אל כוונתי. ואם יאמרו אלו אשר : 590שמונה פרקים -פירוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות כך ב

שהם אמנם יעשו מה שיעשו, מהטריח  -הואיל ודברי אינם אלא בה  -הידמו לאומות מאנשי תורתנו 

הם ומהפסיק הנאותיהם, על דרך ההרגל לכוחות הגוף, וכדי שיהיו נוטים אל הקצה האחד גופותי

הנה זו טעות מהם, כמו שנבאר. וזה,  -מעט, כמו שבארנו בזה הפרק שצריך שיהיה האדם כן 

מזאת הסיבה, רצוני לומר: כדי שנתרחק  -שהתורה אמנם אסרה מה שאסרה וציוותה מה שציוותה 

על צד ההרגל. שאיסור המאכלות האסורות כולם, ואיסור הביאות האסורות,  מן הקצה האחד יותר

והאזהרה מן הקדשה, וחיוב כתובה וקידושין, ועם כל זה לא תהיה מותרת תמיד, אלא תאסר בעיתות 

 -הנידה והלידה, ועם זה סייגו חכמינו למעט התשמיש, והזהירו מזה ביום, כמו שבארנו בסנהדרין 

חייבו ה' כדי שנתרחק מן הקצה הרע מרחק רב, ונצא מן המיצוע אל קצה העדר הנה זה כולו אמנם 

ההרגשה בהנאה מעט, כדי שתיקבע בנפשותינו תכונת הזהירות. וכן כל מה שבא בתורה מנתינת 

 -המעשרות והלקט והשכחה והפאה והפרט והעוללות, ודין השמיטה והיובל, והצדקה די מחסורו 

, כדי שנתרחק מקצה הכילות מרחק רב, ונתקרב לקצה הפזרנות, כדי אמנם זה כולו קרוב לפזרנות

שתיקבע בנו הנדיבות. ובזאת הבחינה בחן רוב המצוות, ותמצאן כולן מרגילות כוחות הנפש. כמו 

שנאסרו הנקמה וגאולת הדם, באומרו: "לא תקום ולא תטור", "עזוב תעזוב", "הקם תקים", וכו', כדי 

כן: "השב תשיבם", כדי שתסור תכונת העין הרעה. וכן: "מפני ש]י[בה שיחלש כח הקנאה והכעס. ו

                                     

 .'פרק ד 589
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תקום והדרת פני זקן", "כבד את אביך", "לא תסור ]מן[ הדבר אשר יגידו לך", כדי שתסור תכונת 

העזות, ותיקנה תכונת בושת הפנים. ושוב הרחיק מן הקצה האחר גם כן, רצוני לומר: הביישנות, 

יתך", "לא תגור ממנו", כדי שתסור הביישנות גם כן, ונשאר בדרך ואמר: "הוכח תוכיח את עמ

 וכו'  האמצעית

הנה כבר התבאר מכל מה שזכרנוהו בזה הפרק, שראוי לכוון אל הפעולות הממוצעות, ושאין לצאת 

מהן אל קצה משני הקצוות אלא על צד הרפואה והעמידה כנגד בהפך. וכמו שהאדם היודע במלאכת 

שמיזגו השתנה שינוי מעט, לא יזניח, ולא יניח החולי להתחזק עד שיצטרך הרפואה, אם יראה 

לרפואה חזקה בתכלית, ואם ידע שאיבר מאיברי גופו חלש, ישמרהו תמיד, ויתרחק מן הדברים 

כן האדם השלם,  -המזיקים לו, ויכוון למה שיועילהו, כדי שיבריא זה האיבר, או כדי שלא יוסיף חולשה 

דותיו תמיד, וישקול פעולותיו, ויבחן תכונות נפשו יום יום, וכל שיראה נפשו נוטה ראוי לו שיבקר מי

ימהר בריפוי, ולא יניח התכונות הרעות להתחזק בכפילת פועל הרע, כמו שזכרנו.  -לקצה מן הקצוות 

וכן ישים לנגד עיניו המידה הפחותה אשר לו, וישתדל לרפאה תמיד, כמו שהקדמנו, הואיל ואי אפשר 

ם מבלי חסרונות. לפי שהפילוסופים כבר אמרו: קשה ורחוק שיימצא מי שהוא מוכן בטבע לאד

נמצא זה בהם הרבה, אמר: "הן בעבדיו  -למעלות כולן, המידותיות והשכליות. אמנם ספרי הנביאים 

לא יאמ]י[ן" וכו', "ומה יצדק?... ילוד אשה". ושלמה אמר בסתם: "כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה 

 וכו' ב ולא יחטא"טו

יהיה במדרגה העליונה  -ואשוב אל כוונתי. וכאשר יהיה האדם שוקל פעולותיו תמיד, ומכוון לאמצען 

ממדרגות בני האדם, ובזה יתקרב אל ה' וישיג מה שאצלו, וזוהי השלמה שבדרכי העבודה. וכבר 

ורואה בישועתו שלהקב"ה, זוכה  -זכרו החכמים זה הענין, ואמרו עליו בזו הלשון: "כל השם ארחותיו 

שנאמר: 'ושם דרך אראנו בישע אלהים', אל תקרי: ושם דרך, אלא: ושם דרך". ושומה היא ההערכה 

ובספר ר"א בנו, המספיק לעובדי  וכו' והאומדן. וזה הוא הענין אשר פירשנו בזה הפרק כולו בשווה

 השם.

 חיי עולם 

וי הוא בהישרדות ובקיום נצחי, המאפיין לגישה סימן, ראיה והוכחה החזקה והטובה לדרכי האמת, מצ

היהודית ולתפיסה התורנית. כבר יוסף בן מתתיהו מלפני קרוב אל אלפיים שנה, הציג בספרו הַקדמות 

טיעון הזה, והשתמש בו בעניין המדובר של מעלת תורה ויתרונה האמתי. מה נוסיף כיום, אשר כבר 

 ום, מאשר מיום מתן התורה ועד זמן חיי יוסף בן מתתיהו.עברו מספר שנים יותר מימי יוסיפון עד הי

ועוד כי אומתנו איננה : 591ספר האמונות והדעותב היהודים ותלמודם, סוד וסיפור אחד משותף בהם.

אומה כי אם בתורותיה, וכיון שאמר הבורא שהאומה תעמוד כל עמידת השמים והארץ, מן ההכרח 

וא אמרו כה אמר י"י נותן שמש לאור יומם חקות ירח שתעמד תורותיה כל ימי השמים והארץ, וה

וככבים וגומר אם ימושו החקים האלה מלפני נאם י"י גם זרע ישראל וגו'. וראיתי באחרית הנבואות, 

מזהיר על שמירת תורת משה עד יום דין ושליחות אליהו הנביא קודם, הוא אמרו זכרו תורת משה 

ל חקים ומשפטים. הנה אנכי שולח לכם את אליהו לפני בא עבדי אשר צויתי אותו בחורב על כל ישרא

 יום י"י הגדול והנורא.
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שהחזירו עטרה ליושנה.  -דאמר רבי יהושע בן לוי: למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה : 592יומא .2

אתא משה אמר האל הגדל הגבר והנורא, אתא ירמיה ואמר: נכרים מקרקרין בהיכלו, איה 

תא דניאל, אמר: נכרים משתעבדים בבניו, איה גבורותיו? לא אמר נוראותיו? לא אמר נורא. א

גבור. אתו אינהו ואמרו: אדרבה, זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו, שנותן ארך אפים 

שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא היאך אומה אחת יכולה  -לרשעים. ואלו הן נוראותיו 

אמר רבי אלעזר:  -ועקרי תקנתא דתקין משה! להתקיים בין האומות? ורבנן היכי עבדי הכי 

 מתוך שיודעין בהקדוש ברוך הוא שאמתי הוא, לפיכך לא כיזבו בו.

גדולה היא הכבשה שעומדת בין שבעים  ,אנדריאנוס קיסר אמר לו לר' יהושע: 593אסתר רבה .2

 וגו'. הה"ד כל כלי יוצר עליך לא יצלח ,זאבים, אמר לו גדול הוא הרועה שמצילה ושוברן לפניהם

  מקבילות.

והגדולה שבטובות שהיטיב בהם הבורא לאדם, והראיה החזקה עליו : 594ספר חובות הלבבות .3

התורה הנתונה למשה נביאו ע"ה, והראות האותות על ידו, ושנות המנהגים והטבעים, והראות 

המופתים הנוראים, כדי להאמין בבורא יתברך ובנביא, כמ"ש וירא ישראל את היד הגדולה אשר 

עשה ה' במצרים וייראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו, ואמר אתה הראת לדעת כי ה' 

הוא האלהים אין עוד מלבדו, ואמר מן השמים השמיעך את קולו ליסרך ועל הארץ הראך את 

אשו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש. ואם יבקש אדם בזמן הזה לראות מה שהוא דומה 

אמת עמדנו בין האומות מעת הגלות וסדור ענינינו ביניהם, עם מה לענינים ההם, יביט בעין ה

שאנו בלתי מסכימים עמהם בסתר ובגלוי, והם יודעים בזה. ויראה, כי עניננו אפשר שיהיה קרוב 

מעניניהם במזונות ובטרפים, ואפשר שיהיה טוב מעניניהם בעתי המלחמות והתגרות. ותראה 

ר מן הבינוניים שבנו והדלים אשר בקרבנו, כמו שהבטיחנו הבינונים והכפריים שבהם טורחים יות

יוצרנו יתברך: ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים וגו', ואמר עזרא: 

כי עבדים אנחנו ובעבדותנו לא עזבנו אלהינו, ונאמר לולי ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל וגו', 

 וכו' בקום עלינו אדם ושאר המזמור

אמר הכוזרי: כן הוא, כי לא יעלה במחשבה שאומה מן האומות יקרה בגלות : 595הכוזריספר  .1

כזאת שלא תשתנה לאומה אחרת, כל שכן עם אורך הזמן הזה, וכמה אומות אבדו שחיו אחריכם 

לא נשאר להם זכר, מהם אדום ומואב ובני עמון וארם ופלשת וכשדים ומדי ופרס והברהמיים 

 והצביים, וזולתם רבים. 

וכבר הזכרנו את דברי ר' יעקב עמדין זצ"ל בהקדמה לסדורו. חי ד' כשאני  :596אור יחזקאלב .1

מתבונן בנס של קיום האומה שקול בעיני יותר מיציאת מצרים וכל הנסים שעשה הקב"ה. כי נס 

קיום האומה אינו נס לשעה אלא נס תמידי שהרי בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו ורק 

 מידם: הקב"ה מצילנו

                                     

 .'ט, ב"ס 592

 .א"סימן י 'פרשה י 593

 .'שער הבחינה פרק ה - 'שער ב 594

 .ג"אות ל 'מאמר ב 595

 .אדם לעמל יולד, עמל אמונה -אמונה  596
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קיום עם ישראל וקיום התורה במשך כל זמן הגלות היא אחד מהנסים הגדולים ביותר : 597שם

חי ד' בהסתכלי בקיום האומה מעת חורבן הבית  ידוע מה שכ' הגר"י עמדן ז"לשנעשו לישראל, ו

גדול בעיני יותר מכל הנסים והמופתים שנעשו במצרים. והנהגה זו של קיום האומה הרי היא 

ורק שההנהגה נסתרת ובעיני בשר לא רואים זאת, אך המשכיל המבין יראה בזה נס  נס גדול

גדול, שאל אף כל הצרות שעשו ועושים אומות העולם לישראל נשאר עם ישראל בשלמותו. 

עמים גדולים וחזקים נאבדו מן העולם ואינם ידועים כלל היום ואילו עם ישראל המוכה והסובל 

יינו מה שנתבאר שהנהגת השי"ת של מוליך עמו במדבר ומכה מלכים עדיין חי וקיים, ונס זה ה

גדולים נשאר אף עתה, אלא שעתה נעשים הנסים באופן נסתר אבל באמת היא אותה ההנהגה 

עצמה שהיתה במצרים ובמדבר, ולכן כ' החוה"ל שלזה צריך להביט בעין האמת שכיון שהנהגה 

והוסיף עוד אם מה שאיננו מסכימים עמהם,  -נסתרת היא צריך הבטה בעין האמת כדי לראותה 

והיינו שהרי התורה מבזה את הנכרים בני אומות העולם, ומצד זה לבד היתה חייבת להיות 

שנאת הנכרים כ"כ גדולה לישראל עד שירצו לכלותם, ואעפי"כ עם ישראל חי וקיים, וכ"ז כלול 

 בכלל ההנהגה הנסתרת שגדולה כמעמד הר סיני ויציאת מצרים:

והנה מעת היות ישראל בגויים, ברבות השנים, אשר לא האמינו  :פרשת בחקותי -משך חכמה  .1

כל יושבי תבל כי יתקיימו באופן נפלא אשר לא ישער מחשבת אדם משכיל, היודע קורות הימים 

והמצולות אשר שטפו באלפי שנים על עם המעט והרפה כח וחדל אונים ]אשר זה לבד גם כן 

  וכו' לקית, אשר נתנבאו עליה הקדמונים[ -ל קיום האומה למטרה נשגבה א מופת נפלא וגדול ע

כתב הסמ"ג בעשין מצוה י"ז מצות עשה לצדק את הדין על כל המאורע : 598ערוך השולחןס'  .7

שנאמר וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלהיך מיסרך וכו' עכ"ל ואנחנו בני ישראל 

ב לשני אלפים שנה חייבים אנו לדעת שזהו הכל לטובתינו לזכך עיפי הזמן בלא מנוחה זה קרו

אותנו כמו שאמר הנביא זכריה וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב הוא יקרא 

בשמי ואני אענה אותו אמרתי עמי הוא והוא יאמר ה' אלהי וביאור הכתוב להאמין באמונה 

הנקימה ח"ו אלא כדי לצרפינו דאל"כ כבר לא  שלמה שכל צרותינו וכל טלטולינו אינו על דרך

היתה ממנו שארית בכל משך ממאות השנים הרבות ואין לך אות ומופת גדול מזה מקיומינו זמן 

ארוך כזה דאין זה אלא מפני שהשגחתו יתברך עלינו לא סר ולא יסור אף רגע כאב המשגיח 

ות הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו על בנו יחידו ומייסרו לטובתו וראיה לזה שהרי בכל זמן הגל

כלומר כשאנו מתפללים אליו יתברך עונה אותנו בכל עת צרה וצוקה אמרתי עמי הוא והוא יאמר 

וגו' כלומר שהרי אנו רואים שבכל זמן הארוך הזה עם בני ישראל הולכים בדרך התורה והמצוה 

 והוא יתברך קורא אותנו עמי ואנחנו קוראים אותו אלהי ישראל: 

השאלה הזאת איננה מוזרה כל כך כפי שהיא נראית ממבט  ?מה זה יהודי - 599?מה זה יהודי .8

 ,שכל המושלים וכל העמים זלזלו בה ונדו אותה ,איזה מין בריה זרה היא :הבה נראה .ראשון

, מה זה יהודי ?ולמרות הכול עודנה חיה ומצליחה ,שרפו והטביעו ,רמסו ורדפו ,דיכאו והגלו

תו אותו הפיתויים הגשמיים שהציעו לו הרודפים והעושקים אילו רק סתר את שאף פעם לא פי

  ?דתו ונטש את אמונת אבותיו

 .והאירה בה את הארץ וכל יושביה ,קדושה שקיבלה את האש הנצחית משמים הברי -היהודי 

  .ואמונותיהם את דתותיהם המעיין והמקור שממנו שואבים כל העמים האחרים -הוא 

                                     

 .מורשה קהלת יעקב -תורה ודעת  597

 '.סעיף י 'אורח חיים סימן א 598

 מלב טולסטוי. 212ושמחת בחייך בעמ'  599
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אפילו  -בורות הייתה בלתי אפשרית בארץ הקדושה  ,מימים קדומים .רבותתוץ החל - היהודי

כאשר החיים והמוות של  ,בימים הפרועים ההם ,נוסף על כך .יותר מהיום באירופה המתקדמת

עונש שבהחלט מותר  ,רבי עקיבא התבטא בחופשיות נגד עונש מוות ,בן אנוש לא היו חשובים

  .היום בארצות המתקדמות ביותר

 -כאשר אנשים נבדלו לשתי כתות  ,אפילו בימים הפרימיטיביים ההם .חלוץ החרות -היהודי 

  .תורת משה אסרה שעבוד של אדם יותר משש שנים -משעבדים ומשועבדים 

כי גרים הייתם " ,מצווה משה ",ואהבתם את הגר" .סמל הסובלנות החברתית והדתית -היהודי 

כאשר היה נהוג בין  ,בימים הרחוקים והברבריים ההם המילים האלו נאמרו ".בארץ מצרים

לא רק שהדת היהודית איננה מבקשת  ,בעניין סובלנות דתית .העמים לשעבד אלה את אלה

צריך להבהיר לו כמה  ,התלמוד מצווה שאם מי שאינו יהודי רוצה להתגייר :אלא להפך ,גרים

  .יירשו עולם הבאושגם חסידי וצדיקי כל הדתות האחרות  ,קשה להיות יהודי

לא אש ולא חרב  ,אשר לא טבח ולא עינוי היו יכולים להשחית -הוא  .סמל הנצחיות -היהודי 

אשר  -הוא  ',הראשון להכריז את שם ה -הוא  .האינקוויזיציה היו יכולים למחוק מעל פני הארץ

  .אי אפשר שעם כזה יעלם ,זמן כל כך ארוך שמר את הנבואה ומסרה לאנושות

 .הוא ההתגלמות של הנצחיות ,י הוא נצחיהיהוד

 ,בעצם .היהודים הם רק אחוז אחד של האנושות ,אם הסטטיסטיקה נכונה - 600בעניין היהודים .2

 .תמיד שמעו ושומעים עליו ,אך בכל זאת שומעים עליו .היהודי כמעט לא היה צריך להישמע

עומדת כלל בהקבלה וחשיבותו הכלכלית אינה  ,הוא בולט על כדור הארץ כמו כל עם אחר

  .למיעוט כמותו

ברפואה ובלימוד  ,בכלכלה ,במוזיקה ,באמנות ,בטבע ,תרומותיו לרשימת גדולי העולם בספרות

  .המופשט לגמרי אינם תואמים את מיעוטו המספרי

יכול  .ותמיד נלחם כשידיו קשורות לו מאחוריו ,הוא נלחם בהצטיינות בעולם הזה בכל הדורות

מילאו את העולם  ,קמו הבבלים והפרסים ,המצרים .אוותו הייתה נסלחתוג ,היה להתגאות

 ,היוונים והרומאים באו אחריהם והקימו רעש גדול .ואז נמוגו כמו חלום ואינם ,בקולות וביופי

והם יושבים עתה בערוב  ,אבל הלפיד כבה ,עמים אחרים צצו והרימו את הלפיד לזמן מה .ואינם

  .או שנעלמו ,ימיהם

 ,מבלי להראות שום ניוון ,והוא נשאר מה שתמיד היה ,ניצח את כולם ,ראה את כולם היהודי

  .שום עמעום במוחו הזריז והתוקפני ,שום האטה במרצו ,שום חולשה ,לח מזקנה שום ניסת

מה  .והוא שורד ועומד ,כל האומות חולפות מן העולם .להוציא היהודי ,כל הדברים בני תמותה

 ?סוד האלמוות שלו

מרוב יאוש לתנ"ך... איזה ספר גדול ורחב כעולם, שורשיו בתהומות  601.הושטתי ידי.. .25

הבריאה וראשו מרקיע לסודות התכלת של השמיים...זריחת השמש ושקיעת השמש, הבטחה 

וקיומה, לידה ומוות, כל הדרמה של האנושות, הכל מצוי בספר הזה...זהו ספר הספרים, התנ"ך. 

ינחם על שהפסידו את ירושלים ואת ארון הברית ואת כלי הזהב היהודים יכולים על נקלה לה

ואוצרות שלמה...הפסד כזה הוא כאין וכאפס לעומת התנ"ך, אוצר שהצילו ושלא ניתן להחריבו. 

אם אינני טועה, היה זה מוחמד שקרא ליהודים "עם הספר", שם שדבק בהם עד היום במזרח, 

כושם, שליטם, מזלם ואסונם. הם חיים שם בעל משמעות עמוקה. הספר הוא מולדתם, ר

בתחומים המוגדרים של ספר זה, כאן הם פועלים על פי חוקי אזרחות שלא ניתנים לשלילה, 

                                     

 ם ממרק טוויין.ש 600

 היינריך היינה, ועיין על תרגומים שונים. 601



 וכל בַניך

211 

 

כאן אי אפשר לגרשם, לבוז להם, כאן הם חזקים וראויים להתפעלות. בהיותם שקועים בקריאת 

: עמים קמו ונעלמו, ספר זה, הם הבחינו אך במעט בשינויים שהתרחשו סביבם בעולם המציאות

מדינות פרחו וקמלו, מהפכות סערו על פני האדמה...אולם הם, היהודים, היו רכונים על ספרם 

 ולא הרגישו דבר מן הצייד הפראי של הזמן שחלף מעל לראשם!

ועוד. ספר אמונת היהדות, מלשון ניקולאי  212כתבי הרב הירש לטבת שבט אדר בעמ'  .22

נג. כרם פתחיה, המעתיק דברי יצחק כרמיע, להבדיל שם בשם ברדייב, גם מלשון הדיקאן אי

 בשם בוריס ציצרין, גם מעתיקו הדת והחינוך. 602וולדימור סולוביאו, ושם מז'אן דע בלידא. העבר

ק"ו בן בנו של ק"ו, אחרי השואה האיומה, והתקומה הנפלאה לאחריה, ובה היישוב בא"י המחודש 

 ונות.אחר כאלפיים שנות נדודים וגלויות ש

כי אומתנו איננה אומה כי אם בתורותיה, וכיון שאמר הבורא מ"מ, מלשון רס"ג ז"ל לעיל למדנו הסוד, 

. דבר שהאומה תעמוד כל עמידת השמים והארץ, מן ההכרח שתעמד תורותיה כל ימי השמים והארץ

חיי עולם ו -ברור שההישרדות מלמדת, כי השיטה נכונה והדרך ישרה, הוא אשר נתן לנו תורת אמת 

  נטע בתוכנו, מפני שתורת אמת דווקא, משמשת כערובה לחיי עולם.

זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל. ר' אבא בר כהנא אמר משל למלך שנשא אשה וכתב  :603איכה רבה

לה כתובה גדולה, וכתב לה כך וכך חופות אני עושה ליך, וכך תכשיטין אני עושה ליך, וכך וכך כסף 

, והניחה שנים רבות והלך לו למדינת הים, והיו שכנותיה מקנטרות אותה ואומרות וזהב אני נותן ליך

לה לא בעליך שבק יתיך, זילי נסבי לך גבר אוחרנן, והיתה בוכה ומתאנחת, ואח"כ היתה נכנסת לתוך 

חופתה וקראת כתובתה ומתאנחת, לאחר ימים ושנים בא המלך, ואמר לה תמיה אני ממך איך 

ם הללו, אמרה לו אדוני המלך אילולי כתובתך מרובה שכתבת לי, כבר הטעו המתנת לי כל השני

אותי שכנותי, כך אומות העולם מונין את ישראל ואומרות להם אלהכון לא בעי יתכון, שביק יתכון, 

סליק שכינתיה מעליכון, בואו אצלנו ואנו ממנים אתכם דוכוסין ואפרכסין ואיסטרטליטין, וישראל 

יות ובבתי מדרשות שלהם, וקורין בתורה ופניתי אליכם והפריתי אתכם ]וגו'[ ולא נכנסים בבתי כנס

תגעל נפשי אתכם, ומתנחמים, למחר כשהגאולה באה אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בני תמיה אני 

מכם היאך המתנתם לי כל השנים הללו. והן אומרים לפניו רבון כל העולמים אילולי תורתך שנתת 

סים בבתי כנסיות ובתי מדרשות, והיינו קורין ופניתי אליכם, ולא תגעל נפשי אתכם, לנו, והיינו נכנ

כבר הטענו אומות העולם ממך, הה"ד לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי. ]לכך נאמר זאת אשיב 

 מקבילות. אל לבי על כן אוחיל[.

עולם כבלעם בן בעור אמר ר' אבא בר כהנה לא עמדו פילוסופין ב: 604פרשת תולדות -בראשית רבה 

וכאבנומוס הגרדי, אבנומוס הגרדי נתכנסו כל אומות העולם אצלו, אמרו לו תאמר שאנו יכולים 

להזדווג לאומה זו, אמר לכו וחזרו על בתי כניסיות ובתי מדרשות שלהן, אם מצאתם שם תינוקות 

קול קול יעקב בזמן מצפצפין בקולן אינכם יכולין להם, אם לאו אתם יכולין שכך הבטיחן אביהן ה

 שיעקב מצווצי בבתי כניסיות אין ידים לעשו.

                                     

 .22ה' עמ'  602
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 דבר בשם אומרו

בן עזאי אומר כל הנותן שלום לרבו, ומחזיר לו, וחולק על ישיבתו, חייב מיתה, : 605מסכת כלה .2

וכל האומר דבר מפי חכם שלא גמרו ממנו גורם לשכינה שתסתלק מישראל, וכל האומר דבר 

 ולם, שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. בשם אומרו מביא גאולה לע

ר' אליעזר בן דהבאי אומר כל הנותן שלום לרבו, והמחזיר שלום לרבו, : 606מסכת כלה רבתי .2

והאומר דבר שלא שמע מפי רבו, והחולק על ישיבתו של רבו, גורם לשכינה שתסתלק מישראל, 

 למלך בשם מרדכי. וכל האומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם, שנאמר ותאמר אסתר 

א"ר חזקיה ור' ירמיה בר אבא בשם ר' יוחנן, כל : 607מדרש תנחומא )בובר( פרשת במדבר .3

שאינו אומר דבר בשם אומרו, עליו הכתוב אומר אל תגזול דל כי דל הוא, וצריך אדם כשהוא 

שומע דבר, לומר אותו בשם אומרו, אפילו משלישי של הלכה, ששנו רבותינו אמר ר' נחום 

ר מקובל אני מר' מייאשא שקיבל ]מאבא שקיבלו מן הזוגות שקיבלו[ מן הזקנים הלכה הלבל

למשה מסיני. ומי שאינו אומר דבר בשם אומרו, עליו הכתוב אומר אל תגזל דל, וכל האומר דבר 

בשם אומרו מביא גאולה לעולם, ממי אתה למד מאסתר, ששמעה הדבר ממרדכי, ואמרה 

ר למלך בשם מרדכי, על ידי כן זכתה שנגאלו ישראל על ידיה, לאחשורוש, שנאמר ותאמר אסת

 הוי אם שמעת דבר הוי אומר בשם אומרו. 

שש הנה שנא ה' ושבע תועבת נפשו. ואלו הן שש ששנא הקדוש ברוך הוא, עינים  :מדרש משלי .1

רמות ולשון שקר וידים שופכות דם נקי לב חורש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה יפיח 

בים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים, ואלו הן שבע תועבת נפשו, ע"ז וגלוי עריות ושפיכות כז

דמים ולשון הרע וכל המחניף את חבירו בדברים, וכל האומר דבר שלא מפי אמרו, שכל האומר 

דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, וכל האומר 

ד"א שש הנה שנא ה' אלו הן : 608שםילקוט שמעוני ב ביא קללה לעולם.דבר שלא מפי אומרו מ

עבודת אלילים וגלוי עריות ושפיכות דמים ולשון הרע וזקן נואף ומחנף חברו ]בדברים[, והאומר 

דבר בשם מי שלא אמרו שהוא מביא קללה לעולם, אבל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה 

 רדכי. לעולם שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מ

בשם ר"ל בשם שמיים, מפני שמיוחסת אל סיני, אשר  ,אומר דבר בשם אומרוהתורה היא בחינת 

בהכרח, בעוד החכמה העולמית, שכופרת ומכחישה העיקר והמקור,  מביא גאולה לעולםממילא 

  מביא קללה לעולם.

ר דבר פי ה' אמר רב יהודה אמר רב: מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת ואש: 609בבא מציעא

אליו ויגדה על מה אבדה הארץ, דבר זה אמרו חכמים ולא פירשוהו, אמרו נביאים ולא פירשוהו, עד 

שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו. שנאמר ויאמר ה' על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם. אמר 

 נדרים.  .רב יהודה אמר רב: שלא ברכו בתורה תחילה

                                     

 .ד"הלכה כ 'פרק א 605

 .ו"הלכה ט 'פרק ב 606
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תוק משה קיבל תורה מסיני, שאינם אומרים דבר בשם אומרו המקורי, לא ברכו בתורה תחילה, הָנה ני

גורם לשכינה  - והאומר דבר שלא שמע מפי רבו ,כל האומר דבר מפי חכם שלא גמרו ממנוכאשר 

  .שתסתלק מישראל

י אחרון הנביאים נאמר: מלאכי בסוף  ה ַעְבִדָ֑ ת ֹמֶׁשָ֣ ּו תֹוַרֵ֖ ֹו בְ  -ִזְכרִ֕ יִתי אֹותֵ֤ ל ֲאֶׁש֩ר ִצִּוֹ֙ ֹחֵרבּ֙ ַעל־ָכל־ִיְשָרֵאַ֔

ֹול  ֹום ְיָיַ֔ ַהָגדֵ֖ י ֚בֹוא יָ֣ יא ִלְפֵנֶׁ֗ ת ֵאִלָיָ֣ה ַהָנִבָ֑ ם ֵאֵ֖ ַח ָלֶכַ֔ ֹנִכיּ֙ ֹׁשֵלָ֣ ים: ִהֵנֵ֤ה ָאֵֽ ים ּוִמְׁשָפִטֵֽ יב ֵלב־ָאבֹותּ֙ ֻחִקֵ֖ א: ְוֵהִׁשֵ֤ ְוַהנֹוָרֵֽ

ם  ים ַעל־ֲאבֹוָתָ֑ ב ָבִנֵ֖ ים ְוֵלֵ֥ ֹוא ְוִהֵכי -ַעל־ָבִנַ֔ ֶרם:ֶפן־ָאבִ֕ ֶרץ ֵחֵֽ י ֶאת־ָהָאֵ֖  ִתֵ֥

אשר צוויתי אותו בחורב על כל ישראל משמע דבר בשם אומרו, משה קיבל תורה מסיני, מביא גאולה 

לעולם, לכן הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא, והשיב לב אבות ובנים, דבר בשם אומרו, וייחוס 

, בניתוק אבות ר שלא מפי אומרוכל האומר דבאבות ובנים, פן אבוא והכיתי את הארץ חרם, בקללת 

 ובנים.

מעלת תורה ויתרונה המיוחד הוא אפוא בגדר דבר בשם אומרו, התורה היא מן השמים, וכולה הלכה 

 למשה מסיני, אשר מכאן גאולה העולמית מובטחת.
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 אמיתה של תורה

בתורת תורת אמת, רעננה ומתחדשת, מוכרחת כדי שהעולם ימשיך לשרוד ולהתקיים. אין ספק שאם 

מלומדה, השטחית, מעוותת ועקומה, ודאי ייחרב עולם מיד. רק תורה האותנטית, מנוקה ומקורית, 

חוקות שמים וארץ לא שמתי.  –רב כוחה וחילה, להחזיק תבל בל תימוט. אם לא בריתי יומם ולילה 

י ִנַגׁשּ֙  :ישעיהוהלא בריתי היא באמת ובתמים ממש.  ַען ִכֵ֤ י ַי֚ אֶמר ֲאֹדָנֶׁ֗ ָֹ֣ ּוִני  ַוי יו ּוִבְשָפָתיוּ֙ ִכְבדַ֔ ה ְבִפֵ֤ ם ַהֶזַ֔ ָהָעָ֣

יא  ף ְלַהְפִלֵ֥ י יֹוִסֹ֛ ן ִהְנִנֵ֥ ה: ָלֵכֶׁ֗ ים ְמֻלָּמָדֵֽ י ִמְצַוֵ֥ת ֲאָנִׁשֵ֖ י ִיְרָאָתםּ֙ ֹאִתַ֔ ִני ַוְתִהֵ֤ ק ִמֶּמָ֑ ֹו ִרַחָ֣ א ְוִלבֵ֖ ה ַהְפֵלָ֣ ָעם־ַהֶזֵ֖ ֶאת־ָהֵֽ

יו ּוִביַנֵ֥  ת ֲחָכָמַ֔ ְבָדהּ֙ ָחְכַמָ֣ ֶלא ְוָאֵֽ ר: ָוֶפָ֑  ת ְנֹבָנֵ֖יו ִתְסַתָתֵֽ

בכל עת שיש בעולם פורענות, כפי הנראה חיסרון נמצא בזמן ההוא באיכות תורה הנלמדת. אוי להם 

מעלבונה של תורה. הרמז שכל אוי שיש להם לבריות, ברור שמעלבונה של תורה היא.  -לבריות 

 תורה עלובה, הנלמדת שלא לאמיתתה ומעלתה האין סופית. 

 חידוש בתורה, ובלעדיו הנה ניוון התורה ח"ו בהכרח, השתחקות, מלומדה והתיישנות;  אף חייבים

תנו רבנן: מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר חסמא שהלכו להקביל פני רבי : 610חגיגהכב .2

יהושע בפקיעין, אמר להם: מה חידוש היה בבית המדרש היום? אמרו לו: תלמידיך אנו, ומימיך 

  וכו' להם: אף על פי כן, אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש אנו שותין. אמר

דתני מעשה בר' יוחנן בן ברוקה ור' אלעזר חסמא שהיו מהלכין מיבנה ללוד : 611שםירושלמי וב .2

והקבילו ר' יהושע בבקיעין אמ' להן מה חדוש היה לכם בבי' המדרש היום אמרו לו הכל תלמידיך 

 וכו'יפשר לבית המדרש שלא יהא בו דבר חדש בכל יום ומימיך אנו שותי' אמר להן אעפ"כ אי א

  .612סוטה ושם

מעשה בר' יוחנן בן ברוקה ור' לעזר חסמא שבאו מיבנה ללוד והקבילו פני : 613תוספתא סוטהוב .3

ר' יהוש' בפקיעין אמ' להם ר' יהושע מה חידוש היה בבית המדרש היום אמרו לו תלמידיך אנו 

  וכו'ר שלא יהא חידוש בבית המדרש ומימיך אנו שותין אמ' להם אי אפש

כבר שבתו תלמידים ביבנה ולא שבת שם רבי יהושע וכשבאו תלמידיו אצלו אמר : 614מכילתא .1

להם מה דברים היה לכם ביבנה אמרו לו אחריך רבי אמר להם ומי שבת שם אמרו לו ר' אלעזר 

 כו' ובן עזריה אמר להם אפשר ששבת שם ר' אלעזר בן עזריה ולא חדש לכם דבר 

לעת זקנותו של רבי יהושע נכנסו תלמידיו לבקרו אמר להם בני מה חידוש : 615אבות דרבי נתןוב .1

]היה[ לכם בבית המדרש. אמרו תלמידיך אנו ומימיך אנו שותים. אמר להם ח"ו שאין דור יתום 

 וכו'של חכמים 

                                     

 .', א'ג 610

 .'הלכה א 'פרק א 611

 .'הלכה ד 'פרק ג 612

 .', ט'ז 613

 .ז"שה טמסכתא דפסחא פר -דרבי ישמעאל בא  614

 .ח"פרק י 'נוסחא א 615
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ב יהודה אמר אמר ר: 616בבא מציעאהמשמעות שם, אשר בלא חידוש, מיקרי הדור יתום ח"ו. בגמרא 

רב: מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דבר פי ה' אליו ויגדה על מה אבדה הארץ, דבר 

זה אמרו חכמים ולא פירשוהו, אמרו נביאים ולא פירשוהו, עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו. 

ברכו בתורה שנאמר ויאמר ה' על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם. אמר רב יהודה אמר רב: שלא 

 נדרים. תחילה. 

ברכה היא על עניין חידוש, ע"ד המפורש בברכות רבות. אם אין חידוש לא מברכים, ואם לא בירכו, 

מפני שלא חידשו דבר, וכאן החורבן נגזר, כי אין עמידה וקיום לישן, ללא חידושים מקורים רעננים. 

  דות שהתורה נדרשת ומתחדשת מהם.חידושים מקומיים נקודתיים, וחידושים בדרכי הלימוד, ובמי

רֶ  :פרשת ואתחנן ֶרב ָהָאַ֔ ן ְבֶקָ֣ ֹות ֵכַ֔ י ַלֲעשָ֣ ר ִצַּוִֵ֖ני ְיָיָ֣ ֱאֹלָהָ֑ ים ַכֲאֶׁשֵ֥ ם ֻחִקיםּ֙ ּוִמְׁשָפִטַ֔ ְדִתי ֶאְתֶכֶׁ֗ ה׀ ִלַּמָ֣ ר ְרֵאָ֣ ץ ֲאֶׁשֵ֥

י ִהֵ֤  ּה: ּוְׁשַמְרֶת֘ם ַוֲעִשיֶתםַ֒ ִכָ֣ ָּמה ְלִרְׁשָתֵֽ ים ָׁשֵ֖ ם ָבִאֵ֥ ּון ַאֶתֹ֛ ר ִיְׁשְמעֶׁ֗ ים ֲאֶׁשָ֣ ם ְלֵעיֵנֵ֖י ָהַעִּמָ֑ יַנְתֶכַ֔ וא ָחְכַמְתֶכםּ֙ ּוִבָ֣

ֹול ֲאׁשֶ  ֹוי ָגדַ֔ י ִמי־גָ֣ ה: ִכ֚ ֹול ַהֶזֵֽ ֹוי ַהָגדֵ֖ ֹון ַהגֵ֥ ק ַעם־ָחָכָ֣ם ְוָנבַ֔ ּו ַר֚ ֶלה ְוָאְמרֶׁ֗ ים ָהֵאַ֔ ת ָכל־ַהֻחִקָ֣ ים ֵא֚ ים ְקֹרִבָ֣ ֹו ֱאֹלִהֵ֖ ר־לֵ֥

ינּו  יו ַכיָיָ֣ ֱאֹלֵהַ֔ אתֵאָלָ֑ ַֹ֔ ה ַהז ם ְכֹכלּ֙ ַהתֹוָרָ֣ ים ַצִדיִקָ֑ ים ּוִמְׁשָפִטֵ֖ ֹו ֻחִקֵ֥ ֹול ֲאֶׁשר־לֹ֛ ֹוי ָגדַ֔ יו: ּוִמיּ֙ גָ֣ נּו ֵאָלֵֽ ר  ְבָכל־ָקְרֵאֵ֖ ֲאֶׁשָּ֧

ים  ח ֶאת־ַהְדָבִר֜ ד ֶפן־ִתְׁשַכֹ֙ ר ַנְפְׁשָ֜ך ְמֹאֶׁ֗ ֶמר ְלָ֩ך ּוְׁשֹמֹ֙ ק ִהָשָ֣ ֹום: ַר  ן ִלְפֵניֶכֵ֖ם ַהיֵֽ י ֹנֵתֵ֥ יָך ּוֶפן־ָאֹנִכֹ֛ ּו ֵעיֶנֶׁ֗ ֲאֶׁשר־ָראָ֣

ְדָת ִלְפֵנֹ֙  ר ָעַמ֜ ֹום ֲאֶׁשֹ֙ יָך: יֶׁ֗ ם ְלָבֶנֵ֖יָך ְוִלְבֵנֵ֥י ָבֶנֵֽ י ַחֶיָ֑יָך ְוהֹוַדְעָתֵ֥ ל ְיֵמָ֣ ְבָךַ֔ ֹכֵ֖ ּורּוּ֙ ִמְלָבָ֣ ר ְיָי֜ ָיסּ֙ י ְיָיָ֣ ֱאֹלֶהיָ֘ך ְבֹחֵרבַ֒ ֶבֱאֹמֹ֙

ם ֶאת־ְדבָ  ם ְוַאְׁשִמֵעֵ֖ י ַהְקֶהל־ִליּ֙ ֶאת־ָהָעַ֔ ם ַחִייםּ֙ ַעל־ֵאַלֶׁ֗ ר ֵהֵ֤ י ָכל־ַהָיִמיםּ֙ ֲאֶׁשֹ֙ ה ֹאִתֶׁ֗ ר ִיְלְמ֜דּון ְלִיְרָאָ֣ י ֲאֶׁשֹ֙ ָרָ֑

ּון: ם ְיַלֵּמדֵֽ ה ְוֶאת־ְבֵניֶהֵ֖ ֲאָדָמַ֔  וגו'  ָהָ֣

 בזאת תחשבו חכמים -ובינתכם וגו' כי הוא חכמתכם  כמשמעו: -ועשיתם  משנה: זו -ושמרתם  :רש"י

ומקובלים: רק השמר לך וגו' פן תשכח את  הגונים -דיקם חקים ומשפטים צ ונבונים לעיני העמים:

ואם תעוותו אותם  ,ום על אמתתם תחשבו חכמים ונבוניםאז כשלא תשכחו אותם ותעש -הדברים 

מוסב על מקרא שלמעלה ממנו אשר ראו עיניך, יום  -מתוך שכחה תחשבו שוטים: יום אשר עמדת 

 וכו' ידים:אשר עמדת בחורב אשר ראיתם את הקולות ואת הלפ

ֹו ְבֹחֵרבּ֙ ַעל־ האחרונה, היינו: מלאכידמיון רב ראינו בין נבואת  יִתי אֹותֵ֤ י ֲאֶׁש֩ר ִצִּוֹ֙ ה ַעְבִדָ֑ ת ֹמֶׁשָ֣ ּו תֹוַרֵ֖ ִזְכרִ֕

ֹו י ֚בֹוא יָ֣ יא ִלְפֵנֶׁ֗ ת ֵאִלָיָ֣ה ַהָנִבָ֑ ם ֵאֵ֖ ַח ָלֶכַ֔ ֹנִכיּ֙ ֹׁשֵלָ֣ ים: ִהֵנֵ֤ה ָאֵֽ ים ּוִמְׁשָפִטֵֽ ל ֻחִקֵ֖ א: ָכל־ִיְשָרֵאַ֔ ֹול ְוַהנֹוָרֵֽ ם ְיָיַ֔ ַהָגדֵ֖

ם  ים ַעל־ֲאבֹוָתָ֑ ב ָבִנֵ֖ ים ְוֵלֵ֥ יב ֵלב־ָאבֹותּ֙ ַעל־ָבִנַ֔ ֶרם: -ְוֵהִׁשֵ֤ ֶרץ ֵחֵֽ י ֶאת־ָהָאֵ֖ ֹוא ְוִהֵכיִתֵ֥ ובין נוסח המקרא  ֶפן־ָאבִ֕

 שם בפרשת ואתחנן. 

 -ספרא בהנה אנכי שולח לכם וגו' והשיב וגו', משמש בעצם תמצית תורת משה עבדי וגו', וכ

שוב מעשה : 618שבתוכו' וב ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה :617קדושים

בנכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו: גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל 

זו היא  - אחת. דחפו באמת הבנין שבידו. בא לפני הלל, גייריה. אמר לו: דעלך סני לחברך לא תעביד

                                     

 .'ה, א"פ 616

 .ב"אות י 'פרק ד 'פרשה ב 617

 .'א, א"ל 618
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 ,גדול השלום: 619הלכות מגילה וחנוכהשלהי רמב"ם  פירושה הוא, זיל גמור. -כל התורה כולה, ואידך 

 וכל נתיבותיה שלום.  620דרכיה דרכי נעם שנאמר ,לעשות שלום בעולםשכל התורה ניתנה 

בי והיינו דאמר רבי יוסי בר: 621שבתב פן אבוא והכיתי את הארץ חרם, ר"ל שֹחרב מתהפך בֵחרם.

שנתקדשו ישראל עליו,  -שנצטוו ישראל עליו, מדבר קדש  -חנינא: חמשה שמות יש לו: מדבר צין 

שירדה  -שפרו ורבו עליה ישראל, מדבר סיני  -שנתנה קדומה עליו, מדבר פארן  -מדבר קדמות 

מו, חורב שמו. ופליגא דרבי אבהו, דאמר רבי אבהו: הר סיני ש -שנאה לאמות העולם עליו, ומה שמו 

 שירדה חורבה לאמות העולם עליו.  -ולמה נקרא הר חורב 

בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת  ,אמר רבי יהושע בן לוי: 622אבות תמשנמכאן ל

  דווקא. וכו' מהר חורבלבונה של תורה אוי להם לבריות מע

כרוכים מן השמים, אמר להם,  רבי שמעון בן יוחי אומר, ככר ומקל ירדו: 623פרשת עקב - ספריאף ב

אם תאבו  היכן פירושו של דבר אם עשיתם את התורה הרי ככר לאכל ואם לאו הרי מקל ללקות בו,

ושמעתם טוב הארץ תאכלו ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו כי פי ה' דבר. רבי אלעזר המודעי אומר, 

הכתובה בזה, הרי אתם ספר וסייף ירדו כרוכים מן השמים, אמר להם, אם עשיתם את התורה 

ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן  היכן פירושו של דברניצולים מזה, ואם לאו הרי אתם לוקים בו. 

 .עדן את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים

ום על אז כשלא תשכחו אותם ותעש -רק השמר לך וגו' פן תשכח את הדברים מ"מ, לשון רש"י שם: 

יסודי שורשי הוא  ואם תעוותו אותם מתוך שכחה תחשבו שוטים: ,תחשבו חכמים ונבוניםאמתתם 

לעניינינו, מפני שתלוי הכול בצורת תורה הנלמדת והמתקיימת, אם תעשום על אמיתתם, ואם תעוותו 

 אותם מתוך שכחה. 

 שומע ומוסיף

בשם רבו הגאון רבי אליעזר  שאמר ,וכן שמעתי מהגאון רבי ברוך שמעון סלומון זצ"לבספר דרך חיים: 

 "שומע]"אינו נחשב לשני קניינים שונים  "שומע ומוסיף"שלכאורה יש לתמוה מדוע  ,יהודה פינקל זצ"ל

ספר זיכרון להגר"ח  וכו'ולכך הוי קנין אחד  ,אז חסר בשומע ,וביאר שאם אינו מוסיף "[,מוסיף"ו

 .624שמואלביץ זצ"ל

אז  -תן לחכם ויחכם עוד, אם הוא חכם  ,י אדמו"ר ז"לזאת אשר ראיתי בדבר: 625אור יחזקאלבס' 

ויחכם עוד, זה סימן של חכמה, אם לא הוסיף על קבלתו מהחכמה אין זה חכם וגם את אשר שמע 

                                     

 .'פרק ד 619

א"כ, דרכיה דרכי נעם, לא מידה האחת ממידותיה הרבות משמשת אלא מטרת תכליתה, וע"ד כל נתיבותיה  620

 שלום בסופה.

 .'ט, א"פ 621

 .', ב'ו 622

 .'פיסקא מ 623

 עמ' נ"ג. 624

 .ז"מכתב י -מכתבים  625
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לא הבין, כי כן הוא דרכי החכמה והבינה להרחיב הידיעות אשר קבל ולבנות בנינים עלי', למען יהיה 

 וא מאריך בדברים אלו:הנגלות לו פתח ומבוא להנעלם ממנו, וה

על עצמו ועל  טשיבי ך"זיפון "הוא מעצמו  ,עיקר התועלת שעל האדם לקבלבכתבי הסבא מקלם: 

אך מי שלא יודע לו מה  ,דע לו מה שלא ידע מקודםִיּוָ ו ",תן לחכם ויחכם עוד" ,התלמדחסרונותיו ל

אז ידע מה  ,לא ידע רק כאשר ידע את אשר ,זה לאות שלא ידע גם את אשר ידע מכבר ,שלא ידע

 .שידע

אבל במה  ,עוד לא יחכם ?והאינו חכם מאי ",תן לחכם ויחכם עוד"הכתוב אמר בספר בית קלם: 

  ?החכם והאינו -ששמעו שוים הם שניהם 

אם תרצה לדעת ולהכיר מי הוא החכם שיקבל ענין  .וכלל גדול השמיענו הכתוב בזה ,אבל זה אינו

ואם לא יחכים  .אות הוא כי קיבל הדבר כחכם ומבין דבר ,כים עודאם יח ,בזאת יבחן ,בחכמה ודעת

  .אות הוא כי לא בקהל חכמים ילין ,עוד

וכשיבין יחכים  [,וזוהי חכמה]עליו להבין מה ששמע  ,כי כאשר ישמע האדם ויקבל חכמה מרב

כי אין לו  אות הוא ,ואם לא יחכים עוד [.וזוהי בינה]ותתרחב אצלו החכמה ויוסיף ויבין דבר מדבר 

  .הרי כי גם החכמה שלולה ממנו ,כי לא הבין היטב החכמה ,בינה

למען שהנגלות יהיו לו פתח  ,לבנות עליהם בנינים ,נמצא כי מי שלא יחכים להרחיב ידיעותיו שקיבל

אצלו אות הוא כי גם אשר כבר רכש לו ידיעות ולימודים אינם בחכמה  ,ומבוא לידיעות שנעלמו ממנו

 .ולא יבינם

ואמר רבא: בתחילה נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא ולבסוף נקראת על : 626עבודה זרהבמס' 

שמו, שנאמר: בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. ואמר רבא: לעולם ילמד אדם תורה ואח"כ 

של ]אותו[ תלמיד שטרח  -נקראת על שמו  :רש"י יהגה, שנאמר: בתורת ה', והדר ובתורתו יהגה.

מרבו עד שתהא גירסת התלמוד ופירושו  -ילמד אדם  כדכתיב ובתורתו דמשמע של כל אדם.בה 

יעיין בתלמודו לדמות מילתא למילתא להקשות ולתרץ ובראשונה לא  -ואח"כ יהגה  שגורה לו בפיו.

יעשה כן שמא יבטל והרב לא ימצא לו כל שעה ועוד לאחר ששנה הרבה הוא מתיישב בתלמודו 

 ר הקשה וה"נ אמרינן בהרואה הסכת הס ואח"כ כתת ומייתינן להא דרבא התם.ומתרץ לעצמו דב

 :רש"יוב הדר אמר רבא: אין, תורה דיליה היא, דכתיב: ובתורתו יהגה יומם ולילה.: 627קידושיןב

כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה בתחילה היא נקראת תורת השם ומשלמדה  -ובתורתו יהגה 

 וגרסה היא נקראת תורתו.

במפרשים ובתורתו, ר"ל בחידושי תורתו האישיים. מכאן נלמד, כי התורה נקראת על שמו, רק כאשר 

כי אם בתורת י"י חפצו אילו שבע מצות  :628פרשת בראשית -בראשית רבה מוסיף בה חידוש. אף ב

שנצטוה, ובתורתו יהגה שהגה דבר מתוך דבר אמר מה טעם ריבה הקדוש ברוך הוא בטהורים יותר 

 וכו'ים לא שהוא רוצה להקריב לו מהם מיד ויקח מכל הבהמה הטהורה וגו' מטמא

                                     

 '.ט, א"י 626
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כי אם בתורת י"י חפצו שנ' כי ידעתיו למען אשר יצוה וגו', ובתורתו יהגה : 629פרשת חיי שרה ושם

יומם ולילה אמר ר' שמעון בן יוחי אב לא למדו רב לא היה לו, מאיכן למד את התורה, אלא זימן לו 

שתי כליותיו כשני רבנן והיו נובעות ומלמדות לו חכמה הה"ד אברך את י"י אשר  הקדוש ברוך הוא

 וכו'יעצני אף לילות יסרוני כיליותיי 

כי אם בתורת ה' חפצו. אלו שש מצוות שנצטוה בהן אדם הראשון. ובתורתו  :פרשת נחבמדרש הגדול 

 וכו' החייהגה יומם ולילה, זו מצוה שביעית שניתנה על ידו ואיזו זו אבר מן 

אמר רבא: וכו' אמר ריש לקיש: מאי דכתיב והיה אמונת עתיך חסן ישועות חכמת ודעת וגו' : 630שבת

בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו: נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עסקת בפריה 

 -צרו ורביה, צפית לישועה, פלפלת בחכמה, הבנת דבר מתוך דבר? ואפילו הכי: אי יראת ה' היא או

 היינו דעת. -הבנת דבר מתוך דבר  :לא. רש"י -אין, אי לא 

ועתידים ליתן הדין על  מן העקרים הנדרשים מן האדם,מכאן נמצא מפורש, שדבר זה חיוב גמור, 

  עניין החידוש.

והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה שנאמר לא תהו בראה לשבת יצרה : 631משנה גיטין .2

 . 632משנה עדויותוכו' 

להודיעך שכל ק"ל שנה שפירש אדם מחוה, היה : 633דרש תנחומא )בובר( פרשת בראשיתמ .2

הרוחות באות אצלו ומתחממות ממנו, ומוליד מזיקין, באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא אני 

לא בראתי את עולמי אלא לפריה ורביה, שנאמר לא תהו בראה לשבת יצרה, מה עשה הקדוש 

בלבו של אדם, ושימש עמה וילדה שת, שנאמר ויחי אדם מאה ברוך הוא, נתן תאותה של חוה 

 וכו'ושלשים שנה ויולד בדמותו ]כצלמו[ 

ד"א בראשית למה התחיל בב' כנגד זכר ונקבה ללמדך שלא ברא הב"ה עולמו  :בראשית רבתי .3

 אלא כדי שיתעסקו בני אדם בפריה ורביה שנאמר לא תהו בראה לשבת יצרה. 

ול היה שנאמר ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא א"ר יוחנן אדה"ר מהושם:  .1

אותו. ולמה לא בראו בדמות, אר"י בשם ר' אחא, אמר הב"ה העליונים נבראו בצלם ובדמות 

וחיים ואינם פרים ורבים, ותחתונים לא נבראו בצלם ובדמות ופרים ורבים ומתים, ואם אני בורא 

לעולם ואינו פרה ורבה, ואני לא בראתי העולם אלא אותו כעין העליונים בצלם ודמות הוא חי 

לפריה ורביה, שנאמר לא תהו בראה וגו' ואם איני בורא אותו בצלם ולא בדמות הוא, אלא איני 

בורא אותו בדמות העליונים כדי שיהא פרה ורבה, ואברא אותו בצלם העליונים שאם ימות יחיה 

 וכו' ואם יחיה ימות

"א ]למה בבי"ת[, כנגד זכר ונקבה, דכתיב לא תוהו בראה וגו', ד :מדרש אגדה פרשת בראשית .1

 ואמר החכם טובים השנים מן האחד: 

                                     

 .א"פרשה ס 629
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לא נברא העולם  ,לכו השמעו לבעלכן ,אמר להן אדם הראשון :מדרש הגדול בפרשת בראשית .1

 וכו'  אלא לפריה ורביה

מלך לא הטילה בעד כל רחם. אמרי דבי ר' ינאי אפלו תורנגולת שלבית אבי :בפרשת וירא ושם .7

ביצתה עד שהתפלל עליהן אברהם אבינו ואמר רבון העולמים לא בראת עולמך אלא לפריה 

ורביה, שנאמר לא תהו בראה לשבת יצרה, אבימלך וכל נקיבות ביתו יפרו וירבו. ונעתר לו 

 שנאמר וילדו.

ם ממנו שוב אמרה לו ימות זה בלא זרע תן לו אשה והוא חבוש כדי שיתקיי :פרשת תזריע ושם .8

 וכו' זרע שלא ברא הקדוש ברוך הוא עולמו אלא לפריה ורביה

ד"א אפריון זה העולם למה קראו אפריון שלא בראו אלא לפריה : 634פרשת נשא -במדבר רבה  .2

ורביה וכה"א לא תוהו בראה לשבת יצרה, עשה לו המלך שלמה שלא בראו הקדוש ברוך הוא 

 אור ובורא חושך עושה שלום וגו'אלא ע"מ שיהא שלום בין הבריות שנאמר יוצר 

אמ' הקדוש ברוך הוא כל עיקר לא בראתי עולמי : דברים רבה )ליברמן( פרשת דברים .25

אלא לפריה ורביה, שנא' לא תוהו בראה, וכה"א ויאמר להם אלהים פרו ורבו, כך ברא הקדוש 

למה, שכן  ברוך הוא לאדם ולחוה מתחלה על מנת לפרות ולרבות, שהיו מולידין ופרין ורבין,

הוא כבודו של הקדוש ברוך הוא, לפי' כשיצאו ישראל ממצרים יצאו בס' רבוא, שנא' ויסעו בני 

ישראל מרעמסס וגו', כיון שבאו למדבר פרין ורבין כל שעה, ונקהלים עליהם ומתגאים, שנא' 

ובני ישראל פרו וישרצו, אמ' להם מה אני יכול לעשות אתכם, והקב"ה שעשה לכם כך, מנין 

 ממה שאמ' בענין ה' אלהי אבותיכם הרבה אתכם. 

שנאמר כה אמר ה' בורא השמים הוא האלהים יוצר הארץ ועושה : 635תנא דבי אליהו זוטא .22

הוא כוננה לא תוהו בראה לשבת יצרה אני ה' ואין עוד, צא ולמד מדרך ארץ, כלום אדם בונה 

בו כספים, או להצית בו את  בית, אלא על מנת להכניס בו פירות, ולהכניס בו כלים ולהכניס

 וכו' האור

פריה ורביה, המבאר שחידושי התורה הם מעין גדר קיום פריה ורביה.  –ראה הספר באר שרים 

אמסטרדם  -, חוזה דוד 636המבורג ת"נ –העניין נמצא מפורש בקדמונים, דוגמת אור צדיקים 

 .638מסכת אבות –זיכרון אבות  , ועוד ספרים נכבדים רבים. אף בעניין חידושים, ראה הפירוש637תפ"ד

מתחלקות  אדם לדין אומרים לו םמכניסישבשעה אשר  נוכל להוסיף, כי א"כ יש לומר ששש שאלות

 שלוש, לפי הסדר שלהם: –אל שתי קבוצות מקבילות של שלוש 

 צפית לישועה נשאת ונתת באמונה

 פלפלת בחכמה קבעת עתים לתורה

 הבנת דבר מתוך דבר עסקת בפריה ורביה
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ראבא אמר בשעה שמכניסין את האדם לדין אומרין לו כלום נשאת  :הקדמהבגדול מדרש אכן, נוסחת 

ונתת באמונה, כלום קבעת עתים לתורה, כלום עסקת בפריה ורביה, כלום צפית לישועה, כלום 

  בתורה ולא בחכמה.תורה, כלום היבנת דבר מתוך דבר. פלפלת ב

', אוי לו למי שאין לו פלטין והוא עושה לו בית שער. אף על פי ר' ינאי אומ :639משנת רבי אליעזרוב

ופקח וחכם ונבון, אין הדבר תלוי אלא ביראת שמים, שנ'  שאדם עוסק בתורה, ונושא ונותן ]באמונה[,

 והיה אמונת עתך חסן ישועות, אף על פי כן יראת ייי היא אוצרו.

 האוצר

זה  -אמונת  -עתיך חסן ישועות חכמת ודעת וגו' אמר ריש לקיש: מאי דכתיב והיה אמונת : 640שבתב

זה סדר  -זה סדר נזיקין, חכמת  -זה סדר נשים, ישועות  -זה סדר מועד, חסן  -סדר זרעים, עתיך 

זה סדר טהרות. ואפילו הכי יראת ה' היא אוצרו. אמר רבא: בשעה שמכניסין אדם  -קדשים, ודעת 

עתים לתורה, עסקת בפריה ורביה, צפית לישועה, לדין אומרים לו: נשאת ונתת באמונה, קבעת 

לא. משל  -אין, אי לא  -פלפלת בחכמה, הבנת דבר מתוך דבר? ואפילו הכי: אי יראת ה' היא אוצרו 

לאדם שאמר לשלוחו: העלה לי כור חיטין לעלייה. הלך והעלה לו. אמר לו: עירבת לי בהן קב חומטון? 

יתה. תנא דבי רבי ישמעאל: מערב אדם קב חומטון בכור אמר לו: לאו. אמר לו: מוטב אם לא העל

 לאצור ולעשות סגולה לזכרון ,עיניוהוא עיקר החשוב ב -היא אוצרו  :רש"יוכו'  של תבואה, ואינו חושש

למוכרה בדמי חטין, דלאו  -ואינו חושש  ארץ מלחה, ומשמרת את הפירות מהתליע. -קב חומטון וכו' 

  ך.שהרי שמירתן בכ -אונאה היא 

ְדִתי לכאורה, הרי מאמר זה התלמודי אגדי, מתקשר ג"כ בלשון הכתוב שם בפרשת ואתחנן:  ה׀ ִלַּמָ֣ ְרֵאָ֣

ים  ם ֻחִקיםּ֙ ּוִמְׁשָפִטַ֔ ּון  -ּוְׁשַמְרֶת֘ם ַוֲעִשיֶתםַ֒  וגו'ֶאְתֶכֶׁ֗ ר ִיְׁשְמעֶׁ֗ ים ֲאֶׁשָ֣ ם ְלֵעיֵנֵ֖י ָהַעִּמָ֑ יַנְתֶכַ֔ וא ָחְכַמְתֶכםּ֙ ּוִבָ֣ י ִהֵ֤ ִכָ֣

ת כָ  הֵא֚ ֹול ַהֶזֵֽ ֹוי ַהָגדֵ֖ ֹון ַהגֵ֥ ק ַעם־ָחָכָ֣ם ְוָנבַ֔ ּו ַר֚ ֶלה ְוָאְמרֶׁ֗ ים ָהֵאַ֔ ים  וגו' ל־ַהֻחִקָ֣ ֹו ֻחִקֵ֥ ֹול ֲאֶׁשר־לֹ֛ ֹוי ָגדַ֔ ּוִמיּ֙ גָ֣

ֶמר לְ  ק ִהָשָ֣ ֹום: ַר  ן ִלְפֵניֶכֵ֖ם ַהיֵֽ י ֹנֵתֵ֥ ר ָאֹנִכֹ֛ את ֲאֶׁשָּ֧ ַֹ֔ ה ַהז ם ְכֹכלּ֙ ַהתֹוָרָ֣ ים ַצִדיִקָ֑ ד ּוִמְׁשָפִטֵ֖ ר ַנְפְׁשָ֜ך ְמֹאֶׁ֗ ָ֩ך ּוְׁשֹמֹ֙

יָך  ּו ֵעיֶנֶׁ֗ ים ֲאֶׁשר־ָראָ֣ ח ֶאת־ַהְדָבִר֜ י ְיָיָ֣ ֱאֹלֶהיָ֘ך ְבֹחֵרבַ֒  וגו'ֶפן־ִתְׁשַכֹ֙ ְדָת ִלְפֵנֹ֙ ר ָעַמ֜ ֹום ֲאֶׁשֹ֙ ר ִיְלְמ֜דּון  וגו'יֶׁ֗ ֲאֶׁשֹ֙

ה  ֲאָדָמַ֔ ם ַחִייםּ֙ ַעל־ָהָ֣ ר ֵהֵ֤ י ָכל־ַהָיִמיםּ֙ ֲאֶׁשֹ֙ ה ֹאִתֶׁ֗ ו' ז"א שליראה אותי, היא אוצרו מן השכחה וגְלִיְרָאָ֣

דתניא: והודעתם לבניך ולבני בניך, וכתיב בתריה יום אשר עמדת לפני ה' : 641ברכותוהעיוות. אף ב

 וכו' אלהיך בחורב, מה להלן באימה וביראה וברתת ובזיע אף כאן באימה וביראה וברתת ובזיע

קיימות מקנייני התורה, המעכבים בדרכה אמנם מסתבר שיראה הזאת, כוללת מעלות ומידות רבות 

שהיא  ,אך העיקר היא האשה משכלת ובהשגתה האמתית. כן נמצא מפורש בביאורי הגר"א למשלי:

המ"ח דברים  םשה ,ל"והיא אשת חי ,גו'יראת ה' וכמ"ש שקר החן והבל היופי אשה  ,אשה יראת ה'

 וכו' ת בהם ישהתורה נקנ

זוכה שכשאדם  ,שה פסוקים עד סוףושמשבחה בעלה בכל השל זהו שבח. גו'ורבות בנות עשו חיל 

אלא זה מעט וזה  ,אדם זוכה לכולםאבל לא כל  .ל"נקרא אשת חי ,למ"ח דברים שהתורה נקנית
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רשנו שנקראת אשת יכמו שפ ,שזכית לכל המ"ח ,ואת ,ל"עשו חי ,ביחד ,וזה שאמר רבות בנות ,מעט

 .ד למ"ח דברים הנ"לרק ביח וכשז ,הוא יותר מעולה מכולם ,ל"חי

דות מן אלו המ"ח יוכל מי שיש לו מ ,רבות בנות עשו חיל גו' שהתורה נקנית במ"ח דברים כמ"ש לעיל

 שניולה ,איזה מהם חדרק שיש לא ,שיהיה לאדם כל המ"ח פשראי אבל א ,יש לו תורה יותר ,יותר

וזהו רבות  ,ק ע"י כל המ"חוהתורה כולה אינה נקנית ר ,עד שבין כולם יהיה כל המ"ח ות,דות אחרימ

 ,עלית על כולנה ,שהוא כלל התורה כולה ,וא"ת ,שהן המ"ח ,ל"עשו חי למידי חכמים,תשהם ה ,בנות

ואשה  ,אשת חן ,ין שג' נשים הן כמ"ש למעלהיוהענ וכו'שקר החן והבל היופי אשה וגו'  כולם: דייל ע

וז"ש אל יתהלל  וכו'ואר ובעלת שכל והן יפת מראה ויפת ת ,ואשה משכלת שהיא אשה יראת ה' ,יפה

 וזהו אשה יראת ה' היא תתהלל: השכל גו' וכו'גו'  עשיר גו' כי אם בזאתהחכם גו' גבור גו' 

 דוגמאות אחדות, כיצד מידות שבהם נקנית תורה, הינם תלויים בעמוד היראה:

 אמונה 

ים מן התורה ואין האומר אין תחיית המת ,ואלו שאין להם חלק לעולם הבא: 642סנהדרין המשנה

זה האומר אין תורה מן השמים. ואפילו  -תניא אידך: כי דבר ה' בזה : 643ושם וכו' תורה מן השמים

אמר: כל התורה כולה מן השמים, חוץ מפסוק זה שלא אמרו הקדוש ברוך הוא אלא משה מפי עצמו 

ה, מקל וחומר זה, זהו כי דבר ה' בזה. ואפילו אמר: כל התורה כולה מן השמים, חוץ מדקדוק ז -

הואיל ובית  ,שמא יאמר אדם בדעתו: 644תוספתא סוטהוב זה הוא כי דבר ה' בזה. -מגזרה שוה זו 

ת"ל  ,למה אני למד תורה מעתה ,איש פל' אוסר ואיש פל' מתיר ,שמיי מטמין ובית הלל מטהרין

רבון  ,נתנן פרנס אחד ,אל אחד בראן ,כל הדברים נתנו מרועה אחד ,דברים הדברים אלה הדברים

והכניס בה דברי בית שמיי ודברי בית  ,אף אתה עשה לבך חדרי חדרים ,כל המעשים ברוך הוא אמרו

רבי יהושע בן לוי אמר עליהם ועליהם כל : 645פאה -ירושלמי . הדברי המטמאין ודברי המטהרין ,הלל

ת לפני רבו ככל דברים הדברים מקרא משנה תלמוד ואגדה אפילו מה שתלמיד וותיק עתיד להורו

כבר נאמר למשה בסיני מה טעם יש דבר שיאמ' ראה זה חדש הוא וגו' משיבו חבירו ואומר לו כבר 

 . היה לעולמים

תורה מן השמים והלכה למשה מסיני אצל מפרשים אחרי מעשה חתימת תלמוד, משמע ברוח 

צד השני, אשר  אף . שם מציינים647שו"ת בית שלמה, 646שו"ת דברי חיים יורה דעהספר  עיין הקודש.

והחכם השיב לו ושם אתכם לסכלים, וכתב שהלא מימות נביאים  וכו'שאל לאחד מחכמי הדור 
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, המאורות 648וכו' ולא ידוע על מי מכוון, רק יש לציין ס' עובדות והנהגותאחרונים בטלה רוח הקודש 

 .649הגדולים

 ַוַיֲאִמינּו ַביָי ּוְבֹמֶׁשה ַעְבדֹו:  -ְיָי ַוִייְראּו ָהָעם ֶאת : פרשת בשלחאמונה ויראה נרדפות ונקשרות, כב

מעניין הזה וגם מן היראה, היא מידת כבוד, כמושג "יראת כבוד", עיין ס' מסילת ישרים, וכן נתבאר 

במקרא. בלימוד הכוונה היא לכבד כל מקורותינו במקרא, חז"ל, מפרשים ראשונים ואחרונים, ועד 

ושמע  :שמונה פרקים הקדמה -רוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות פיב מחברי ימינו, איש לפי מהללו.

ֹו  :משליבהכתוב האמת ממי שאמרה.  ֶבל לָ֑ ָדָבר ֵיָחָ֣ ז ְלִ֭ ם: -ָבָ֣ ּוא ְיֻׁשָלֵֽ ה הָ֣ ְצָוֶׁ֗ א ִמִ֝   ִויֵרֵ֥

 חריצות 

אין בו כח לעמוד  -אמר רבי טבי אמר רבי יאשיה: כל המרפה עצמו מדברי תורה : 650ברכותכך ב

התרפית ביום צרה צר כחכה. אמר רב אמי בר מתנה אמר שמואל: ואפילו מצוה ביום צרה, שנאמר 

אין דברי תורה מתקיימין במי : 651הלכות תלמוד תורהברמב"ם  מכל מקום. -אחת, שנאמר התרפית 

שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי שממית עצמו 

זאת התורה  ,ולא יתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה, אמרו חכמים דרך רמז ,עליהן ומצער גופו תמיד

אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באהלי החכמים, וכן אמר שלמה  ,אדם כי ימות באהל

חכמה שלמדתי באף היא  -בחכמתו התרפית ביום צרה צר כחכה, ועוד אמר אף חכמתי עמדה לי 

תנא דבי אליהו: לעולם ישים אדם  -משלחי רגל השור והחמור : 652העבודה זרוכו' ובמס' עמדה לי 

 הרי שלא שייך בת"ת כל עצלות ורפיון ח"ו בעולם. עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור למשאוי. 

ואם בינה שמעה זאת, מה לעצל ולשליחותו בתוך ענין מדות הצדיק והרשע, כי  :משלי -רבינו יונה 

ד עולם", ואחרי המקרא הזה יזכיר "יראת ה' תוסיף ימים", ואיך באה שליחות הזכיר למעלה "וצדיק יסו

העצל בתוך הדברים האלה. ועתה עמוד והתבונן, כי המשל על מלאכת התורה והמצוות ]ועל 

; "ארור י ה' שלחני לעשות"; "כשלחך ה' בדרך"שליחותם[, כי המחזיקים בהם שלוחי השם, ככתוב: "וי

: "להשיב משלי שלמה שחתם בהם דברי חכמה הוריתיך גם ראה חתימת ושה מלאכת ה' רמיה".ע

ובא להזהירנו עתה על הזריזות במצות ולגנות העצלתים, והודיענו כי לא  .אמרים אמת לשולחיך"

יתכן לשלמות מצוה שיש טורח בהקמתה, רק עם הזריזות, והעצל אם יקיים מצוה, יבטל אחד 

ינצל מן הנזק לנפשו ומן העונש בקיום המצוה, אף על פי שעשה מחובותיה וחוק מחוקיה. גם הנצל לא 

מצוה מצד אחד והועיל תועלת ושכרו אתו. גם בהגותו בתורה לא יכוין אל כל דברי מלמדיו, ותקראנה 

אותו השגגות בהוראות תמיד, וכן ארז"ל: משרבו זחוחי הלב, רבו מחלוקות בישראל. וכן במצות 

ל מן העונש בהסח הדעת, גם נאסר שלא יפיח בהן ולא יישן בהן, תפלין שצריכה זריזות, לא ינצ

ומצותן כל היום. אך העוסק במצות, הוא לבדו פטור מן המצות. וכן בכל חובות השי"ת יתחייב 

הזריזות, ויקֵרא עון בעצלתים, כי ביחדו את הבורא, אם בפיו ובשפתיו יכבדהו ולבו ירחק ממנו, והנה 

לה, כאשר יתור אחר לבבו וזנה אחר עסקיו, לא יעשה כן כי דבר ידבר עם גדול עוונו. וככה בעת התפ
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מלכים ויועצי ארץ. וכהנה רבות עם העצל, לא ימלט בקיום המצוה מן הנזק באחד העניינים, כאשר 

ויתכן, כי ידבר הענין הזה במתרפה במלאכת  וכו' לתועלת החומץ מבלתי הנזק לשינים לא יתכן

ית ימיו ושנותיו, לא נופל הוא מאיש משחית ממון. כי בהרבה מקומות החכמה והעבודה, כי המשח

טמן עצל ידו בצלחת. דרך הספר הזה, כאשר וכו'  , יגנה העצלה בענין החכמה והיראהבספר הזה

יזכיר ענין היראה, ידבר על העצלה, וכן כאשר יזכיר ענין החכמה, לפי שהיראה והחכמה צריכות 

זריזות, מביאה לידי נקיות. וענין מליצת הפסוק הזה כי העצל כאשר יעשה זריזות וגבורה. ואמרו ז"ל: 

פעולה לא יַכֶלנה. ותבין מזה לענין היראה, כי העושה מצוה ולא ישלים מלאכתה, יקרא עצל במלאכת 

 שמים, ואמרו ז"ל: מי שהתחיל במצוה, אומרים לו גמור.

 יסודות

רבו, והנותן שלום לרבו, והמחזיר שלום לרבו, ותניא רבי אליעזר אומר: המתפלל אחורי : 653ברכות

 גורם לשכינה שתסתלק מישראל!  -והחולק על ישיבתו של רבו, והאומר דבר שלא שמע מפי רבו 

ר' אליעזר בן יעקב אומר כל הנותן שלום לרבו חייב מיתה, ר' אליעזר בן דהבאי : 654מסכת כלה רבתי

והאומר דבר שלא שמע מפי רבו, והחולק על אומר כל הנותן שלום לרבו, והמחזיר שלום לרבו, 

ישיבתו של רבו, גורם לשכינה שתסתלק מישראל, וכל האומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם, 

 שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי.

זה נאמר על  ,אמר .שהפליגו בעונשן ,שאלתי על פירושים שלא שמע מרבו: 655כל הכתוב לחיים

שנראה לו שזה אמת וקרוב  ,או אפילו בגפ"ת ,אבל פירוש במקרא ,האומר איזה הקדמה ויסוד

 ,הפליגו בזה רז"ל למאוד ,בענין פירושים שלא שמע מרבותיו :נוסח אחר .מותר לאומרו ,לפשוטו

אבל איזה פשט בפסוק  ,שזה קאי רק על האומר איזה הקדמה ויסוד שלא שמע מרבו ,אמר רבינו ז"ל

  .מותר לאומרו ,פי דברי חז"ל שיהיה נכון ואמת על ,או בגפ"ת

ואמרו שאין  ,והפשטות היא תמיד האמת ,דוש בטבעיינרתע אני מדבר של חבלשון חזון האיש ז"ל: 

  .לומר דבר שלא שמע מרבו

 הרי איסור זה הוא בפשטות מיראה וחשש, שמא יטעה וייכשל. 

 יסודיות 

שדעתו  ,ר"ל -למוד וללמד ולעשות מספיקין בידו ל ,והלומד על מנת לעשות: 656אבות -רבינו יונה 

 ,להשיג דבר קטן ,ורצונו לטרוח כמה ימים ושנים ,תת הדבריםיכדי לדעת אמ ,לפלפל בלימוד

ל המעשה עהרי זה למד על מנת לעשות. שכל עיקר מחשבתו אין כי אם  ,ולנהוג עצמו על פי האמת

 וכו' לל המעשהשהכל בכ ,תי. ולפיכך מספיקין בידו ללמוד וללמד ולעשותילהיות אמ
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כל שיראת חטאו : 657אבות -ר' עובדיה מברטנורא ודאי שלמד ע"מ לעשות מעניין היראה, וכמפורש ב

אני שמעתי, שמקדים במחשבתו יראת חטאו לחכמתו, שהוא חושב בלבו אלמוד  -קודמת לחכמתו 

חכמתו וכל שוכו'  היא סוף המעשה: -בשביל שאהיה ירא חטא. וזה על דרך שאמרו תחלת המחשבה 

כל וכו'  שאינו לומד על מנת לעשות, הואיל ואין לבבו פונה להיות ירא חטא: -קודמת ליראת חטאו 

הכא מיירי שזריז במצות עשה, ולעיל בכל שיראת חטאו קודמת לחכמתו  -שמעשיו מרובים מחכמתו 

 איירי שנזהר במצות לא תעשה:

והשומר שלא  ,ם על מנת לעשותושמרתם ועשיתם אותם, ישמור אד :פתרון תורהוגם מפורש ב

לעשות נוח לו שלא נברא. א' ר' יהושע בן לוי ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם, ללומדיהם 

 לא נא' כן אילא לכל עושיהם. ושמר ה' אל' לך, אם עשית כן כביכול הק' משמר אותך. 

עות ורוח הדברים, במקורות גם מעניין הזה, היא מידת דיוק. דיוק הדקדוק התיבות והאותיות, משמ

אשר מעיין עליהם, מוכרח הוא לשם תורת אמת, שלא יכשל בשטחיות של שקר. מכלל עניין הזה 

הוא בירור גרסה הנכונה, המוסמכת והמדויקת, והכרת שינויי המסורות והנוסחאות שבכל מאמר 

 . 658ומקור. ראה חזון האיש באגרות

שיהא למודך תם,  -ני רב עובדיה קמיה דרבא: ולמדתם ת: 659ברכותכ"ז שייך ביראה, וע"ד מאמרם ב

אמר רבי חמא ברבי חנינא: כל הקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה וכו'  שיתן ריוח בין הדבקים

מצננין לו גיהנם, שנאמר: בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון, אל תקרי בפרש אלא בפרש, אל  -

אם תפרש שדי ותבדיל תיבות של מלכות שמים,  -בפרש שדי  :רש"י תקרי בצלמון אלא בצלמות.

שיהא  התורה אשר בה מלכים ימלוכו תשלג ותצנן לך את צל המות. -מלכים בה תשלג בצלמון 

 לימודך תם דרשו, ולא שתהא קריאתך תמה, ומכאן לכלל לימוד התורה. 

מתי מתיראין  -דכתיב ייראוך עם שמש וגו' : 660שםרש"י הרי ק"ש משמעה היראה, וכמפורש לעיל ב

עוד מצאנו  כשמוראך מקבלים עליהם, דהיינו מלכות שמים שמקבלין עליהם בקריאת שמע. -ממך 

שהיה נותן  -בטל כבוד תורה : 662שםרש"י וב ,משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה: 661סוטה המשנב

וזהו  ,ני דורשכגון בת ובת א ,וכ"ש תיבות יתירות ואותיות יתירות ,לבו לדרוש כל קוץ וקוץ של כל אות

 שאין בה דבר לבטלה. ,כבוד תורה גדול

ועוד מעניין הזה היא מידת שלם. רעיון היראה היא בלימוד השלם, תורה לשמה היא אותיות תורה 

שלמה, היינו בהקפת כל מקור רציני אפשרי שבעניין הנלמד. מכל מלמדי השכלתי, אף מן הקטנים 

ָבז ְלָדָבר ֵיָחֶבל לֹו  :משלי ר בודק עד מקום שידו מגעת.ממנו, ומן הרחוקים ממנו בדעות מאוד, כאש

 יריאים ושלמים להקב"ה: ,אלו ישראל -מבנות ירושלם  :שיר השירים -רש"י  ִויֵרא ִמְצָוה הּוא ְיֻׁשָלם: -
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 מעשה 

וכל  ,רבי חנינא בן דוסא אומר כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת :663משנה אבותה

הוא היה אומר כל שמעשיו מרובין מחכמתו  ,ת ליראת חטאו אין חכמתו מתקיימתשחכמתו קודמ

 וכל שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת: ,חכמתו מתקיימת

זה דבר מוסכם עליו מן הפילוסופים גם כן, שהרגל המעלות כשיקדם לחכמה, עד שיושגו  :רמב"ם

יוסיף שמחה בחכמה ואהבה בה  -ובות ההן בקנין חזק, ואחר כן ילמד החכמה אשר תזרזהו על הט

ושקידה על ההוספה בה, הואיל ותעוררהו אל מה שהורגל. ואם קדמו קנייני הרעות, ואחר כן למד, 

 וברבינו יונה.תכבד עליו וישליכנה.  -ותהיה החכמה מונעתו ממה שיתאוה לו בהרגל 

מעשה, הכול מופשט, דברי רוח, השעבוד המעשי משייך בין התלמיד ובין התלמוד, כאשר בלי העול ל

 הבל לא מועיל, מגדלים פורחים באוויר, אף פעליו סותרים את דיבוריו.

שכל  ,הוא היה אומר כל כו' ואמר הוא בעצמו מאמר אחר: 664אבות -בית הבחירה למאירי  .2

והוא שהיה שלם בחכמה ואינו מדקדק במצות עד תכלית מה שראוי  ,שחכמתו מרובה ממעשיו

שיראת ה'  ,ומה לאילן שענפיו מרובין ושרשיו מועטין שרוח קימעא באה ועוקרתולדקדק בהם ד

  וכו'ואין לפרוק עול היראה מעליו  ,היא שורש החכמה

כי מי  ,וזו היא כוונתם באומרם כל שמעשיו מרובין מחכמתו חכמתו מתקיימת: 665עקידת יצחק .2

   וכו' שקדמה לו היראה אין ספק שיהיו מעשיו מרובים מחכמתו

ולהיות שהיראת חטא וכל חלקיה הם דברים שבלב, ובני אדם לא יוכלו : 666אבות -פרקי משה  .3

לראות אם הוא ירא חטא, כי האדם יראה לעינים, על כן הוא בעצמו היה אומר, שהאות על 

שיראת חטאו תקדם לחכמתו היות מעשיו מרובין מחכמתו, כי היא הוראה שהוא ירא חטא, 

 וכו' דם אצלו הוא מבקש החכמהומצד היראת חטא שהוא הקו

איתא כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו וכו' כל שמעשיו מרובין מחכמתו וכו'  :667אמרי אמת .1

  וכו' ושניהם דבר אחד

 פשטות 

מלשון חזון האיש בכתביו: הפשטות היא תמיד האמת. כשם שהפשטות והאמת הם שמות נרדפות 

 ההשקפה"החזון איש אמר לי פעם דבר מופלא,  -קוררשמים נוספים מאותו בי: 668ובקובץ גיליונות וכו'

וסבא הסביר, כי הפשטות  ".הנכונההיא ההשקפה בדרך כלל  -הראשונה בסברא שעולה בעת הלימוד

ועוד מ"כ בספר שני  וכו' מחשבה הראשונה היא הפשוטה והישרהוהישרות תמיד אמת, ובדרך כלל ה
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וכו' ולא ביאר שם עות כמבואר בספרים גה דכי דרך הפשוט הוא דרך האמת לכל הו: 669המטות

אייזק  - האמת נמצאת תמיד בפשטות, ולא בהכפלה ובסיבוך של דברים.ברם מצאתי:  ספרים אלו.

 ניוטון

Truth is ever to be found in simplicity, and not in the multiplicity and confusion of things. 

Variant: Truth is ever to be found in the simplicity, and not in the multiplicity and confusion 

of things. 

Occam's razor, Ockham's razor, Ocham's razor (Latin: novacula Occami) or law of 

parsimony (Latin: lex parsimoniae) is the problem-solving principle that "entities should not 

be multiplied without necessity"[1][2] or, more simply, the simplest explanation is usually the 

right one. The idea is attributed to English Franciscan friar William of Ockham (c. 1287–

1347), a scholastic philosopher and theologian who used a preference for simplicity to 

defend the idea of divine miracles... The670 lex parsimoniae, formulated by William of 

Ockham essentially means the same – the simplest solution is correct… 

העיקרון מהווה חלק מרכזי בתורתו הפילוסופית של ויליאם איש אוקאם, אולם הביטוי עצמו, "תערו 

ויליאם המילטון )אנ'(.  22-ה השל אוקאם", נטבע מאוחר יותר, כנראה בידי הלוגיקאי הסקוטי בן המא

השימוש במילה "תער" משמש להדגשת חשיבותו של העיקרון לצורך סילוק )"גילוח"( של הסברים 

מורכבים ומסובכים, כאשר עשויים להיות קיימים הסברים פשוטים יותר עבור תופעה כלשהי )מדעית, 

 חברתית, כלכלית וכדומה(.

רה מצאנו אותם על אחד מארבעה דרכים שבהם יכנסו והנה מפרשי התו: הקדמה -תורת משה וב

אין מקרא  671לפרדס, הדרך הראשון הוא "הפשט" שבו הלכו רוב גדולי הראשונים, וכבר אמרו חז"ל

יוצא מידי פשוטו, ומאור עינינו רש"י ז"ל שם אותו ליסוד פירושו כמ"ש במקומות רבות, "ואני לפרש 

 ריש פ' וישב.  פשוטו של מקרא באתי", ועיי' ג"כ ברשב"ם

 673]לפשט[אמר רבי אלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לוי: לא נבראו רעמים אלא לפשוט : 672ברכות

בכ"י אחדים: לפסֹוק, אך לכאורה  שבלב, שנאמר והאלהים עשה שיראו מלפניו.]עקמומיות[ עקמומית 

 היא ט"ס. מבואר שלפשוט עקמומיות שבלב, מיקרי יראת שמים.

 -בוזהו  ם דרכיו:וקכלומר ע ,מי שהוא ירא ה', ומי שהוא נלוז דרכים -שרו ירא הולך בי :משלי -רש"י 

 להקב"ה:

  היא שיש לברוח מן הדוחק, רק יש לבקש תמיד המרווח בדרכים.ריווח,  ועוד מעניין הזה היא מידת

                                     

 .נ"ו 669
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 עפ"י ילקוט. 673
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אמר ליה רב עמרם: דלמא  -הוה עובדא בנהרדעא, ופשטה רב ששת מהא מתניתא. : 674בבא מציעא

אמר ליה: דלמא מפומבדיתא את, דמעיילין פילא בקופא דמחטא? והא דומיא  -מכור תנן? לירד ול

 כלל לא. -כלל לא, אף הכא נמי  -דנשותיהם ]ובניהם[ קתני, מה התם 

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: אין מראין לו לאדם אלא : 675ברכותלשון הזה נמצא אף ב

ונך על משכבך סלקו, ואיבעית אימא מהכא ורעיוני לבבך תנדע. מהרהורי לבו, שנאמר אנת מלכא רעי

 אמר רבא: תדע, דלא מחוו ליה לאינש לא דקלא דדהבא, ולא פילא דעייל בקופא דמחטא.

ואם אולי יש את נפשו תירוץ אחר על התוס' וריא"ז זולת סברתי  :676שו"ת חתם סופראמנם מפורסם 

רוצו יהי' גם כן סברה ואפילו מדוחק, כי הדוחקים רובם אשר הסברתי, יודיעני ואודה לו, ובלבד שתי

אמתיים, אמנם השכליים וההמצאות רובם שקר, והם המכסים פני האמת וגורמים לבעליהם להחזיק 

להם, וזאת המכשלה תחת בשקר בתורת ה', כי רע בעיניהם להודות על האמת ולעזוב החריפות ש

 וצריך לעיין.  וכו' יד החריפים

  קיצור

משתעי בלשון נקיה, כל  -אלא: כל היכא דכי הדדי נינהו  -ובאורייתא מי לא כתיב טמא? : 677םפסחי

משתעי בלשון קצרה. כדאמר רב הונא אמר רב, ואמרי לה אמר רב הונא אמר  -היכא דנפישין מילי 

 .רב משום רבי מאיר: לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה

ני מי שאמר והיה העולם שבהמה טמאה מרובה מן הטהורות תניא, רבי אומר: גלוי וידוע לפ: 678חולין

לפיכך מנה הכתוב בטהורה, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעופות טהורין מרובין על  -

לפיכך מנה הכתוב בטמאין. מאי קמ"ל? כדרב הונא אמר רב, ואמרי לה אמר רב הונא אמר  -הטמאין 

 מידו דרך קצרה.רב משום ר' מאיר: לעולם ישנה אדם לתל

פירוש המשנה לרמב"ם גם  הכלל מופיע אף ברש"י פעמים מספר, כמו הפשטות שבוחר רש"י כנ"ל.

הרי זו היא התכלית. אבל  -ואמנם המצווה והאהוב, אם יוכל האדם לדבר כל ימיו בהם : 679אבות -

במעט הדברים,  הקיצור, ושישתדל להרבות העניינים -והענין האחר  וכו' ראוי לו עם זה שני דברים

 לא שיהיה הענין בהפך, והוא אומרם: "לעולם ישנה אדם לתלמידיו דרך קצרה".

יהיו דברי החכם מועטים, --וכן בדברי תורה ובדברי חכמהובחיבורו הגדול בפ"ב מהלכות דעות: 

וענייניהם מרובים.  והוא שציוו חכמים ואמרו, לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה.  אבל אם היו 

ול כסיל, דברים מרובים והעניין מועט, הרי זו סכלות; ועל זה נאמר "כי בא החלום, ברוב עניין; וקה
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סייג לחכמה, שתיקה.  לפיכך לא ימהר להשיב, ולא ירבה לדבר; וילמד לתלמידים  - .ברוב דברים"

 וכו' בשובה ונחת, בלא צעקה, בלא אריכות לשון

אלו האנשים לטעות ולספק בדברינו בתחית המתים, ויראה שאשר הביא : ת המתיםיאיגרת תחיוב

היותנו מאריכים בספור העולם הבא, ולבאר מאמרים אמתיים, ולזכור כל דברי הנביאים והחכמים 

ואמרנו שתחית המתים פנה  ,זכרנום בדברים מועטים ,המורים עליו, וכשזכרנו בתחית המתים

רינו אמנם הם קב ונקי, אין כונתנו להגדיל שכל חבו -אמתית, והביא אל זה שני דברים: האחד מהם 

גוף הספרים, ולא לכלות הזמן במה שלא יביא אל תועלת, ולזה כשנפרש לא נפרש אלא מה שצריך 

ומה היה לנו אפשר לומר בו  וכו' לפירוש ובשיעור שיובן לבד, וכשנחבר לא נחבר רק קצור הענינים

בחבורי הדרשות באו בזה הענין וההגדות  או להאריך. התחשוב שהמבוקש ממנו אצל אלו שאדרוש

ההן, וזה יותר ראוי לזולתנו כפי כונת מה שיחבר בו? אתם, עדת המעיינים בחבורנו, כבר ידעתם 

שאני לעולם נוטה לחסר המחלוקת והויכוחים, ולו היה אפשר לי לשית התלמוד כלו בפרק אחד לא 

ות וההגדות והן נמצאות במקומותן, ויקרא הייתי משים אותו בשנים. ואיך יבוקש ממני זכרון הדרש

הרמיזה תספיק להם,  -אמנם השלמים בחכמות וכו'  שם, ומה תועלת לכפלן ונאמר שאנחנו חברנו?

ואינם צריכים לא לכפול ולא להאריך בפירוש, רק אל ראשי הפרקים כמו שעשינו באלה הענינים 

רבותינו זכרונם לברכה: אמר לו: פרשהו!  העמוקים כלם בספר "מורה הנבוכים" חבורנו. כמו שלמדונו

אמר לו: אין מפרשים לחכם! אמר לו: שנה! אמר לו: אין שונים לחכם! הנה כבר התבאר לך, שהדבור 

 וכו'עם השלמים לא יצטרך לכפול ולא לפרש, תן לחכם ויחכם עוד! 

בין מלת עצב אם נ ,בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתים אך למחסור ,וכן אמר שלמהר"א בן הגר"א: 

על  ,צמצום ן נראה שעצב בכל מקום כוונתו עלכעל  ,לאו סיפא רישא דהאי פסוקא ,וןעל הדאגה והיג

לל גדול שהריבוי בדבר הוא כוהורה לנו  ,בות כאן באמות שוחקותכאן באמות עוצ "לרזדרך שאמרו 

ועל שפתיו  ,מיק בדבריוגם להבין את כוונתו לזולתו צריך שיצמצם דיבורו בכדי שזולתו יע ,אך למחסור

 ,שחבירך יקיים דברך ,ך יהיה מותרראם תצמצם דב ,בכל עצב יהיה מותר ,ווזהו כוונת ,יוסיף לקח

 ,מה שתוסיף להרחיב דיבורך ,ודבר שפתים ,יקשור חבל בחבל ונימא בנימא להוציא לאור כוונתך

 וכו' ום אחרויתאמץ לסתור דבריך זה את זה או ממק ,יקוץ חבירך להקשיב עוד בקולך

אבל אם היו הדברים מרובים והעניין מועט, הרי זו סכלות; ועל זה נאמר "כי בלשון הרמב"ם לעיל: 

וכו' ובמפרשים אחרים מבואר שהקיצור בכדי שלא  ול כסיל, ברוב דברים"בא החלום, ברוב עניין; וק

יכשל בלשונו, והיינו מעניין היראה. 
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 כסאי בעילם

לא בית מקדש מוזכרים בה, הרי כרוכה וקשורה היא בהם מאוד. דרשות מגילת אסתר, שאין השם ו

 רז"ל על המגילה, הלא מלאים ברמזי השם והמקדש ג"כ. לדוגמא;

אחשורוש, אמר רב: אחיו של ראש, ובן גילו של אחשורוש, אמר רב: אחיו של ראש, : 680מגילה .2

ראש, שנאמר אנת הוא אחיו של נבוכדנצר הרשע שנקרא  -ובן גילו של ראש. אחיו של ראש 

הוא בקש להחריב,  -הוא ביקש להרוג, הוא החריב  -רישא די דהבא. בן גילו של ראש, הוא הרג 

 שנאמר ובמלכות אחשורוש בתחלת מלכותו כתבו שטנה על ישבי יהודה וירושלים. 

 -בימים ההם כשבת המלך, וכתיב בתריה בשנת שלוש למלכו. אמר רבא: מאי כשבת : 681שם .2

יישבה דעתו. אמר: בלשצר חשב וטעה, אנא חשיבנא ולא טעינא. מאי היא? דכתיב לאחר שנת

כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקד אתכם, וכתיב למלאות לחרבות ירושלים שבעים שנה. 

הא שבעים, אפיק  -חשוב ארבעין וחמש דנבוכדנצר, ועשרים ותלת דאויל מרודך, ותרתי דידיה 

דאמר מר: גלו  -ונבוכדנצר מנלן דארבעין וחמש שנין מלך? מאני דבי מקדשא ואשתמש בהו. 

גלות  -בשבע, גלו בשמונה, גלו בשמונה עשרה, גלו בתשע עשרה. גלו בשבע לכיבוש יהויקים 

יהויכין, שהיא שמונה לנבוכדנצר. גלו בשמונה עשרה לכיבוש יהויקים גלות צדקיהו שהיא תשע 

ש נינוה, שניה כיבש יהויקים, וכתיב ויהי עשרה לנבוכדנצר, דאמר מר: שנה ראשונה כיב

בשלשים ושבע שנה לגלות יהויכן מלך יהודה בשנים עשר חדש בעשרים וחמשה לחדש נשא 

אויל מרדך מלך בבל ]בשנת מלכתו[ את ראש יהויכין מלך יהודה ויצא אתו מבית הכלוא, תמני 

גמרא, ותרתי דידיה  -רודך הרי ארבעין וחמש דנבוכדנצר. ועשרין ותלת דאויל מ -ותלתין ושבע 

הא שבעין. אמר: השתא ודאי תו לא מיפרקי, אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהו. היינו  -

דקאמר ליה דניאל: ועל מרא שמיא התרוממת ולמאניא די ביתה היתיו קדמך, וכתיב בה בליליא 

רתין. אמר: קטיל בלשאצר מלכא ]כשדאי[ וכתיב ודריוש מדאה קבל מלכותא כבר שנין שתין ות

 -איהו מיטעא טעי, אנא חשיבנא ולא טעינא. מי כתיב למלכות בבל? לבבל, כתיב. מאי לבבל, 

תמני. חשיב ועייל חילופייהו. חדא דבלשצר, וחמש דדריוש וכורש,  -לגלות בבל. כמה בצירן 

י, ותרתי דידיה הא שבעין. כיון דחזי דמלו שבעין ולא איפרוק, אמר: השתא ודאי תו לא מיפרק

והא שפיר  -בא שטן וריקד ביניהן והרג את ושתי.  -אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהו. 

 -סוף סוף כמה בצירן  -איהו נמי מיטעא טעי, דאיבעי ליה למימני מחרבות ירושלים.  -חשיב? 

ארביסר, בארביסר דידיה איבעי ליה למיבני בית המקדש! אלמה  -]חד סרי[, איהו כמה מלך 

 וכו' אמר רבא: שנים מקוטעות הוו -בטלת עבידת בית אלהא די בירושלם!  כתיב באדין

שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי: מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו  :682שם .3

אם כן  -אמרו לו: מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע.  -הדור כליה? אמר להם: אמרו אתם! 

אמר להם: מפני שהשתחוו  -אמרו לו: אמור אתה!  -ו אל יהרגו! שבשושן יהרגו, שבכל העולם כול

בהראתו את עשר כבוד מלכותו אמר רבי יוסי בר חנינא: מלמד שלבש בגדי כהונה:  וכו' לצלם

והשקות בכלי זהב וכלים מכלים  וכו' כתיב הכא יקר תפארת גדולתו וכתיב התם לכבוד ולתפארת

יצתה בת קול ואמרה להם: ראשונים כלו מפני כלים משונים מיבעי ליה! אמר רבא:  -שונים 

 ואתם שונים בהם? 

                                     

 '.א, א"י 680

 '.א, ב"י 681

 .'ב, א"י 682
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ויאמר לה המלך לאסתר המלכה מה בקשתך עד חצי המלכות ותעש, חצי המלכות ולא : 683שם .1

 בנין בית המקדש. -כל המלכות, ולא דבר שחוצץ למלכות, ומאי ניהו 

 ו של עולם. בלילה ההוא נדדה שנת המלך, אמר רבי תנחום: נדדה שנת מלכ: 684שם .1

וחמת המלך שככה, שתי שכיכות הללו למה? אחת של מלכו של עולם ואחת של : 685שם .1

 כו'אחשורוש ו

אשר למלך אחשורוש, ר' יודן ור' לוי בשם ר' יוחנן כל מקום שנאמר במגלה זו : 686אסתר רבה .7

 למלך אחשורוש במלך אחשורוש הכתוב מדבר וכל מקום שנאמר למלך סתם משמש קדש וחול.

ר שסוד העניין הוא אשר באמת, כל מעשה המגילה ומטרתו היא בעצם מעין הכנת מקדש מסתב

רבה בר עופרן פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכא: ושמתי כסאי בעילם : 687מגילהבגולה, וב

ושמתי כסאי בעילם : רש"יזה המן ועשרת בניו.  -זו ושתי, ושרים  -והאבדתי משם מלך ושרים. מלך 

  בשושן הבירה אשר בעילם המדינה. בעילם, דכתיב בספר דניאל היתהשושן הבירה  -

תניא, רבי שמעון בן יוחי אומר: בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. שבכל : 688ושם

שכינה עמהן, שנאמר: הנגלה נגליתי לבית אביך בהיותם  -שכינה עמהן. גלו למצרים  -מקום שגלו 

ינה עמהן, שנאמר: למענכם שלחתי בבלה. ואף כשהן עתידין ליגאל שכ -במצרים וגו', גלו לבבל 

וש ברוך שכינה עמהן, שנאמר: ושב ה' אלהיך את שבותך, והשיב לא נאמר אלא ושב, מלמד שהקד

בבבל היכא? אמר אביי: בבי כנישתא דהוצל, ובבי כנישתא דשף ויתיב . הוא שב עמהן מבין הגליות

א: זמנין הכא, וזמנין הכא. אמר אביי: תיתי לי, דכי מרחיקנא בנהרדעא. ולא תימא הכא והכא, אל

עיילנא ומצלינא התם. אבוה דשמואל ]ולוי[ הוו יתבי בכנישתא דשף ויתיב בנהרדעא, אתיא  -פרסה 

שכינה, שמעו קול ריגשא. ]קמו ונפקו רב ששת הוה יתיב בבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא, אתיא 

שרת וקא מבעתו ליה, אמר לפניו: רבונו של עולם! עלוב ושאינו עלוב שכינה[ ולא נפק. אתו מלאכי ה

אמר להו: שבקוהו. ואהי להם למקדש מעט, אמר רבי יצחק: אלו בתי כנסיות  -מי נדחה מפני מי? 

ובתי מדרשות שבבבל. ורבי אלעזר אמר: זה בית רבינו שבבבל. דרש רבא: מאי דכתיב ה' מעון אתה 

ות ובתי מדרשות. אמר אביי: מריש הואי גריסנא בביתא ומצלינא בבי כנשתא, אלו בתי כנסי -היית לנו 

 הואי גריסנא בבי כנישתא. -כיון דשמעית להא דקאמר דוד ה' אהבתי מעון ביתך, 

תני רבי שמעון בן יוחי בכל מקו' שגלו ישר' גלת השכינה עמהן גלו למצרי' : 689ירושלמי מסכת תעניתב

נגלה נגילתי לבית אביך בהיותם במצרים לבית פרעה גלו לבבל וגלת השכינה עמהן מה טעמא ה

וגלת שכינה עמהן מה טעמא למענכם שולחתי בבלה גלו למדי וגלת השכינה עמהן מה טעמ' ושמתי 

כסאי בעילם ואין עילם אלא מדי כמה דאת אמ' ואני בשושן הבירה אשר בעילם המדינה גלו ליון וגלת 

                                     

 .'ו, ב"ט 683

 '.ו, ב"ט 684

 '.ז, א"ט 685

 '.סימן י 'פרשה ג 686

 .', ב'י 687

 .'ט, א"כדף  688

 .'הלכה א 'פרק א 689
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ניך ציון על בניך יון גלו לרומי וגלת השכינה עמהן מה טעמא אלי השכינה עמהן מה טעמ' ועוררתי ב

 וכו' קורא משעיר שומר מה מלילה 

דאמר רבי חמא ברבי חנינא: מימיהן של אבותינו לא פרשה ישיבה : 690יומאמעין העניין נמצא בגמרא 

עמהם, ישיבה  -ישיבה עמהם, שנאמר לך ואספת את זקני ישראל, היו במדבר  -מהם. היו במצרים 

שנאמר אספה לי שבעים איש מזקני ישראל. אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר ואברהם 

זקן בא בימים, יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה היה שנאמר ויהי כי זקן יצחק, יעקב אבינו זקן ויושב 

היה, שנאמר בישיבה היה, שנאמר ועיני ישראל כבדו מזקן. אליעזר עבד אברהם זקן ויושב בישיבה 

ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המשל בכל אשר לו, אמר רבי אלעזר: שמושל בתורת רבו. הוא 

אי נמי  :רבינו חננאל אמר רבי אלעזר: שדולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים. -דמשק אליעזר 

ב בישיבה אי נמי זקן ויוש :קובץ שיטות קמאיובזקנים יושבין בישיבה היו כלומר שכינה עמהם כו'. 

כלומר זקנים ויושבים בישיבה ושכינה  -היה, דאמר מר מימיהם של אבותינו לא פסקה ישיבה מהן 

 ביניהן. ]הערוך ערך אסטגנין[. 

, פגמים ועיוותים בפולחן מפני שהשתחוו לצלםאף  ,מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשעלשונם: 

ויסר : 691מגילהכוח הסרת טבעת, כבהשכינה ובבניין המקדש שבגולה הם. אך בחזרתם למוטב ב

המלך את טבעתו אמר רבי אבא בר כהנא: גדולה הסרת טבעת יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע 

נביאות שנתנבאו להן לישראל, שכולן לא החזירום למוטב, ואילו הסרת הטבעת החזירתן למוטב. 

עושין תשובה אין נגאלי' לעולם דאיתפלגון רבי ליעזר אומר אם אין ישראל : 692ירושלמי מסכת תעניתב

שנאמר בשובה ונחת תושעון אמר לו רבי יהושע וכי אם יעמדו ישראל ולא יעשו תשובה אינן נגאלין 

לעולם אמר לו רבי אליעזר הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהן מלך קשה כהמן ומיד הן עושין תשובה 

ו ותיקנו מצב שכינה ומקדש בגולה, וכו' זכוהן נגאלין מה טעמא ועת צרה היא ליעקב וממנה יוושע 

 וכאילו בנו מקדש מחדש.

אמר רב אמי: גדולה דעה שנתנה בתחלת ברכה של חול. ואמר רב אמי: גדולה דעה : 693ברכותב

שנתנה בין שתי אותיות, שנאמר: כי אל דעות ה'. וכל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו, שנאמר: כי 

שהו. אמר רבי אלעזר: גדול מקדש שנתן בין שתי אותיות, לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עו

כאילו נבנה בית המקדש  -שנאמר: פעלת ה' מקדש ה'. ואמר רבי אלעזר: כל אדם שיש בו דעה 

בימיו; דעה נתנה בין שתי אותיות, מקדש נתן בין שתי אותיות. מתקיף לה רב אחא קרחינאה: אלא 

אמר ליה: אין, במילתה מיהא  -שנאמר: אל נקמות ה'! מעתה, גדולה נקמה שנתנה בין שתי אותיות 

דכתיב:  -גדולה היא. והיינו דאמר עולא: שתי נקמות הללו למה? אחת לטובה ואחת לרעה, לטובה 

 .694סנהדרין דכתיב: אל נקמות ה' אל נקמות הופיע. -הופיע מהר פארן, לרעה 

                                     

 .'ח, ב"כ 690

 .'ד, א"י 691

 .'הלכה א 'פרק א 692

 .'ג, א"ל 693

 .'ב, א"צ 694
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לה מיתתן של צדיקים כשריפת ישמעאל בן נתניה הרגו, ללמדך ששקו -ומי הרגו : 695ראש השנהב

קשה הוא סילוקן של : 698איכה רבה. 697פרשת ואתחנן - ספרי. 696סוטה -תוספתא ובבית אלהינו. 

צדיקים לפני הקדוש ברוך הוא ממאה חסר שתים תוכחות שבמשנה תורה, ומחרבן בית המקדש, 

צדיקים כתיב לכן בתוכחות כתיב והפלא ה' את מכותך, ובירושלים כתיב ותרד פלאים, ובסילוקן של 

הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, וכל כך למה, ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר 

 וכו'

גם וסקין בבנינו של עולם כל ימיהן. אמר רבי יוחנן: אלו תלמידי חכמים, שע -מאי בנאין? : 699שבתוב

שלום בעולם, שנאמר וכל בניך אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא: תלמידי חכמים מרבים : 700ברכותב

למען בית  -יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך  -למודי ה' ורב שלום בניך, אל תקרי בניך אלא בוניך. 

אמר ר' אלעזר א"ר חנינא תלמידי  :701פירושי סידור התפילה לרוקח. ה' אלהינו אבקשה טוב לך

הם  ,אל תיקרי בניך אלא בונייך ,שנאמר בזכותם, כל בנייך לימודי ה' ,חכמים מרבים שלום בעולם

 מקבילות. כיו"ב מאמרים אחרים.תלמידי חכמים הבונים הליכות עולם. 

א"ל: אנא הוא, אי הואי ידענא דזהרי : 702בבא בתראשבניינו של עולם, ר"ל בניין המקדש, ע"פ  אפשר

ורו של עולם, רבנן כולי האי לא הוה קטילנא להו, השתא מאי תקנתיה דההוא גברא? א"ל: הוא כבה א

דכתיב: כי נר מצוה ותורה אור, ילך ויעסוק באורו של עולם, דכתיב: ונהרו אליו כל הגוים. איכא דאמרי, 

הכי א"ל: הוא סימא עינו של עולם, דכתיב: והיה אם מעיני העדה, ילך ויתעסק בעינו של עולם, דכתיב: 

רש רבא, מאי דכתיב: וילך דוד ד: 703זבחיםאף ב הנני מחלל את מקדשי גאון עוזכם מחמד עיניכם.

ושמואל וישבו בנויות ברמה, וכי מה ענין נויות אצל רמה? אלא, שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של 

ויאמר  ,וישאל ויאמר איפה שמואל ודוד ,ורבותינו אמרו :דברי הימיםשלספר רש"י  -וכו' ובמיוחס  עולם

הספרייה הלאומית של כו' וכן נמצא בכ"י הוא ב"ה ו ,עוסקין היו בבניינו של עולם ,הנה בניות ברמה

כתר, דף  –, אשר ממנו נוסח היסוד המשמש במקראות גדולות Ms. hebr. 161צרפת, פריס, צרפת 

 ב בכ"י. 372

 מרדכי ואסתר בדעתם, במסירתם, במעשיהם ובצדקת קדושתם, מעין המקדש מעלתם. 

ֳדָכי: ֵלְך ְכנֹוס ֶאת ָכל ַהְיהּוִדים ַהִנְמְצִאים ְבׁשּוָׁשן ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל ַותֹאֶמר ֶאְסֵתר ְלָהִׁשיב ֶאל ָמְר  :אסתרוב

ֶׁשר לֹא ַכָדת תֹאְכלּו ְוַאל ִתְׁשתּו ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום ַגם ֲאִני ְוַנֲעֹרַתי ָאצּום ֵכן ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך אֲ 
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ר ִצְּוָתה ָעָליו ֶאְסֵתר: ס ַוְיִהי ַביֹום ַהְשִליִׁשי ַוִתְלַבׁש ָבְדִתי: ַוַיֲעֹבר ָמְרֳדָכי ַוַיַעש ְכֹכל ֲאׁשֶ ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדִתי אָ 

תֹו ְבֵבית כּוֶאְסֵתר ַמְלכּות ַוַתֲעֹמד ַבֲחַצר ֵבית ַהֶּמֶלְך ַהְפִניִמית ֹנַכח ֵבית ַהֶּמֶלְך ְוַהֶּמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַמלְ 

יו ַויֹוֶׁשט ַהַּמְלכּות ֹנַכח ֶפַתח ַהָבִית: ַוְיִהי ִכְראֹות ַהֶּמֶלְך ֶאת ֶאְסֵתר ַהַּמְלָכה ֹעֶמֶדת ֶבָחֵצר ָנְשָאה ֵחן ְבֵעינָ 

אסתר : 704מגילהבְרִביט: ַהֶּמֶלְך ְלֶאְסֵתר ֶאת ַׁשְרִביט ַהָזָהב ֲאֶׁשר ְבָידֹו ַוִתְקַרב ֶאְסֵתר ַוִתַגע ְברֹאׁש ַהשַ 

דכתיב ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, בגדי מלכות מיבעי ליה! אלא: שלבשתה רוח הקדש.  -

 כתיב הכא ותלבש וכתיב התם ורוח לבשה את עמשי וגו'.

התענית של אסתר, וביאתה לחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך וגו', ודאי דומה היא אל 

 בצום יוה"כ לפניי ולפנים, פורים וכיפורים.כניסת כהן גדול 

כרכים המוקפין חומה מימות יהושע בן נון קורין בחמשה עשר ר' יהושע בן : 705מגילה -תוספתא 

קרח' אומ' מימות אחשורוש אמ' ר' יוסה בן יהודה היכן מצינו לשושן הבירה שמוקפת חומ' מימות 

פין חומה מימות יהושע בן נון קורין בחמשה עשר כרכים המוק: 706מגילה ירושלמיוב וכו'יהושע בן נון 

רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי חלקו כבוד לארץ ישראל שהיתה חריבה באותן הימים ותלו אותה 

לא ראוי שיהיו ירושלים עיר הקדש וכל ערי יהודה : 707חדושי הרמב"ן מגילה .מימות יהושע בן נון

מתניתין דלא כי האי תנא, דתניא, רבי : 708מגילההבבלי  וכו' וישראל הבצורות נידונות כערי הפרזים

יהושע בן קרחה אומר: כרכין המוקפין חומה מימות אחשורוש קורין בחמשה עשר. מאי טעמא דרבי 

אף כל  -כי שושן, מה שושן מוקפת חומה מימות אחשורוש וקורין בחמשה עשר  -יהושע בן קרחה? 

יליף פרזי פרזי, כתיב  -שר. ותנא דידן מאי טעמא? שמוקפת חומה מימות אחשורוש קורין בחמשה ע

הכא על כן היהודים הפרזים, וכתיב התם לבד מערי הפרזי הרבה מאד, מה להלן מוקפת חומה 

בשלמא רבי יהושע בן קרחה לא  -אף כאן מוקפת חומה מימות יהושע בן נון.  -מימות יהושע בן נון 

 -נא דידן מאי טעמא לא אמר כרבי יהושע בן קרחה? דלית ליה פרזי פרזי, אלא ת -אמר כתנא דידן 

הכי קאמר: אלא שושן דעבדא כמאן, לא כפרזים ולא כמוקפין!  -מאי טעמא? דהא אית ליה פרזי פרזי! 

 .טורי אבןוב אמר רבא ואמרי לה כדי: שאני שושן הואיל ונעשה בה נס. -

הושע, לא היה קיום למצוות היום ניכרת רוח הקודש של החכמים, מפני שאלמלא תלוה בימות י

מוקפים חומה, וזכר אל ט"ו באדר כפורים של שושן לא שרד כלל כיום בשום מקום, מלבד עיירות 

 מספר, שקוראים יומיים מצד הספקות. 

. מכאן נלמד כי אכן העיר שושן הבירה נדמתה ונמשלה שאני שושן הואיל ונעשה בה נסמ"מ מפורש 

חמשה שערים היו : 709מידות תמשנ לוי השכינה, וכעין קדושת א"י.לירושלים. נעשה בה נס, ר"ל גי

שבו כהן גדול השורף את הפרה ופרה וכל  ,שער המזרחי עליו שושן הבירה צורה וכו'להר הבית 
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תנן התם: שער המזרח עליו שושן הבירה צורה. מאי : 710מנחותוב מסעדיה יוצאים להר המשחה:

אמר: כדי שידעו מהיכן באו, וחד אמר: כדי שתהא אימת  טעמא? רב חסדא ורב יצחק בר אבדימי, חד

 מלכות עליהן. 

לדרכינו, הרי גם בגולת שושן הבירה, נקבעה הקדושה והשכינה, וכעין המקדש בירושלים, ומכאן 

לשער שושן הבירה המזרחי שבמקדש. גם במפרשים ומחברים מצאנו דברים דומים לכך, כמו בס' 

 ייחוד עיין ליקוטי אמונת עתיך. עזרת כוהנים, אורה ושמחה, וב

ד"א ויהי ביום כלות משה. רבי אומר כל מקום שנאמר ויהי  :711מדרש תנחומא )בובר( פרשת נשאב

]דבר חדש הוא, ורשב"י אומר כל מקום שהוא אומר ויהי[ דבר שהיה ופסק להרבה ימים, וחזר להיות 

וא העולם, התאוה שיהא לו דירה , בשעה שברא הקדוש ברוך הגני וגו'לכמות שהיה, זש"ה באתי ל

בתחתונים, כשם שיש לו בעליונים, קרא את אדם וצוהו ואמר לו מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת 

טוב ורע לא תאכל ממנו, ועבר על ציוויו, א"ל הקדוש ברוך הוא כך נתאויתי, כשם שיש לי דירה 

וך שמרת אותו, מיד סילק הקדוש בר בעליונים, כך יהא לי בתחתונים, ודבר אחד צויתי אותך, ולא

הוא שכינתו לרקיע, מנין שנאמר וישמעו את קול ה' אלהים מתהלך בגן לרוח היום, ]וכיון שעברו את 

ציויו סילק את שכינתו לרקיע הראשון[, עמד קין והרג את הבל, מיד סילק שכינתו מרקיע הראשון 

ז הוחל לקרא בשם ה', וסילק שכינתו מן השני לרקיע השני, עמדו דור אנוש והיו עובדי ע"ז, שנאמר א

לשלישי, עמדו דורו של מבול, וכתיב בהם ויאמרו לאל סור ממנו, מיד סילק שכינתו מן הרקיע השלישי 

לרביעי, עמדו דור הפלגה אמרו לא כל הימנו, לבור לו את העליונים, וליתן לנו את התחתונים, מה 

קדוש ברוך הוא, ויפץ ה' אותם משם, עמד וסילק שכינתו אמרו, הבה נבנה לנו עיר, ומה עשה להם ה

מן הרקיע הרביעי לחמישי. עמדו הסדומיים מה כתיב בהם, ואנשי סדום רעים וחטאים ]לה' מאד[, 

רעים זה לזה, וחטאים בגילוי עריות, לה' בע"ז, מאד בשפיכות דמים, מיד סילק שכינתו מן הרקיע 

להקב"ה מיד סילק שכינתו מרקיע הששי לשביעי. אמר החמישי לששי. עמדו הפלשתים והכעיסו 

הקדוש ברוך הוא שבעה רקיעים בראתי ועד עכשיו יש לרשעים לעמוד, מה עשה הקדוש ברוך הוא 

קיפל כל דורות הרשעים והעמיד לאברהם אבינו, כיון שעמד אברהם אבינו ועשה מעשים טובים, מיד 

יצחק ופשט צוארו על גבי המזבח, וירד מרקיע ירד הקדוש ברוך הוא מרקיע השביעי לששי, עמד 

הששי לחמישי, עמד יעקב וירד מן החמישי לרביעי, עמד לוי והיו מעשיו נאים וירד מן הרביעי לשלישי, 

עמד קהת וירד מן השלישי לשני, עמד עמרם והורידו מן השני לרקיע הראשון, עמד משה והוריד את 

ברוך הוא באתי לגני לדבר שהייתי מתאוה לי, וזה  השכינה, אימתי כשהוקם המשכן, אמר הקדוש

הוא ויהי ביום כלות משה, מכאן אמר ר' שמעון בן יוחאי אין ויהי אלא דבר שהיה ונפסק להרבה ימים 

 ובמקבילות. וחזר לכמות שהיה.

ה שיהא לו דירה בתחתונים, כשם שיש לו ובשעה שברא הקדוש ברוך הוא העולם, התאומאמרם 

והכתיב ויהי ביום השמיני, ותניא: אותו היום היתה שמחה : 712מגילהוב ש סוד היצירה,, משמבעליונים

לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמים וארץ, כתיב הכא ויהי ביום השמיני, וכתיב התם ויהי 

וכוונת כל המצות שנאמין : פרשת באסוף רמב"ן  .713שמיני - ספרא וכו'יום אחד!  ]ויהי ערב ויהי בקר[
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ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין אל  ,אלהינוב

מלבד שידע האדם ויודה לאלהיו שבראו, וכוונת רוממות הקול בתפלות וכוונת  ,עליון חפץ בתחתונים

והמציאם  יתקבצו ויודו לאל שבראם ,בתי הכנסיות וזכות תפלת הרבים, זהו שיהיה לבני אדם מקום

 וכו'  ו זה ויאמרו לפניו בריותיך אנחנוויפרסמ

להים -ואין לא ,טעם אחר ביצירת האדםלנו א כוונת היצירה, שאין יהוכ"כ בדרשת תורת ה' תמימה: ו

בבתי בתפלות ווכוונת רוממות הקול  .להיו שבראו-שידע האדם ויודה לא ,חפץ בתחתונים רק זה

ל שבראם והמציאם, -ויודו לא ,הא לבני אדם מקום שיתקבצו בורבים זהו, שיהת וזכות תפל ,כנסיות

 . "בריותיך אנו"אמרו לפניו וי

ה שיהא לו דירה בתחתונים, והתאושהקב"ה  חפץ בתחתונים וכו' מעין לשון חז"ל לעיל, ואין אל עליון

 . ממילא, בכל מקום ובכל מצב גם בגלות, דבר מוכרח הוא שתהא לו דירהכשם שיש לו בעליונים

 בתחתונים, וא"ל בטל טעם יצירת תחתונים, וכל העולם בסכנה להיחרב.

אמר ליה רבא לרפרם בר פפא: לימא לן מר מהני מילי מעלייתא דאמרת משמיה דרב : 714ברכות

חסדא במילי דבי כנישתא! אמר ליה, הכי אמר רב חסדא: מאי דכתיב אהב ה' שערי ציון מכל משכנות 

נים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות. והיינו דאמר רבי חייא אוהב ה' שערים המצויי -יעקב 

בר אמי משמיה דעולא: מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות 

של הלכה בלבד. ואמר אביי: מריש הוה גריסנא בגו ביתא ומצלינא בבי כנישתא, כיון דשמענא להא 

יה דעולא: מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו דאמר רבי חייא בר אמי משמ

לא הוה מצלינא אלא היכא דגריסנא. רבי אמי ורבי אסי אף על  -אלא ארבע אמות של הלכה בלבד 

 גב דהוו להו תליסר בי כנישתא בטבריא לא מצלו אלא ביני עמודי, היכא דהוו גרסי.

אמר אביי: מריש הואי גריסנא לשון גמרא מגילה הנ"ל,  יש לעיין, היאך לשון גמרא זו מתיישב עם

הואי גריסנא  -בביתא ומצלינא בבי כנשתא, כיון דשמעית להא דקאמר דוד ה' אהבתי מעון ביתך, 

 אמנם בכ"י מצאנו נוסחאות שונות שם במגילה. בבי כנישתא.

ינה היא בשם משכן, הנוגע לעניינינו הוא שהרי מדגישים ארבע אמות וביני עמודי, כי כביכול שכ

  האוהל, בית וכיוצא בהם דווקא.

ואמר רבי אלעזר: מאי דכתיב והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית : 715פסחיםאף ב

אלהי יעקב וגו', אלהי יעקב ולא אלהי אברהם ויצחק? אלא: לא כאברהם שכתוב בו הר, שנאמר אשר 

וב בו שדה, שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה. אלא כיעקב יאמר היום בהר ה' יראה, ולא כיצחק שכת

 מקום מיושב. -שקראו בית  :רש"ישקראו בית, שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. 

ישיבה היא בבית,  של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם. םמימיהו מקום מיושב, מכאן לשם ישיבה,

 אשרי יושבי ביתך, שבתי בבית י"י.

בתי כהונה ולויה ומלכות,  –מה היא הטובה, ויעש להם בתים  –וייטב למילדות פרשת שמות: רש"י 

ויבן את בית י"י ואת בית המלך. כהונה ולויה מיוכבד, ומלכות ממרים, כדאיתא  –שקרויין בתים 
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דבר אחר יאמרו נא בית אהרן. אלו המילדות בשביל שלא שמעו  :716מדרש תהליםוב במסכת סוטה.

. עש להם בתים, ומה עשיתי להן, ויהי כי יראו וגו' ויהמילדות את האלהים אןלפרעה, שנאמר ותיר

, ומה חבר אני לכל אשר יראוך זה היתה ביתו של דוד, שנאמר יאמרו נא יראי ה'. מה הן יראי ה',

לו  , ומה עשיתי לו, אף אני ]וגו'[ לעולם אשמרארזים וגו' ]ראה נא[ אנכי יושב בבית עשה עמו דוד,

 וכו' ובילקוט. או כימי שמים[]זרעו וכס [ ושמתי לעדחסדי ]וגו'

ביראי השם לא מופיע בית כמו בית אהרן, גם בית הלוי, שם בתהילים, ראה הספרים לתולדות כתת 

 , אבל ממדרש זה המשמעות שאף יראי השם בכלל בית ובתים.718, הגדול ממינסק717המוסראים

שאין הכהנים  -יר החטאת אשר לעם מאן תנא להא דתנו רבנן: ושחט את שע: 719שבועותאף ב

מתכפרין בו, ובמה מתכפרין? בפרו של אהרן, יכול לא יתכפרו בפרו של אהרן, שהרי כבר נאמר: 

מצינו להן כפרה, במה הן מתכפרין?  -אשר לו, מעתה אין להן כפרה? כשהוא אומר: יכפר על הכהנים 

 ,ואל יתכפרו בשעיר הנעשה בפניםשהרי הותר מכללו אצל ביתו,  ,מוטב שיתכפרו בפרו של אהרן

י ברכו בית הלו ,שלא הותר מכללו אצל ביתו, ואם נפשך לומר? הרי הוא אומר: בית אהרן ברכו את ה'

ומאי אם נפשך לומר? וכ"ת, ביתו כתיב! כולן קרויין ביתו, שנא': בית וכו'  יראי ה' ברכו את ה' ,את ה'

 אהרן ברכו את ה'... יראי ה' ברכו את ה'.

איש או אשה וגו' הה"ד ה' אוהב צדיקים וגו' כך אמר הקדוש ברוך  :720במדבר רבהידך, במדרש ומא

ולמה הקדוש ברוך  ,כי מכבדי אכבד הם אוהבים אותי ואף אני אוהב אותם הבי אהב וכה"אהוא אני או

 ,לוים בית אב הםה ,את מוצא הכהנים בית אב הם ,הוא אוהב צדיקים שאינן נחלה אינם משפחה

 ,אם מבקש אדם להיות כהן אינו יכול להיות ,בית הלוי ברכו את ה' ,בית אהרן ברכו את ה' רשנאמ

אבל אם מבקש אדם להיות צדיק אפילו גוי יכול  ,למה שלא היה אביו לא כהן ולא לוי ,לוי אינו יכול

אינו בית  ,בית יראי ה' לא נאמר אלא יראי ה' ,לכך הוא אומר יראי ה' ברכו את ה' ,הוא שאינו בית אב

ה' אוהב צדיקים  לכך נאמר ,אוהבם לפיכך הקדוש ברוך הוא ,אב אלא מעצמם נתנדבו ואהבו להקב"ה

 וכו'הרבה הקדוש ברוך הוא אוהב את הגרים  ,וגו'

כי למלכות ולכהונה  ,ועוד ראיה אחרת וכו'וזה הכתר גדול על שני הכתרים : 721אבות -רבינו יונה בו

מו שנאמר בית דוד כה אמר ה' דינו לבקר משפט. בית לכהונה כמו יחד להם בתים. בית למלכות כ

שנאמר בית אהרן בית הלוי. אבל ליראת השם שהוא כתר התורה אין בית מיוחד שנאמר יראי ה' 

 ברכו את ה' בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך: 
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 ִכי ַעל ָכל ָכבֹוד ֻחָפה

בימי כשדים, שהעמדתי להם דניאל חנניה מישאל ועזריה,  -ים במתניתא תנא: לא מאסת: 722מגילהב

בימי יוונים, שהעמדתי להם שמעון הצדיק, וחשמונאי ובניו, ומתתיה כהן גדול, לכלותם  -ולא געלתים 

בימי פרסיים, שהעמדתי להם של  -בימי המן, שהעמדתי להם מרדכי ואסתר, להפר בריתי אתם,  -

 וכו'לעתיד לבוא, שאין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם  -ה' אלהיהם  בית רבי וחכמי דורות, כי אני

הרי כל אלו, בתי שכינה הם בגולה ובמקום בית מקדש. גם בימי שלטון היוונים, במקום בית ראשון. 

ואהי להם למקדש מעט, : מגילהלעיל לשון גמרא לשונם בית רבי אפשר שהיינו משפחת רבי, אך 

 כנסיות ובתי מדרשות שבבבל. ורבי אלעזר אמר: זה בית רבינו שבבבל. אמר רבי יצחק: אלו בתי

 בית רבינו, בית דווקא. 

יש לציין סגנון הדומה לו והנעתק משם מדורות אחרונים, אשר משפחת ראשי ישיבת וולוז'ין 

המעטירה, הם מורינו הגאון ר"ח, בנו הגאון רבי יצחק, חתנו הגאון נצי"ב, מכונה היא "בית הרב" 

 כתבי התלמידים תמיד. ב

 :723מדרש תהליםהחשמונאים מכונים במקומות רבים בית חשמונאי. אף כיוצא בדרש זה, נמצא ב

. מדבר בארבע מלכיות, עורה בבבל, שעתידין נבל וכנור אעירה שחרדבר אחר עורה כבודי עורה ה

עורה ביון, שעמדה לעמוד לה חנניה מישאל ועזריה. עורה במדי, שעתידין לעמוד לנו מרדכי ואסתר. 

להן בית חשמונאי. עורה באדום, שעתיד לעמוד להם מלך המשיח. עורה בחורבן בית ראשון שעתיד 

להבנות על ידי עזרא. עורה בחורבן בית שני שעתיד להבנות על ידך בנין שלם, הדא הוא דכתיב 

 .ה' נדחי ישראל יכנסבונה ירושלים 

ל בית מקדש שני שחינכו מלכי החשמונאי, אך כאן לשון אמנם בית חשמונאי יכול להיות אף כינוי א

  עמדה להם בית חשמונאי אינו משמע בית מקדשם, אלא אולי כינוי המשפחה הזאת.

מ"מ, דבר זה נמצא בכל דור ודור, דירה המיוחדת של שכינה, ושם דור מלשון הדירה הוא. תיבת נח 

ולא השחיתו  ,אותם שדבקו במיניהם –ו מהעוף למינהפרשת נח:  רש"י נחשבת כמשכן היינו מקדש.

העתידה להיות טהורה  –הטהורה וכו'  באו, וכל שהתיבה קולטתו הכניס בהאת דרכם, ומאיליהם 

וישלח את היונה מאתו לראות הקלו המים, אמר רבי : 724סנהדריןוב לישראל. למדנו שלמד נח תורה.

וכן הוא בב"ר  :]חדושי אגדות[ מהרש"אירמיה: מכאן שדירתן של עופות טהורים עם הצדיקים. 

היינו העיקר לאדם ואח"כ לכל  ,ודקאמרינן לעיל העליונים לאדם ,שהטהורים היו אצל נח בתיבה

 הנלוים אליו וק"ל:

לענ"ד, מקום יש לבאר, כי עופות טהורים, סימן הם, מעין המלאכים והכרובים בעלי הכנפיים, אשר 

ידורו העופות טהורים בעלי כנפיים איתם. דמיון כעין הנמצא בבית קודש קדשים, אף צדיקים 

המלאכים והכרובים לעופות, מפורש במדרשי רז"ל. גם תיבת נח נחשבת כמקדש, שבו הכרובים 

 מופיעים.
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ם מעל ]ויעל אלהי ,הן המרכבה -אמר ריש לקיש האבות הן  :725לך -פרשת לך  בראשית רבהב

והנה הגלות : שמותהקדמת רמב"ן מקבילות. ה. יאמרב עליו ווהנה י"י נצ ,ויעל מעליו אלהים ,אברהם[

אף על פי שיצאו  ,ואל מעלת אבותם ישובו. וכשיצאו ממצרים ,איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם

וכשבאו אל הר סיני ועשו  ,נבוכים במדבר ,כי היו בארץ לא להם ,עדיין יחשבו גולים ,מבית עבדים

שהיה סוד אלוה  ,אז שבו אל מעלות אבותם ,ביניהם המשכן ושב הקדוש ברוך הוא והשרה שכינתו

 ,ולכן נשלם הספר הזה בהשלימו ענין המשכן ,ואז נחשבו גאולים ,והם הם המרכבה ,עלי אהליהם

 ובהיות כבוד ה' מלא אותו תמיד:

והרי היא שרה  ,ונעשת דוגמת שרה אמו, כלומר –האהלה שרה אמו  ויביאהפ' חיי שרה:  -רש"י 

הייתה שרה קיימת, היה נר דולק באהל מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, אמו. כל זמן ש

היינו מעין המשכן, ע"ד  וענן קשור על האהל, ומשמתה פסקו, וכשבאת רבקה חזרו. בראשית רבה.

 המפרשים בזה.

חנינא:  רבי חמא ברבי אמר: 726בבא בתראהעניין נמצא אף באדם הראשון בגן עדן, ע"ד מאמרם 

פות עשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון בגן עדן, שנאמר: בעדן גן אלהים היית כל אבן עשר חו

יקרה וגו'. מר זוטרא אמר: אחת עשרה, שנאמר: כל אבן יקרה. אמר רבי יוחנן: וגרוע שבכולן זהב, 

ר' לוי בש' ר' חמא בר' חנינ' שלש עשרה  :727פרשת אחרי מות -ויקרא רבה דקא חשיב ליה לבסוף. 

קשר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון בגן עדן, הה"ד בעדן גן אלהים היית. ר' שמעון בן חופות 

לקיש אמ' חד עשר, ורבנין אמ' עשר. ולא פליגי מן דעבד יתהון תלת עשר עביד כל אבן יקרה מסוכתך 

ראה תלת, ומן דעבד להון חד עשר עביד להון חדא, ומן דעבד להון עשרה לא עבד חד מנהון. 

 ות.המקביל

מסתבר שחופות אלה הם מעין הבתים והאוהלים, אשר משמעם ועניינם, מקדש של שכינה ותורה. 

 הקשר בין הדברים, מפורש במקורות רבים. לדוגמא; 

מזמור לדוד ה' מי יגור באהלך וכו'. הנה מפורסם בדברי רבותינו ז"ל  :728תהלים -אלשיך ב .2

אהל כי החופה מאהלת עליו כאהל, ואמר שהקב"ה עושה צל וחופות לצדיקים בגן עדן, וקראו 

דוד כמגדיל הזכיות שצריך להשיגו, ואמר מי יגור באהלך כלומר מי ומי יהיה הזוכה לכך שיהיה 

  גר שם עד בא התחיה, ולא יצטרך להתגלגל, וישכון אחר כך בירושלים בהר קדשך בגוף ונפש:

חופה, שהיה נקרא "אהל ככלה הנכנסת לחופה. לפי שהמשכן הוא ה :גור אריה פרשת נשא .2

רש"י ד"ה ויהי ביום כלות  :צידה לדרךוכו' ושם במועד" להתוועד עם ישראל ולהתחבר עמהם 

משה. כלת כתיב וכו'. י"מ כתבו וז"ל, אין דעת רש"י שיהיה חסר וי"ו שהרי בכל הס"ת המדוייקים 

תיב חסר, וכאן נכתב מלא, ועוד בפרשת כי תשא בפסוק ויתן משה ככלתו, פירש רש"י ככלתו כ

לא פירש חסר כתיב, אלא ר"ל שהוי ליה לנקוד כלות בשב"א מפני שהוא דבוק, אלא להכי נקד 

הכ"ף בפת"ח לומר לך ככלה הנכנסת לחופה, ור"ל האהל מועד היה החופה וישראל הם הכלה, 
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: צרור המור בפרשת חיי שרה. ב729ונציה שמ"ח -לכאורה, הכוונה היא לספר דבק טוב עכ"ל. 

 ר שהביאה אל אהל שרה אמו להיות במקומה. ואולי רמז שהביאה האהלה לעשות לה חופהוספ

 וכו'

ואמר 'אשקא דריספק חרב ביתר', ומפרש לקמן שמיד שנולד לאחד בן היו : 730ספר נצח ישראל .3

נוטעים ארז, כדלקמן, וסימן זה להם שיהיה הזוג כמו נטיעה חזקה, ויהיה מושבם חזק כמו 

וביום חופתם היו עושים חופה מהם, וזהו סימן שיהיה להם אוהל בל יצען  נטיעת ארזים בארץ.

בארץ, ויהיה אל הזוג הזה בית נאמן. וידוע כי הארז הוא הנטיעה ביותר חזקה, וכדכתיב 

"כאהלים נטע ה' כארזים עלי מים", ולכך היו נוטעים ארז, כלומר שיהיה להם נטיעה חזקה 

חופה ממנו, שיהיה להם בית יתד נאמן אוהל בל יצען.  וכאשר נשאו ביחד, עשו: 731שםבארץ. 

ואמר אשקא דריספק חרב ביתר, ומפרש לקמן שמיד  :732גיטין -חדושי אגדות ]ספרי המהר"ל[ 

שנולד אחד היו נוטעים ארז כדלקמן, וסימן זה להם שיהיו כמו נטיעה חזקה ויהיה מושבם חזק 

ם וזהו סימן שיהיה להם אוהל בל יצען כי כמו ארזים בארץ, וביום חופתם היו עושים חופה מה

 .הוא יתברך מושיב יחידים ביתה ויהיה הזוג הזה תקיף בארץ בבית נאמן

והרא"ש ז"ל כתב וצ"ע מה היא החופה אי במקום שמברכין ברכת נשואין : 733ערוך השולחןס'  .1

העיר דהיינו תחלת נשואין ולכך קרו לה חופה א"א לומר כן דלפעמים שמברכים אותה ברחוב 

כשהעם מרובים אלא במקום עיקר ישיבת החתן והכלה קרו ליה חופה ולא במקום העשוי 

לאקראי בעלמא ושם מברכים ברכת חתנים כל שבעה ונוהגין באשכנז שעושין אפריון ומושב 

החתן והכלה והוא נקרא חופה עכ"ל וזהו כעין הדיעה הקודמת ויש לזה סמך מן המקרא יצא 

ה הרי שיש מקום קבוע לזמן זה המקום הנקרא חופה כמו שכתוב והוא חתן מחדרו וכלה מחופת

 כחתן יוצא מחופתו כלומר מהאוהל ששם החופה כדכתיב מקודם לשמש שם אוהל בהם:

ַבֻסֹכת ֵתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים ָכל ָהֶאְזָרח ְבִיְשָרֵאל : פרשת אמוראף מצות סוכה, הרי היא מעניין הזה, וב

ֲאִני ֻסֹכת: ְלַמַען ֵיְדעּו ֹדֹרֵתיֶכם ִכי ַבֻסכֹות הֹוַׁשְבִתי ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ְבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵיְׁשבּו בַ 

ה ָלְיָלה ִכי ּוָבָרא ְיָי ַעל ָכל ְמכֹון ַהר ִציֹון ְוַעל ִמְקָרֶאָה ָעָנן יֹוָמם ְוָעָׁשן ְוֹנַגּה ֵאׁש ֶלָהבָ : ישעיהו ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם:

סוכותה. : 734מכילתאְסתֹור ִמֶזֶרם ּוִמָּמָטר: ַעל ָכל ָכבֹוד ֻחָפה: ְוֻסָכה ִתְהֶיה ְלֵצל יֹוָמם ֵמֹחֶרב ּוְלַמְחֶסה ּוְלמִ 

דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים אין סוכות אלא מקום  ב ויעקב נסע סוכתהסוכות ממש היו דכתי

מה איתם מקום אף סוכות מקום. רבי עקיבא אומר אין סוכות אלא  תםמסוכות ויחנו באי שנאמר ויסעו

ה כי על כל ענני כבוד שנאמר וברא ה' על מכון הר ציון ועל מקראיה ענן יומם ונוגה אש להבה ליל
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אין לי אלא לשעבר לעתיד לבא מנין ת"ל וסוכה תהיה לצל יומם מחורב וגו' ואומר ופדויי  כבוד חופה

 .736סוכה. ב735בשלח שם וכו'לם על ראשם ה' ישובון ושמחת עו

ואמר רבי אבא בר זבדא אמר רב: חתן והשושבינין וכל בני החופה פטורין מן הסוכה כל : 737שם

 -אין שמחה אלא בחופה.  -וליכלו בסוכה, וליחדו בסוכה!  -שבעה, מאי טעמא? משום דבעו למיחדי 

אביי אמר:  -וליעבדו חופה בסוכה!  -ה. אין שמחה אלא במקום סעוד -וליכלו בסוכה, וליחדו בחופה! 

איכא בינייהו: דשכיחי אינשי דנפקי ועיילי  -משום ייחוד. ורבא אמר: משום צער חתן. מאי בינייהו? 

איכא. אמר רבי זירא: אנא  -ליכא, למאן דאמר משום צער חתן  -להתם. למאן דאמר משום ייחוד 

רבי בא : 738סוכה 'קא עבידנא תרתי. ירושלמי מסאכלי בסוכה וחדי בחופה, וכל שכן דחדי ליבאי, ד

 .בר זבדא אמר שושבינין וכל בני חופה פטורין מן הסוכה

, לכך כל בני ְוֻסָכה ִתְהֶיה ְלֵצל יֹוָמם - ִכי ַעל ָכל ָכבֹוד ֻחָפההחופה והסוכה, הרי הם מיסוד ועיקר אחד, 

והנה הסוכה הזאת  :739עקידת יצחק' ויש לדמות קצת אל לשון ס החופה הינם פטורים מן הסוכה.

כמו שלא הותר  ,ולא יצאו ממנה בשום דבר של קביעות ,צדיקים יבאו בה ,אשר על זה האופן

גם  ,צתלדעת ק ,או דבר שאין קובעין עליו ,ושתיה פחותה מכשיעוררק אכילה  ,להשתמש חוץ ממנה

ו גופה של סוכה הוא עצמ ,ארלפי שהלמוד אשר על זה התו ,נם לימוד של עיון הותראמ שינת עראי.

 וכו' כמו שאמרנו ,וטעמה

 עמודי הבתים

אמר החבר: הלא הקדמתי לך בדברי, כי ההתחכמות והסברא בתורה איננו מביא  :740ספר הכוזרי

אל רצון האלהים. ואם לא, המשנים ואנשי הקדמות ובעלי הרוחניות והנגזרים בהרים ושורפי בניהם 

ם, וכבר אמרנו שאין מתקרבים אל האלהים כי אם במצות באש, משתדלים להתקרב אל האלהי

האלהים עצמם, בעבור שהוא יודע שעורם ומשקלם וזמנם ומקומותם ומה שהוא תלוי באלה הקבלות, 

אשר בהשלמתם יהיה הרצון והדביקה בענין האלהי, כמו שהיה במעשה המשכן אשר אמר בכל 

ובכל אחת מהם כאשר צוה ה' את  יריעות יעש בצלאל את הארון ויעש כפרת ויעשמלאכה ממנו: ו

משה רוצה לומר בלא תוספת ומגרעת, ואין בדבר מהמלאכות ההם מה שהוא מסכים לדעתנו 

וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר צוה ה' כן עשו ויברך  ו, וחתם בה באמרו:ולסברתנ

נינים אשר הם עמודי התורה, אותם משה. והיה סמוך להשלמתו חול השכינה, מפני שנשלמו שני הע

האחד מהם שתהיה התורה מאת האלהים, והשני שתהיה מקובלת בלב נאמן מהקהל. והמשכן היה 

מאת כל איש אשר ידבנו לבו, בתכלית החפץ  ל הקהל, כמו שנאמר:ממצות האלהים והיה מעשהו מכ

בר דמיתי לך ושכנתי בתוכם. וכ אמר:והרצון, והתחייב השלמת התולדה שהיא השכינה, כאשר 

ביצירת הצמח והחיים, ואמרתי כי הצורה אשר בה יהיה עצם צמח מבלתי צמח וחי מבלתי חי, איננה 

מן הטבעים אך מעשה אלהי מאת האלהים יתברך, קוראים אותו החכמים טבע, ואמת הוא כי 
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הטבעים מזדמנים לקבול המעשה ההוא כפי ערכם מהחום והקור והלחות והיובש, ויהיה זה תמר 

וזה גפן וזה סוס וזה ארי. והערכים ההם אין אנו יכולים לשער אותם, ואילו היינו יכולים לשער אותם, 

היינו יכולים לעשות דם וחלב דרך משל, ושכבת זרע מלחיות שנשער מזגיהם, עד שנוכל לברוא חיים 

בשערנו  שיחול הרוח בהם, או שנוכל לעשות מה שיעמוד במקום הלחם מדברים שאינם מן המזונות,

החום והלחות והקור והיובש, כל שכן אם נדע הערכים הגלגליים ומעשיהם העוזרים, על דעת החוזים, 

בכל מה שרוצים להראותו בעולם הזה. וכבר ראינו חרפת כל מי שהשתדל בדבר מהדרכים האלה 

בעשות  מבעלי הכמי"א ובעלי הרוחניות. ואל תשיבני ממה שיכולים עליו האנשים מבריאת בעלי חיים

הדבורים מבשר הבקר, והיתושים מהיין, כי זה איננו משעורם וחכמתם, אבל הוא מנסיונות שמצאום, 

כאשר מצאו המשגל יהיה ממנו הולד, ואין לאדם בה יותר מהנחת הזרע באדמה, שהיא מזומנת 

וכן  לקבולו ולהצלחתו בה ושעור הערכים שראויה להם הצורה האנושית איננו כי אם ליוצרה יתברך.

שעור האומה החיה הראויה לחול הענין האלהי בינה, איננו כי אם לאלהים לבדו, וצריך לשמוע אותו 

השעור והערך ממנו, ואל יתחכם אדם על דברו, כמו שאמר: אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'. 

 ואיך אתה רואה התחבולה שנתדמה לאבותינו ללכת אחריהם ולא נתחכם אנחנו בתורה.

לוהי, היינו רוח הקודש, תלוי הוא בתורה והלכה. הארבע אמות של -בית שתחול עליו העניין האה

והיה הלכה המדוקדקת דווקא, יוצרת בית שכינה וקדושה. חידוש אמנם יש בלשון הכוזרי כאן הכותב: 

ינים אשר הם עמודי התורה, האחד מהם יסמוך להשלמתו חול השכינה, מפני שנשלמו שני הענ

התורה מאת האלהים, והשני שתהיה מקובלת בלב נאמן מהקהל. והמשכן היה ממצות  שתהיה

מאת כל איש אשר ידבנו לבו, בתכלית החפץ והרצון,  ל הקהל, כמו שנאמר:והיה מעשהו מכ ,האלהים

 ושכנתי בתוכם.  אמר:והתחייב השלמת התולדה שהיא השכינה, כאשר 

לוהים, והמשכן הוא ממצוותו. -שתהיה התורה מאת האספר כוזרי רובו מוקדש לעניין הראשון, הוא 

, אינו נזכר כ"כ בספר, וכאן הינם מוצגים יחדיו בגדר שתהיה מקובלת בלב נאמן מהקהלהעניין השני, 

מאת כל איש אשר ידבנו  ל הקהל, כמו שנאמר:והיה מעשהו מכ שני העניינים אשר הם עמודי התורה.

 ושכנתי בתוכם. אמר:שלמת התולדה שהיא השכינה, כאשר לבו, בתכלית החפץ והרצון, והתחייב ה

מסתבר שבית ראשון נחרב אמנם מפני העדר וביטול עמוד הראשון. לעומתו בית שני, שעניין הראשון 

מצאנו שלא חרב הבית : 741יומא - ירושלמי נתקיים בו, הנה נחרב מצד העדר וביטול עמוד השני.

רבי יוחנן בר תורתא  ,וכן בשיני ,לים עריות ושופכי דמיםבראשונה אלא שהיו עובדים עבודה זרה ומג

מצאנו שלא  ,מצאנו שלא חרבה שילה אלא שהיו מבזים את המועדות ומחללין את הקדשים ,אמר

מכירין אנו  ,אבל בשיני ,חרב הבית בראשונה אלא שהיו עובדי עבוד' זרה ומגלי עריות ושופכין דמים

אלא שהיו אוהבין את  ,וכל ווסת טובה היתה בהן ,צות ובמעשרו'אותם שהיו יגיעין בתורה וזהירין במ

וקש' היא שנאת חנם שהיא שקולה כנגד ע"ז וגילוי עריו'  ,הממון ושונאין אילו לאילו שנאת חנם

שבראשון  ,ושפיכות דמים דלמה רבי זעורה ור' יעקב בר אחא ורבי אבונה הוון יתבין אמרין ביותר

אמר רבי  ,בי זעורה הראשונים עשו תשובה והשניים לא עשו תשובהאמר ר ,נבנה ובשיני לא נבנה

שאלו את רבי  ,אלעזר הראשונים נתגלה עוונם ונתגלה קיצם השניים נתגלה עוונם ולא נתגלה קיצם

אבותינו העבירו  ,אמר להן עידיכם בית הבחירה יוכיח ,אליעזר דורות האחרונים כשרים מן הראשונים

 ,אבל אנו פעפענו את הכתלים האומרים ערו ערו עד היסוד בה ,ודהאת התקרה ויקל את מסך יה

 .אמרו כל דור שאינו נבנה בימיו מעלין עליו כאילו הוא החריבו
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לוהי, -העמוד הרופף בימינו הוא אפוא זה השני של כאיש אחד בלב אחד, הנדרש שתחול עניין הא

 כמו במעמד הר סיני, שם נוסד משכן השם.

, מפני שני העניינים אשר בהם. ת"ח של צדיקים כשריפת בית אלהינו תתןללמדך ששקולה מי

: 742פרשת בראשית -בראשית רבה  .הצדיקים מצטיינים באמת ובשלום, בעולם אשר כולו היפוכם

אמר ר' סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לבראות אדם הראשון נעשו מלאכי השרת כיתים 

ל יברא ה"ה חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו, חסד וחבורות, מהם אומרים יברא, מהם אומרים א

אומר יברא שהוא גומל חסדים, אמת אומר אל יברא שכולו שקר, צדק אומר יברא שעושה צדקות, 

שלום אומר אל יברא דכוליה קטט, מה עשה הקדוש ברוך הוא נטל אמת והשליכה לארץ, אמרו 

מבזה אלטיכסייה שלך, תעלה אמת מן  מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא רבון העולמים מה את

תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר וכל בניך למודי ה'  אךהארץ ה"ה אמת מארץ תצמח. 

 ורב שלום בניך, אל תקרי בניך אלא בוניך.

כאן נאמר שהקב"ה נטל אמת והשלכה לארץ, לא שלום, אע"ג שגם שלום אומר אל יברא, אלא מפני 

אין שם שאילת שלום מסייע ליה לרב המנונא משמיה דעולא, : 743שבתוב ששלום שמו של הקב"ה,

אלא מעתה,  -דאמר: אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בבית המרחץ, משום שנאמר ויקרא לו ה' שלום. 

הימנותא נמי אסור למימר בבית הכסא, דכתיב האל הנאמן! וכי תימא: הכי נמי, והאמר רבא בר 

התם שם גופיה לא  -אמר רב: שרי למימר הימנותא בבית הכסא! מחסיא אמר רב חמא בר גוריא 

 דכתיב ויקרא לו ה' שלום. ,שם גופיה איקרי שלום -איקרי הכי דמתרגמינן אלהא מהימנא, הכא 

ואו' מזבח אבנים לא תניף עליהן ברזל וכי מה ראה הכתו' לפסול את : 744תוספתא בבא קמאב .2

עשית ממנו והחרב סימן פורענות והמזבח סימן הברזל יותר מכל מיני מתכות מפני שהחרב נ

כפרה מעבירין דבר שסימן פורענות מדבר שסימן כפרה והלא דברים קל וחומר ומה אם אבנים 

שאינן לא רואות ולא שומעות ולא מדברות על שמטילות כפרה בין ישראל לאביהם שבשמי' אמ' 

כמה וכמה שלא יגע בהן אחד  הכת' לא תניף עליהן ברזל בני תורה שהן כפרה לעולם על אחת

אבנים שלמות תבנה את מזבח ה' אליך אבנים שמטילות שלום  745הרי הוא או' מן המזיקין כולן.

והלא דברים קל וחומר ומה אם אבנים שאינן לא רואות ולא שומעות ולא מדברות על שמטילות 

ן שלום בעולם שלום בין ישראל לאביהם שבשמים אמ' המקום יהיו שלימות לפני בני תורה שה

 על אחת כמה וכמה שיהיו שלימים לפני המקום.

ובשעת הרגל אף על התרומה, מנהני מילי? אמר  וכו' ובירושלים נאמנין על הקודש: 746חגיגה .2

הכתוב עשאן  -רבי יהושע בן לוי: דאמר קרא ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים 

 כולן חברים. 
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מנין אף על הקודש אף על פי שיש עדים יודעים אמר רבי יהושע ובירושלם נא :747ירושלמי חגיגה .3

בן לוי ירושלם הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו עיר שהיא עושה כל ישראל חברים מעתה אפילו 

  .בשאר ימות השנה אמר רבי זעורה ובלבד בשעה ששם עלו שבטים

וכל נתיבותיה  וכן אתה מוצא שלא נמשלה התורה אלא בשלום שנא' :במדבר -ספרי זוטא  .1

שלום. ]וכן את מוצא שלא נתן הקדוש ברוך הוא שכר תלמוד תורה אלא שלום שנא' שלום רב 

וכן את מוצא שלא נמשלה ירושלם אלא בשלום שנא' יהי שלום בחילך[. וכן  -לאוהבי תורתך. 

את מוצא שאין הקדוש ברוך הוא עתיד לנחם את ירושלם אלא בשלום שנא' וישב עמי בנוה 

וכן את מוצא שלא כונן הקדוש ברוך הוא את מלכות בית דוד אלא בשלום שנא' למרבה  שלום.

 .המשרה ולשלום אין קץ

גדול הוא השלום, שכל מדות שברא הקדוש ברוך הוא נתן להן קצבה, : 748משנת רבי אליעזר .1

חוץ משתי מדות, התורה והשלום. התורה מניין, שנ' לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד. 

ום מניין, שנ' למרבה המשרה ולשלום אין קץ. לפיכך נתן הקדוש ברוך הוא שכר עמילי השל

תורה שלום ושכר רודפי שלום תורה. שכר עמילי תורה שלום מניין, שלום רב לאוהבי תורתך. 

שכר רודפי שלום תורה מניין, וליועצי שלום שמחה. ואי זה היא שמחה, זו תורה, שנ' פקודי יוי 

 ב. ללמדך, שאין חביב משתיהן.ישרים משמחי ל

ירושלם לא נתברכה אלא בשלום, שנ' שאלו שלום ירושלם. לא נתחנך  [ברכהתוכשנגם שם: ] .1

בית המקדש אלא בשלום, שנ' יהי שלום בחילך. לא נתחברו בית ישראל זה עם זה אלא בשלום, 

 שנ' למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך.

עד שהניחו השלום ותפסו המחלוקת, שנ' חלק לבם עתה וכן מצינו שלא גלו אבותינו גם שם:  .7

יאשמו. לפיכך גלינו לבין האומות שאין יודעין שלום, שנא' ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה. ולא 

עוד, אלא שאנו מדברין עמהן דברים של שלום ומשיאין אותנו לדברים אחרים, שנ' אני שלום 

אותנו לפי שאנו אוהבין שלום, שנ' רבת שכנה  וכי אדבר המה למלחמה. ולא עוד, אלא ששונאין

לה נפשי עם שונא שלום. נוהגין מחשבת רע יותר מן השלום. כיצד. השלום פעם אחת ביום, 

והן מחשבין רע כמנין רגעים שביום, שנ' ועל רגעי ארץ דברי מרמות יחשבון. אף הקדוש ברוך 

מי ינוד לך ומי יסור לשאול לשלום לך. הוא מזכירנו את כל אלה ואומ' כי מי יחמל עליך ירושלם ו

 מזכירינו חרבן הבית, שמיום שחרב נתמעט השלום, שנ' ונדמו נאות השלום מפני חרון אף ייי. 

מנין לדרוש זה את שלום זה ולדבר זה על זה שלום, שנ' אלה הדברים אשר תעשו. וכשם 

נו ומקדשינו, שנ' ודרשו את שחייבין אנו לדרוש זה את שלום זה, כך אנו חייבין לבקש שלום עיר

שלום העיר. ואם אנו חושבין זה על זה שלום, ויועצין זה על זה שלום, אף הקדוש ברוך הוא 

יועץ עלינו שלום, שנ' כי אנכי יודע כל המחשבות. ואם אנו חולקין זה על זה, ומרחיקין את 

שלום. כת' אחריו  השלום, אף הוא מתרחק ממנו, שנ' נתיבותיהם עקשו להם כל דרך בה לא ידע

 על כן רחק משפט ממנו. 

בשלשה מקומות ויתר הקדוש ברוך הוא על ע"ז ולא ויתר על המחלוקת. ראשונה, בימי דור 

אנוש. הן הן התחילו לעבוד ע"ז, שנ' אז הוחל לקרוא בשם ייי, ולפי שהיה ביניהן שלום האריך 

זה את זה, והיו באין לידי ריב וניצה,  להן הקדוש ברוך הוא. אבל דור המבול, שהיו גוזלין וחומסין

לא ויתר להן הקדוש ברוך הוא, שנ' כי מלאה הארץ חמס מפניהם. שנייה, בדור המדבר. כשבאו 

ישראל לידי מעשה העגל מחל להן הקדוש ברוך הוא, אבל כשהיו באין מחלוקת לא ויתר להן. 

חלקתו שלקרח. השלישית, בכל מקום שאתה מוצא וילנו, אתה מוצא שם מכה, וגדולה מכולן מ
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משנחלקו עשרת השבטים על שבט יהודה, ולא היה ביניהן שלום, נעשו אלו פורענות לאלו ואלו 

פורענות לאלו. כשהיו אלו חוטאין, היה הקדוש ברוך הוא מביא אלו ופורעין מהן, וכשהיו אלו 

באו שבט  חוטאין, היה הקדוש ברוך הוא מביא אלו ופורעין מהן. כשחטאו עשרת השבטים,

יהודה ובנימין ונפרעו מהן, שנ' וירדף אחרי ירבעם, וכשחטאו שבט יהודה ובנימין, באו עליהן 

 עשרת השבטים ונפרעו מהן, שנ' ויהרג פקח בן רמליה ביהודה מאה ועשרים אלף.

אמר ר' יהושע בן לוי אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם : 749פרק שלום -מסכת דרך ארץ  .8

ביתי ולהגלות את בני, היו שואלין בשלומה ואני מוחל לכם, הדא הוא  גרמתם להחריב את

דכתיב שאלו שלום ירושלם, ואומר ודרשו את שלום העיר, ואומר יהי שלום בחילך שלוה 

 בארמנותיך, ואומר למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. 

ל מעלה משים שלום בפמליא ש ,אמר רבי אלכסנדרי: כל העוסק בתורה לשמה: 750סנהדרין .2

ובפמליא של מטה, שנאמר או יחזק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי. רב אמר: כאילו בנה 

פלטרין של מעלה ושל מטה, שנאמר ואשם דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטע שמים וליסד ארץ 

 ]רבי יוחנן אמר[: אף מגין על כל העולם כולו, שנאמר ובצל ידי כסיתיך, ולוי אמר: אף מקרב את

 הגאולה, שנאמר ולאמר לציון עמי אתה. 

לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות ]אין אליהו בא[ וחכמים אומרים : 751עדויות -משנה ה .25

שנאמר הנני שולח לכם את אליה הנביא וגומר והשיב לב אבות על בנים ולב בנים  ,שלום בעולם

 על אבותם:

ים אומרים שאין אליהו בא אלא בני התורה הם שלום בעולם, אשר זהו העמוד החסר, ולכן חכמ

חבר, קורין לכל תלמיד חכמים. וכן  :752מסכת דמאי -פירוש המשנה לרמב"ם להעמיד דבר זה. ה

קורין לתלמידי חכמים חברים. וקראום בשם זה מפני שחברותם זה לזה היא החברות האמתית מפני 

חילך כלשון החיל בעזרה, בוניך, לב אבות ובנים, יהי שלום ב –ורב שלום בניך שהיא לשם שמים. 

אבקשה טוב לך. ירושלים משמשת כעיר השלום, בית המקדש  -ושלווה בארמנותיך. למען בית י"א 

 בית השלום. -

 וכל נתיבותיה

גדול השלום, שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם,  :753הלכות חנוכההרמב"ם בשלהי  .2

  שנאמר "דרכיה, דרכי נועם; וכל נתיבותיה, שלום".

א"ל אביי לרב יוסף: מפני דרכי שלום? דאורייתא היא! א"ל: דאורייתא, ומפני : 754גיטין - בבלי .2

דרכי שלום. כל התורה כולה נמי מפני דרכי שלום היא, דכתי': דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה 

 שלום! 
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זהו' שאמ' הכת' דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה. דרכיה דרכי נועם,  :755פסיקתא דרב כהנא .3

הקדוש ברוך הוא ליתן תורתו לישר' בשעה שיצאו ישר' ממצרים והיו חלוקין אילו על אילו  ביקש

והיו אומ' נתנה ראש ונשובה מצרימה. מה כת', ויסעו מסוכת ויחנו באיתם, היו נוסעים במריבה 

וחונים במריבה, לא עשה אלא כשבאו לרפידים הושוו כולהם ונעשו אגודה אחת, שנ' ויסעו 

או מדבר סיני. ומניין שהושוו כולם ונעשו אגודה אחת, שנא' ויחנו שם ישראל אין מרפידים ויב

כת' כאן, אלא ויחן שם ישראל נגד ההר. א' הקדוש ברוך הוא התורה כולה שלום, למי אני נותנה 

מדרש תנחומא )בובר( פרשת  לאומה שהיא אוחזת בשלום, הד' דכ' וכל נתיבותיה שלום.

הוא התורה כולה שלום, ולמי אתננה לאומה שאוהבת שלום, הוי אמר הקדוש ברוך : 756יתרו

 וכל נתיבותיה שלום.

וזאת תורת זבח השלמים. זש"ה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה  :פרשת צובמדרש תנחומא  .1

לשום[ שלום הוא נכתב, אעפ"י שכתוב בתורה ]אף המלחמות שלום, כל מה שכתוב בתורה, 

 וכו'מלחמות, לשם שלום נכתבו 

]לפנחס[ לכן אמור הנני נותן לו וגו' גדול השלום שנתן : 757מדרש תנחומא )ורשא( פרשת פינחס .1

שנאמר דרכיה דרכי נועם וכל  ,שאין העולם מתנהג אלא ע"פ השלום, והתורה כלה שלום

 .פרשת בלק -מדרש אגדה  .758במדבר רבהוכו'  נתיבותיה שלום

 ' וכל נתיבותיה שלום.שכל מצותיה של תורה שלום, שנ: 759משנת רבי אליעזר .1

ועשה כן התורה  ,זה הקדוש ברוך הוא שהשלום שלו ,עשה לו המלך שלמה: 760במדבר רבה .7

  .שנאמר וכל נתיבותיה שלום ,כולה

 אמת ושלום

וברש"י ריש בחקתי:  מסתבר מכ"ז שהשלום משמש מעין עמוד התווך פנימי של כל התורה כולה.

משתה, אם אין שלום אין כלום, תלמוד לומר אחר כל שמא תאמרו: הרי מאכל והרי  –ונתתי שלום 

 מגיד שהשלום שקול כנגד הכל, וכן הוא אומר: עושה שלום ובורא וגו׳. –זאת: ונתתי שלום 

נשמע אשר  ֲאִני ְיָי ֹעֶשה ָכל ֵאֶלה: יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא ֹחֶׁשְך ֹעֶשה ָׁשלֹום ּובֹוֵרא ָרע: ישעיהובלשון הכתוב ב

בות כהפכים. א"כ יוצא שטוב ושלום נרדפות, כי ידוע אשר אין היפוך רע אלא טוב. גם שלום ורע חשו

ֹאֵהב ָיִמים ִלְראֹות  -ִיְרַאת ְיָי ֲאַלֶּמְדֶכם: ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִיים  -ְלכּו ָבִנים ִׁשְמעּו ִלי : ד"תהלים פרק לב

ורדפהו ַבֵקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו:  -ְרָמה: סּור ֵמָרע ַוֲעֵשה טֹוב ּוְשָפֶתיָך ִמַדֵבר מִ  -טֹוב: ְנֹצר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע 

  השלום לטוב.
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והנה ענין המדות  בפגם הנמשך על ידי מדות המגונות:: 761ספר שערי קדושהמן הנודעות, דברי ה

הן מוטבעות באדם בנפש השפלה הנקראת יסודית הכלולה מארבע בחינות, הדומם והצומחת 

 ,רת. כי גם הן מורכבות מטוב ורע, והנה בנפש הזה תלויות המדות הטובות והרעותוהבהמית והמדב

ולפיכך  וכו'אשר בה תלויין תרי"ג מצות התורה  ,והן כסא ויסוד ושורש אל הנפש העליונה השכלית

אין המדות מכלל התרי"ג מצות, ואמנם הן הכנות עקריות אל תרי"ג המצות בקיומן או בביטולם, יען 

ח בנפש השכלית לקיים המצות על ידי תרי"ג איברי הגוף אלא באמצעות נפש היסודית כי אין כ

בסוד כי נפש כל בשר דמ"ו בנפשו הוא, ולפיכך ענין המדות הרעות קשים  ,המחוברת אל הגוף עצמו

 מאד: -מן העברות עצמן מאד 

שהיא היותר שקולה  ,, כל הכועס כאלו עובד עבודה זרה ממשמרו רבותינו ז"לובזה תבין ענין מה שא

מי שיש בו גסות הרוח הוא ככופר בעיקר וראוי לגדעו כאשירה ואין עפרו  "ג המצות, וכן אמרוככל תרי

ננער וכו' וכאלה רבות. והבן זה מאד, כי להיותם עקרים ויסודות לא נמנו בכלל תרי"ג המצות התלויות 

כי  ,מן קיום המצות עשה ולא תעשהבנפש השכלית, ונמצא כי יותר צריך ליזהר ממדות הרעות יותר 

 בהיותו בעל מדות טובות בנקל יקיים כל המצות:

ובזה תבין גם כן דברים מתמיהין שאמרו רבותינו ז"ל בענין המדות, כי הענוה ושפלות מביאין לידי 

אין התורה מתפרשת אלא במי שאינו קפדן,  ר אליהו זכור לטובואמ ,רוח הקדש ושורה עליו שכינה

איזהו בן העולם הבא  ז"ל שלחו מתם יני נגלה אלא למי שאינו קפדן, וכמו שאמרו רבותינואף אני א

כל שהוא שפל ברך וענותן וכו' וכאלה רבות, לא זכרו בהן קיום המצות אלא המדות הטובות. ושים 

 ותצליח דרכיך בלי ספק: ,בעיניך דברים אלו

קצת דברי רז"ל שהפליגו בהם יותר מרוב גם במעלת מידת שלום ובקושי גנות מחלוקת, כבר ראינו מ

 מצוות ועבירות. 

ואמר קצת החסידים לתלמידיו: אלו לא היו לכם עוונות, הייתי מפחד : 762ספר חובות הלבבותכיו"ב ב

עליכם ממה שהוא גדול מן העוונות. אמרו לו: מה הוא גדול מן העוונות? אמר: הגבהות והגאוה, 

 כמ"ש הכתוב: תועבת ה' כל גבה לב.

כי הצדיק אין בטוחים בו, שלא יתגאה ויגבה לבו וירום במעשהו, וכבר נאמר, כי יש חטא : 763שם

שמועיל לשב יותר מכל צדקות הצדיק, ויש צדקה שמזקת לצדיק יותר מכל חטאות השב, כשיפנה 

לבו מן הכניעה ודבק בגאות ובחונף ואהבת השבח, כמ"ש אחד מן הצדיקים לתלמידיו: אלו לא היה 

ן, הייתי מפחד עליכם ממה שהוא גדול מן העון. אמרו לו: ומהו גדול מן העון? אמר להם: לכם עו

 הגאות והחונף.

שנא' וענוים ירשו  ,גדול השלום שניתן לענוים :764פרשת נשא -ספרי גם שלום מיוחסת אל ענווים, ב

 .ארץ והתענגו על רוב שלום
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אמר ליה רבי יצחק לרב : 765ברכותהם. אפשר שתפילת רבים, סוד כוחה היא במידת שלום אשר ביני

נחמן: מאי טעמא לא אתי מר לבי כנישתא לצלויי? אמר ליה: לא יכילנא. אמר ליה: לכנפי למר עשרה 

ולימא ליה מר לשלוחא דצבורא, בעידנא דמצלי צבורא ליתי  -וליצלי. אמר ליה: טריחא לי מלתא. 

מאי  מר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי,אמר ליה: מאי כולי האי? אמר ליה: דא -ולודעיה למר. 

בשעה שהצבור מתפללין. רבי יוסי ברבי חנינא  -אימתי עת רצון  -דכתיב ואני תפלתי לך ה' עת רצון 

אמר, מהכא: כה אמר ה' בעת רצון עניתיך. רבי אחא ברבי חנינא אמר, מהכא: הן אל כביר ולא ימאס, 

רבים היו עמדי. תניא נמי הכי, רבי נתן אומר: מנין שאין לי כי ב -וכתיב: פדה בשלום נפשי מקרב 

הקדוש ברוך הוא מואס בתפלתן של רבים, שנאמר: הן אל כביר ולא ימאס, וכתיב: פדה בשלום נפשי 

 -לי וגו'. אמר הקדוש ברוך הוא כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הצבור  -מקרב 

 י, מבין אומות העולם.מעלה אני עליו כאילו פדאני, לי ולבנ

משנת רבי כי ברבים היו עמדי. יסוד עמדי רבים במעלת שלום תלוי. אף ב -פדה בשלום נפשי 

ומנין שאין תפלת הצבור נשמעת אלא אם היה ביניהן שלום, שנ' וגליתי להם עתרת שלום : 766אליעזר

י היא אמת, ואם לאו, ואמת. עתרת, זו תפלה, שנ' ויעתר יצחק לייי. בזמן שהעתרת יש בה שלום, הר

 אינה אמת. 

אף על פי שנחלקו בית שמיי כנגד בית הלל בצרות : 767תוספתא יבמות כאן הוקשו האמת והשלום.

ובאחיות ובספק אשת איש ובגט ישן ובמקדש את האשה בשוה פרוטה והמגרש את אשתו ולנה עמו 

שמיי אלא נהגו האמת בפונדקי לא נמנעו בית שמיי לישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית 

 והשלום ביניהן שנ' האמת והשלום אהבו.

ויצעקו אל ה' אלהים בקול גדול מאי אמור? : 768יומאבגמרא  הרי אלה השתי מידות שמייחדות ת"ח.

אמר רב ואיתימא רבי יוחנן: בייא, בייא! היינו האי דאחרביה למקדשא, וקליה להיכליה, וקטלינהו  -

ראל מארעהון, ועדיין מרקד בינן. כלום יהבתיה לן אלא לקבולי ביה אגרא לכולהו צדיקי, ואגלינהו ליש

לא איהו בעינן. ולא אגריה בעינן. נפל להו פיתקא מרקיעא, דהוה כתב בה אמת. אמר רב חנינא,  -

 .769סנהדרין שמע מינה: חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת.

יתא: רבה בר נחמני נתבקש נפל פתקא מרקיעא בפומבד: 770בבא מציעאגם פתקת שלום מצאנו, 

בישיבה של מעלה. נפקו אביי ורבא וכולהו רבנן לאיעסוקי ביה, לא הוו ידעי דוכתיה. אזלו לאגמא חזו 

צפרי דמטללי וקיימי, אמרי: שמע מינה התם הוא. ספדוהו תלתא יומי ותלתא לילותא. נפל פתקא: 

 יתכם לשלום.כל הפורש יהא בנידוי. ספדוהו שבעה יומי, נפל פתקא: לכו לב
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 למען דעת

: ִכי ֹכה ָאַמר ְיָי ַאל ִיְתַהֵלל ָחָכם ְבָחְכָמתֹו ְוַאל ִיְתַהֵלל ַהִגבֹור ִבְגבּוָרתֹו ַאל ִיְתַהֵלל ָעִׁשיר ְבָעְׁשרֹו :ירמיהו

ִמְׁשָפט ּוְצָדָקה ָבָאֶרץ ִכי ְבֵאֶלה ִכי ֲאִני ְיָי ֹעֶשה ֶחֶסד  -ִאם ְבזֹאת ִיְתַהֵלל ַהִּמְתַהֵלל ַהְשֵכל ְוָיֹדַע אֹוִתי 

ֲהִתְמֹלְך ִכי ַאָתה ְמַתֲחֶרה ָבָאֶרז ָאִביָך ֲהלֹוא ָאַכל ְוָׁשָתה ְוָעָשה ִמְׁשָפט ּוְצָדָקה ָאז שם: ָחַפְצִתי ְנֻאם ְיָי: 

ְוֵאַרְשִתיְך ִלי ְלעֹוָלם ְוֵאַרְשִתיְך  :הושע ְיָי:ֲהלֹוא ִהיא ַהַדַעת ֹאִתי ְנֻאם  -טֹוב לֹו: ָדן ִדין ָעִני ְוֶאְביֹון ָאז טֹוב 

 ְוָיַדַעְת ֶאת ְיָי:  -ִלי ְבֶצֶדק ּוְבִמְׁשָפט ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים: ְוֵאַרְשִתיְך ִלי ֶבֱאמּוָנה 

אחת מדרכי ההשגחה העליונה העיקריות, ומן המטרות שביצירה הגדולות, מצאנו בדעה, הדעת של 

הוא היה אומר הילודים למות והמתים : 771אבות תמשנוב כל באי העולם אמת ואמונה.להודיע ל

שהוא אל הוא היוצר הוא הבורא הוא המבין הוא הדיין  לידע להודיע ולהודעלהחיות והחיים לידון 

במקרא למען ידעו, למען ידעון, למען אשר ידעו, למען דעת,  וכו'הוא עד הוא בעל דין והוא עתיד לדון 

 רבים דוגמתם. ועוד

ואמר  וכו' שתי אותיות, שנאמר כי אל דעות ה'ואמר רבי אלעזר: גדולה דעה, שניתנה בין : 772סנהדרין

רבי אלעזר: כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו, שזה ניתן בין שתי אותיות וזה ניתן 

שנאמר ובדעת חדרים ימלאו בין שתי אותיות. ואמר רבי אלעזר: כל אדם שיש בו דעה לסוף מתעשר, 

אסור לרחם עליו, שנאמר כי לא עם  -כל הון יקר ונעים. ואמר רבי אלעזר: כל אדם שאין בו דעה 

בינות הוא על כן לא ירחמנו עשהו ויצרו לא יחננו. ואמר רבי אלעזר: כל הנותן פיתו למי שאין בו דעה 

בונה בו, ואין מזור אלא יסורין, שנאמר יסורין באין עליו, שנאמר לחמך ישימו מזור תחתיך אין ת -

לסוף גולה, שנאמר  -וירא אפרים את חליו ויהודה את מזרו. ואמר רבי אלעזר: כל אדם שאין בו דעה 

 .773ברכות לכן גלה עמי מבלי דעת.

אמר אביי, נקטינן: אין עני אלא בדעה. במערבא אמרי: דדא ביה כולא ביה,  וכו'בחוסר כל : 774נדריםב

 מה ביה? דא קני מה חסר? דא לא קני מה קני?  דלא דא ביה

ר' תנחומא פתח יש זהב ורב פנינים וכלי יקר שפתי דעת. בנוהג  :775פרשת ויקרא - ויקרא רבה

שבעולם אדם יש לו זהב וכסף אבנים טובות ומרגליות וכל חמדה טובה שבעולם ודעת אין בו מה 

רת מה קנית. יש זהב, הכל הביאו נדבתו הנייה יש לו. במתלא אמ' דיעה קנית מה חסרת, דעה חס

שלמשכן זהב. הה"ד וזאת התרומה וגו'. ורב פנינים, זה נדבתם שלנשיאים. הה"ד והנשיאם הביאו 

וגו'. וכלי יקר שפתי דעת, לפי שנפשו שלמשה היתה עגומה עליו, אמ' הכל הביאו נדבתו שלמשכן 

חביב עלי מכל אילו. תדע לך שהוא כן, ואני לא הבאתי, אמ' לו הקדוש ברוך הוא חייך שדיבורך 

 וכו' ור אלא למשה, דכתיב ויקרא אל משהשמכולם לא קרא הדיב

דבר אחר ויקרא אל משה וידבר י"י. מיכן אמרו כל תלמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה הימנו. תדע 

כמה נסים לך שכן, צא ולמד ממשה, אבי חכמה, אבי הנביאים, שהוציא ישראל ממצרים ועל ידו נעשו 
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במצרים, נפלאות בארץ חם נוראות על ים סוף, ועלה לשמי מרום והוריד תורה מן השמים, ונתעסק 

 במלאכת המשכן, ולא נכנס לפני לפנים עד שקרא לו, שנא' ויקרא אל משה וידבר. 

אין הדבר ברור, אם אמנם דעה ודעת שבכל אלו, מכוונם אחת. מ"מ מסתבר שמפעלים רבים ועלילות 

 ות שבעולם, מטרת תכליתם לשם דעת, ר"ל להודיע בעולם אמת שמימית. נוראי

 כי עתה ידעתי

לשון חיבה, מודע לאישה, מודעתנו, ואדעך. ואמנם עיקר כולם אינו  –כי ידעתיו פרשת וירא:  -רש"י 

 –ולמה ידעתיו: למען אשר יצוה  מקרבו אצלו ויודעו ומכירו. ,אלא לשון ידיעה, שהמחבב את האדם

שהוא מצוה את בניו עלי לשמור דרכיי. ואם תפרשהו כתרגומו: יודע אני בו שיצוה את בניו כן, לפי 

כך הוא מצוה לבניו: שמרו דרך י"י כדי שיביא על אברהם  –למען הביא  וכו' אין למען נופל על הלשון

דעתי ימעתה יש לי מה אשיב לשטן ולאומות התמיהים: מה היא חבתי אצלך.  –כי עתה ידעתי  וכו'

נאמן לשלם  –ויאמר אליו אני י"י ושם פרשת וארא:  , עכשיו שרואים כי ירא אלהים אתה.לי פתחון פה

שכר טוב למתהלכים לפני. ולא לחנם שלחתיך, כי אם לקיים דברי לאבות הראשונים. ובלשון הזה 

וחללת את  נאמן ליפרע, כשהוא אמור אצל עונש, כגון: –מצינו שהוא נדרש בכמה מקומות: אני י"י 

נאמן  –שם אלהיך אני י"י, וכשהוא אמור אצל קיום מצוה, כגון: ושמרתם מצותי ועשיתם אתם אני י"י 

ושמי  הבטחתים הבטחות, ובכולן אמרתי להם: אני אל שדי. –באל שדי  וארא אל האבות ליתן שכר.

להם במדה אמיתית  לא נכרתי –'לא הודעתי' אין כתוב כאן, אלא: לא נודעתי  –י"י לא נודעתי להם 

]קרוב לעניין הזה  וכו' שלי שעליה נקרא שמי י"י, נאמן לאמת דבריי, שהרי הבטחתים ולא קיימתי

שמעתי פרשה זו מר' ברוך בר' אליעזר, והביא לי ראיה מקרא זה: כי בפעם הזאת אודיעם את ידי 

פורענות מודיע שם ששמו למדנו שכשהקב"ה מאמין את דבריו אפילו ל – ידעו כי שמי י"יואת גבורתי ו

 וכו' וכל שכן האמנה לטובה. זהו פשוטו י"י,

. אמנם במקורות עתה יידעתני לכל שאת אוהבני ,כי עתה ידעתי: 776פרשת וירא -בראשית רבה 

להודיע כמה ארך  ,עשרה דורות מאדם עד נח: 777ותאב תמשנ רבים אחרים, ידעתי כמו הודעתי.

ן ובאין עד שהביא עליהם את מי המבול עשרה דורות מנח עד שכל הדורות היו מכעיסי ,אפים לפניו

שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שבא אברהם וקבל עליו  ,להודיע כמה ארך אפים לפניו ,אברהם

להודיע כמה חבתו של  ,נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם 778עשרה נסיונות שכר כולם:

 אברהם אבינו עליו השלום:

ר"ל בחוש מוחש, ע"ד התשמיש שהיא במקרא ידיעה, והאדם ידע, באשר כל שאינו  אפשר שדעת

פרשת לרמב"ן במעשה הפועל, לא בגדר דעת מיקרי, כ"א רוח הרהור דברים שבלב בעלמא, ע"ד 

ענין הנסיון הוא לדעתי, בעבור היות מעשה האדם רשות  -והאלהים נסה את אברהם שם:  וירא

ואם לא ירצה לא יעשה, יקרא "נסיון" מצד המנוסה, אבל המנסה  מוחלטת בידו, אם ירצה יעשה

יתברך יצוה בו להוציא הדבר מן הכח אל הפועל, להיות לו שכר מעשה טוב לא שכר לב טוב בלבד. 

ודע כי השם צדיק יבחן, כשהוא יודע בצדיק שיעשה רצונו וחפץ להצדיקו יצוה אותו בנסיון, ולא יבחן 

 -כי עתה ידעתי וכו'  כל הנסיונות שבתורה לטובת המנוסהוהנה  את הרשעים אשר לא ישמעו.

                                     

 .ו"פרשה נ 776

 .'משנה ב' ה 777

 .'משנה ג 778
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מתחילה היתה יראתו בכח, לא יצא לפועל במעשה הגדול הזה, ועתה נודעה במעשה, והיה זכותו 

 שלם, ותהי משכורתו שלימה מעם ה' אלהי ישראל:

כוח בפועל. משל לדבר מבואר שהניסיון הינו בייחוד מכוון לעניין הדעת, כי בניסיון הוצאת דברים מן ה

מניסויי המדע בדורותינו. היום מוסכם בעולם אשר אין מדע אמת כלל, כ"א אחר בדיקה ניסיונית 

 ממשית.

ְלַמַען  -ְוָזַכְרָת ֶאת ָכל ַהֶדֶרְך ֲאֶׁשר הֹוִליֲכָך ְיָי ֱאֹלֶהיָך ֶזה ַאְרָבִעים ָׁשָנה ַבִּמְדָבר : פרשת עקבכיו"ב  .2

ָלַדַעת ֶאת ֲאֶׁשר ִבְלָבְבָך ֲהִתְׁשֹמר מצותו ִמְצֹוָתיו ִאם לֹא: ַוְיַעְנָך ַוַיְרִעֶבָך ַוַיֲאִכְלָך ֶאת  -ָך ַעֹנְתָך ְלַנֹסְת 

ְלַמַען הֹוִדיֲעָך ִכי לֹא ַעל ַהֶלֶחם ְלַבדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם ִכי ַעל  -ַהָּמן ֲאֶׁשר לֹא ָיַדְעָת ְולֹא ָיְדעּון ֲאֹבֶתיָך 

ְוָיַדְעָת  -ָצא ִפי ְייָ ִיְחֶיה ָהָאָדם: ִשְמָלְתָך לֹא ָבְלָתה ֵמָעֶליָך ְוַרְגְלָך לֹא ָבֵצָקה ֶזה ַאְרָבִעים ָׁשָנה: ָכל מֹו

עּון ַהַּמֲאִכְלָך ָמן ַבִּמְדָבר ֲאֶׁשר לֹא ָיְד  -ִעם ְלָבֶבָך ִכי ַכֲאֶׁשר ְיַיֵסר ִאיׁש ֶאת ְבנֹו ְיָי ֱאֹלֶהיָך ְמַיְסֶרָך: 

 ֲאֹבֶתיָך ְלַמַען ַעֹנְתָך ּוְלַמַען ַנֹסֶתָך ְלֵהיִטְבָך ְבַאֲחִריֶתָך:

ּוָבא ָהאֹות ְוַהּמֹוֵפת ֲאֶׁשר ִדֶבר ֵאֶליָך ֵלאֹמר ֵנְלָכה ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא : פרשת ראה .2

א אֹו ֶאל חֹוֵלם ַהֲחלֹום ַההּוא ִכי ְמַנֶסה ְייָ ֱאֹלֵהיֶכם ְיַדְעָתם ְוָנָעְבֵדם: לֹא ִתְׁשַמע ֶאל ִדְבֵרי ַהָנִביא ַההּו

 ָלַדַעת ֲהִיְׁשֶכם ֹאֲהִבים ֶאת ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ְבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם: -ֶאְתֶכם 

ָיְדעּו ֵאת ָכל ִמְלֲחמֹות ְוֵאֶלה ַהגֹוִים ֲאֶׁשר ִהִניַח ְיָי ְלַנסֹות ָבם ֶאת ִיְשָרֵאל ֵאת ָכל ֲאֶׁשר לֹא  :שופטים .3

ַוִיְהיּו ְלַנסֹות  וגו'ְכָנַען: ַרק ְלַמַען ַדַעת ֹדרֹות ְבֵני ִיְשָרֵאל ְלַלְּמָדם ִמְלָחָמה ַרק ֲאֶׁשר ְלָפִנים לֹא ְיָדעּום 

 ֹמֶׁשה: ָלַדַעת ֲהִיְׁשְמעּו ֶאת ִמְצֹות ְיָי ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאת ֲאבֹוָתם ְבַיד -ָבם ֶאת ִיְשָרֵאל 

ִכי ַגם ְפָעִמים ַרבֹות ָיַדע ִלֶבָך ֲאֶׁשר ַגם את ַאָתה ִקַלְלָת ֲאֵחִרים: ָכל ֹזה ִנִסיִתי ַבָחְכָמה  :קהלת .1

ָלַדַעת י ָאַמְרִתי ֶאְחָכָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶּמִני: ָרחֹוק ַמה ֶשָהָיה ְוָעֹמק ָעֹמק ִמי ִיְמָצֶאנּו: ַסבֹוִתי ֲאִני ְוִלבִ 

 ְוָלתּור ּוַבֵקׁש ָחְכָמה ְוֶחְׁשבֹון ְוָלַדַעת ֶרַׁשע ֶכֶסל ְוַהִסְכלּות הֹוֵללֹות:

ְוֵכן ִבְמִליֵצי ָשֵרי ָבֶבל ַהְמַׁשְלִחים ָעָליו ִלְדֹרׁש ַהּמֹוֵפת ֲאֶׁשר ָהָיה ָבָאֶרץ ֲעָזבֹו ָהֱאֹלִהים  :דברי הימים .1

 :ְלַנסֹותֹו ָלַדַעת ָכל ִבְלָבבֹו

בדיקה הדעתנית שבניסיון, נמצאת מפורש בלשון הירושלמי, כלפי המעשה המפורסם בגמרא 

בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו : 779ברכות

במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמים. אמרו לו תלמידיו: רבינו, עד כאן? אמר להם: 

אמרתי: מתי יבא לידי אפילו נוטל את נשמתך,  -בכל נפשך  הייתי מצטער על פסוק זהכל ימי 

 וכו'? ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו

רבי עקיבה הווה קיים מיתדין קומי טונוס טרופוס הרשע רחתת ענתה דקרית שמע : 780שםירושלמי וב

ייסורין את אמר ליה תיפח רוחיה שרי קרי קרית שמע וגחך אמר ליה סבא אי חרש את אי מבעט ב

דההוא גברא לא חרש אנא ולא מבעט בייסורין אנא אלא כל יומי קריתי פסוק זה והייתי מצטער ואומר 

אימתי יבואו שלשתן לידי ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך רחמתיה בכל לבי 

דמטת בכל נפשי והגיעה זמן קרית שמע  וכדון ,ובכל נפשי לא הוה בדיקה לי ,ורחמתיה בכל ממוני

 .ולא אפלגא דעתי לפום כן אנא קרי וגחך לא הספיק לומר עד שפרחה נשמתו

                                     

 .'א, ב"ס 779

 .'הלכה ה 'פרק ט 780
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מכאן לכתוב ושמי השם לא נודעתי להם, ר"ל בניסיון העובדה והמציאות שבפועל, אלא באזכור שם 

 בלבד ע"ד רש"י.

וגלי קדם יי שעבודא  :תרגום אונקלוסַוֵיַדע ֱאֹלִהים:  -ִיְשָרֵאל  ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ְבֵני: פרשת שמותאף ב

בהקדים הפסוק וירא אלקים את בני  :781בני יששכר ואמר במימריה למפרקהון יי: -דבני ישראל 

ישראל וידע אלקים, והנה הפסוק אינו מובן כפשוטו, והנה תירגם אונקלוס ואמר במימריה למפרקהון 

וידע. יש בו טעם מטעם  :רבי אברהם בן הרמב"םוכו'  דבר במקראי"י, ואינו מובן ג"כ האיך צודק ה

 ,וזה טעם מאמר המתרגם ,נגזר מן יודע ה' דרך צדיקים ,וטעם ההשגחה ,כמו שאמר וירא ,ההבטה

-. ידיעה התנכית מוחשית ומעשית, שלכך תרגום וידע א782עקידת יצחק ואמר במימריה למפרקהון:

 .ואמר במימריה למפרקהון - לוהים

 בשונו של עולםמכ

אכן, הגלויות והשמדות כולם, אף גזירות ופורעניות רחמנא ליצלן, הינם מכוונות למען דעת, כי השקר 

מכריח הביטול. כל עוון, הינו בחינת שקר שאין לו רגליים, שיקרא לא קאי. העמדת דעת אמת ובירור 

ֵאֲרָדה ָנא ְוֶאְרֶאה : ויראפרשת ב גילוייה, היא סיבה וגָרמה להפיכה, ואף מצדיקה החורבן ח"ו.

ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל ֹמֶׁשה ֱאֹמר ֶאל ְבֵני : פרשת כי תשאבְוִאם לֹא ֵאָדָעה:  -ַהְכַצֲעָקָתּה ַהָבָאה ֵאַלי ָעשּו ָכָלה 

ֵמָעֶליָך ְוֵאְדָעה ָמה  ִיְשָרֵאל ַאֶתם ַעם ְקֵׁשה ֹעֶרף ֶרַגע ֶאָחד ֶאֱעֶלה ְבִקְרְבָך ְוִכִליִתיָך ְוַעָתה הֹוֵרד ֶעְדְיָך

  ֶאֱעֶשה ָלְך:

כל גלגולי ההיסטוריה וקורות תהפוכות ארצות ועמים מימי קדם ועד היום, מטרתם דעת דרכי 

 ַוָיָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ֲאֶׁשר לֹא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף:: פרשת שמותבההשגחה העליונה: וידעו מצרים. 

לֹא ָיַדְעִתי ֶאת ְיָי ְוַגם ֶאת ִיְשָרֵאל לֹא  -י ְיָי ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְבֹקלֹו ְלַׁשַלח ֶאת ִיְשָרֵאל ַויֹאֶמר ַפְרֹעה מִ וגו' 

ֹכה ָאַמר ְיָי ְבזֹאת , אשר חטא באי ידיעה, העלמה, הכחשה וכפירה, וכאן הגיעו מכות מצרים ֲאַׁשֵלַח:

 ' וכיו"ב רבים.וגוֵתַדע ִכי ֲאִני ְיָי ִהֵנה ָאֹנִכי ַמֶכה 

אמת מנצחת תמיד, ומארץ תצמח. אמרי אינשי שהחיים הם בי"ס, והניסיונות אף צרות וקשיים, מעין 

ר' יוחנן הוה קאי : 783קידושיןמקור מצאנו ב רבי געלט, ר"ל שכר לימוד, כאשר יצאו הפסדם בשכרם.

 מקמי סבי דארמאי, אמר: כמה הרפתקי עדו עלייהו דהני. 

  עברו עליהם. -עדו עליהן  וראו נסים הרבה ומופתים. ,קראות וצרותמ -הרפתקי  :רש"י .2

כמה הרפתקי. כלומר כמה מקרים וצרות עברו עליהם וראו  :רבינו יהונתן מלוניל על הרי"ף .2

אותות ומופתים, ש"מ שהשם אוהב אותן שיחיו בעולם, וש"מ שהיו צריכין לבני העולם, הילכך 

 חייבין אנו בכבודן. 

פי' זמנים רעים. "נכון למועדי רגל" תרג'  -כמה הרפתקי עדו עלייהו דהני  :מאיקובץ שיטות ק .3

 מכוון להרפתקי ]זמנא[. "תשימון קנצי למילין" תרג' תשוון הרפתקי. ]הערוך ערך הרפתקי[.

  כיו"ב בכל ס' ערוך לפנינו.

זמנים  ובערוך תרגום ,כמה הרפתקי דעדו עליהם כו'. עיי' פרש"י] :מהרש"א ]חדושי אגדות[ .1

 משמיט עניין רעים. וק"ל[: הרפתקי

                                     

 .מר עובר - 'מאמרי חודש ניסן מאמר ט 781

 .ד"ר נשמות שע 782

 .'ג, א"ל 783
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כי מלבד  ,והג' מה שתתחייב לראשונות והיא קדימתו העצומה בזמן: 784במדבר -עקידת יצחק  .1

מה שיוסיף האדם ברוב קדמתו הפלגת חכמה ועומק עצה ותחבולה ובקיאות גדולות ברוב 

שיועיל מאד אצל כל כי כל זה מה  ,כמ"ש כמה הרפתקי עדו עלי דהני ,הנסיונות ואורך זמנן

הנה גם כן הוא דבר מועיל מאד בעניני  ,ויותר מהמה לעסקי המלחמה ותחבולותיה ,הענינים

והתורה אמרה יי' קנני  ,הנה הם חשובים לפניו יתעלה ,כי הקדומים בזמן ,ההשגחה האלהית

 ד.ונאמר לאיוב הראשון אדם תול ,ובכמה מקומות חלק הב"ה כבוד לזקנים ,ראשית דרכו וגו'

 עין אברהם. 

ושפט כי היה בלתי אפשר בצופר שידע מפעלות השם יתברך ונפלאותיו השיעור  :רלב"ג על איוב

מצד מה  ,בעניינים תמוואורך הזמן יוסיף אִ  ,כי הוא היה צעיר ממנו ,אשר היה הוא יודע אותו בזה

כי  ,תפארת הנה השיבה היא עטרה של -עטרת תפארת שיבה  ושם משלי: וכו'שיושג בו מהמוחש 

כי בזולת זה  ,בדעותבמדות ו ,ויגיעו האנשים לזה בדרך צדק ויושר ,האנשים כלם יכבדו איש שיבה

כי השיבה אשר בדרך צדקה תמצא הוא עטרת  ,או יהיה הרצון בזה .יתכן שימות האדם בלא עתו

ההיא  גדל מדרגת האישת ,ות ומצד הישישות אשר יחובר עמהםכי מצד היושר בדעות ובמד ,תפארת

מצד רוב מה שעמד עליו  ,כי בישישי' חכמה וארך ימים תבונה ,ומעלתו בחכמה ובפלוסופיא המדינית

 בעת השיבה: םומצד השקט רתיחת הטבעי ,ומצד אורך הזמן אשר שקדו בבקשת החכמה ,מהחוש

הקניית דעת אמת מוחשית, משמשת אפוא מטרה נשגבה, וסיבה העליונה, המצדיקה ומסבירה 

ינים נפלאים בהשגחה, הן הנוגע לציבור והן הנוגע ליחיד, התמוהים בהשקפה הראשונה. הרבה עני

מגיעים לידי הכרת  ,שדווקא מתוך טרגדיה נשמתית עצומה מאודלשון רבי הלל צייטלין הי"ד הוא: 

לוהים מושגת מתוך ייסורים דווקא.-וכו' הרי שדעת אאלוהים באמת 

                                     

 .א"שער פ 784



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


